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 1الدين والعلم

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 الحافظ شادي عبد ترجمة: 

 

 

 

 

جم للـد.  حول ، ي موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) نص متر
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن هذا الرابطالموسوعة عىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض  الدارجةالنسخة ، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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: جدل ضمن نطاقي الفلسفة والدين، حيث هي موضعالعالقة بني الدين والعلم  إىل أي مدى ميكن  مثالا
هنا أأم  ،هل تؤدي املعتقدات الدينية يف بعض األحيان إىل العلمالقول أن هناك توافق بني الدين والعلم؟ و 

، وهو ببحث تلك العالقة بني العلم والدينالذي  قلاحليهدف تشكل حتماا عقبات أمام البحث العلمي؟ 
يدرس و ، إىل اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها. طلق عليه أيضاا "الالهوت والعلم"ي، و لتخصصاتل عابر حقل

 .، ويقدم حتليالت فلسفية لكيفية ارتباطهاخيية واملعاصرة بني هذه اجملاالتالتفاعالت التار 

نطاق  قسم األول، ويوضح الهذا اجملالويقدم هذا املدخل نظرة عامة على املوضوعات واملناقشات الدائرة يف 
وكيفية ارتباطهما. أما القسم الثاين فيتناول العالقة بني العلم والدين يف ثالثة دايانت: املسيحية  كال احلقلنيعمل  

العلم كل من واإلسالم واهلندوسية. ويناقش القسم الثالث موضوعات البحث العلمي املعاصرة اليت يتقاطع فيها  
 القسم الرابع هذا املدخل يف النهاية خيتتممث . ، وأصل البشراإلهلي فعل، والاخللق، مع الرتكيز على قضااي والدين

 ابلنظر يف بعض التوجهات املستقبلية اليت هتدف لدراسة  العالقة بني العلم والدين.

 

 لم؟ وما هو الدين؟ وكيف يرتبطان؟ما هو الع -1

 اتريخ موجز حلقل "العلم والدين" 1.1

وهذا العالقة بني العلم والدين.  ،الالهوت والفلسفة والتاريخ والعلوم من نطاقات ،درس العلماء منذ الستينيات
العلم  جملةزاجيون:  Zygonعلى سبيل املثال، دورايت خمصصة ) ولههو جمال دراسي معرتف به  النطاق
م والدين يف جامعة للعلندرايس إدريوس ستاذ : كرسي األاسي األكادميية )على سبيل املثالكر ، و (والدين

، ، ومؤمترات متكررة )على سبيل املثالالدين(العلم و منتدى  :، ومجعيات علمية )على سبيل املثالأكسفورد(
إما علماء  هذا النطاق معظم مؤلفيو كل عامني(.   اتعقد اجلمعية األوروبية لدراسة العلوم والالهوت اجتماعاهت

فالسفة أو ، (Sarah Coakley كليو ، سارة ك John Haught دين )على سبيل املثال، جون هت
هلم  )سابقني( ( ، أو علماءNancey Murphy ، اننسي موريفمهتمني ابلعلوم )على سبيل املثال

 هورنجمن رجال الدين )على سبيل املثال، الفيزايئي جون بولكين ، وبعضهم أيضاالدينابطويلة األمد  تااهتمام
John Polkinghorne ر بيكوك الكيمياء احليوية آرثمتخصص ، وArthur Peacocke ،

 (.Alister McGrath أليسرت ماكغراث ةاجلزيئي ةاحليوي ءالفيزايمتخصص و 
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ربور ابمثل إاين  ،قد بدأت يف ستينيات القرن الفائت مع مؤلفني "العلم والدين"وكانت الدراسة املنهجية حلقل 
Ian Barbour (1966 وتوماس تورانس )Thomas F. Torrance (1969 ،) حتدوا الرأي

اليت انقشها قضااي الحددت و السائد أبن العلم والدين إما يف حالة حرب أو غري مبالني ببعضهما البعض. 
 Issues in Science and ضمن كتابه "قضااي يف حقل العلم والدين العلوم والدين حقل ربور يفاب

Religion (1966)"  بني املنهج املقارنةمثل ، اجملاليف هذا إىل اآلن أساسية مستمرة عدة مواضيع 
يف عام أتسست فقد ، "م والدينحقل "العلول جملة متخصصة يف أ، زاجيون أماوالنظرية يف كال اجملالني. 

، وضع املؤلفون من على القضااي املنهجية فقط "العلم والدين"نطاق يف حني ركزت الدراسة املبكرة لو . 1966
 العلم ، مبا يف ذلك الفحوص التارخيية املفصلة للعالقة بنيمقارابت سياقية فينياتأواخر الثمانينيات إىل األل
Peter Harrison (1998 )حتدى بيرت هاريسون و (. Brooke 1991، والدين )على سبيل املثال

 ظهورلطبيعة والبشرية ساعدت على عن افاهيم الالهوتية الربوتستانتية حبجة أن املبني النطاقني منوذج احلرب 
( االنتباه إىل حركة 2001  ،2009) Peter Bowlerلفت بيرت ابولر و العلم يف القرن السابع عشر. 

واسعة من املسيحيني الليرباليني والتطوريني يف القرنني التاسع عشر والعشرين الذين كانوا يهدفون إىل التوفيق 
 بني نظرية التطور واملعتقد الديين.

والعلوم الطبيعية  رعى مرصد الفاتيكان )كاستل غاندولفو ، إيطاليا( ومركز الالهوتفقد يف التسعينات، أما 
فلسفة والالهوت النطاقات مسامهني من ، مع ل اإلهليفعمؤمترات حول المخسة ركلي، كاليفورنيا( سلسلة من )اب

، فرانسيسكو أايال(. كان اهلدف من هذه املؤمترات املثالموريف( والعلوم )على سبيل ، اننسي )على سبيل املثال
، خالهلااملؤمترات، وكل جملد مت حتريره وقد مت ختصيص تلك اإلهلي يف ضوء العلوم املعاصرة.  فعلهو فهم ال
 Russell، 1992جمال العلوم الطبيعية وتفاعلها مع الدين، مبا يف ذلك علم الكونيات الكوانيت )للبحث يف 

et al ، 1993  الفوضى والتعق ،)( 1994د ،Russell et al( .)1995 البيولوجيا التطورية واجلزيئية ،)
(9961 ،Russell et al 1998)نسان، علم األعصاب واإل (1998 ،Russell et al  ،2000 ،)

لالطالع  Russell et al 2008(. )راجع أيضاا Russell et al  ،2001، 2000وميكانيكا الكم )
 ملخص للنتائج اليت توصل إليها هذا املشروع(.على 

التصميم ) يةيف اجملال العام املعاصر، فإن التفاعل األبرز بني العلم والدين يتعلق ابلنظرية التطورية واخللقأما 
( والضغط الذي حييط 2005ر مقابل دوفر يف عام كيتسميل  حماكمةتشري املعارك القانونية )مثل و . (الذكي
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ذلك،  لكن على الرغم من. انتعارضي لمإىل أن الدين والع ،نظرية التطور واخللق يف املدارس األمريكيةبتدريس 
، فإن العالقة بني الدين والعلم ضمن هذا النطاق نظرية التطور كيفية تناولعلى  احلايل حىت لو كان الرتكيز و 

ا من ذلك اب الشعبيون العلماء ورجال الدين والكت   . على سبيل املثال، يف اململكة املتحدة، سعىأكثر تعقيدا
شهدت  لكن من جهة أخرىإىل التوفيق بني العلم والدين خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 

 1925يف عام  سكوبس حماكمةا هتجسد، ر التطورية للفكالوالايت املتحدة ظهور معارضة أصولي
(bowler 2001  ،2009.) 

أكد البااب يوحنا بولس فرية التطورية. األخرية، أصدر قادة الكنيسة بياانت عامة تصاحلية حول النظيف العقود و 
، لنفس البشريةيف حالة ا، لكنه رفضها إىل األكادميية البابوية للعلوم ( نظرية التطور يف رسالته1996الثاين )

 .M ،لى سبيل املثالرية التطور )عأيدت كنيسة إجنلرتا عالنية نظو اليت رآها نتيجة خللق خاص منفصل. 
Brown 2008) ،لنظريته. السابق يلاألو   رفضعن التشارلز داروين ل اذلك اعتذارا  بل وتضمن 

مها يف الواقع  ، املقصودان يف هذا النطاق البحثي،، كان العلم والديناملاضيةاخلمسني السنوات على مدى و 
إىل أي مدى ميكن أن تتماشى املعتقدات املسيحية  التساؤل كان عن:، أي أن سيحيةاملالداينة و الغريب علم ال

، مثل إىل دراسة التقاليد غري املسيحيةم والدين يف اآلونة األخرية حتول جمال العللكن مع نتائج العلوم الغربية؟ 
 .بني العلم والدين ر صورة أكثر ثراءا للتفاعل، مما وف  ية واهلندوسية والبوذية واإلسالماليهود

 

 ما هو العلم؟ وما هو الدين؟ 1.2

على  -على األقل  -، جيب أن حنصل التفاعالت املوجودة بينهما ةماهيمن أجل فهم نطاق العلم والدين و 
، وال إىل األبد ليسا نطاقني اثبتني"العلم" و "الدين" فإن ، يف النهايةالعلم والدين. كل من ملاهية  معىن تقرييب 

صياغتها  تمتاليت صطلحات جمموعة من املعبارة عن  كل منهما هو،  مع معان ال لبس فيها. يف الواقع واضحني
، اندرا ما كان قبل القرن التاسع عشرعلى سبيل املثال، لثقافات. عرب األزمنة وا واليت ختتلف معانيها، مؤخراا

، فإن املصطلح األكويينتوماس اب يف العصور الوسطى، مثل ابلنسبة للكت  أما يستخدم مصطلح "الدين". 
 من األنظمة "الدينية" خارج ما يعتربه هذا املصطلح مت إنكاربينما ، يعين التقوى أو العبادة "Relegio"ديين 

فقد حصل على معناه ملعىن احلايل ابمصطلح "الدين"  أما(. Harrison 2015) أرثوذوكسياا األكويين
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  .E.B، مثل اتيلور )لماء األنثروبولوجيا يف وقت مبكرمن خالل أعمال ع -حد كبري  إىل -األوسع 
Tylor 1871)يف مجيع أحناء العامل. ، بشكل منهجي،، الذي استخدم مصطلح األداين 

، ذلكقط يف القرن التاسع عشر. قبل شائعاا ف ،حالياا ابلشكل واملعىن املستخدم ،كما أصبح مصطلح "العلم"
قام ويليام ويويل ، و طبيعية" أو "الفلسفة التجريبية"سم "الفلسفة الإيُطلق على ما نسميه "العلم" كان 

William Whewell (1834 ِبتوحيد مصطلح "عامل ) لإلشارة إىل ممارسي الفلسفات الطبيعية "
ال سيما الدين. على ، مساعي البحث األخرىو العلم  احلدود بني لقد حاول فالسفة العلم ترسيمو املتنوعة. 

( أن االفرتاضات العلمية )على خالف املبادئ Karl Popper (1959، ادعى كارل بوبر سبيل املثال
لى ( عTaylor 1996يؤكد الكثريون )مثل و . كذيبقابلة للت تكون أن – من حيث املبدأ -جيب الدينية( 

ن و خيتلفو  مقرونة ابلسياق التارخيي،، حىت لو كانت معاين كال املصطلحني بني العلم والدين اختالفوجود 
 (.املختلفة والثقافات عرب األزمنة) النطاقني ترسيم احلدودحول كيفية 

يف حني أن الدين يتعلق بكل  ن العلم يتعلق ابلعامل الطبيعيأب قولللتمييز بني العلم والدين هي ال إحدى الطرق
لطبيعية. التفسريات العلمية للكياانت اخلارقة للطبيعة مثل اآلهلة أو املالئكة )الساقطة ما هو خارق لمن الطبيعة و 
. ليست مقبولة )مثل املعجزات، الكارما، أو كي(لقوى غري الطبيعية ل(، أو و الباقية يف السماءأإىل األرض 

، وليس ابإلشارة العصبية حاالت الدماغ خالل، يشرح علماء األعصاب عادة أفكاران من على سبيل املثال
 أو روح غري مادية. نفسإىل 

د نطاق عمل حيد )أبستمولوجي( املنهجية، وهو مبدأ معريف يعانيةبني الطب الطبيعانينيمييز من جهة أخرى 
، وهو أو الفلسفية)األنطولوجية( الوجودية  انية، والطبيعفقطاالستقصاء العلمي للكياانت والقوانني الطبيعية 

مبمارسة العلوم )على  ة املنهجية هتتمانيمبا أن الطبيعو (. Forrest 2000ارق )و مبدأ ميتافيزيقي يرفض اخل
، فإهنا ال تقدم أي بياانت حول وجود أو (ة بتلك املمارسةتعلقانت والعمليات املنواع الكياأب، وجه اخلصوص

، ولكنها تقع خارج نطاق قد تكون موجودة مبعىن أن تلك الكياانت اخلارقة عدم وجود كياانت خارقة للطبيعة.
( أن أخذ نتائج العلوم Rosenberg 2014، ى بعض املؤلفني )على سبيل املثالير لكن البحث العلمي. 

لكن على األخالقية.  اإلرادة احلرة أو املعرفة عن دائمةاألسئلة ال عناألثر إجاابت سلبية  ءيعين اعطاجبدية 
 للجدل. ال تزال مثرية ألكثر قوة، فإن هذه االستنتاجات اذلك الرغم من



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، هو  على . ه ميكن ابلفعل ترسيم احلدود بني العلم )بطبيعته املنهجية( والدينالرأي القائل أبنواألكثر قبوالا
 Robertر مقابل دوفر، مت استدعاء فيلسوف العلم روبرت بينوك ليمسيف حماكمة كيت سبيل املثال،

Pennock  مذهب حول ما إذا كان التصميم الذكي شكالا من أشكال لإلدالء بشهادته من قبل املدعني
يف  رساسياسة جملس املدإن هذا يعين أن إذا كان األمر كذلك، فو  ، ابألساسديينفهو توجه ، وابلتايل يةاخللق

حيظر إنشاء  )شرط التأسيس هو ما يف التعديل األول لدستور الوالايت املتحدة تنتهك الشرط التأسيسيدوفر 
هنا . جم(رت توضيح امل - الالدينعلى  ديندين للدولة عرب الكونغرس أو تفضيل دين على آخر أو تفضيل ال

، أبن التصميم الذكي - (Pennock 1998، )على سبيل املثال أعمال سابقةى بناء عل -بينوك جادل 
ة املنهجية هي عنصر اني، وأن الطبيعمن الناحية املنهجية انيااآلليات خارقة للطبيعة، مل يكن طبيع قبولهيف 

، إال أنه يرغم من أنه ليس متطل  على ال -أساسي يف العلم  بات املعقولة لمتطلظهر كنتيجة طبيعية لباا عقائدايا
 ، مثل القدرة على اختبار النظرايت جتريبيا.علملل

يف بعض  تقبلونالفالسفة الطبيعيون، مثل إسحاق نيوتن، ويوهانس كيبلر، وروبرت هوك، وروبرت بويل، يوكان 
 لكن على الرغم من ذلك،"(. األحيان العوامل اخلارقة للطبيعة يف فلسفتهم الطبيعية )اليت نسميها اآلن "العلم

النجاحات ت كانرمبا  و ية يف الفلسفة الطبيعية. انكان هناك اجتاه لتفضيل التفسريات الطبيعوبشكل عام،  
 Paulاملؤلفون البارزون مثل بول درابر دفع و بل  ،التفضيلهذا ما شجع  هي يةانالسابقة للتفسريات الطبيع

Draper (2005أبن جناح الطبيع )ة الوجودية. انيالطبيعصحة ة املنهجية ميكن أن يكون دليالا على اني 

، وهي جمموعة ضغط "X-club س-"النادي ة املنهجية الواضحة يف القرن التاسع عشر معانينشأت الطبيع
 Thomas Huxleyمن أجل إضفاء الطابع االحرتايف على العلوم اليت أسسها توماس هكسلي تدخلت 
قد يكون و من العقائد الدينية.  لعلم اخلايليقول اباجتاه إىل تعزيز  حيث هدفت، 1864يف عام  ؤهوأصدقا
والذين تدخلوا رجال الدين  م منو هواة العلالرغبة يف إزالة املنافسة من قبل هو  "س" الناديوراء  الضمين الدافع

 (.Garwood 2008)لمهنيني احملرتفني ، وابلتايل فتح اجملال ليف جمال العلوم

، فإن مناقشة العالقة بني العلم )بشكل عام( والدين  صعبحتد  هو بطبعه ألن تعريف "العلم" و "الدين" و 
( أبننا 2014) Kelly Clark، جيادل كيلي كالرك تكون بال معىن. على سبيل املثال )بشكل عام( قد

ع )مثل ميكانيكا العلم املقبولة على نطاق واس اتالعالقة بني إدعاءإال أن نتحر ى  معقولستطيع بشكل ال ن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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أو وجهات ية للعناية اإلهلعلم األعصاب( ومطالب حمددة لدين معني )مثل الفهم اإلسالمي نتائج الكم أو 
 (.إنكار الذاتن عبوذية النظر ال

 

 مناذج التفاعل بني العلم والدين 1.3

 Mikael، مييز ميكائيل ستينمارك  العلم والدين. على سبيل املثالالتفاعل بني لتوصيفعدة أمناط توجد 
Stenmark (2004بني العلم  ( بني ثالث وجهات نظر: وجهة نظر االستقاللية )عدم وجود تداخل

جماالت  وجهة نظر تقول بوجود احتاد بني، و بعض التداخل بني احلقول(يوجد ) اإلتصالية، وجهة نظر والدين(
، ميكن ابلتقسيمات الفرعية األخرى، على سبيل املثالستينمارك ، يعرتف علم والدين. ويف إطار هذه اآلراءال

 أن يكون االتصال يف شكل نزاع أو تناغم. 

(: 2000ربور )اباخلاص إباين ال يزال ، فبني العلم والدين تفاعلالشرح أشكال النموذج األكثر أتثريا يف أما 
سني وتعديل هذا ، بتحنفسهربور قام املؤلفون الالحقون، وكذلك ابو التكامل.  وأ ،احلوار، االستقالل، النزاع

( أبنه ليس من املفيد فهم Cantor and Kenny 2001، جادل آخرون )مثل التصنيف. ومع ذلك
لألداين على حساب جوانب  املعريفركز على احملتوى ت وهو أهنا، واحد سببل ،بني اجملالني املاضيةالتفاعالت 

هذا ال يوجد تعريف واضح ملا يعين فإنه ، . عالوة على ذلكهلا ، مثل الطقوس واهلياكل االجتماعيةأخرى
، يس متطورا فلسفيا مثل بعض خلفائهالنموذج لهذا كما أن (.  ؟نطقامل مقائم على الرباهني أهل هو الصراع )
، فال يزال من املفيد مناقشة هذا التصنيف املستمرمع ذلك، وبسبب أتثريه لكن (. 2004ستنمارك )كنموذج 

 ابلتفصيل.

يعتمد منوذج النزاع، الذي يرى أن العلم والدين يف صراع دائم وأساسي، على روايتني اترخييتني: حماكمة غاليليو 
 Bowlerإلعادة الفحص املعاصر لتلك القضية( واستقبال الداروينية )انظر  Dawes 2016)انظر 

جون كتاب التاليني:   الكتابني والدفاع عنه يف القرن التاسع عشر من خالل النزاعطوير منوذج ومت (. 2001
 History of the Conflictاتريخ الصراع بني الدين والعلم "John Draper (1874 )درابر 

between Religion and Science وكتاب وايت "White’s (1896)، " ،اتريخ يف جملدين
 A History of the Warfare of Scienceاحلرب بني العلم والالهوت يف العامل املسيحي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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with Theology in Christendom" جادل املؤلفان أبن العلم والدين يتعارضان ال حمالة، حيث .
إهنما يناقشان نفس اجملال. لكن الغالبية العظمى من املؤلفني يف جمال "العلم والدين" ينتقدون منوذج النزاع 

أن كل من املادية  عجيب املفارقاتللسجل التارخيي. ومن  متحيزةويعتقدون أنه يستند إىل قراءة ضحلة و 
كالمها يفرتض رفي ة التوراتي ة املتطرفة، رغم أهنما ال ميتلكان إال القليل من القواسم املشرتكة، إال أن  العلمية واحل  

ا منوذجاا   .العكس، أو أنه إذا كان العلم على حق، فالدين خاطئيقول  للنزاعواحدا

اجلدال الفلسفي )على ، استخدم البعض موقف أقلية ،يف الوقت الراهن ،يف حني أن منوذج الصراع هولكن 
)على  بعناية، جاليليومثل حماكمة ، موا إبعادة فحص األدلة التارخيية( أو قاPhilipse 2012، سبيل املثال
 Alvin Plantingaبالنتينجا جادل ألفني و ( للدفاع عن هذا النموذج. Dawes 2016، سبيل املثال

 انية.أن الصراع ليس بني العلم والدين، ولكن بني العلم والطبيع (2011) )

لكل  العلم والدين يستكشفان نطاقات منفصلة تطرح أسئلة مميزةكل من أن  فيفرتض منوذج االستقالل أما 
مبدأ "بتكار منوذج استقالل مؤثر ابقد طور  Stephen Jay Gouldستيفن جاي غولد وكان . منهما

 :اخلاص به "النطاقاتعدم تداخل 

: 2001املهنية. ) اهميتاينشأ عدم وجود تضارب بني العلم والدين من عدم وجود تداخل بني جماالت خرب "
739)" 

على  ينوجماالت خربة الد، الكون تركيبعلى أهنا أسئلة جتريبية عن  اخلاصة ابلعلمجماالت اخلربة جولد دد حيو 
وصفية ومعيارية على هو آلية  "مبدأ عدم تداخل النطاقات" وبذلك يكون. روحيةالعاين املو خالقية األ قيمالأهنا 

 وقائعيةعوا عن تقدمي ادعاءات جيب على الزعماء الدينيني أن ميتن -من هذا املنطلق  –حيث حد سواء: 
يعتقد و رية يف األمور األخالقية. وا البصمثلما ال ينبغي للعلماء أن يد ع ،حول، على سبيل املثال، نظرية التطور

يف موضوعات  ،هنيةكل منهما املحدود سلطة   بني النطاقني ضمنولد أنه قد تكون هناك تفاعالت ج
 مسؤوليتنا جتاه املخلوقات األخرى. ك

وقائعية  تن من إصدار أي بياانتتمثل إحدى املشاكل الواضحة يف منوذج االستقالل أنه إذا مت منع الدي
ال ميكن هنا ، ملثال، على سبيل ايةواألخالق يةدعاءات القيماالب تربير فسيكون من الصع تتحدث عن حقائق

فإنه ، (. عالوة على ذلكWorrall 2004) انسان تقيألنه  جارهجيب أن حيب  رءادل أبن املجنأن  نال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، أن يسوع ظهر بعد وفاته أو أن العربانيني تجريبية، على سبيل املثالالدعاءات بعض االاألداين تقدم  يبدو أن 
 األوائل مروا عرب مياه البحر األمحر.

 ، يفرتض احلواراالستقاللمنوذج على خالف  ،حيثلدين والعلم. عالقة متبادلة بني افيقرتح منوذج احلوار  أما
، رمبا . على سبيل املثالاومفاهيمهم ايبهماملسبقة وأسال اضاهتم، رمبا يف افرتاوجود أرضية مشرتكة بني اجملالني

م على وُمنظ عقولمهو أمر صمم( مُ ابفرتاض أن اخللق )كونه نتاج  ،مشجعت العقيدة املسيحية اخللقية العل
 . من جر اء هذه الفكرة ، لذلك ميكن للمرء أن يتوقع وجود قوانني ميكن اكتشافهاحد سواء

 الطبيعة ال ميكن تعلم قوانني لك، لذحمدود القدرة بطبعههو ، إلرادة هللا احلرة، ابعتباره نتاجاا كما أن اخللق
، Barbour) (2000وفقا لباربورو قيق جترييب. ، مما حيث على ضرورة إجراء حتمن خالل التفكري املسبق فقط

على . منوذجوجود )أو على األقل يعتمد على نظرية وجود فإن كل من البحث العلمي والالهويت يعتمد على 
، ن الفصول األوىل من سفر التكوين(كيف يفسر الالهوتيون املسيحيو   التثليث هي ما حيدد، عقيدة سبيل املثال

، تبقى اراحلو منوذج . يف نتاجيةوالشمولية واإل يهتم ابلرتابطو يعتمد على االستعارات والنماذج، كالمها كما أن  
املسبقة االفرتاضات فاهيم و املساليب و األولكنها تتحدث مع بعضها البعض، ابستخدام  صلةاحلقول منف

موقفاا للحوار يقرتح  Wentzel van Huyssteen ((1998فينتزل فان هويستني الشائعة. وقد انقش 
 ، بناءا على تداخالهتما املعرفية.ين ميكن أن يكوان ثنائياا رشيقاافيه أن العلم والد

(  (Barbour 2000ربور حيدد ابو م والالهوت. توحيد العلاجتاه يف امتداداا أكثر  هوفمنوذج التكامل أما 
من خالل  يصوغ احلجج لوجود هللا وخصائصه ، الذيتكامل. األول هو الالهوت الطبيعيثالثة أشكال لل

الزمن االفرتاض أبن  استخدام، . على سبيل املثالكمقدمات لتلك احلججنتائج العلوم الطبيعية  استخدام 
وهذه ة الثوابت الكونيهذه ، وحقيقة أن وجود هللاثبات إل ،الكونية املعاصرة نظرايتيف ال ،له أصل الكوين

 وجود جمموعات أخرىحلياة )يف حني أن بوجود االيت تسمح فقط هي املؤسسة هلذا الكون ة يقوانني الطبيعال
فهو ، الثاينالشكل أما . حجج الضبط الدقيق للكون( يستخدم يف بوجودهامن الثوابت والقوانني ال تسمح 

أن يثري أو  اإلطار الديين ، ويفحص كيف ميكن هلذا يبدأ من العلم بل من إطار ديينالوهو ، الطبيعة يةالهوت
، الهواتا مسيحياا للطبيعة (McGrath 2016) ، طو ر ماكغراثع نتائج العلوم. على سبيل املثالراجحىت يُ 

، يعتقد بربور أن اثلثاامث مية من خالل عدسة مسيحية. الطبيعة والنتائج العلالنظر إىل ففحص كيف ميكن 
 وايتهيد كانت طريقة واعدة لدمج العلم والدين. الصريورة اخلاصة أبلفريد نورثفلسفة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، إال أنه من الصعب أن ينصف )خاصة ابلنسبة إىل الالهوتيني( التكامل يبدو جذاابا منوذج على الرغم من أن و 
تهى ، ان. على سبيل املثالما، خاصة ابلنظر إىل تعقيداهتجمال معني ضمنوالعلمية  دينيةب الكل من اجلوان

بكل من ، الذي كان على دراية Pierre Teilhard de Chardin (1971)بيري تيالر دو شاردان 
يواجه مشكلة مع )مما جعله  ةغائيعملية رؤية غري تقليدية للتطور كإىل ، وعلم الالهوت البشرمستحااثت علم 

ه يف مشكلة مع أوقع صليةة األئغري التقليدي للخطيتفسريه الهوت غري تقليدي ) إىل، و املؤسسة العلمية(
، لكنه بباا للشك يف منوذج مااته سالالهويت يف حد ذ بتداعاإلهذا ال يشكل و . (الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

. عالوة الالهوتيني والفالسفةعدد أكرب من  الوصول إىلمنوذج التكامل يف اليت يواجهها صعوابت اليشري إىل 
، فهو ينجح يف مناقشة ربوروصف ابيكما   ،حنو اإلميان ابهلل احنرافهو التكامل أن منوذج ، يبدو على ذلك

يف مناقشة احلجج  فشلي ، لكنهابهلل( اإلميان ثبتالعلمية اليت تدعم )لكن ال تُ احلجج املستندة إىل النتائج 
 املستندة إىل النتائج العلمية اليت تدعم )ولكن ال تثبت( إنكار اإلميان ابهلل.

 

 اخضاع الدين للدراسة العلمية 1.4

التاريخ الطبيعي ، واليت ميكن إرجاعها إىل  وثيقاا ابلدراسة العلمية للدينارتباطاا  "العلم والدين" نطاق يرتبط
ية للسلوك البشري انحاول املؤرخون الطبيعيون تقدمي تفسريات طبيعحينما يف القرن السابع عشر.  للدين

من ، قدم كتاب برانرد دي فونتينيل )عواطف واألخالق. على سبيل املثال، يف جماالت مثل الدين واللثقافةاو 
فقال ابخلوارق الطبيعية.  عرضاا فكرايا لإلميان De l’Origine des Fables (1724 أصل اخلرافات

الناس تفسريات خارقة للطبيعة عندما يفتقرون إىل فهم األسباب الطبيعية الكامنة وراء  عتنقغالباا ما يأنه 
املعجزات" د من يرى املزيفإنه ، خربة، أو أقل ة: "بقدر ما يكون املرء أكثر جهالا األحداث االستثنائي

وجهة نظر أوغست كونت ذه الفكرة هتستشرف (. ، ترمجة عن النسخة االجنليزية295: 1724/1824)
Auguste Comte (1841 ) أما كتاب أبن األساطري ستفسح اجملال للحساابت العلمية تدرجيياا. القائلة

هو املثال لديفيد هيوم فNatural History of Religion (1757/2007 ) التاريخ الطبيعي للدين
الذي اعتقد هيوم  -يتتبع أصل الشرك  حيث الفلسفي األكثر شهرة للتفسري التارخيي الطبيعي للمعتقد الديين.

من  وج سابألسباب الطبيعية مع اخلوف والتإىل اجلهل فريجعه  –أنه أقرب شكل من أشكال املعتقد الديين 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، وابلتايل اكتساب األوائل إقناع اآلهلة أو رشوهتم ، حاول البشريئةجوانب الب ليه بعضمن خالل أتحيث البيئة. 
 شعور ابلسيطرة.

، مثل التخصصات العلمية الناشئة حديثاا، قام مؤلفون من التاسع عشر وأوائل القرن العشرينيف القرن و 
حبثوا عن اخلطوط و ين. ، بفحص اجلذور الطبيعية املزعومة للمعتقد الديلنفساألنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم ا

فات ، بدالا من تفسري االختالت الدينية املتنوعة عرب الثقافاتيف حماولة لشرح ما يوحد املعتقداالعريضة، 
 التطور الثقايفنظرية ) بنفس الطريقة، كانت فكرة أن مجيع الثقافات تتطور وتتقدم الثقافية. يف األنثروبولوجيا

الثقافات ذات وجهات النظر الدينية املختلفة أبهنا يف مرحلة  تفسريمت و ( منتشرة على نطاق واسع. االجتماعي
العتقاد اوهي ، مينيزم(األحيائية )اإلأن (   1871Tylor، اعترب اتيلور ). على سبيل املثالتطورية مبكرة
( أن Comte 1841) قرتح كومتاو أشكال املعتقد الديين.  كأبكر،  العامل هي ما ينفخ احلياةأبن األرواح 

تية )الدينية( هي املرحلة ، متر مبراحل التطور نفسها: املرحلة الالهو مجيع اجملتمعات، يف حماوالهتا لفهم العامل
ذروهتا يف  تبلغ( ، و إله غري متدخل يف الكوناألوىل، حيث تسود التفسريات الدينية، تليها املرحلة امليتافيزيقية )

 التفسريات العلمية واملالحظات التجريبية.بوجود  واليت تتميز، أو العلمية وضعيةاملرحلة ال

( املعتقدات الدينية مبثابة غراء اجتماعي 1915) Émile Durkheimاالجتماع إميل دوركهامي  اعترب عامل
Sigmund Freud (1927 )د رأى عامل النفس سيغموند فرويو . متالمحااساعد يف احلفاظ على اجملتمع 

: يف احلقيقة طفويل لشخصية أبوية. إن القصة الكاملة اليت يقدمها فرويد غريبة جداا  توق، هماالعتقاد الديين كو 
أابئهم  يؤهلونشعر األبناء ابلذنب وبدأوا مث  ،، قُتل أٌب احتكر مجيع النساء يف القبيلة وأكله أبناؤهيف املاضي

 هو ما تسبب يف والدة، أكل حلوم البشر وسفاح احملارم، كاحملرماتظهور . هذا، جنبا إىل جنب مع قتولنيامل
واالرتباط ابلعامل( كواحد من أصول  لالحمدودية" )شعور ابالشعور األقيانوسيالدين األول. كما اعترب فرويد "

قبل أن يفطم يف املرحلة اليت تقع ، ذاتال معان بقااي لتجربة الرضيع املعتقد الديين. واعتقد أن هذا الشعور ك
عدة ، يربفمثل كارل ماركس وماكس  منظرين اجتماعيني، مع قرتح مؤلفون مثل دوركهامي وفرويدعن الثدي. ا

يف مواجهة التكنولوجيا احلديثة الدين سينخفض  شأن أبن ةالقائل وجهة النظر، طروحة العلمنةألإصدارات 
( مهتما 1902) William Jamesكان الفيلسوف والطبيب النفسي ويليام جيمس و والثقافة. والعلوم 

اليت اعتقد أهنا املصدر النهائي لألداين تلك اجلذور ، املتعلقة ابلتجارب الدينية اهراتيةظابجلذور النفسية وال
 (.يةاتاملؤسساملنظمة )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ا ابلرواايت التوحيدية ماما ، أصبحت الدراسة العلمية للدين أقل اهتفصاعدا ،ينيات القرن العشرينمن عشر وبداية 
، مثل إدوارد صة. مل يعد علماء األنثروبولوجياعلى التقاليد واملعتقدات الدينية اخلابشكل أكرب ، وركزت الكربى
مالينوفسكي ( وبرونيسالف 1937/1965) Edward Evans-Pritchardبريتشارد -إيفانز

Bronislaw Malinowski (1925/1992 يعتمدون حصرايا على التقارير )عادة  املستخدمة سابقاا(
ت اإلنثوجرافيا خنرطوا يف عمل ميداين جاد. أشار ، لكنهم اات نوعية رديئة ومن مصادر مشوهة(ما تكون ذ

وأن املعتقدات الدينية كانت أكثر  ،كانت خاطئةاإلجتماعي  إىل أن نظرية التطور الثقايف  الوصفية اخلاصة هبم
ليات الطبيعية. جادلوا أبن املعتقدات الدينية مل تكن نتيجة جهل اآلحيث تنوعاا مما كان يُفرتض يف السابق. 

كانوا على دراية اتمة أبن املنازل   ةياألزاندقبائل القومية أهل البريتشارد إىل أن -، أشار إيفانزعلى سبيل املثال
ار منزل ، لكنهم ما زالوا يناشدون السحر ليشرحوا ملاذا اهناأساسه أن تنهار ألن النمل األبيض أكلميكن 

أن الناس يف  (Cristine Legare et al 2012)يجاري كريستني لوجدت  ، معني. يف اآلونة األخرية
سكان ، يدرك ية، على سبيل املثالالطبيعالتفسريات خلارقة للطبيعة و خمتلف الثقافات جيمعون بني التفسريات ا

 -، لكن البعض يعتقد أيضاا أن العدوى الفريوسية تسببها ما قيا أن مرض اإليدز انجم عن فريوسجنوب أفري
 .ما ساحرة –يف هناية املطاف 

أو ينية متجذرة يف الالعقالنية، املعتقدات الدكما بدأ علماء النفس وعلماء االجتماع الدينيني ابلشك يف أن 
( وغريه من علماء James 1902، كما افرتض جيمس )شاذةالخرى األنفسية الاالت احلو  املرض النفسي

ء النفس ، طور علماتينات، أواخر الثالثينات من القرن العشرين حىت السفس األوائل. يف الوالايت املتحدةالن
 -رفض الرتاجع كما اعتقدت أطروحة العلمنة ن الدين أمدفوعاا ابملالحظة اليت تقول  اهتماماا متجدداا ابلدين،
للحصول  Stark 1999إحياء كبري )انظر لعملية ويبدو أنه خيضع  بل -على األخرية مما يلقي بظالل الشك 

، األنواع املختلفة للتدينالفروق الدقيقة بني بتمييز  ختصني بدراسة الدينامل نفسقام علماء الو على نظرة عامة(. 
، احلصول على فوائد ديناا كوسيلة للوصول إىل هدف، على سبيل املثالت)كونه  سطحيمبا يف ذلك التدين ال

والتدين اجلوهري )األشخاص الذين يلتزمون ابلدين من أجل تعاليمهم(  ما(، الوجود يف جمموعة اجتماعية
(Allport and Ross 1967 .) التدين كمتغري  يدرس علماء النفس وعلماء االجتماعوحالياا، عادة ما

 ، والشبكات االجتماعية.جرام، النشاط اجلنسي، الصحة، اإلِ مثالا على،  اتهمستقل، مع أتثري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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هو جمال و . ابلدين اخلاصةدراكية م اإلو العل نطاق يف الدراسة العلمية للدين هو ةاحلديث اتالتطور ويعد أحد 
، وعلم ، األنثروبولوجيا، والفلسفةطوريعلم النفس التمن نطاقات متنوعة، كمؤلفني به متعدد التخصصات، 

أبن الدين ليس . وهو خيتلف عن املقارابت العلمية األخرى للدين من خالل افرتاضه املسبق اإلدراكيالنفس 
واليت  من اترخينا،  يف وقت مبكر واليت تطورتة العادي دراكية، بل هو نتيجة للعمليات اإلظاهرة ثقافية حبتة

يعترب بعض املؤلفني الدين كمنتج و (. Barrett 2004, Boyer 2002)مثل تشمل كل اجلنس البشري 
، ابلدين. على سبيل املثال لتختص تر تطو وظيفة ابألساس هلا  تاليت ليس دراكيةلعمليات اإلابعض اثنوي ل

: العقل واجلسدزان البديهي بني ييظهر الدين كمنتج اثنوي لتمي، ( (Paul Bloom 2007بول بلوموفقا ل
حلياة اب، مما جيعل اإلميان سد، حىت بعد موت اجلودائم مستمرأمر ميكننا التفكري يف العقل على أنه  مبعىن أنه

 . ممكنااو أمراا طبيعياا جسدة تاآلخرة واألرواح غري امل

تساعد البشر على حل  تكيفيةاستجابة بيولوجية أو ثقافية هو الدين أن أخرى من الفرضيات تعترب  جمموعة
القوية اليت ميكن من خالل إمياهنم ابآلهلة حيث (. Bering 2011، شاكل التعاونية )على سبيل املثالامل

سيء عاقبأن تُ 
ُ
عات البشرية ابلتوسع إىل ما ، مما يسمح ألحجام اجملمو ، يتصرف البشر بشكل أكثر تعاوانا امل
كان ، فإن اجملموعات اليت  . وابلتايلواإللتقاط اجملتمعات الصغرية اليت جتمع بني الصيد واجلمع هو أكرب من

على اجملموعات اليت ال متتلك مثل هذه املعتقدات  -يف مواردها  –تفوقت  القويةلديها إميان كبري ابآلهلة 
لظاهرة وهو ما يفسر النجاح احلايل اليت جنحت يف البقاء،  -ابلتايل  –وهي ، خالل العصر احلجري احلديث

 (.Norenzayan 2013) اإلميان ابآلهلة

 

 املعتقدات الدينية يف األوساط األكادميية 1.5

، أن يكون لدى العلماء معتقدات دينية أوائل القرن العشرين إىلسع عشر حىت القرن التا، كان من الشائع
، وكان الفالسفة شعبيتها ةذرو قد بلغت  الذكي حجة التصميمكنت   يف القرن السابع عشرو توجه عملهم. 

للقول الفيلسوف الطبيعي إسحاق نيوتن ما دعى  ،اخللق اإلهليدليالا على الطبيعيون مقتنعني أبن العلم يقدم 
على لكن (. Pfizenmaier 1997) ، داخل العلمكانت غري تقليدية  ، وإنعتقدات دينية قويةاوجود ب

ابلطبع . هناك ناستدين أقل ابملقارنة مع عموم الدرجات لدى العلماء املعاصرين فإنه ، النقيض من ذلك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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كان قائد مشروع اجلينوم   ، الذيFrancis Collins مثل عامل الوراثة فرانسيس كولينز صارخةاستثناءات 
 بيولوجوسومعهد أو  The Language of God ( "(2006لغة اإلله "كتابه ، سواء يف يف  البشري

 بني العلم واملسيحية. فقلتواا لتأييدالذي أسسه 

( يف املعتقدات الدينية للعلماء، ال سيما يف Ecklundt 2010الدراسات االجتماعية )مثل  وحبثت بعض
وقد وجدت . العامةالعلماء مقارنة مع  بنيالتدين نسب إىل وجود اختالف كبري يف  ، وأشارتالوالايت املتحدة

ب من تسعة رت أن ما يق( Masci and Smith 2016يو )استطالعات مثل تلك اليت أجراها منتدى بِ 
، وهو عدد مل يرتاجع كونيةروح  من كل عشرة أشخاص ابلغني يف الوالايت املتحدة يقولون إهنم يؤمنون ابهلل أو ب

من جهة ٪.  80، فإن نسبة املؤمنني تبلغ حوايل بني البالغني األصغر سنا أمارية. إال قليالا يف العقود األخ
وجد حيث ة. ويؤسسات النخبامل، وخاصة بني العاملني يف حلاد والالأدرية بني األكادميينيينتشر اإل أخرى

، أبغلبية ساحقة من كليات للعلوم )مجيع األكادمييني الكباراستطالع رأي بني أعضاء األكادميية الوطنية 
٪ فقط من  7، و ني٪ الأدري 20.8، مع ٪( 72.2ملحدين  مل يصدقوا يف وجود هللا )( أن األغلبية صفوةال

 (. Larson and Witham 1998املؤمنني )

إجاابت العلماء )الذين يعملون  Ecklund and Scheitle (2007ل )سكايتو كل من أوكالند   تحلل
لتقول أن النتائج فجائت يف الوالايت املتحدة.  من صفوة اجلامعات 21 عربيف العلوم االجتماعية والطبيعية( 

 فقد انقسم. أما العدد املتبقي كالأدريني٪   31فوا أنفسهم كملحدين وعر  قد ٪ من املشاركني  31.2حوايل 
ؤمن ابهلل مع بعض يوبعض منهم ، ٪(5.4يؤمن أحياانا ابهلل )ومن ٪( 7)ما  علياقوة  هناك يعتقد أن بني من

، فإن الناس عامة٪(. وعلى النقيض من 9.7ابهلل دون أي شك ) واجلزء األخري يؤمن، ٪(15.5الشكوك )
 ، كانوا أكثر احتماالا للقول أهنميف الواقع -درجة أعلى من التدين هروا يف هذه العينة مل يظاألكرب سناا العلماء 

 ال يؤمنون ابهلل. 

بفحص عينة غري متجانسة  ((Gross and Simmons 2009، قام جروس وسيمونز من انحية أخرى
وخرجيي ، الراقية نح الدكتوراه، ومؤسسات مِ اجملتمعيةمن العلماء من الكليات األمريكية، مبا يف ذلك الكليات 

، وكليات الفنون احلرة الصغرية. ووجدوا أن غالبية أساتذة دراسة مدارس الدولة العادية عرب أربع سنوات
( لديهم بعض املعتقدات اإلميانية، الكامل واماجلامعات )أعضاء هيئة التدريس املتفرغني أو احلاصلني على الد

ابهلل يف بعض األوقات مؤمنني أو ، ٪(16.6ابهلل مع بعض الشكوك )أو مؤمنني ، ٪(34.9ابهلل ) ؤمننيمإما ف
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مياانا يف بنوع املؤسسة )أقل إإذن تأثر اإلميان ابهلل ي٪(.  19.2قوة أعلى ) فقط مؤمنني بوجود، أو ٪( 4.3) 
اإلميان التوحيدي يف العلوم الفيزايئية والبيولوجية مقارنةا ابلعلوم  ينخفض) نطاق الدراسةقة( و املدارس املرمو 

 االجتماعية واإلنسانية(.

ألغلبية اكما أن يفرتضه العامة،  حية الدينية مما تشري هذه النتائج األخرية إىل أن األكادمييني أكثر تنوعاا من الناو 
نسبة امللحدين والالأدريني يف األوساط األكادميية فإن ، ذلك، يف الوالايت املتحدةال تعارض الدين. ومع منهم 

، وهو تناقض يتطلب تفسرياا. قد يكون أحد األسباب هو االحنياز ضد الناسأعلى مما هي عليه يف عموم 
ا كانوا سيوظفون ، عندما مت استقصاء علماء االجتماع ما إذاط األكادميية. على سبيل املثاليف األوس املؤمنني

 -هنم سيكونون أقل احتماالا لتعيني هذا املرشح أ٪ 39.1مسيحي إجنيلي، قال  هأنحينما يعرفون شخصاا 
 . (Yancey 2012)املسلمني  ، مثل املورمون أوئج مماثلة مع جمموعات دينية أخرىكانت هناك نتاو 

مطية االجتماعية الناملؤمنني قد يقعون حتدت هتديد الصورة هو أن هؤالء و  ،لذلك قد يكون هناك سبب آخرو 
 مهنة علميةاالهتمام ابلسعي وراء  فقدانما يؤدي إىل ضعف أدائهم يف املهام العلمية و ، عنهمالسائدة السلبية 

أن املشاركني يف جتربة   Kimberly Rios et al)2015) كيمربيل ريوس وآخرونوقد وجد  . ابألساس
ويف العلوم. نطاق يف  موثوقية، أقل كفاءة و منهم ، وخاصة املسيحينيتديننيدون أن امليعتق ديننيتغري امل

، كان أداء املشاركني املسيحيني أسوأ يف عن املتدينني بوضوحهذه الصورة النمطية  مت اعالنعندما التجارب، 
العلمي"( مما كانت عليه  كريتفمهام التفكري املنطقي )واليت مت تقدميها بشكل مضلل على أهنا "اختبارات ال

 .عنهم الصورة النمطيةتلك ذكر  ما مل يتمعند

بشكل إدراكي. تشري بعض الدراسات  انالتفكري الديين والعلمي غري متوافقكل من من غري الواضح ما إذا كان  و 
مييز العلم  عن أسلوب التفكري التحليلي الذي واملتميز، منط التفكري البديهيإىل أن الدين يعتمد أكثر على 

(Gervais and Norenzayan 2012من انحية أخرى .)ة والعلمية ، يعتمد قبول اآلراء الالهوتي
أوجه تشابه بني الطريقة اليت يفهم هبا األطفال والبالغني  اإلدراكيون، وقد وجد العلماء على الثقة يف الشهادة

. عالوة على (Harris et al. 2006الدينية والعلمية )كياانت غري مرئية يف اجملاالت وجود  شهادة على 
إىل أن االرتباط  ويشري ذلكيف كتاابهتم ،  بعمق نيحتليلي السكوالئينين الالهوتيون مثل آابء الكنيسة و ، كاذلك

بني التفكري احلدسي والفكر الديين قد يكون حتيزاا غربياا حديثاا. هناك حاجة إىل مزيد من األحباث لفحص ما 
 متناقضة متاماا.ا كانت أساليب التفكري الديين والعلمي إذ
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 . العلم والدين يف املسيحية واإلسالم واهلندوسية2

الداينة و  الغربية على العلوم "العلم والدين" املتعلقة بنطاق، فقد ركزت معظم الدراسات قبل قليل كما أشران
 Brooke and، األخرى )على سبيل املثال لألداين، مع عدد قليل من املنشورات املخصصة املسيحية

Numbers 2011ط (. تويل عدد قليل نسبيا من الدراسات اهتماما للعالقة بني العلم والدين يف األوسا
يقدم ادعاءات لعلم الغريب مبا أن او (. Clark 2014، اليهودية واإلسالم يف غري املسيحية )على سبيل املثال

 ستكون ، فمن السهل أن نفرتض أن مواجهته مع تقاليد دينية أخرى عاملية
ُ
 معالحظة مشاهبة للتفاعالت امل

، ال يكون املختلفة )على سبيل املثال، يف التقاليد اهلندوسية، فبالنظر إىل املعتقدات مع ذلكلكن املسيحية. 
رخيية له مسارات ات توألن العلم كان، املسيحية واليهودية( خمتلف متاماا عن اخللق، على عكسبشكل  عادةا هللا

خمتلف  ضمنالعالقة بني العلم الدين شكل يف  عدم تشابه وجود، ميكن للمرء أن يتوقع ألخرى من ثقافة خمتلفة
التقاليد الدينية. إلعطاء فكرة عن هذا التنوع ، يقدم هذا القسم حملة عامة عن العلم والدين يف املسيحية 

 واإلسالم واهلندوسية.

 

 العلم والدين يف املسيحية 2.1

ل ، وهي أكرب دين يف العامل. تطورت من اليهودية يف القرن األو براهيميةالداينة املسيحية هي داينة توحيدية أ
يف سلسلة من النصوص الكنسية، واليت  وجودامل وحيجمموعة من أتباع يسوع. يتقيد املسيحيون ابل عربميالدي 

 ، الذي حيتوي على أانجيل مىت ومرقسالنصوص املوروثة من اليهودية، والعهد اجلديد، تتضمن العهد القدمي
 املبكرةية من الكنائس املسيحأخرى عاليم تو  أحداث، فضال عن ولوقا وجون )رواايت عن احلياة وتعاليم يسوع(

 )يسمى أيضاا كتاب هناية العامل(. الوحيكتاب )على سبيل املثال، أعمال الرسل، رسائل بولس(، و 

طة بداية مفيدة لفحص ، فإن هناك نقملسيحيةاالداينة يف  املتعلقة هبذا املوضوعالنصوص  وضوحوابلنظر إىل 
لالطالع على نظرة  Tanzella-Nitti 2005)انظر  جماز الكتابنيهي و  ،العلومها وبني العالقة بين

، الكتاب املقدس""، ونظمةعن نفسه من خالل "كتاب الطبيعة"، بقوانينه امل ، كشف هللاذا اجملازتبعا هلو عامة(. 
بيعة كان ( أن كتاب الطAugustine 354- 430لمعجزات. قال أوغسطني )ل اعتبارهسرده التارخيي و  يف
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ني واملتعلمني على حد األميمن ميكن لكل كل ، ألن الكتاب املقدس يتطلب حمو األمية بينما  أكثر سهولة
، Maximus Confessor (c. 580-662)ماكسيموس كونفيستور أما كتاب الطبيعة.   أقر أن يسواء 

الناقد هلذه  مع التقدميجملموعة من املقاالت  Louth 1996)انظر  "Ambigua او "أمبيج يف كتابه
: إنسانية نوعني من التجسدغلفان ي ثياب قطعيتكالكتاب املقدس والقانون الطبيعي  بني قارن فقد النصوص( 

 كتب املقدسة. خالل ال الظاهرةألوهيته و ، كشفت عنها الطبيعةاليت  يسوع 

حوايل ) Hugh of St. Victorيكتور مؤلفون مثل هيو أوف سانت فبدأ  خالل العصور الوسطىو 
( يدركون أن كتاب الطبيعة مل يكن أبداا 1221-1274) Bonaventure( وبوانفنتورا 1096-1111

االستنتاجات  إذن ما هي، شابت عقلنا وإدراكناقد يئة األصلية ابلنظر إىل أن اخلطحيث،  .واضحاا للقراءة
إىل حد  نيبا؟ استخدم بوانفنتورا استعارة الكتاملطلقاليت ميكن أن يستمدها البشر بشكل مشروع من الواقع 

قد سحقت األصلية جادل أبن اخلطيئة و العامل الطبيعي.  خللق" كان مرادفاا liber naturae "اصطالح أن 
مطلوب ألنه  -ابلتايل  –، وأن الكتاب املقدس قابل للقراءةب الطبيعة أصبح غري العقل البشري لدرجة أن كتا

 .احلقيقية العاملطبيعة حيتوي على تعاليم حول 

على سبيل  جمال "العلم والدين" يف مناقشة كيفية ترابط هذين الكتابني. ضمنستمر املؤلفون املسيحيون او 
 يكوان أن ماھ، فال ميكنهعلى منوال لك  اينھالعلم إلاإلميان و  نالنظرية القائلة مبا أ) وفيقية/التوافقيةالت املثال،

 تفسرييهنج أتويلي  وهي بذلك( هي حماولة لتفسري الكتاب املقدس يف ضوء العلم احلديث. املرتجم - متنافرين
 الكبري أو نظرية التطور. مثل نظرية االنفجار  يتنبأ ابلنظرايت العلمية الكتاب املقدس يقول أن

، فإن العديد (chapter 5 Lamoureux Denis :2008مورو )، وكما جيادل دينيس المع ذلك
، وال بذور اخلردل ليست أصغر البذورفمثالا يف الكتاب املقدس غري صحيحة:  العبارات اليت تبدو علميةمن 

، واألرض ليست مسطحة وال قبة زرقاء يف السماء ة، وال توجد أيرينصغ  على أشخاص مُ  السائل املنويتوي حي
ا اكتبني  دمج ال، فإن أي شكل معقول من . وابلتايلمتحركةغري اثبتة  ب الطبيعة والكتاب املقدس يتطلب مزيدا

( إضافة 1703-1791) John Wesleyاقرتح علماء الالهوت مثل جون ويسلي و . والتعقدمن الدقة 
)وهو مصطلح مل يصاغه ويسلي  "الرابعي الويسلياينإنه "مصادر أخرى للمعرفة إىل الكتاب املقدس والعلوم: 

التقاليد مع و ،  ذلك النتائج التجريبية العلوم(اخلربة )مبا يفمع هو التفاعل الديناميكي للكتاب املقدس و نفسه( 
 (.Outler 1985العقل )مع و ، 
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، Haught 1995الدين )على سبيل املثال، مع دمج العلم  ديد من املؤلفني املسيحينيول العحاو 
Lamoureux 2008 ،Murphy 1995 .) لنظرية ، مثل االعلميةإىل تفسري النتائج  مالواحيث

اإلميان  :ثال، على سبيل املتخدام النماذج الالهوتيةابسو ، الالهوتيةالفكرة ، يف ضوء التطورية أو نظرية الفوضى
( أبن النظرة John Haught) 1995جيادل جون هت و عقيدة اخللق. أو ، اإلخالءالكالسيكي، 

كجزء من هذا اإلخالء عمل ،  إخالء املسيح نفسه يف جتسدهعقيدة التفريغ الذايت، أي ) لإلخالءالالهوتية 
يفرغ الذي له اإلظرية التطورية: علمية مثل الن( تتنبأ بنتائج املرتجم - املسيح أحياانا يف إطار احملدودية البشرية

 ،، ذايت التنظيممتماسكاا بشكل داخلي هجيعلو ، يخلق عاملاا مميزاا ومستقالا ذاته يف العامل )ما حيد من ألوهيته( ف
 نتيجة لذلك. 

، وهو موقف ينطبق على قديةاملسيحي هي الواقعية الن "نالعلم والدينطاق "كانت النظرة املعرفية املهيمنة يف و 
( هذا الرأي يف Barbour 1966) ربورالالهوت )الواقعية الالهوتية( وعلى العلم )الواقعية العلمية(. قدم اب

 Arthur Peacocke) (1984العلم والدين. وقد مت تطويره من قبل علماء دين مثل آرثر بيكوك  أدبيات
إىل تقدمي وسيلة  النقديةهتدف الواقعية و (. Wentzel van Huyssteen 1999فان هويستني )و 

 ،حمضة( واتتصوراتنا ومفاهيمنا هي أداليت تقول أن ) واآلداتية( واقعية الساذجة )العامل كما نراهوسطى بني ال
 إدراكنا والعامل من حولنا.  يفعكس التفكري النقدي على تلك النظرة شجع تو 

 vanفان هويسستني يطور ، مميزة يف أعمال مؤلفني خمتلفني، على سبيل املثالت نكها ةالنقديلواقعية ول
Huyssteen 1998  ،1999 يقول للعقالنيةيف إطار قبل أتسيسي  النقدية( شكالا ضعيفاا من الواقعية 

 وضح موريفتو . تطوريةبيولوجية اجتماعية وثقافية و عوامل تشكل وجهات النظر الالهوتية عن طريق ب
(Murphy 1995 :329-330 املتطلبات )العلم والديننطاق "يف للمقارابت والعلمية  املنهجية "
، ال بشكل عام مع العقيدة املسيحية ةمتسقتكون املقارابت املتكاملة من الناحية املثالية، ينبغي أن ": قولفت

ات التجريبية دون تماشى مع املالحظتيف نفس الوقت جيب أن و ، اسية مثل عقيدة اخللقسيما املبادئ األس
 "املمارسات العلمية شأن التقليل من

( أن املسيحية كانت مفيدة يف Hooykaas 1972وقد جادل العديد من املؤرخني )على سبيل املثال ، 
ألصلية لعبت ( أن عقيدة اخلطيئة ا2009) Peter Harrisonتطوير العلوم الغربية. يعتقد بيرت هاريسون 

 الفرتة احلديثة املبكرة أن آدم، قبل السقوط، كان حبجة أنه كان هناك اعتقاد شائع يف، دوراا حامساا يف ذلك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  19

، وقد تضاءلت ، أصبحت احلواس البشرية أقل شأان، وفهم. وكنتيجة هلذا السقوط لديه حواس فائقة، وفكر
مل يعد مبقدور  ابلتايل، وضوحا. ، وأصبحت الطبيعة نفسها أقلحةقدرتنا على الوصول إىل االستنتاجات الصحي

جب لذلك و  ،لفهم الطبيعة)منطقهم القبلي( االعتماد بشكل حصري على أسباهبم املسبقة  البشر بعد السقوط
، كما كتب املنطق واحلواس - تمثل اجملاهر والتلسكواب من خالل األدوات املتخصصة -املراقبة  لأن تكم  

 :"Micrographia"الفحص اجملهري  كتابهروبرت هوك يف مقدمة  

خالل من  وأ، فطري ومولود معه كان السبب، سواء  ضة لالنزالق يف كل أنواع األخطاءهو عر  إنسانكل "
قط أن ينطلق ميكن للجميع فذلك  عالجول، العقل البشري عملياتيف  طراخلوهذا هو ،... الناسمع  تفاعله

، ذكر يف 1665]العلوم القائمة على التجربة[. ) "التجريبيةامليكانيكية و ، الفلسفة من الفلسفة احلقيقية
 (Harrison 2009 :5 هاريسون

(، هو رمبا ما يسر الطريق لصعود العلم، 1277إدانة ابريس )وهو من جهة أخرى، كان تطور ديين آخر، 
اليت اعتربت  -مثل أطروحات أرسطو البدنية   -مت تلك اإلدانة تدريس وقراءة آراء الفلسفة الطبيعية حيث حر  

هرطقة. نتيجة لذلك، فتحت تلك اإلدانة مساحة فكرية للتفكري املتجاوز للفلسفة الطبيعية اليواننية القدمية. 
Buridan John (fl. 14th c ) على سبيل املثال، قام فالسفة العصور الوسطى مثل جون بوريدان 

، فكرة الفراغ مقبولة تصبحأمبجرد أن  ، ولكنكن أن يكون هناك فراغ يف الطبيعةاعتقاد أرسطو أنه ال مي تأييدب
 Evangelista Torricelli، فإن الفالسفة الطبيعيني مثل إيفاجنيلستا تورشيللي بسبب تلك اإلدانة
ضغط  متكنوا من اختبار فكرةBlaise Pascal (1623-1662 )بليز ابسكال و  (1647–1608)

 ، للمناقشة(. Grant 1996)انظر  الفراغاهلواء و 

، يشري بعض املؤلفني إىل املعتقدات املسيحية يف تطور العلم ملسيحيةا اجلوهري الذي لعبتهكدليل إضايف للدور و 
 :Clark، يكتب كالرك لقرن السابع عشر. على سبيل املثاللفالسفة الطبيعيني البارزين يف ال

"استبعد هللا من تعريف العلم، وبضربة واحدة سوف تستبعد أعظم الفالسفة الطبيعيني يف 
الثورة العلمية مثل كبلر، كوبرنيكوس، جاليليو، بويل، ونيوتن )وهذا فقط عدد قليل من 

 (42: 2014)األمساء(" 
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، يف حتفيز الثورة العلمية مفيدة، بشكل فريد، حىت أن مؤلفني آخرين ذهبوا إىل حد االدعاء أبن املسيحية كانت
كانت الثورة العلمية يف الواقع تطورا بطيئا   -( Rodney Stark) 2004 وفقا لرودين ستارك -حيث 

فشلت ادعاءات ستارك يف  ولكن على الرغم من ذلكسيحي يف العصور الوسطى. وتدرجييا لالهوت امل
، يف تطوير العلوم على سبيل املثال ال احلصر، للعلماء املسلمني واليواننينيعة االعرتاف ابملسامهات املشرو 

ادر هناك مصكانت ،  قة بني العلم والدين يف املسيحيةعلى الرغم من هذه القراءات اإلجيابية للعاللكن احلديثة. 
 املسيحيني.معارضة قوية لنظرية التطور بني األصوليني هناك  التزال، لتوتر دائم. على سبيل املثال

 

 سالمالعلم والدين يف اإل 2.2

شري مصطلح . يأن الوحي قد نزل إليه لنيب حممدبعد قول اين توحيدي ظهر يف القرن السابع اإلسالم د
مسلمون من  ، مثل اخلالفة واإلمرباطورايت اليت أسسها حكام"اإلسالم" أيضاا إىل هياكل جغرافية سياسية

، فإنه يشري إىل  والعثمانيني. ابإلضافة إىل ذلك، مبا يف ذلك اخللفاء األمويني والعباسينيالقرن السابع فصاعداا 
(. Dhanani 2002، مع تقاليدها الفلسفية والعلمية )ت يف هذا السياق السياسي والديينثقافة ازدهر 

مبا يف ذلك آدم وإبراهيم ، من خالل األنبياء (، الذي يتواصلإبله واحد )هللا اإلعتقادالسمة املميزة لإلسالم هي 
فإن مصدراا هاماا ، إلسالم. وجبانب القرآنالنص الديين املركزي لهللا حملمد يف القرآن، وحي وحممد. يتم تسجيل 

يب ، وهي جمموعة شفوية من أقوال وأفعال وموافقات ضمنية للناحلديث النبوي أو السنةهو و  ،للفقه والالهوت
 حمم د. بعد الفة اخل، إىل نزاع حول يستند الفرعان الرئيسيان لإلسالم، السين  والشيعيحممد. و 

تشمل وجهات النظر العقائدية  ، لكنواسعة من املعتقداتظهر اإلسالم جمموعة ، يُ أكرب دين يف العامل كثاين 
وأبقى خلق الكون يوجد فقط إله واحد غري جمزأ ، وهي وجهة نظر مفادها أنه األساسية وحدانية هللا )التوحيد(

يختلف ف، أبعد من ذلكأما ما هو اآلخرة. احلياة ، و لنبوي )على وجه اخلصوص إىل حممد(، والوحي اعليه
 .فيه املسلمون على عدد من القضااي الفقهية

، اإلمارات العربية املتحدة مثل، تمتع الدول ذات األغلبية املسلمة، تحاليااالعالقة بني اإلسالم والعلم معقدة. 
، مثل املنشورات لبحث العلميامقاييس يف  ضعيف ذات آداء، ولكنها لتوسع احلضري والتطور التكنولوجياب

، فإن الدول (. وعالوة على ذلكEdis 2007يف اجملالت الرائدة وعدد االستشهادات لكل عامل )انظر 
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لبشرية يوم القيامة األجساد ا وإعادة خلق، لق القدمي لألرضمية هي أيضا بؤر لألفكار الزائفة، مثل اخلاإلسال
 Guessoumالصالة يف عالج آالم أسفل الظهر بدالا من الطرق التقليدية ) دور، و من عجب الذنب

2009: 4-5.) 

بني  ،العلميةعرفه اخلاصة ابملودة اجلنطاق و اليف  ،العامل اإلسالمي الثقافات األوروبية بشكل كبريقد جتاوز و 
القرن التاسع والقرن اخلامس عشر تقريباا، متفوقاا يف جماالت مثل الرايضيات )اجلرب واهلندسة وعلم املثلثات على 

يشار و (، والبصرايت، والطب. ولكن ال تُعتمد ،اليت تدرس جبدية وجه اخلصوص( وعلم الفلك )مركزية الشمس
(. Huff 2003لتمييزها عن العلوم اليت نشأت يف الغرب ) ""العلوم العربيةة ابسم ياالت املعرفهذه اجملإىل 

، على سبيل املثال، حقق عمر اخليام متعددي املواهب موسوعيي النزعةكان العديد من العلماء العرب البارزين و 
ثلة األخرى يف جماالت متباينة مثل الشعر والفلك واجلغرافيا واملعادن. ومن األم واسعة( شهرة 1048-1131)

(، الفيلسوف السياسي من دمشق الذي قام أيضاا بدراسة النظرية 950ق. -872على ذلك الفارايب )حوايل 
الفيزايء، و الطب،  يف( ، الذي كتب 1198–1126املوسيقية، والعلوم، والرايضيات، واألندلسي ابن رشد )

عن تطوير علم الالهوت الفلسفي املستوحى وعلم الفلك، وعلم النفس، والفقه، واملوسيقى، واجلغرافيا، فضال 
 من اليواننية.

، املتمركزة يف (1258–758اخلالفة العباسية )اليت تلقاها من اية رعالكان احلافز الرئيسي للعلم العريب هو و 
وخلفه أيب جعفر عبد هللا ( 809–786)كان احلكام العباسيني األوائل، مثل هارون الرشيد حيث  د. بغدا

األعمال  برتمجةلف الذي كُ  ،(، من رعاة العلوم العربية. أسس األول بيت احلكمة833-813) املأمون
ت تلك نظرة كانو الرئيسية ألرسطو وجالينوس والعديد من العلماء الفارسيني واهلنود إىل اللغة العربية. 

، مبا يف ذلك علماء اء الرايضيات واألطباء من اخلارجخدم الفلكيني وعلمحيث استُ التوجه،  كوزموبوليتانية
 الرايضيات اهلنود وعلماء الفلك النسطوريني )املسيحيني(. 

 رفامن املع ، أاتحت املكتبات العامة امللحقة ابملساجد الوصول إىل جمموعة واسعةيف مجيع أحناء العامل العريبو 
، وكذلك املؤسسات لغة مشرتكة )العربية( وجود وكاناليت تنشر اإلسالم والفلسفة اليواننية والعلوم العربية. 

شجع على نشر األفكار العلمية يف مجيع أحناء هو ما ، كة والعالقات التجارية املزدهرةالدينية والسياسية املشرت 
، املراسالت بني األشخاص ذوي التفكري ، على سبيل املثالةغري رمسي العالقات هبعض هذ تكانو اإلمرباطورية. 
ب ، يف املستشفيات حيث تعلم الطال(، وبعضها رمسي، على سبيل املثالDhanani 2002املماثل )انظر 
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يف املراصد واألكادمييات الفلكية. كان سقوط وخسارة اخلالفة كذلك ، و قةدقيعن الطب يف بيئة عملية و 
لثورة مل تشهد شيئاا مشاهباا ل وأهنا، ب ركودها يف النهايةاسبأ ت، لكن ما زالسية مبثابة ضربة للعلم العريبالعبا

 ة.ري واضحغ، العلمية يف أورواب الغربية

، جيادلون أبن صعود األشكال احملافظة (1992الليرباليني، مثل فاطمة مرنيسي )ض املؤلفني املسلمني بع
قرن التاسع خنق كثريا من الفالسفة الطبيعيني ذوي التفكري العلمي. يف الكان قد لالهوت الفلسفي اإلسالمي  

بفضل احتضاهنا  )وهي مدرسة فلسفية الهوتية( يف منو العلوم العربية املعتزلة، ساعدت إىل القرن الثاين عشر
. ةاحملافظ التوجهاتوذريتهم الفكرية نفوذهم إىل  املعتزلة، فقد اليواننية. لكن يف هناية املطاف للفلسفة الطبيعية

ا الفالسفة" هتافتكان عمل الغزايل املؤثر يف القرن احلادي عشر ، "و  ا، نقدا  حيث زعم، للمعتزلة قاسياا ومعقدا
 حيث اإلسالمية األصولية،هذا الكتاب وجهات النظر الدينية  بررميكن إثباهتا.  أن افرتاضاهتم امليتافيزيقية ال

ا أدى ، مماألفكار الفلسفية غري اإلسالمية أقل انفتاحاا علىو ، الفكرية اإلسالمية أكثر تقليدية أصبحت احلياة
ملعرفة غري اإلسالمية يف أن املخاوف التقليدية حول ا السرديةهذه تكمن مشكلة و ، إىل تراجع العلوم العربية

 (. Edis 2007: Chapter 2كانت موجودة ابلفعل قبل الغزايل واستمرت لفرتة طويلة بعد وفاته )

ات يف  كانت دراسة الفقهو  أكثر خنقاا للعلم العريب من التطورات يف الالهوت. شهد القرن احلادي عشر تغري 
على أنه ردة عن األصولية : ميكن أن يُنظر اآلن إىل غياب اهلرطقيالشريعة اإلسالمية اليت مل تشجع الفكر 

 عن دينه فقطأن يرتد مإبمكان املسل كان،  ليها ابإلعدام ، بينما يف السابقعاقب ع( اليت يُ زندقةاإلسالم )
، وهي انتهاك ثالثة مذاهب أساسيةكان الغزايل نفسه يعترب )(. Griffel 2009 :105الن صريح )إبع

يدية قد تُفسَّر على (. وابلنظر إىل أن األفكار غري التقلالزندقة واحلياة اآلخرة، كدليل على التوحيد ونبوة حممد
، لنصف الثاين من القرن التاسع عشرا وحبلول. مناخ خانق للعلم العريبخلق قد هذا ، فإن عن الدين أهنا ارتداد

كانت و ستعمر. أو تُ  تضعف، كانت اإلمرباطورايت اإلسالمية والتكنولوجيا يف اجملتمع الغريب مع ترسخ العلم
 ت بعدم الثقة.، وابلتايل قوبلعند الناس متساوية مع االستعمار األورويب ،ر العلمية، مثل النظرية التطوريةاألفكا

، هناك كتاابت انشئة عن العلم والدين بني العلم واحلداثة الغربيةللعالقة لبية السالرؤية على الرغم من هذه و 
 Nidhal Guessoumمن قبل علماء املسلمني )معظمهم من العلماء(. يعتقد الفيزايئي نضال قسوم )

القرآن كموسوعة  التعامل معكرة متناغمني. وهو يرفض ف، بل العلم والدين ليسا متوافقني فحسب( أن 2009
مببدأ عدم قسوم سلمون يف اجلدل حول العلم والدين، ويلتزم وهو شيء آخر مييل إليه املؤلفون امل ،علمية
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فهومة بشكل صحيح( امليكون هناك تعارض بني كلمة هللا )ميكن أن ال : ، الذي حدده ابن رشدالتعارض
 رمبا مل يفسر القرآن بشكل صحيح.ف، إذا ظهر صراع .شكل صحيح(فهوم باملوعمل هللا )

، يف كثري من األحيان العربية(يف ايم )مثل الكتاب املقدس يف ستة أالكون  خلقيف حني أن القرآن يؤكد لذلك 
اخللق القدمي  فكرة ، فإنساعة. ونتيجة لذلك 24 وليست ، ة طويلة جدا من الوقتيفسر "اليوم" على أهنا فرت 

 . )نظرية األرض الفتية( القريب زمنياا هلا ثر أتثرياا يف اإلسالم من اخللقلألرض أك

، وهو كتاب حتت اسم مستعار هارون حيىي( 2007شر يف عام عدانن اوكطار )الذي نُ اخللق لمت توزيع أطلس 
، يف مجيع أحناء العامل قدمي لألرضاخللق املسيحي الفكرة على  على طاولة القهوة يعتمد بشكل كبري مت أتليفه

(Hameed 2008 .) فإن معظم املسلمني صراحة اخللق اخلاص آلدم من الطنيمبا أن القرآن يذكر و ،
 ، فقد دعا العلماء املسلمون مثل. ومع ذلكشبيهة ابلبشر بدائيةيرفضون القبول أبن البشر تطوروا من أسالف 

 لتطور.ابقبول إىل ال( (Rana Dajani 2015 الدجاينران  ( و(Guessoum 2009 نضال قسوم

 اهلندوسيةالعلم والدين يف  2.3

 500، تقاليد دينية وفلسفية متنوعة ظهرت يف شبه القارة اهلندية بني اهلندوسية، اثلث أكرب دين يف العاملتضم 
اآلخرين اهلندوس معظم ويعيش  ،. الغالبية العظمى من اهلندوس يعيشون يف اهلنديالديةم 300قبل امليالد و 

من الدايانت التوحيدية  (. وعلى النقيضHackett  2015يف نيبال وسريالنكا وجنوب شرق آسيا )
يف املسيحية  يةوللحاداا بني هللا واخلليقة )يف حني أن هناك وجهات نظر ح بشكل، ال متيز اهلندوسية الرئيسية

فون هذا اإلله على أنه ، ويعر  ن كثري من اهلندوس إبله شخصييؤم أقلية(. لكنها متثل، واليهودية واإلسالم
أنه ال يوجد متييز وجودي حاد بني  حيث، نقاش العلم والدينعلى ي له تداعيات جوهري يف اخلليقة. هذا الرأ

ن (. ويشار عادة إىل الالهوت الفلسفي يف اهلندوسية )واألدايSubbarayappa 2011اخلالق واملخلوق )
اليت تنشأ يف شبه القارة اهلندية، مبا يف ذلك اهلندوسية، ، ويشار إىل التقاليد الدينية خرى( ابسم الدارمااهلندية األ

الـ  دارما ابسمالـ . ويشار إىل املدارس الفلسفية داخل دارمية، على أهنا دايانت واليانية، والبوذية، والسيخية
 .ااندارس

 بنيفرتة الفيدية ال، واليت صيغت خالل هو أمهية النصوص التأسيسية الدارميةأحد العوامل اليت توحد الدايانت 
الرتانيم والوصفات ألداء  توي علىحيي ذ، الفيدا )الكتاب املقدس(الـ قبل امليالد. وتشمل  700و  1600
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طائفة  فيداـ ال، أطروحات ميتافيزيقية. تنادي األابنيشاد و طقسية املرافقة، النصوص البرمهاان، الـ و ، الطقوس
(. متت إضافة Vāyyu( والرايح )Agniالظواهر الطبيعية مثل النار )يتجسدون يف واسعة من اآلهلة الذين 

يف ساتيبارفايت  Sati-Parvatiو  Gaṇeśaجانيزا ، القرون التالية )على سبيل املثالاملزيد من اآلهلة يف 
 (. القرن الرابع امليالدي

حيث ، مبا يف ذلك علم الفلك واللغوايت والرايضيات. لعلوم املتنوعةشجعت الطقوس الفيدية القدمية معرفة او 
قد تطور  اللغوايتعلم وكان لتحديد توقيت الطقوس وبناء املذابح القرابنية. مطلوبة فلكية العرفة ت املكان

، واليت كانت وية للغة السنسكريتية الكالسيكيةالنحاحلاجة إىل إضفاء الطابع الرمسي على القواعد بسبب 
، وابلتايل هندسية شكالتم أوجد، مما ة الكبرية بناء مذابح متقنةتطلبت العروض العامو تستخدم يف الطقوس. 

ة الكالسيكية أعداداا كبرية جداا، على سبيل النصوص الفيدي تستخدمواىل تقدم يف اهلندسة. إذلك أدى 
دي إىل وجود أبشكل غري ابرز، مما  تطلب نظاماا لتمثيل األعدادلى عمر البشرية واألرض، مما للداللة ع ،املثال

اليت سيتم استريادها الحقاا يف  ، تلك الفكرةقواعد ومتثيل رمزي للصفر كعنصر انئب 10نظام موضعي ذي 
 على ظهور العلوم. دارما اهلندية القدميةال، شجعت (. هبذه الطريقةJoseph 2000تقاليد رايضية أخرى )

واسع النطاق.  ، شهد اجلزء الشمايل من شبه القارة اهلندية حتضراا اخلامس قبل امليالد إىلحول القرن السادس 
ا )أيورفيدا(. أدت هذه الفرتة أيضاا إىل ظهور جميف هذا السياق موعة واسعة من املدارس ، أصبح الطب موحدا

امليتافيزيقية،  يعانيةعن شكل من أشكال الطب ةاألخري  تارفاكا. دافعالشو  ،الفلسفية، مبا يف ذلك البوذية، واليانية
 نكر وجود اآلهلة أو الكارما. واليت ت

واملدارس  الدارمية، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن الدايانت دين يف شبه القارة اهلندية معقدةالعالقة بني العلم والو 
ك قوية يف املعتقدات االستنتاجية، ارفاكا شكو الش، كان لدى مؤيدي متنوعة جدا. على سبيل املثالالفلسفية 

يفضلون املالحظة املباشرة كانوا ، وبدالا من ذلك  للطبيعة بشكل عام ةاخلارقواألمور ورفضوا الوحي الفيدى 
اختفت  ، ولكن هذه املدرسةالفلسفية يف العلوم احلديثة الطبيعانيةكمصدر للمعرفة. كانت هذه اآلراء قريبة من 

، وهو األدفايتا، وخاصة يف لطبيعي يف فرتة ما قبل االستعماريف القرن الثاين عشر. كما ازدهر علم الالهوت ا
 . (الربامهان)الواقع املطلق  يف (األمتان)الذي حيدد الذات  الدارساان
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( مؤلفاا امليالديالقرن الثامن النصف األول من ) Adi Śaṅkaraكارا نآدي شااألدفايتا، كان فيلسوف 
ميم واحلجج االتصكارا نشاصاغ  للكون. والفع الاملادي  وهو السبب، عترب الربامهان هو الواقع الوحيد ادايا توحي

مل ، ال نرى أبداا عوا: يف احلياة العاديةاإلنسان اليت يصنعهاواألدوات لعامل مستنداا على التشاهبات بني ا الكونية
ا أن  دائق املصممة احل، متاماا مثل املقاعد و ولكن الكون مناسب للحياة البشرية ه غاية،لغري ذكية تصنع تصميما
، فكيف ميكن أن تكون قد حىت احلريف الذكي ال يستطيع فهمهوابلنظر إىل أن الكون معقد لدرجة أنه  ،لنا

ذكي  خالقبواسطة  ُصممجيب أن يكون قد  الكون أن كارانشااستنتج هنا خلقته قوى طبيعية غري ذكية؟ 
(C.M. Brown 2008: 108.) 

كان هلذا أتثري عميق على ثقافتها. و ، كانت اهلند حتت احلكم االستعماري الربيطاين. 1947إىل  1757من 
: ، شك  ربية. ابلنسبة للمثقفني احمللينياتصل اهلندوس ابلعلوم والتكنولوجيا الغ ل االتصال ابلعلوم الغربية حتدايا

 Mahendrahalكيف ميكن استيعاب هذه األفكار مع معتقداهتم اهلندوسية؟ كان ماهندراهال سريكار 
Sircar (1833-1904 أحد املؤلفني األوائل الذين درسوا نظرية التطور وأتثرياهتا على املعتقدات الدينية )

 وكان يعتقد أن هللا استخدم التطور خللق أشكال احلياة احلالية.  ،ار مؤمناا تطورايا اهلندوسية. كان سريك

، لكن اخلطوط العديدة لألدلة التجريبية اليت قدمها داروين تطورية فرضية جديدة يف اهلندوسيةمل تكن النظرية الو 
تساءل لكنه ، املشرتك سلفسريكار التطور العضوي من خالل اليف حني قبل و للتطور أعطتها زمخاا جديداا. 

واسعة وكانت هذه مشكلة ، كانت ضد مذهبه التطوريبذلك  ، و تقاء الطبيعي ألهنا مل تكن غائيةعن آلية االن
(. Bowler 2009، وهي نظرية صارعها أيضاا املتشددون املسيحيون التطوريون )بول نظرية التطورالنطاق لق

س غري قادرين على التفكري العلمي، وجادل سريكار أيضا ضد معتقدات املستعمرين الربيطانيني أبن اهلندو 
 .C.Mبناء األمة اهلندية )، اليت كان أيمل أن تساعد يف إعادة اهلندوس على االخنراط يف العلوم رفاقه وشجع

Brown 2012: Chapter 6.) 

ندوسية. دفع استيعاب الثقافة الغربية خمتلف احلركات اإلحيائية اليت سعت إىل إعادة أتكيد القيمة الثقافية للهو 
 الفيدامت ابلفعل اكتشاف كل النتائج العلمية يف قد  اليت تقول أنه فكرة العلم الفيدى ت تلك احلركاتطرحو 

بشعبية  (. هذه الفكرة ال تزال حتظىVivekananda 1904ونصوص قدمية أخرى )على سبيل املثال، 
، الذين يشريون إىل مون املعاصرون، وتشبه إىل حد بعيد األفكار اليت حيملها املسلداخل اهلندوسية املعاصرة

 لنظرايت العلمية. اب متنبئالقرآن ابعتباره 
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اخللق فكرة بدءا من ، اآلراء املسيحية حول هذا املوضوعمثل  ،ورية متنوعةكانت الردود على النظرية التط
 .C.M)إنكار نظرية التطور املستندة إىل عدم توافق متصور مع النصوص الفيدية( إىل القبول )انظر 

Brown 2012  .)رفض مؤلفون مثل داايانندا ساراسوايت و للحصول على نظرة شاملةDayananda 
Saraswati (1930–2015 ) نظرية التطور. على النقيض من ذلك، أيد فيفيكاانندا

Vivekananda (1863-1902)االنظرية التطورية حبجة أهنلألدفايتا،  الواحديةة نزع، وهو مؤيد لل 
اهلندوسية والعلم الداينة أن  فيفيكاانندا ، ادعىة. بشكل عاميف النصوص الفيدية القدمي مذكورة بشكل مسبق

 "، كما هو واضح من اترخيها الطويل يف االكتشافات العلميةهااهلندوسية علمية يف روح": انمتناغم
(Vivekananda 1904 .) 

يوغي والقومي اهلندي، الذي تلقى ال، وهو Sri Aurobindo Ghose وقد وضع سري أوروبيندو غوس
، الذي يتجسد لقد فسر مذهب أفااترا الكالسيكي ، توليفة من الفكر التطوري واهلندوسية.تعليمه يف الغرب

ة. وهكذا يبدو هللا أوالا كحيوان، مث قزماا، مث ، من الناحية التطوريعامل مراراا وتكراراا طوال الوقتفيه هللا يف ال
 صورة ميتافيزيقية حيث التطور الروحي )التناسخ غوساقرتح و . ـ كريشنا، وككرجل عنيف )راما(، مث كبوذا

ي ، الذهذه النظرة للواقعوتعود هلل )برامهان(. جتلي  - يف هناية املطاف - االتطور اجلسدي مه( و اتيدوالتجس
، ولكن األصولية روافد الدارساان، واحدة من ساخمياالـ إىل  (،براكرييت( والوعي )البوروشاتكون من املادة )ي

يف حل املسألة ) الذي يسكن الوعي األعلى ه أبنه ااي، واصفا إشارة صرحية إىل اإلله وضع أوروبيندو
Aurobindo ،1914–18 / 2005  انظر ،CM Brown 2007 .)للمناقشة 

–C.V. Raman (1888تشاندراسيخارا رامان ومنهم ، برز العلماء اهلنود خالل القرن العشرين
 Satyendra Nath Bose، احلاصل على جائزة نوبل يف الفيزايء ، وساتيندرا انث بوز (1970

. ومع إبمسه البوزوانت وقد مس ينت، ظري وصف سلوك الفوتوانت إحصائياا، وهو فيزايئي ن1894-1974))
يض من النق لكن علىاهتم الدينية. العالقة بني عملهم العلمي ومعتقد عنهؤالء املؤلفني  مل يتحدث، ذلك
Srinivasa Ramanujan (1887–1920 )، كان عامل الرايضيات سرينيفاسا رامانوجان ذلك

ه تساعد انماجرييوادعى أن اإلهلة  ،حول معتقداته الدينية وأتثريها على عمله الرايضي منفتحاا يف احلديث
 Jagadish Chandraاديش تشاندرا بوز ججا كانحلول للمشاكل الرايضية. وابملثل،   على استنباط

Bose (1858-1937وهو فيزايئي نظري، وعامل بيولوجي، وعامل بيوفيزايئي ، وعامل نبات ،)، وعامل آاثر 
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دراسة الطبيعة. بدأ  تنعكس يفاهلندوسية يف الداينة فكرة الوحدة يرى أن كان يعمل على موجات الراديو ، 
، وهو أقدم معهد علمي متعدد التخصصات يف اهلند 1917يف عام  كولكااتيف   "بوز"معهد 

(Subbarayappa 2011.) 

 

 . العالقات املعاصرة بني العلم والدين3

اإلرادة احلرة  مبا يف ذلك، من املوضوعات جمموعة ثرية " علىالعلم والدين"يف جمال  املعاصرالعمل  ملتيش
حجج سيما ، وال الدقيق التصميميناقش الالهوتيون الطبيعيون املعاصرون و واألخالق والطبيعة البشرية والوعي. 

نفجار ، وأمهية االتعدد األكوان، وتفسري (R. Collins 2009، القائمة عليه )على سبيل املثال التصميم
( ابستكشاف فكرة Hud Hudson 2013)هودسن ؤلفون مثل بعض امل، قام الكبري. على سبيل املثال
األكوان املتعددة. فيما يلي نظرة عامة على موضوعني أاثرا  اإلحتماالت املمكنة منأن هللا قد حقق أفضل 

 وأصل البشر )موضوع ذا عالقة وثيقة ابخللق(.، اإلهلي الفعلاهتماماا ونقاشاا كبريين على مدى العقود املاضية: 

 

 فعل اإلهلي واخللقال 3.1

، كانت الثقافات الغربية لديها ابلفعل ظرهم حول علم الكون وأصول العاملقبل أن يطور العلماء وجهات ن
، الفصول الثالثة األوىل من سفر التكوين الكتاب املقدس )على سبيل املثال تستند إىل نصوص للخلقعقيدة 

 : جمموعة من السمات املرتابطةذه العقيدة اخللقية وهلوكتاب الوحي( وكتاابت آابء الكنيسة مثل أوغسطني. 

، لقهكي خيقبل خلق العامل ل، مل يكن هللا حباجة إىل أي مواد موجودة مبعىن آخر، خلق هللا العامل من العدم. أوالا 
 يةو ة(، الذي خلق العامل من مادة فوضالدمييورغوس )من الفلسفة اليواننيجند  ،مثالا ، ذلك على العكس من

 . لهسابقة 

وال ( احللول)وحدة الوجود أو  هللا وليس جزءاا منه العامل ال يساويأي أن عن العامل.  منفصل/، هللا متميزاثنياا 
تلك الفكرة قدم وت، خلق هللا العامل حبرية. ذلك(. بدال من ديدةاجلفالطونية األ)ضروري( هلل )انبثاق  هو
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بقاؤه واستمراره  على عمل هللا اخلالق ويستمد كل يبني اخلالق واملخلوق: فالعامل متوقف بشكل   جذرايا  ااختالفا 
 (. Jaeger 2012b: 3، بينما ال حيتاج هللا إىل اخللق )هللا أيضاا من

(. مراراا وتكرارااسفر التكوين ما يؤكده هو )وهذا  جوهريبشكل  خري  ، تنص عقيدة اخللق على أن اخللق اثلثاا
حيافظ  ، فإن هللا ال وجود هذا الشر. وعالوة على ذلك، لكن هللا ال يتسبب مباشرة يفالعامل حيتوي على الشر

، مستخدماا إجراءات إهلية خاصة لعمليةتلك ا ، بل يلعب دوراا فعاالا يففقط ةسلبي بصورةاخللق بقاء على 
 ( لرعاية املخلوقات. والوحي)مثل املعجزات 

 ، وهبذه الطريقة يزيل الشر.وضع هللا أحكاماا لنهاية العامل، وسيخلق مساءا وأرضاا جديدة ،رابعاا 

فعل النوعني من علماء الالهوت عادة بني  ، ومييزاإلهلي الفعلوجهات النظر حول بتتعلق عقيدة اخللق و 
، ال يوجد تعريف مقبول عاملياا هلذين املفهومني يف جماالت لألسفلكن اخلاص. الفعل العام و الفعل  ،اإلهلي

( هي اعتبار العمل Wildman 2008 :140. إحدى الطرق لتمييزها )"م والدينالعلجمال "الالهوت أو 
، مبثابة جمموع أعمال العناية اإلهلية، والعمل اإلهلي اخلاص واحلفاظ على استمرارهاإلهلي العام مبثابة خلق الواقع 

 . والوحي، مثل املعجزات يف أوقات وأماكن معينة تلك اليت حتدث غالباا

ويشري إىل أن هللا ال  ،بدرجة من االستقالليةقات يسمح للمخلو بني الفعل العام واخلاص إن رسم هذا التمييز 
ا دائماا ، ألن بعض هذا فإن  ،تفاصيل اخللق. ومع ذلك يف كل يتدخل ابلتنظيم الدقيق التمييز ليس واضحا

، القرابن الكاثوليكي الروماين )الذي على سبيل املثالإهلي عام أو خاص.  كفعلالظواهر يصعب تصنيفها  
بيذ إىل جسد ودم يسوع( أو بعض املعجزات الشافية خارج الكتاب املقدس تبدو دنيوية يتحول فيه اخلبز والن

، ولكن ال يزال يبدو أهنا تنطوي على شكل ما من التدخل العام اإلهليمبا فيه الكفاية لتكون جزءاا من التدبري 
 هللا.  من جانباخلاص 

األفعال اإلهلية املباشرة وغري  ابلتفريق بنيصلة ذا  فيقول أن هذا التمييز( Alston 1989ألستون )أما 
، يف حني يتم حتقيق األعمال غري املباشرة رة دون استخدام األسباب الطبيعيةألفعال املباشاب يقوماملباشرة. هللا 

من اإلجراءات  حمتملة، هناك أربعة أنواع ابستخدام هذا التمييزو . )قوانني الطبيعة( من خالل األسباب الطبيعية
ف إال بشكل ال يستطيع أن يتصر أو أنه ، أن يتصرف يف العامل على اإلطالقال يستطيع  هللا أنفإما اإلهلية: 
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هللا ميكن أن يتصرف بشكل غري مباشر فقط ، أو أن هللا ميكنه التصرف بشكل مباشر أو أن ، فقطمباشر 
 وغري مباشر.

اإلهلي. إىل أي مدى تتوافق عقيدة اخللق  والفعلاخللق  عن، هناك سؤاالن مركزاين العلم والدين أدبياتيف 
على سبيل  ؟ن فهم هذه املفاهيم يف سياق علميكيف ميكو اإلهلي مع العلم؟  للفعلاملسيحية واآلراء التقليدية 

، وال حتدد مر األرضخللق ال تقول شيئاا عن عيتصرف؟ الحظ أن عقيدة اأن ، ماذا يعين أن خيلق هللا و املثال
ما يعين أن الرؤية اخللقية ، ت النظر املمكنة يف العلم والدينهذا يسمح لطائفة واسعة من وجهاو  ،منطاا للخلق

. وابلفعل، هي أحد الرؤى اليت تتوافق مع الكتاب املقدس )األرض الفتي ة( اليت تقول أبرض صغرية السن
ميرت و يكي جورج ل، اليت اقرتحها الكاهن البلجبعض النظرايت العلمية، مثل نظرية االنفجار الكبري فستجد أن

 األهن نظرية يبدو أهنا تدعم فكرة اخللق من العدمكذلك وهي  ، تبدو مالئمة لعقيدة اخللق. ( ألول مرة1927)
، (Craig 2003مليار سنة ) 13.8كثافة منذ حوايل الأن الكون نشأ من حالة شديدة احلرارة و  تشري إىل

 Pitts، له بداية زمنية )على سبيل املثالعلى الرغم من أن بعض الفالسفة قد جادلوا ضد التفسري أبن الكون 
2008.) 

 ،بشكل متزايدالفعل اإلهلي،  ه قد مت دفعالعلمية منذ القرن السابع عشر هي أن للمكتشفات النهائيةالنتيجة و 
 -النتائج العلمية  عرب، أراضي الدين بطريقتني: األوىل علىالعلم  منحدث هذا التعدي وقد . اهلامشإىل 

حيث  ،يف حجج الكتاب املقدس عن اخللق واستبدلتها طعنتواليت  –خاصة من اجليولوجيا والنظرية التطورية 
نفسه هو مصدر كان الكتاب املقدس و ، طريقة وتوقيت اخللقدقيقة عن ى تفاصيل عقيدة اخللق عل مل حتتوي

، يبدو أن مفهوم القوانني العلمية الناشئ يف فيزايء القرنني السابع عشر والثامن عشر مل يرتك جماالا . اثنياا الثقة
 أدبيات نطاق، جنبا إىل جنب مع احللول املقرتحة يف سيتم مناقشة هذين التحديني أدانهاإلهلي اخلاص.  فعللل
 املعاصر. "العلم والدين"

التفسري الكتايب لقصص لكن  ،للمعلومات التارخيية استخدم املؤلفون املسيحيون الكتاب املقدس كمصدر
، ال املتفرقة األخرى، كما هو احلال يف كتاب أيوب( الروافد)وبعض  2و  1، وخاصة سفر التكوين اخللق

وما الذي ميكن  شعرية؟أو  هل جيب تفسري هذه النصوص بطريقة اترخيية أو جمازية ،يزال حمفوفا ابلصعوابت
 (Harris 2013) فعله حني نواجه احلقيقة القائلة أن ترتيب عملية اخللق خيتلف يف كل وجهة نظر منهم؟
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الكتاب املقدس قد استخدم James Ussher (1581-1656 )ر هجيمس أوس اإلجنيلياألسقف  وكان
على الرغم من أن مثل هذه التفسريات و قبل امليالد.  4004عام اليف على أهنا كانت بداية اخللق  لتحديد اتريخ

 لكن، أصحاب نظرية األرض الفتيةتستخدم من قبل إىل اليوم ، وما زالت شائعة لقصة اخللق كانترفية احل  
، )على سبيل املثال للكتاب املقدسقراءات بديلة غري حرفي ة كانوا ابلفعل قد قدموا ر  هأوس قبلعلماء الالهوت 
Augustine 416 [2002 .)] تعرضت عقيدة اخللق املسيحية منذ القرن السابع عشر وما بعدهو ،

 4004 العام إىل أن األرض كانت أقدم من العلمية النتائج أشارت، حيث ولوجيااجليقبل علم لضغوط من 
، ميلليت، المارك، تشامربز، وداروينمن القرن الثامن عشر، قام فالسفة طبيعيون، مثل دي و قبل امليالد. 

غري متوافقة مع التفسريات الكتابية للخلق  بدت، واليت (ة"تطوري"اآلن  ا)ما يُطلق عليه انتقاليةنظرايت  بتقدمي
، كان هناك نقاش مستمر حول كيفية إعادة (1859) "أصل األنواعكتاب "اخلاص لألنواع. بعد نشر داروين ل

 (.Bowler 2009ء النظرية التطورية )على سبيل املثال ، تفسري عقيدة اخللق يف ضو 

قد حددا Martinez Hewlett (2003 )ومارتنز هيوليت   Ted Petersتيد بيرتز وكان كل من 
 ةاملعاصر  أدبيات الصورةاإلهلي يف  والفعلاخللق  كل من عقيدة  عضمو لتوضيح  ،هلياإل فعللل طيف أو نطاق
، وشكل التفسريات السببية امتداد الفعل اإلهلي يف العامل الطبيعي : درجةالنطاقذا هلبعدين  وجندللعلم والدين. 

ون. وهم، مثل ييقع اخللق الطيفهلذا اإلهلي ابلعمليات الطبيعية. يف أحد األطراف املتطرفة  الفعلاليت تربط 
إهلية  بتدخالت، وأن هللا يقوم أحياانا قد خلق العامل وقوانينه األساسية، يعتقدون أن هللا غريهم من املؤمنني

داخل و أي دور لالنتقاء الطبيعي يف أصل األنواع.  اخللقيونينكر و القوانني. تلك  خاصة )معجزات( يف نسيج 
اعاا مبكتشفات األرض القدمية اقتنرية ظيضاا املؤمنني بنيتواجد املؤمنني بنظرية األرض الفتية وأ، هذا التوجه

 . يتفقون على رفض البيولوجيا التطوريةاجلميع هناك  اجليولوجيا، لكن

التصميم  ، الذي يؤكد التدخل اإلهلي يف العمليات الطبيعية. يعتقد مؤلفوالتصميم الذكي جند اخللقية،جبانب و 
على التصميم الذكي يف تعقيد الكائنات ( أن هناك دليالا Dembski 1998، الذكي )على سبيل املثال

مثل غريهم لكن (. Kojonen 2016)انظر  وابلتايل فإن هذا التصميم له غايةابل لالختزال. احلية غري الق
تدخ ل وجود يل التعقيد العضوي ويؤكدون على النتقاء الطبيعي يف تشكلدور مهم وجود ، ينكرون اخللقينيمن 

 أن يتمكنوا من التحايل ، ألهنم أيملوناسية، ال يصفون مصممهم الذكي ابهللألسباب سي ،همو لفعل اإلهلي. ل
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ظر تدريس املبادئ الدينية حيي ذالو  ،الوالايت املتحدةدستور لكنيسة والدولة يف بني اعلى الفصل الدستوري 
 (.Forrest and Gross 2004يف املدارس العامة )

، ي: هللا خيلق بطريقة غري مباشرةاإلهل الفعل ال تقول ابلتدخل من قبلمقاربة  املؤمنني فيتبنونأنصار التطور  أما
، يعترب الالهويت نتقاء الطبيعي(. على سبيل املثال، من خالل االقوانني الطبيعة )على سبيل املثالمن خالل 

بيعي والعمليات االنتقاء الطأن ، و للذات حبا هي العناية اإلهلية أن ( John Haught 2000جون هت )
 املؤمننييف حني يسمح أنصار التطور و . والتمايز ألهنا تعزز االستقالل ،مظاهر هلذا احلبهي الطبيعية األخرى 

، (Deane-Drummond 2009، املسيح )على سبيل املثال جتسد، ال سيما معجزة إهلي خاص بفعل
( أنه ال يوجد سوى عمل إهلي عام: لقد Michael Corey 1994مثل مايكل كوري ) البعضيعتقد 

بوبية بعيدة عن املادية ال تزال الر ولكن كالساعة دون تدخل إضايف.   اتشغيله وأاتحوضع هللا قوانني الطبيعة 
 .بغض النظر عن إدراكنا أن العامل املادي موجود القائلة فكرةال، وهي الوجودية

ها الفلسفي. يف القرن السابع عشر، ورات يف الفيزايء وتفسري اإلهلي ابلتط الفعلأتثرت وجهات النظر حول و
 منتظمةحمكومة بعمليات  ، وجهة نظر آلي ة للعامل، مثل روبرت بويل وجون ويلكنزطو ر الفالسفة الطبيعيون

 جمموعةخلقت قد ، وغري قابلة للتغيرياثبتة  اليت تُفهم على أهناتلك ، "القوانني" وكانت هذه. وحمكومة بقوانني
كيف تصرف هللا يف عامل حيث،  (. Pannenberg 2002اإلهلي اخلاص ) الفعلملفهوم  من التحدايت

 حتدده القوانني؟

النظر إليهم على أهنم أفعال  ياإلهلي اخلاص ه الفعلإحدى الطرق للنظر إىل املعجزات وغريها من أشكال 
 David Humeديفيد هيوم ) عر ف، املثالطريقة أو أبخرى. على سبيل ق أو تتجاهل قوانني الطبيعة بتعل  

عي من خالل إرادة معينة من اإلله، أو عن طريق عجزة على أهنا "انتهاك للقانون الطبيامل( 181: 1748
(. Richard Swinburne 1968ريتشارد سوينبرين )عر ف بعض العوامل غري املرئية" ، ومؤخراا تدخل 

 اإلهلي عادة للفعلهذا املفهوم ف مؤيدي ويوصَّ بيعة من قبل اإلله". عجزة أبهنا "انتهاك لقانون الطامل( 320: 
، لذلك على هللا أن خيلق جماالا إلجراءات إهلية سببيااو  حتميااالتدخ ل العامل مفهوم عترب ي  و . بـ "القائلني ابلتدخل"

 Murphy ،املثال، تتطلب األشكال غري التدخلية للعمل اإلهلي )على سبيل النقيض من ذلك خاصة. على
1995, Russell 2006حىت يتمكن هللا من التصرف دون ( عاملاا، على مستوى ما، غري حتمي ،

 االضطرار إىل تعليق أو جتاهل قوانني الطبيعة.
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براعة املصمم  فكرة القوانني الفيزايئية األنيقة خاللمن  سلوك الطبيعة اتتفسري  طرحت، يف القرن السابع عشرو 
 Naturalالطبيعي  علم الالهوت" كتابليس   ،ذروهتاالدقيق بلغت حجة التصميم و  ،اإلهلي

Theologyوليام ابيل " لWilliam Paley (1802/2006)أخراا يف النقاش ، الذي كان صواتا مت
(. McGrath 2011وأوائل القرن الثامن عشر )، ولكن خالل القرن السابع عشر حول حجة التصميم

 :Schliesser 2012)الذي مت ذكره يف  Samuel Clarke ، اقرتح صامويل كالركعلى سبيل املثال
أن لفت االنتباه إىل حيث ، قوانني تيوتنخالل الدقيق من التصميم  (صورة مسبقةعدية )ب  ( حجة 451

تراجعات أو  فلك التدويراستخدام الدرجات أو تاج إىل ال حي"االنتظام املتميز جلميع حركات الكواكب 
 ".أو ارتباك آخرأو أي احنراف  الكواكب

 بسالسة القائمة على القوانني تشري إىل أن الكون كان قادراا على السري ك استنتاج آخر مفاده أن الفيزايءوهنا
الذي ك،  الذي حتكمه قوانني سببية حتميةو ، املتزايد للكون احلتميل. إن الفهم خ  دون احلاجة إىل إله متد
، والذي يعد اإلهلي اخلاص للفعل، بدا وكأنه مل يرتك جماالا (1827–1749س )حدده بيري سيمون البال

 اخللق.  ، يف العقيدة املسيحية التقليديةعنصراا أساسياا 

 Principia "األسس الرايضياتية للفلسفة الطبيعيةيف كتابه األشهر هذه تفسريات مثل  قاوموكان نيوتن قد 
النجوم  ومواضع، مداراهتا مواضع، لكن حركات الكواكب بقوانني اجلاذبية ميكن تفسري" ، فيقول:1713يف  "
،  مبا يكفي حبيث ال تؤثر على بعضها البعضعن بعضها البعض بعيدة لا  "تطلب تفسريا إهلياتجذبوايا
(Schliesser 2012 .) و( 1989جادل ألستون Alston) ، بولكينجهورن مؤلفني مثل ضد
(Polkinghorne 1998 أن الفيزايء امليكانيكية ،) اإلهلي واإلرادة  الفعلما قبل القرن العشرين تتوافق مع

وانني قلميكن ّلل  أن يهيئ الظروف األولية ، كل ية  متاماا ومعرفة إهلية إذا افرتضنا وجود عامل حتميف. احلرة اإلهلية
 ، كل حدث هو فعل إهلي غري مباشر.. يف مثل هذا العامل اآليلهلا طط هللاخبدور تبطريقة كي تعمل الطبيعة  

، ونظرية الفوضى ونظرية ك نظرايت النسبية العامة واخلاصة، مبا يف ذللتطورات يف فيزايء القرن العشرينأدت او 
، مت استكشاف نظرية النصف األخري من القرن العشرين . يفقىل قلب الرؤية امليكانيكية للخلي، إمالكوانت

 John) هورنجبولكينكطرق ممكنة إلعادة تفسري العمل اإلهلي. اقرتح جون   م يةالفوضى والفيزايء الك
Polkinghorne 1998 ا ميكن أن نعرفه عن العامل فحسبمل ةية الفوضى ال تقدم حدوداا معرفيا ( أن نظر ،

" يستطيع هللا من خالله العمل دون انتهاك قوانني الطبيعة.   بل إهنا توفر أيضاا للعامل "انفتاحاا وجودايا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  33

جوهر العامل، لعامل إىل افرتاضات حول عن امن معرفتنا  تتمثل إحدى الصعوابت يف هذا النموذج أنه ينتقلو 
ال نستطيع التنبؤ  القدرة ننا حنن البشر حمدودوأ أمغري حمددة  حقائق العامل: هل تعين نظرية الفوضى أن فمثالا 

كمومية. وهذا من الحداث األيف  يعملهللا ( أن 2006) Robert Russellهبا؟ اقرتح روبرت راسل 
، وابلتايل مع قوانني الطبيعةذلك دون أن يتعارض شأنه أن يسمح هلل أن يتصرف بشكل مباشر يف الطبيعة 

ال توجد أسباب حيث ، ن مليكانيكا الكمجل تفسري كوبنها، يف ظمبا أنهحيث . لخ  ال يقول ابلتدفهو منوذج 
 Murphyموريف ) تأوجز و ال ينحصر يف سبب طبيعي.  -إذن  – ، فاهللبيعية فعالة على املستوى الكموميط

هللا يف الفراغ الذي يوفره عدم  يعملحيث  ،األعلىمن األسفل إىل يعمل مبعاجلة ( منوذجاا مماثالا 1995
 التحديد الكمي. 

، واليت وصفها ليداي جاجير  ميكانيكا الكم أو نظرية الفوضىهذه احملاوالت لتحديد موقع تصرفات هللا إما يف
(Lydia Jaeger 2012a ) انتقادات حادة )على سبيل املثال ، قد واجهتهللا" - زائد – "الفيزايئيةأبهنا 

Saunders 2002, Jaeger 2012a,b .)رية ، ليس من الواضح حىت ما إذا كانت نظحيث يف النهاية
(. Jaeger 2012a، الذي ال نعرف الكثري عنه )اإلهلي الفعل، انهيك عن اإلنسان حبرية فعلالكم تسمح 

، أبن توماوية، بناءا على فلسفة (William Carroll 2008، جيادل ويليام كارول )إىل جانب ذلك
 ابلطريقة اليت تكون هبا "سبباا"هللا ليس مبعىن أن  ،تصنيفيااخطأ مؤلفني مثل مرييف وبولكينجهورن يرتكبون 

، كسبب ل التصرف يف العامل. بدال من ذلكمن أج الالحتميةحباجة إىل يس ، وهللا ل"أسباب"املخلوقات هي 
 .ويؤسس هلا ثانويةالسباب األيدعم هللا  ،أويل

الدقيقة للفيزايء ، فإن التفاصيل ل يتوافق مع احلتمية )يف الواقع، من وجهة النظر هذهيف حني أن هذا احللكن، 
 التجسد أبن هللا فإن اقرتاح، هلي العام واخلاص. عالوة على ذلكاإل الفعلبني  الفصل، فإنه يزيل ال هتم كثرياا(

، هللا على األقل يعمل يف بعض األحيان كسبب طبيعي يف الالهوت اليس غريبا  يعيةسبب بني األسباب الطب
(Sollereder 2015.) 

 الفعلوكيف يرتابط  ؟للخلق جوهريةإىل أي مدى تعترب العشوائية مسة عن " التساؤلكان هناك نقاش حول و 
العشوائي غري من السمات اهلامة للنظرية التطورية )االحتفاظ  الصدفة والعشوائيةتعترب  مع الصدفة؟اإلهلي 

( أنه ميكننا إرجاع شريط احلياة Gould 1989، ختيل غولد )لعشوائية(. يف جتربة فكرية شهريةابلتغريات ا
واجدت ت ،جبال روكي الكندية أكتشفت يفطبقة رواسب حاوية لألحافري بريجس )ط فل مرة أخرى إىل زمن 
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صغرية احلالية أشكال احلياة  منأي شيء  أن تصل من جديد إىل فإن فرص (؛املرتجم - مليون سنة 508منذ 
ا. ومع ذلك Simon Conway Morris (2003 Morris )، فقد ذكر سيمون كونواي موريس جدا

 ضمنتتطور قد إلنسان( كايف ذلك األنواع الذكية   تشبه إىل حد كبري تلك اليت نعرفها اآلن )مبا أنواعااأن 
 .املختلفة نطاق واسع من الظروف

 بالنتينجا. يقرتح أصيلة، أو ميزة لعشوائية جمرد مظهر واضح لإلبداعميكن أن تكون ا ،مبوجب التفسري اإلهليو 
العملية التطورية.  قد يكون هللا قد قاد كل طفرة على طولف ،لألدلةة" النزعفيزايئي "أن العشوائية هي تفسري 

توجيه مسار التاريخ التطوري من خالل التسبب يف ظهور الطفرات الصحيحة يف " ، يستطيع هللاهبذه الطريقة
 (121: 2011) "الوقت املناسب واحلفاظ على أشكال احلياة اليت تؤدي إىل النتائج اليت ينويها.

، أصيلتصميم تتعلق بميزة هو  العشوائية أو املصادفة، يرى بعض املؤلفني أن مؤشر على النقيض من ذلك
ية . يكمن التحدي يف شرح كيفية توافق العناية اإلهلية مع العشوائكون فيزايئي النزعةلجمرد ملعان  توليس

، الكون ومل يتدخل يف كيفية سريه أطلققول أن هللا قد ، ميكن للمرء ببساطة أن يربوبية)من وجهة نظر  احلقيقية
ا أمام لكن هذا  ( اإللوهيني، ومعظم املؤلفني يف جمال العلم والدين هم من اإللوهيةوجهة النظر اخليار ليس مفتوحا

 حيث ،اإلهلي للفعلية و ( وجهة نظر توماElizabeth Johnson 1996إليزابيث جونسون )ستخدم وت
، مما جيعل مينح املخلوقات قوى سببية حقيقية: فاهلل تانمتوافق اجلوهريةالعناية اإلهلية والعشوائية فكرة ادل أبن جت

شكل ، أيضا أسباب اثنويةهي ، واألحداث العشوائية لو كان يفتقر إىل مثل هذه القوى مما متيزااأكثر  خلق هللا
 والتنوع واحلرية.ة د  من أشكال اإلبداع اإلهلي الذي خيلق اجلِ 

يه لد تعلى الرغم من أنه إذا كانف -يظهر كُمجازف أن هللا قد  القول أحد اآلاثر املرتتبة على هذا الرأي هو
 حيث تستخدم .املقصودة ابجملازفة ت تلكولكن ليس ،لتنبؤ هبالهناك عدم إمكانية خطة إهلية للنتائج احملتملة، 

رتك اخلالق يف وضعية حتكم )اخللق، إذن، مثل ارجتال اجلاز(، لكنه، ت، عامبشكل ، اليتاجملازفة  جمازجونسون 
اإلهلية الثيوديسيا هللا؟ هناك العديد من احللول هلذا السؤال. تقول  جيازفذلك. ملاذا  برغم جاز ف، ابلنسبة هلا

 ميكن أن يكون حراا ومستقالا: عشوائياااحلرة أن اخللق الذي يظهر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  35

طوارئ التطور حاالت احلرية هي احلرية وليس التالعب. وأفضل طريقة لتوفري هذه احلب األصيل يتطلب "
: Miller 1999/2007) "، وليس عن طريق سالسل من التوجيه اإلهلي املربوطة بكل كائن حياملفتوحة

289) 

والفرص ليست فقط ، حبجة أن جمموعة من القوانني لطريقة الوحيدة" إىل أبعد من ذلكاثيوديسيا تذهب "بل و 
اإلبداعية )انظر على سبيل املثال ، ه قة الوحيدة أمام هللا لتحقيق خطط، بل الطرييقة األفضلالطر 

Southgate 2008 .)للدفاع 

 أصول اإلنسان 3.2

، واليت تعود يف النهاية إىل الكتاب األول للكتاب للخلق مماثلةلدى املسيحية واإلسالم واليهودية قصص 
. يقدم سفر التكوين صخاخلقي ، البشر هم نتيجة فعل سفر التكوينالعربي )سفر التكوين(. وفقا لاملقدس 

د أن البشر خلقوا ذكوراا حيدو مع خلق البشر يف اليوم السادس.  ،إلنشاء العامل يف غضون ستة أايم آلية 1
، حيث خيلق هللا البشر يف وقت للخلق ةخمتلف آلية 2تكوين سفر اليوفر و نعوا على صورة هللا. ، وأهنم صُ وإاناثا 
. هيصمم الحقاا امرأة من ضلعو ، فقط رجلالر من التسلسل )قبل حيواانت أخرى(، وخيلق يف البداية مبك

 صممنييعترب هؤالء البشر املو صنع آدم من الطني. ، حيث يُ 2 التكوينميتلك اإلسالم قصة خلق مشاهبة لـ 
، كانت النظرة اليت وسهرأـ األحياء اليوم. جنبا إىل جنب مع التسلسل الزمين لمجيع البشر أسالف هم يدوايا 
 خلق عرب عام، 6000قبل حوايل  لقواخُ كانوا قد الثقافة الغربية حىت القرن الثامن عشر هي أن البشر   تلقتها
 خاص.إهلي 

شر الب خلق. يف املسيحية واليهودية وبعض خيوط اإلسالم يتم اخللق اعتباراتيشغل البشر موقعاا متميزاا يف و 
: (Cortez 2010)للبشر يل صورة هللامحتهناك على األقل ثالث طرق خمتلفة يتم فيها فهم ، على صورة هللا

، مثل السيطرة على الطبيعة. هللا حبكم األشياء اليت يفعلوهنا، فإن البشر هم على صورة الوظيفية لإلعتباراتوفقا 
، مثل العقل. شكل فريداخلصائص اليت ميتلكها البشر بأن تلك الصورة متثل على فيؤكد البنيوي  التوجه أما
 الصورة كعالقة خاصة بني هللا واإلنسانية.هذه يرى التفسري العالئقي و 

السقوط  يةنص سردت، 3 سفر التكوين . يفنزول إىل األرضحيتل البشر أيضاا مكاانا خاصاا يف اخللق كنتيجة للو 
 متناوهل وبسببأو الكمال.  /يف جنة عدن يف حالة من الرباءة وعلى أن أول زوجني إنسانني عاشا  إىل األرض
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، وكذلك املوت، والعمل اليدوي وأضيف كل مناخلري والشر سقطوا من هذه احلالة، الفاكهة احملظورة من شجرة 
نقل آاثر خطيئة ، يتم "اخلطيئة األصلية" بـ ا يسمى، ونتيجة مللك. وعالوة على ذإىل حياهتم، األمل أثناء الوالدة

 ، لدى البشر ميل إىل اخلطيئة. آدم إىل كل إنسان؛ على سبيل املثال

قدراتنا املنطقية )ما يسمى على  التشويهيه هلاة األصلية على اآلاثر ئيؤكد التفسري األوغسطيين للخطيوكذلك 
قدرتنا اإلدراكية احلسية واملنطقية. هذا التفسري مؤثر يف  اختلت، ةئة(. كنتيجة للخطيئات الوراثية للخطيالتأثري 

اآلاثر أن  ((Plantinga 2000 بالنتينجا يقول، املثال على سبيل، لفلسفة التحليلية املعاصرة للدينا
ملاذا ال  :، أياملوسع األكويين/كالفيين هوعدم اإلميان يف منوذج التنوع الديين هي ما يشرحة ئالوراثية للخطي

 ؟بشكل صحيح جوهرياالعتقاد هذا أن يؤمن اجلميع ابهلل على الرغم من 

إيرينيئوس ورأى ، كاملةكانت واحدة  لسقوط اإلنسان  كان أوغسطني يعتقد أن الدولة السابقة   وبينما
Irenaeus  )اعتقد و . طور النمو، مثل األطفال الذين ما زالوا يف أبرايءكآدم وحواء قبل سقوط  )القرن الثاين

، وأن التجسد هو بشكل تدرجيي هللا للبشر للنمو روحيا خطط ،، لكنه مل يطمس أحبطأن السقوط  أغسطني
 الضرر.هذا طريق هللا للمساعدة يف إصالح 

، البشرية من جمموعة من التخصصات، وال سيما اجليولوجيال أتيت النتائج العلمية والنظرايت ذات الصلة ابألصو 
، وعلم خدام احلفرايت وغريها من األدلة(، وعلم اآلاثر، واستمي )دراسة أجناس البشر املتوارثةوعلم اإلنسان القد
خلق ، و مبا يف ذلك اخللق اخلاص ،شريةهذه النتائج الرواايت الدينية التقليدية للبوتتحدى األحياء التطوري. 

 ة األصلية.ئ، واخلطيآدم وحواءاتريخ ، و هللا لإلنسان على صورته

وميكن العثور  ،وضعها كأنواع خملوقة بشكل خاص داروينمإزاحة البشرية عن  سبقت، يف الفلسفة الطبيعية
 Benoît ع بنوا دو ميلليت، يتتبالاملبكرة. على سبيل املث اإلنتقالية )الالماركية(عليها ابلفعل يف املنشورات 

de Maillet  ، الذي نشر بعد وفاته، تيلياميد يف الكتابTelliamed 1749 ( العنوان هو امسه يف
اقرتح جان اببتيست و االجتاه املعاكس( أصول البشر واحليواانت األرضية األخرى من املخلوقات البحرية. 

فلسفة  تبارها أسالفاا لإلنسان يف كتابهقردة الشمبانزي ابع Jean-Baptiste Lamarckالمارك 
والكاتب اجليولوجي يولوجي اجل املؤلفنشر و (. (Philosophie Zoologique 1809احليوانيات 

اخللق  آاثر (Vestiges of Creation كتاب  ،، جمهوالا  Robert Chambers روبرت تشامربز
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ت احلية األوىل اقرتح أن الكائناحيث  املفصل ألصل األنواع. ايناجلدل مع وصفه الطبيع ، والذي أاثر(1844
جادل أبن البشر لديهم و ، وأن مجيع الكائنات احلية الالحقة تطورت منها. د تلقائيتول  عملية نشأت من خالل 

ن يف ، والذي كامن خمزون واحدانتشر نشأ و أصل تطوري واحد: "ميكن اآلن افرتاض أن اجلنس البشري قد 
تفسري ال عن وجهة نظر خمتلفة متامااوهي ، (305.، إن مل يكن الرببرية" )صالبداية يف حالة من البساطة

 لألرض. قبل السقوط يف فرتةيف حالة الكمال اليت تواجدت للبشرية  األغسطيين

كتاب يف حني أنه مل يناقش التطور البشري يف  و أصول اإلنسان. عن الكتابة  روين يف البداية مرتدداا يفكان داو 
(. كتب 487: 1859"سوف يتم إلقاء الضوء على أصل اإلنسان واترخيه" ) :عدو  ولكنه قد ، "أصل األنواع"

 ة، "مكان اإلنسان يف الطبيعطور البشري من وجهة نظر داروينية( أول كتاب عن الت1863هكسلي )
Man’s Place in Nature نياندراتل اليت مت الكشف ال، مثل حفرايت "، الذي انقش األدلة األحفورية

، واستخدم كان احملتمل الذي نشأ فيه البشراملهي إفريقيا إىل أن  (1871داروين ) وأشارجبل طارق.  يفعنها 
 وثيقاا ابلبشر. علم التشريح املقارن إلثبات أن الشمبانزي والغوريال ترتبطان ارتباطاا 

علماء اإلنسان القدمي ما إذا كان البشر قد انفصلوا عن القردة العليا األخرى )يف  انقش، يف القرن العشرينو 
 15( منذ فرتة طويلة، قبل حوايل شبه عرقية تسمى الُبنجيدات جمموعة نضمطأا ابخل مالوقت مت تصنيفهذلك 

االستجاابت املناعية األوىل )على  -الساعات اجلزيئية أما ماليني سنة.  5، منذ حوايل مليون سنة، أو مؤخراا 
 Rieux، مث األدلة اجلينية املباشرة )على سبيل املثال ، (Sarich and Wilson 1967سبيل املثال ، 

et al. 2014 )– زمن كرونولوجي أقصر. فقد أدت إىل تفضيل 

 Ardipithecusرديبيتيكوس األ ، مبا يف ذلكاإلنسان البدائياكتشاف العديد من أحافري وقدم 
ramidus  وسرتالوبيثيكوس واألمليون سنة(،  4.4)منذAustralopithecus afarensis  امللقب(
سنة،  400،000حوايل قبل ي لوس هيوسوس )أحافري سيما دو ، مليون سنة 3.5حوايل ، قبل بـ "لوسي"(

، واملثري للفضول إنسان Homo neanderthalensisالنياندراتل و ، أسالف للهنود النياندراتليني(
، والذين يعود اشوا يف جزيرة فلوريس إبندونيسياالصغار الذين ع )البشر Homo floresiensisفلوريس 

ستكمل هذه . وتُ أشباه البشرة مضت( صورة غنية ومعقدة لتطور سن 50،000إىل  700،000اترخيهم إىل 
سلط الضوء على خرج من بقااي األحافري، مما االكتشافات اآلن بتحليل تفصيلي للحمض النووي القدمي املست
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 40000نيسوفان( الذي عاش يف سيبرياي منذ حوايل ي)الد أشباه البشرمن الكائنات غري املعروفة من آخر نوع 
 ة. سن

، ولكن التطور شر مل يتطوروا بطريقة خطية بسيطة، فإن هذا يشري إىل أن البإذا أخذان هذه األدلة جمتمعةا 
، مبا يتماشى مع تطور األنواع األخرى. يتةامل النهاايتوي على العديد من البشري يشبه شجرة متفرعة معقدة حتت

، يف أفريقيا Homo sapiens هومو سابينز ،ري أصالا حديثاا نسبياا ألنواعنايؤيد الدليل الوراثي واألحفو 
 300000)بعد اكتشاف أقدم حفرية إلنسان هومو سابينز املغرب أصبحت اآلن عام  200000منذ حوايل 

٪ من احلمض النووي( )انظر 5)أقل من  مع النياندراتل والدينيسوفان، مع بعض التزاوج املرتجم( –سنة 
Stringer 2012 .)لالطالع على نظرة عامة 

خلقه لنظر يف مسائل التفرد اإلنساين و والدين املعاصرون ا مالعلنطاق ، أعاد مؤلفو يف ضوء هذه النتائج العلمية
األصلية. حاول بعض املؤلفني إعادة تفسري تفرد اإلنسان كعدد من ، واتريخ اخلطيئة ، والتجسدعلى صورة هللا

 van Huyssteen، يعترب فان هويسستني ). على سبيل املثالابلنوعاخلاص  ةوالسلوكي ةاملعرفي اتالتكيف
ا يف العصر احلجري ، الذي أصبح سائدا الثقايف والرمزي قدرة البشر على االخنراط يف السلوكأن ( 2006

صورة هللا يف مفهوم  أن يوسعواالالهوتيني اآلخرين  سية للسلوك البشري الفريد. اختار، كميزة رئيعلىالقدمي األ
، ترفض سيليا دين يف احليواانت غري البشرية والعقلية األخالقيةقدرات الابلنظر إىل ما نعرفه عن البشر. و 
( Oliver Putz 2009( وأوليفر بوتز )2012) Celia Deane-Drummondدروموند 

فكرة خلق هللا للبشر على ، وتدعو إىل إعادة التفكري يف ني البشر واحليواانت غري البشريةالتمييز الوجودي ب
Joshua Moritz (2011 )جوشوا موريتز أما لتشمل على األقل بعض احليواانت غري البشرية. صورته 

 تتعايش، واليت انسان فلوريسو  النياندراتل ، مثلاملنقرضةت أنواع الكائنات احلية حول ما إذا كان سؤاالا يطرح ف
 الصورة اإلهلية. من قد شاركت جزئا ،  جزء ما من عصور ما قبل التاريخيف ،هومو سابينز ،احلايلمع اإلنسان 

، أصبح متجسداا( ثالوث، الشخص الثاين للفهم التجسد )االعتقاد أبن يسوع ةهناك أيضاا نقاش حول كيفو 
، اعترب بطريقة حتررية. على سبيل املثال ليت لدينا عن التطور البشري. يفسر البعض طبيعة املسيح اإلهليةابألدلة ا
تالر ـ كان لو ألول مرة.  كاملة( أن يسوع هو النقطة اليت تكون فيها اإلنسانية  Peacocke 1979بيكوك )

أن املسيح  اعترب ، حيثللتطورمي ( تفسري غائي وتقد1971) Teilhard de Chardinدو شاردان 
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منذ فقط ي عاش )على الرغم من أن يسوع التارخي كان التطور يذهب حنوها  نهاية اليتلوالتتويج ل التقدمهو 
 عام(.  2000

أن هللا اختار مبا  -صبح مسة طبيعية لإلبداع أ ، حيثزال مروعا ولكن مل يعد غري مفهوم، الشر ال يوفقا لتالر
-Deaneدروموند )-شري دينت، اثنوي حتمي. على أية حال، فالشر ينشأ كمنتج لخلقلالتطور كنمط 

Drummond 2009 ل ِتالر ضمن منوذج التطور التقدمي إشكالية: عمِ  يثري( إىل أن هذا التفسري
قد و ألن اإلنسانية هي ذروة التطور.  ، نظراا anthropocentricواختذ منهج املركزية البشرية سبنسري، ال

 ، ومتسكت بنموذج داروين أكثر صرامة. للحياة يةبنسر احلالية وجهة النظر التقدمية السأنكرت النظرية التطورية 

، سلوك االجتماعي للحيواانت األخرىلليست إال امتداد لاألخالق اإلنسانية  تعترب ا يتدين دروموند، الأما 
وعي اإلنسانية  السقوطثل هذا حيث مي ،وليس حداثا اترخييااأو جمازي السقوط كحدث أسطوري  تتصور ف

، حكمة متجسدةكاملسيح   واعتربت دروموند ،األعمق ابملخاوف األخالقية وقدرهتا على اختاذ خيارات خاطئة
يح ببقية اخللق، كما حنن خلفية خلق متطور. كإنسان، يرتبط املس يف جتري)دارما دينية(  يف ثيودراما متموضعة

 اخلليقة كلها. املسيح ، ينقذحبفظناو املشرتك.  السلف، من خالل مجيعا

ويف ظاهر يف ضوء العلم املعاصر. شات حول السقوط وآدم التارخيي على كيفية فهم هذه الرواايت اقنتركزت الو 
قدرة القليل من ال ما يرتك، للقيود البيولوجية كنتيجة اينطبيع ، ميكن تفسري حدود قدراتنا املعرفية بشكلاألمر

. حاول البعض تفسري مفاهيم اخلطيئة والسقوط بطرق متوافقة مع من السماء السقوط يةسردلتفسري على ال
إن ، (، على سبيل املثالPeter van Inwagen 2004) بيرت فان انفاجن علم اإلنسان القدمي. يقول

جمتمع شديد الرتابط من  حىت يصل إىل أشباه اإلنسان تطور يفاله يوجيكون قد تدخل لتهللا ميكن أن 
يف مرحلة ما من ولكن  ،، وكان هذا اجملتمع يف ارتباط وثيق مع هللانح العقل واللغة واإلرادة احلرةمُ ، الرئيسيات

، كان اجنهم عن هللا. ابلنسبة لفان إنفأنفس لفصلإرادهتم احلرة  ، استخدامبطريقة ما هؤالء،أساء  تاريخال
 تقليد أغسطينوس.  حسب، سقوط من الكمال السقوط هو

ال يوجد دليل وراثي أو بيولوجي  ( أنه2014) John Schneider، يرى جون شنايدر من انحية أخرى
 Helenمثل هذا اجملتمع من الكائنات اخلارقة. وتفضل هيلني دي كروز القدمي على وجود علم اإلنسان يف 

De Cruz  ويوهان دي مسيتJohan De Smedt (2013 تفسرياا )وليس تفسرياا يااإيرينيئوس ،
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 للحالةيشدد على الرباءة األصلية و ، آدم اترخييوجود الذي ال ينطوي على و ، السقوط يةلسرد ،أوغسطينياا
 اليت كان البشر عليها قبل أن خيطئوا.

 

 التوجهات املستقبلية لنطاق "العلم والدين" -4

حظيا ابالهتمام يف  " البحثيالعلم والدين" منوذجي عمل ضمن نطاقسوف ينظر هذا القسم األخري يف 
: األخالقيات التطورية وآاثر العلوم ، ومهايف السنوات القادمة ذواات أمهية ناألدبيات احلديثة ، ورمبا سيكوان

األكوان املتعددة، والوعي، والذكاء  :مهية املتزايدةللدين. تشمل اجملاالت األخرى ذات األ اإلدراكية
 ، وما بعد اإلنسانية.االصطناعي

 

 قيات التطوريةاخلال 4.1

زعجوا من تداعيات نأقد ، فإن املؤلفني الفيكتوريني روين نظريته عن االنتقاء الطبيعيغ دايحىت قبل أن يص
 Adam Sedgwickكان اجليولوجي آدم سيدجويك و نظرية التطور على األخالق والدين. 

  Chambersاخللق ) آلاثر (الالماركيةاإلنتقالية )نظرية ال( قلقاا من أنه إذا كانت 84: 1845/1890)
؛ اجلوهري، والظلم نون اإلنساين هو كتلة من احلماقةالقاف، فإن ذلك يعين أن "الدين كذبة. ( صحيحة1844

 هي امتداد( أبن األخالق البشرية 1871داروين ) ذ". جادل املنظ رون التطوريون منلغوإذن هي األخالق 
النتقاء الطبيعي. جادل ، وأنه ميكننا تفسري املشاعر األخالقية كنتيجة ليواانتعامل احلسلوكيات االجتماعية يف لل

األخالق موضوعية )واقعية أخالقية(  أن( أبن إمياننا Ruse and Wilson  1986 مثل) مايكل روس
 التعاون بشكل أفضل.هو وهم يساعدان على 

جويس  عرفتها، واليت تنا على إصدار األحكام األخالقيةجيادل علماء األخالق التطوريون املعاصرون أبن قدر و 
( Joyce2006 ) تطورية  جذورا هل األخالقية ، هي نتيجة االنتقاء الطبيعي. هذه القدرةاألخالقي" احلس"بـ

،  اللعب النظيف )على سبيل املثاليف قدرة احليواانت غري البشرية على التعاطف والتعاون والتوفيق واملشاركة يف
de Waal  2009 .) على سبيل املثالجيادو( ل بعض الفالسفة ،Street 2006, Joyce 2006 )
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 املستقلة عن العقل، عايري األخالقيةاملأي ، املوضوعية املفرتضه يف األخالقاألخالقي يقوض  احلسأبن تطور 
طويلة املدى،  اجلسدية التكيفاتاملعتقدات والسلوكيات األخالقية كنتيجة لعواقب  تفسريمبا أننا نستطيع حيث 

 .آداة تفسريالواقعية األخالقية كإىل استخدام فإننا ال حنتاج 

ملعتقدات اويتساءل البعض عما إذا كانت التحدايت التطورية للمعتقدات األخالقية تنطبق بطريقة مماثلة على 
آخرون ما إذا  تسائل، وخاصة اجلزء الثالث(. وقد Bergmann and Kain2014 الدينية )انظر 

اإىل الرجوعكانت األخالق التطورية جتعل  اجة. لقد جادل جون هري عن احل  هللا يف األمور األخالقية زائدا
(John Hare  2004على سبيل املثال، أبن هذا ليس هو احلال ،) ألن األخالق التطورية ميكن أن ،

، املرتجم( –)هدف احلفاظ على النوع عرب مترير اجلينات  ا أبشياء تفيدان كهدف هنائيتفسر فقط سبب قيامن
 ر املتبادل(. واإليثا اصطفاء القرابة، من خالل آليات بشكل غري مباشر )على سبيل املثالحىت ولو 

تعدى املصلحة الذاتية ، فإن األخالق التطورية ال تفسر إحساسنا اباللتزام األخالقي الذي ي(2004وفقاا هلري )
ا البيولوجية على االلتزامات  املصلحة الذاتية البيولوجية بتفضيل، حيث تتنبأ النظرية التطورية أبننا سنقوم دائما

االلتزامات  ات باعهية تفسريا أكثر تناسقا للسبب الذي جيعلنا نشعر أبن علينا و ، تقدم اإللاألخالقية. لذلك
جمال  ضمنيف التعاون لتجريبيني قد بدأوا اعلماء الالهوت والعلماء  أناألخالقية. ومن املثري لالهتمام 

مع عامل  Sarah Coakley، تعاونت الالهوتية سارة كاكلي قيات التطورية. على سبيل املثالاألخال
لفهم اإليثار ونظرية اللعبة يف سياق الهويت  Martin Nowakالرايضيات وعلم األحياء مارتن نواك 

 (.Nowak and Coakley 2013وعلمي أوسع )

 أثر العلوم املعرفية للدين على عقالنية املعتقدات الدينية 4.2

للمعتقدات الدينية. وقد درس العمل األخري يف جمال العلم  اإلدراكيةللدين األسس  اإلدراكييدرس العلم 
 De Smedt Deدي كروز ودي مسدت ) يقرتحو والدين آاثر هذا البحث لتربير املعتقدات الدينية. 

Cruz 2015 على اإلدراكيةيف العلوم علم الالهوت الطبيعي تتأثر أيضاا ابلتطورات  القائمة يف( أن احلجج .
يبحث يف وقت مبكر لدى البشر تطوَّر قد  نزوع، قد تستمد حجة التصميم جاذبيتها البديهية من سبيل املثال

اليت تعتمد  د املشاريع الالهوتية الطبيعيةعق  يابلطبع هذا و ، يف بيئتهماملوجودة األشياء  يفالغرض والتصميم  عن
 قية.املنط جيره من خالل احلجوترب  ،على التمييز بني أصول املعتقد الديين
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فيجادالن Justin L. Barrett (2011 ) وجاستني ابريت Kelly Clarkكل من كل ي كالرك   أما
م  اإلدراكيأبن العلم   وكان، عن املعتقد الديين من الناحية التجريبية توماس ريددفاع  صحةل امكانيةللدين يقدِ 

عفوي غري بشكل املعتقدات اليت تنشأ  ميكن تربير هأناقرتح قد Thomas Reid (1764 )توماس ريد 
بشكل طبيعي من أساليب حمقني يف اقرتاح أن اإلميان ابهلل ينشأ  اإلدراكيونإذا كان العلماء حيث  ،استنتاجي

، جيادل (. ومع ذلكClark and Barrett 2011) إذن مربر بشكل ظاهر اإلميان ابهللف، عمل عقولنا
( أبن هذا الدفاع 2011) Robert Callergårdوروبرت كاليجارد   Ryan Nicholsراين نيكولز 

والقواعد مزيج الثقافة على ، وليس شاهداتوالذاكرة واالعتماد على املاحلسية  اجلوانبال يعمل إال على 
للدين ليس له آاثر  اإلدراكي( أن العلم Visala 2011يزعم آخرون )مثل و . دايانتالاليت تشكل  التطورية

 ابستمولوجية إجيابية أو سلبية.

( أبن األصول 2013) Paul Griffithsوبول غريفيث   John Wilkinsجيادل جون ويلكنز و 
 جايها على غرار اصوغياالعتقاد الديين، واليت  زيفلمتثل حجة كشف للمعتقدات الدينية ميكن  التطورية

 Guy Kahane (2011:) ينكاها

 Xتسببها العملية التطورية  pأن  S اعتقادالسببية:  الفرضية

 p فرضيات كـ ائقال تتبع حق X: العملية التطورية ةاملعرفيالفرضية 

 .غري مربر p بـ S إعتقاد، االستنتاج: لذلك

العمليات يف بعض األحيان: ف األبستمولوجيةفرضية ال( أنه ميكن مقاومة 2013ويرى ويلكنز وغريفيث )
، تايل املعتقدات العلمية. ومع ذلك، وابلالبديهيةالتطورية تتعقب احلقيقة، على سبيل املثال، يف حالة املعتقدات 

ال يُفرتض أهنا نتيجة عمليات حيث يف املعتقدات الدينية واألخالقية، ن أن هذه اخلطوة ال تنجح ايعتقد افإهنم
( أن هناك فرقاا كبرياا McCauley 2011، د بعض املؤلفني )على سبيل املثاليعتقو . تتبع احلقيقةت يةإدراك

هذا   أكثر يفجترييب، لكن جيب القيام بعمل العلم والدينكل من اليت ينطوي عليها   اإلدراكيةبني العمليات 
 .للتأكد الصعيد
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