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اإليمان الصحيح والعلم الحقيقي
د .إيرين بوليذوليس*
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
"اإليمان الحقيقي موجود في قلب المرء وليس في عقله .الن اس ال ذين يؤمن ون بعقلهم س يتبعون ض د
يتعرفون عليه" (األرشمندريت جبرائيل أورغيبادزيه).
المسيح .لكن الذين يؤمنون بقلبهم سوف
ّ
عرفتنا معلمة العل وم على نظري ة التط ور .في الحادي ة
في عمر التاسعة شدّ ني الطب .في سن العاشرةّ ،
بدأت بقراءة اإلنجي ل ال ذي ّ
ُ
يعلم عن الخل ق .م ا تلى ذل ك ك ان ف تر ًة من التش وش واإلرب اك .في
عشرة،
رأسي ،لم أستطع التوفيق بين العلم الذي خلف التطور من جه ة وم ا أحسس ُت في قل بي أن ه الص حيح

من جهة أخرى.

توصلت إلى حل األحجية بين التطور والخلق خالل حياتي في الجامع ة ،عن دما ّ
ُ
تعلمت عن
في النهاية،
ّ
تتلخص بالخطوات الست التالية:
المنهجية العلمية التي

 .1طرح سؤال استشرافي

 .2البحث االستطالعي (التأسيسي) لمعرفة ما إذا كان قد ُأ جيب على السؤال

 .3في حال عدم وجود جواب ،اقتراح فرضية أو نظرية قد تجيب على السؤال
 .4تصميم وإجراء تجربة أو دراسة الختبار الفرضية
 .5تسجيل مالحظات جديدة وتحليل البيانات
 .6االستنتاج وتكرار االختبار

ال تستطيع نظرية التطور تجاوز الخطوة الثالثة ،إذ من المستحيل إج راء تجرب ة الختب ار ش يء يتطلب
ماليين السنين لتحقيقه .أفضل ما يمكن ألي عا ِلم نزيه ُ
فعله هو التوقف عند الخطوة الثالثة واالعتراف
بأن التطور عالق في مرحلة النظرية وال يمكنه أبدً ا االدعاء بأنه حقيقة علمية .بل يمكن القول أن نظرية

التط ور ال تنتمي ح تى إلى فئ ة العلم ،ألنه ا تعج ز عن تلبي ة المنهج العلمي بش كل ت ام .وم ع ذل ك ،ف إن
وحسب ،بل اعتنقوها وآمنوا بها من صميم قلوبهم.
العديد من العلماء لم يقبلوها كعلم
ْ

يتم تقديم ه كعلم ه و علم فعلي أي "النش اط الفك ري والعملي
ما لم أعرف ه كطفل ة ،ه و ّ
أن ليس ك ل م ا ّ
الذي يشمل الدراسة المنهجي ة لبني ة وس لوك الع الم الم ادي والط بيعي من خالل المالحظ ة والتجرب ة".

العلم أيديولوجي ة ب ل ه و عملي ة تس تخدم المالحظ ة واالختب ار لتفس ير
فبحس ب ه ذا التعري ف ،ليس
ُ
شيء ما في العالم المادي والطبيعي.
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ُخض ع هذه العملية للفحص .العلم معقد للغاية ،ومن الصعب إنجاز بحث علمي جيد وع الي الج ودة .ال
لن ِ
توجد عملية علمية كاملة ،ولكل العلوم محدودياتها التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
• قد تكون المالحظة ( )observationغير دقيقة أو وهمية

ً
ضعيفا لمزيد من التكرارات
أساسا
• قد ال يوفر البحث األساسي ( )foundationalإال
ً
•
•

قد يكون التصميم التجريبي (الطريقة  /المنهج) معي ًبا

حتى لو تم تصميم التجربة بشكل جيد ،فقد يكون تنفيذ التجربة معي ًبا

كبيرا بما يكفي لتوفير قوة إحصائية
• قد ال يكون حجم العينة
ً

المسجلة غير دقيقة ،أو غير كاملة ،أو منتقاة بطريقة مجحفة
• قد تكون البيانات
ّ
• قد ال يكون التحليل اإلحصائي مناس ًبا للدراسة
•

استنتاجات خاطئة
في حال حدوث أي مما سبق ،يتم التوصل إلى
ٍ

لنط ّب ق المالحظ ة ( )observationعلى نظري ة التط ور .من خالل مراقب ة "االنتق اء الط بيعي" أو "البق اء

تحول نوع
لألصلح" ،يدّ عي أنصار التطور أن هذه الظاهرة التي يمكن مالحظتها قد أدت إلى التطور أي ّ

يالح ظ أبدً ا أن االنتقاء الطبيعي ينتج عنه تطور أنواع جديدة .لقد لوحظ
ما إلى نوع آخر .ومع ذلك ،لم
َ

التغي ر في الل ون الس ائد
تغييره للمظه ر أو النم ط الظ اهري لنفس الن وع .والمث ال الكالس يكي ه و
فقط
ُ
ّ
لمجموعة الفراشات المرقطة في إنجل ترا ،من األبيض إلى األس ود .قب ل الث ورة الص ناعية ،ك انت معظم
يستقر على ج ذوع أش جار
الفراشات الرقطاء بيضاء ،بينما كان عدد قليل منها أسود .كان العث األبيض
ّ

البتوال البيضاء للتمويه ضد الطيور المفترس ة ال تي تتغ ذى في الغ الب على العث األس ود .عن دما ب دأت

ج ذوع أش جار البت وال تتح ول إلى الل ون األس ود من التل وث الن اتج عن الص ناعات الجدي دة ،أص بحت

الفراشات البيضاء مرئية وفريسة أسهل للطيور التي تلتهمها .لذلك ،ما جرى افتراس ه ك ان العث األبيض

أك ثر من العث األس ود ،وفي النهاي ة ،تف ّوق العث األس ود المرق ط على العث األبيض .س رعان م ا تغ ير

اللون السائد لمجموعة الفراشات المرقط ة من األبيض إلى األس ود ،لكن األن واع لم تتغ ير على اإلطالق؛

كانت وال تزال عثة مرقطة .لذلك فإن أصل األنواع يقوم على االفتراض وليس على الدقة العلمية.
ّ
لنتفح ْص قلي ً
َ
المتعل ق بنظري ة التط ور .باس تخدام
البحث في الخلفي ة أو البحث التأسيس ي
ال
واآلن
ّ
التحلل اإلشعاعي للكربون  14كأس اس لت أريخ الحفري ات لماليين الس نين ،ي زعم أنص ار التط ور أن ه ذا

دليل علمي على أن األرض قديم ة بم ا يكفي لتوف ير ال وقت الك افي لح دوث التط ور .في المقاب ل ،ف إن
طرق التأريخ األخرى ،مثل االنحالل المغناطيس ي لألرض ،وت راكم الس يليكون في المحيط ات ،والص يغ

مجرد بض عة آالف من الس نين .جمي ع ط رق الت أريخ اإلش عاعي،
تؤرخ أن عمر األرض هو
ّ
السكانية ،كلها ّ

مث ل الكرب ون  ،14تف ترض م ا يلي )1 :مع دالت ثابت ة وموثوق ة لالنحالل اإلش عاعي على م دى ف ترات
2

العدد الرابع ،كانون الثاني 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

زمنية طويلة )2 ،بيئة مستقرة  ،و )3أن كل االنحالل بدأ في اللحظة الزمنية صفر .في الواق ع ،الت أريخ
تمام ا .لق د ظه ر أن ت دوين
بالكربون غير موثوق به في أحسن األحوال ،وفي أسوأ األحوال غ ير دقي ق ً

سجل عدة آالف من السنين ،مما ي دل على م دى ع دم موثوقي ة ه ذه الطريق ة.
 C-14للرخويات الحية ّ
باختصار ،تستند جميع طرق التأريخ إلى افتراضات وليس إلى الدقة العلمية.

ّ
التولد التلق ائي،
تماما.
وبغض النظر عن التأريخ ،فقد دحضت األبحاث األساسية السليمة نظرية التطور ً

أي االدعاء بأن الحياة تأتي من مادة غير حية ،دَ َح َضه ل ويس باس تير في منتص ف الق رن التاس ع عش ر.

على الرغم من ذلك ،ال يزال أنصار التط ور يعتم دون على مفه وم "الحس اء الب دائي" ( soup

)primordial

الذي أدى بشكل تلقائي إلى ظهور كائن حي منذ مليارات السنين.

ق وانين الفيزي اء غ ير القابل ة للكس ر ،كق انون حف ظ الم ادة والطاق ة وق انون زي ادة القص ور الح راري،
نتج أنظم ة معق دة وعامل ة .ه ذا يتطلب
تتع ارض بش كل ق اطع م ع نظري ة التط ور .الطاق ة نفس ها ال ُت ِ

ِّ
التحس ن أو
والمخطط! ال تزي د الف ترات الزمني ة الطويل ة من ج ودة األش ياء وال ت دفعها إلى
التخطي ط
ّ
رجح
ظه ُر الرياضيات أن التط ور غ ير م َّ
التعقيد .إنها تس ّبب االنهيار والتعفن (قانون االعتالج ُ .)entropyت ِ

ثبت قانونا ال ديناميكا الحراري ة ( )Thermodynamicsاألول والث اني ً
أيض ا أن نظري ة
حتى أنه مستحيل .يُ ِ
يصر العديد من العلماء على اإليمان بنظرية التطور باسم العلم.
التطور مستحيلة ،ومع ذلك
ّ

الح ظ أب دً ا أن
هن اك العدي د من المش اكل األخ رى المتعلق ة بنظري ة التط ور .على س بيل المث ال ،لم يُ َ
الطفرات الجينية تؤدي إلى ك ائن حي متف وق ،ب ل إن طف رات أق ل ش ً
أنا ت ؤدي إلى االنق راض ،ب دالً من
التطور إلى كائنات أكثر تعقيدً ا وصق ً
ال  .إذا تمكنت األنواع المختلفة من التزاوج ،فإن نسلها (مثل البغل)

عقيما وال يمكنه التكاثر .ال توجد في السجل األحف وري (record
دائما
ً
يكون ً

 )fossilأن واع وس طية  -وال

ظهر أن أحد الحيوانات يتطور إلى آخر .ال يوجد سوى أن واع متم يزة .جمي ع الص ور
يوجد عظم واحد يُ ِ
ظهر إما قرودً ا أو رجااًل  ،وليس ق رودً ا تتح ّول
ظهر البشر يتطورون من مخلوقات شبيهة بالقردة ُت ِ
التي ُت ِ
إلى رجال .نش أ إنس ان نبراس كا من س ن خ نزير منق رض؛ تم اختالق رج ل بلت داون من ف ك ق رد ُب ِردَ ت
تبين أن إنس ان ج اوا ك ان ق ردً ا؛ أث ار إنس ان بكين الح يرة كون ه مزيج ًا من عظ ام
أسنانه لتبدو بشرية؛ ّ

الق رود والبش ر؛ واتض ح أن زينج انثروبوس ك ان ق ردً ا .الكث ير من المواق ف "العلمي ة" في "العل وم"

التطورية ّ
ملفق أو خيالي ،ولكن نظ ًرا ألنه ا تظهَ ر في كتب العل وم أو يتح دث عنه ا العلم اء ،يُ عتق د أنه ا

"علمية".

نظاما عقائ ديً ا كالعلموية()scientism
تذكروا أن العلم ( )scienceهو عملية منهجية ومحددة جيدً ا ،وليس
ً

التي هي " اإليمان المفرط بقوة المعرفة والتقنيات العلمية ".إن نظام المعتق دات ه و ش يء يقبل ه الف رد
يم انُ َفهُ َو
على أساس اإليمان .يُ َّ
عرف اإليمان بأنه ثق ة كامل ة أو ثق ة في ش خص أو ش يء م اَ " .وَأ َّما اِإل َ
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الث َق ُة ِب َما يُ ْر َجى َواِإل َ
ِّ
ين ُأ ْت ِقن ْ
َت
اءِ .باِإل َ
ان َن ْفهَ ُم َأ َّن ْالعَ الَ ِم َ
ور الَ ُت َرىَ .فِإ َّن ُه ِفي ه َذا ُش ِهدَ ِل ْل ُق دَ َم ِ
يق انُ ِب ُأ ُم ٍ
يم ِ
اه ٌر( " .عبرانيين  )3-1:11وبعب ارة أخ رى ،يقب ل البعض من ا،
ِبك َ ِل َم ِة ِ
اهللَ ،حتَّ ى لَ ْم يَتَ ك َ َّو ْن َما يُ َرى ِم َّما ُه َو َظ ِ
على أس اس الثق ة أو اإليم ان ،أن اهلل غ ير الم رئي ص نع ك ل م ا ه و م رئي .وعلى أس اس اإليم ان يقب ل

آخرون أن الكون قد اشتُ َّق بالتطور على الرغم من كل األدلة العلمي ة القوي ة على عكس ذل ك! بم ا أن ه ال

يمكن إثبات الخل ق وال التط ور ب المنهج العلمي ،وبم ا أن ق وانين العلم نفس ها ق د دحض ت التط ور ،فأن ا
أتساءل أي نظام من االثنين يتطلب قد ًرا أكبر من اإليمان!

على عكس تعاليم الكتاب المقدس ،ال يمتلك العلم والتكنولوجيا جميع اإلجابات على أس ئلة الحي اة ولن
يكون لهما ذلك أبدً ا .لم يكون ا أب ً
دا ق اد َرين على خل ق الحي اة أو وق ف الم وت .ال يمكن للعلم أن يش رح،
على المستوى الجزيئي ،االختالفات بين التوائم المتطابقة الذين لديهم شخصيات أو معتق دات أو ثم ار

اجتماعي ة مختلف ة على ال رغم من التنش ئة المتطابق ة والحمض الن ووي المتط ابق .باس تخدام نظري ة
التط ور ،يح اول العلم ش رح كيفي ة ظه ور الع الم الم ادي وال بيولوجي ،لكن ه ال يس تطيع تفس ير س بب
وجودنا ،أو سبب اختالفات اإلنسانية ،بالقدر الذي يستطيعه مع ما ّ
تبقى من الطبيعة.

تفس ر س بب ك ون جنس نا البش ري الوحي د الق ادر على
إن النظرية القائلة بأن البشر تطوروا من القردة ال ّ

اإلدراك والتفك ير المج رد .ال ت درس الحيوان ات ع اد ًة الموض وعات المعق دة كالرياض يات والفيزي اء
والفلسفة والطب وما إلى ذلك أو تط ّبقها .لق د أظه ر البش ر فق ط مث ل ه ذا التط ور بحيث يمكنهم ط رح
األسئلة والتخطيط والتطوير والهندسة وإنشاء تراكيب ذات تنوع وتعقيد هائلين .بالنسبة لتعقيد خاليا

النحل وشبكات العنكبوت ومستعمرات النمل وأعاجيبه ا الهندس ية ،على الم رء أن يض ع في اعتب اره أن

س لوك ه ذه الحيوان ات لم يتغ ير أب دً ا بم رور ال وقت ،ألن ه م دفوع ب الغريزة الفطري ة وليس باالختي ار.

وحدهم البشر هم القادرون على اإلبداع في ما يختارونه ،كالتنوع في العمارة واألدب والفنون الجميل ة

والموسيقى وما إلى ذلك .ما هو المخل وق اآلخ ر ال ذي يفهم طبيع ة ال وقت والواق ع والحقيق ة ،والق ادر

على القراءة والكتابة والتحدث والتواصل بلغات متعددة؟ ما من شكل آخ ر من أش كال الحي اة ينخ رط
عادة في البحث أو الفلسفة أو الروحانية ،معربًا عن ٍّ
كل من القدرة والحاجة إلى االنخراط في الطق وس
الروحية ،والسعي إلى النزاهة والحقيقة ،أو العكس ،الفجور والباطل والفساد والجشع .لم اذا نحن هك ذا

وألي غرض نحن موجودون ونمتلك هذه الص فات؟ ال يس تطيع العلم أن يجيب على ه ذه األس ئلة ،لكن

محب ،وال يوج د أي
سفر التكوين يفعل ذلك :فاإلنسانية فق ط هي ال تي ُخلقت على ص ورة ومث ال إل ٍه
ّ

شكل آخر من أشكال الحياة بهذا االمتياز.

"على ص ورة اهلل" هي إش ارة إلى الم واهب ال تي منحه ا اهلل للبش ر فق ط ،ك التفكير المج ّرد والتواص ل

والتعبير الفني واإلبداع والروحانية وما إلى ذلك .هذا يعني أن البشر األوائل قد ُمنحوا المعرفة والنعمة
4
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والقوة لتكميل أنفسهم باستخدام حريتهم – وهي موهبة أخرى  -ليح ّبوا اهلل عن طيب خ اطر ويرغب وا
بحرية في ما يخططه اهلل لهم بالتعبير عن تواضعهم وطاعتهم له .لم يُ خلَق وا ك املين ب المعنى المطل ق؛

َ
الدخول في عالقة محب ة متبادل ة
لقد ُخلقوا َح َس ِنين مع إمكانية أن يصبحوا كاملين إذا اختاروا بحرية
يتم التعبير عنها كطاعة من خالل الثقة .لقد ُم ِنحوا صورة اهلل مع القدرة على تحقيق ِش ِبهه في
مع اهللّ ،
أرض التدريب في عدن]1[ .

الش به يشير إلى إمكانية أن يصبح البشر كاملين وخالدين .ل و ك انوا ق د دخل وا في عالق ة
وبالتالي ،فإن ِ

محبة وثقة متبادلة مع اهلل ،باستخدام مواهب صورة اهلل ليطيعوه بحرية ،لك ان آدم وح واء ق د تق دما
ّ
ليص بحا بش ًرا ً
حق ا ،وه ذا يك ون تحقي ق كم الهم ،المع روف ً
بالتأل ه أو التألي ه( ،بمع نى التق وى أو
أيض ا

التشبه باهلل ،بدالً من الصيرورة آلهة فعلي ًا) ،أي حال ة من االنس جام الت ام والش ركة م ع اهلل في ملكوت ه

السماوي .هناك ،س يتمتعون بالحي اة األبدي ة في اتح اد شخص ي م ع اهلل ،متق دمين من نعم ة إلى نعم ة
ومن مجد إلى مجد إلى األبد ،حتى أنهم يتجاوزون مجد المالئكة .ه ذا لم يح دث .ولكن بفض ل تجس ِد
ّ
والتأله باختيار التواضع والتوب ة .لم يُ منح أي
المسيح وصلبه وقيامته ،ال يزال بإمكاننا تحقيق ِشبه اهلل
جزء آخر من الخليقة الروحية أو المادية هذه المواهب وهذه اإلمكان ات ،وه و أم ر يتخطى نط اق العلم

بكثير ،إذ يقتصر هذا النطاق على العالم المادي.

ال يزا ل العلم والتكنولوجيا أدوات مفيدة من صنع اإلنسان تساعدنا على التنقل بشكل أفضل في حياتن ا
المادي ة من خالل تح ديث الزراع ة والس فر والتواص ل وم ا إلى ذل ك .يمكنن ا ً
أيض ا اس تخدام العلم
والتكنولوجيا الستكشاف كوننا ،وهنا ،أود أن أضع األم ور في نص ابها .الك ون ،ال ذي ه و البني ة التحتي ة

دائم ا من ذ بداي ة ال زمن
المادي ة والنباتي ة والحيواني ة واألرض ية وخ ارج األرض ال تي ك انت موج ودة ً

العلم ،أي محاوالت الجنس البشري المثيرة والتي غال ًبا م ا تتخب ط في
الخطي ( ،)linearهو سبب وجود ِ
ّ
استكشاف وفهم عناصر الكون والتحكم بها واستنساخها والتالعب بها.

على خالف التطور الذي يمكن أن يدحضه العلم ،ال يوجد علم يدحض َ
الخلق ،ال بل يوجد قدر هائ ل من

العل وم الس ليمة في علم الكوني ات ،والبيولوجي ا الخلوي ة ،وأبح اث الحمض الن ووي ،وعلم الفل ك،

وة الخل ق بالتص ميم ال ذكي (Intelligent
والفيزياء ،والوعي البشري ،والتخصصات األخرى ،التي تدعم بق ٍ

 .)Designيقدم الصحفي االستقصائي لي ستروبل ،مؤلف كتاب ( The Case for a Creatorقضية الخالق) [،]2
مقنعة تدعم التص ميم ال ذكي مقاب ل
مقابالته الجذابة مع العديد من كبار العلماء للكشف عن أدلة علمية ِ

األحداث العشوائية .على سبيل المثال ،يتفق قانون ال ديناميكا الحراري ة م ع آب اء الكنيس ة فيم ا يتعل ق

بقوة اهلل غير المخلوقة والنور غير المخلوق .ال يمكن إنشاء أو تدمير أي منهما .ألخ ذ ه ذه الخط وة إلى
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األمام ،م ع نظري ة النس بية= mc2 ،

 ،Eحيث  Eهي الطاق ة m ،الم ادة و  cهي س رعة الض وء ،ربم ا يك ون

أينشتاين قد أوضح كيف استخدم اهلل قوته غير المخلوقة ونوره لخلق المادة.

نظرا ألن العل وم الس ليمة ت درك ح دودها الخاص ة ،وأن ج ودة التص ميم التجري بي والتنفي ذ تلعب دو ًرا
ً
محوريً ا ،يتم تص نيف البحث العلمي الق ائم على األدل ة ً
وفق ا لمس تويات األدل ة .على س بيل المث ال ،إن

ً
ً
منضبطة معشاة ُمتْ َقن ة ومرتقب ة ومزدوج ة التعمية تحم ل وز ًن ا أك بر ومس توى أعلى من األدل ة،
تجربة

ً
مقارنة بدراسة إسترجاعية على نفس المستوى من االتقان وتحمل بدورها وز ًنا أكبر من إجماع الخ براء
أو رأيهم .يمكن أن تحدث استثناءات لهذه المبادئ العامة ،وهي تحدث ،بتأثير من الجودة.

على سبيل المثال ،إن دراسة رصدية ممتازة على مدى فترة طويلة جدً ا مع حجم عينة كبير جدً ا ،يمكن
أن ت وفر دلياًل على مس توى أعلى من دراس ة ّ
معش اة ذات ش واهد أقص ر وأداء س يئ م ع حجم عين ة

فعلي ا
صغير .خير مثال على األول هو الممارسة التقليدية لإلفخارستيا في الكنيسة األرثوذكس ية :فهي
ً

دراس ة رص دية طولي ة ( )longitudinalأللفي ع ام ،م ع حجم عين ة كب ير ال يق اس من المش اركين في
الدراس ة من جمي ع األعم ار واألجن اس والظ روف الص حية ،وق د َج َرت خالل أوق ات ص حة الس كان

ومرضهم (بما في ذلك الجائحات) ،حيث يتناول الناس من عنص ر م ادي مش ترك (ك أس وملعق ة) دون

أي انتقال لألمراض المعدية .الطب الصيني ،وه و ممارس ة قديم ة أخ رى ،يق وم على مب ادئ مماثل ة من

الخبرة والوقت .بما أن الطب التقليدي يقبل الطب الصيني كشكل من أش كال الطب الب ديل ،فم ا الف ُ
رق

بينه وبين الخبرة األرثوذكسية في المناولة المقدسة التي هي الطب اإللهي للجسد والروح؟

ك ل ع ا ِلم جي د يع رف أن العلم نش اط دم اغي يجب أن يتب ع المنهج العلمي ،غ ير منح از ألي معتق د
شخصي .أما اإليمان فهو نشاط للقلب .عندما ينزل العلم من ال دماغ إلى القلب ،فإن ه يفق د موض وعيته
ً
صنما للعبادة .وبالمثل ،عندما يكون اإليمان باهلل في ال دماغ ،ال نك ون أتباعً ا
علمويا ،أي
النزيهة ويصبح
ً
مخلصين ،إذ لنتبع اهلل نعتمد على فهمنا ال دماغي المح دود ب دالً من محبتن ا ل ه .في أوائ ل الس تينيات،

طبيا وهو يرتدي زي األس قف .اق ترب من ه
حضر القديس لوقا الذي من القرم ،وهو عالم مشهور،
ً
مؤتمرا ً

شخصا إلى الفض اء  ،لكن ه لم يج د دلي ً
أحد الشيوعيين قائ ً
ال
ال" :أما زلت تؤمن باهلل؟ أال تعلم أننا أرسلنا
ً

كجراح ،لقد الحظت عن كثب العديد من جراحات الدماغ،
على وجود اهلل هناك؟" أجاب القديس لوقاّ " :
لكن ني لم أج د أب دً ا دلياًل على الحكم ة هن اك ً
أيض ا ".ك ان خط أ الش يوعي تبنّي ه لعقلي ة ب رج باب ل في

افتراض ه أن الخ الق س يوجد داخ ل خليقت ه .إن تخ وم العلم المح دود والمع ّرض للخط أ ّ
تمث ل فهمن ا

دائما على فهم اإلنس ان
البشري المحدود جدً ا للحياة؛ في حين أن حكمة اهلل الالمحدودة ،والتي تتفوق ً

(بما في ذلك العلم) نجدها في اإليمان.
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في حين أن المعرفة والفهم جيدان ويمكنهما المساعدة في إرشادنا إلى الخالص ،إال أنهم ا لن يخلص انا.

يتوقف الخالص على عالقتن ا بالمس يح وبإخوتن ا البش ر ال ذين هم أيقون ات المس يح .يري د المس يح أن
نحب ه كم ا أحبن ا .التعب ير عن المحب ة الحقيقي ة ه و أك ثر بكث ير من مج رد ش عور .إن ه يتطلب تض حية
طوعية بأنفسنا  -وخاصة كبريائنا – نقدمها له في شكل طاعة من خالل الثقة.

ال يمكن أن يح دث ص راع بين اإليم ان والعلم إال عن دما يح اول االثن ان احتالل الع رش نفس ه .العلم
يحر ك فهمنا المادي للكون الطبيعي المخلوق ،ينتمي إلى العقل الواعي ،الذي هو جزء من
العقالني ،الذي ّ

صورتنا عن اهلل ،كموهبة إلهية تمكننا من التعرف على خالقنا من خالل استكشاف خليقته الرائعة .وم ع

ذل ك ،ف إن عالقتن ا الشخص ية بالخ الق الف ائق الطبيع ة تنتمي إلى القلب  -حيث نق ترب من ش به اهلل -

المكان الذي نط ّور في ه عالق ة ثق ة ومحب ة للحقيق ة الواح دة والوحي دة .ال حاج ة ألن يتع ارض العق ل

الواعي مع القلب .في الواقع  ،إذا كنا ب احثين أو علم اء أمن اء ومتواض عين  ،ف إن العق ل ال واعي يقودن ا
ذهلنا الدق ُة المعق دة وجم ُ
ال
بطبيع ة الح ال إلى اهلل ال ذي يش غل القلب بع د ذل ك .عن دما
ِ
تواض عُ نا وت ِ
الخليقة الالمحدود ،من أصغر كائن حي إلى االمتداد الشاسع للكون ،فإننا نبحث عن الواحد الذي يق ف

وراء كل ذل ك .عندما نجده ،وهو تلك اللؤلؤة الغالية الثمن التي تف وق ح تى الجم ال العظيم ال ذي قادن ا

إلي ه ،نق ع في حب عبادت ه ،ونع ّ
تز ب ه في قلوبن ا .إذا لم تكن اكتش افاتنا العلمي ة أو روع ة الك ون ق د

َ
واض عَ تْ نا ،ب ل نحن متف اخرون بق درتنا على اكتش افها ،ينتهي بن ا األم ر إلى عب ادة االكتش اف نفس ه ،أي
العلم ،وهذ ا ال يختلف عن عبادة أسالفنا للشمس أو القمر أو شجرة الفاكهة التي أعطتهم الطعام.

"اإليمان الحقيقي موجود في قلب المرء وليس في عقله .الن اس ال ذين يؤمن ون بعقلهم س يتبعون ض د

يتعرف ون علي ه" .ه ذا كالم واض ح للق ديس جبرائي ل بأن ه ال
المسيح .لكن الذين يؤمنون بقلبهم س وف
ّ
تمام ا كم ا ال مك ان لإليم ان على ع رش العق ل .أعطان ا اهلل عقاًل للتفك ير
مك ان للعلم على ع رش القلبً ،
واالستكشاف به دف إرش اد قلوبن ا إلى من ننتمي إلي ه ً
اخ ِل ِه ْم َوَأ كْتُ ُبهَ ا عَ لَى
حق اَ“ .أ ْجعَ ُل َش ِريعَ ِتي ِفي دَ ِ
ون ِلي َشعْ ًبا( ”.إرمياء )33:31
وب ِه ْمَ ،وَأ كُونُ لَهُ ْم ِإ لهً ا َو ُه ْم َيكُو ُن َ
ُق ُل ِ
بشرا ً
حق ا ،ونحقق خطته اإللهية حتى نحصل على صورته ومثاله ،وهو شيء ال يمكن
إذا أردنا أن نكون ً

للعلم أن يمنحنا إياه أبدً ا ،فإن اهلل وحده هو القادر على احتالل ع رش قلوبن ا ،ألن ه يس كن في قديس يه
عالقة م ع اآلب أن تك ون أك ثر قرب ًا أو حميمي ة من ذل ك (من س كناه
(أفسس  )٢٢ -١٩ :٢هل يمكن ألية
ٍ
في اإلنسان:المترجم)؟ يا لها من خط ة إلهي ة رائع ة لإلنس انية! العلم الحقيقي ال يتع ارض م ع اهلل .إنه ا
ِّ
المحف َزة واآلس رة الموهوب ة لن ا وال تي تقودن ا إلى قلب القض ية:
مجرد واحد من العدي د من المس ارات

المحب الذي ال مثيل له.
ّ

7

2022  كانون الثاني،العدد الرابع
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________
 ناش طة في الكنيس ة وله ا العدي د من المق االت، اختصاص ها طب العائل ة، طبيب ة كندي ة من أص ول يوناني ة، أيرين بولي ذوليس.* د
ً
.خاصة في موضوع التعاطي مع جائحة الكورونا من منظار رعائي
،المميزة
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