
املهندس األعظم وغائية العامل]]]

والرت ستيس]*[

أنه كان  بد  العلم. وال  الجد أكث من  للغاية، يأخذ الالهوت مأخذ  نيوتن مسيحياً خاشعاً  كان 

سيصاب بالهلع لو أنه تصّور أّن ما قام به طوال حياته سوف يقوض أركان اإلميان الديني. فقد كان 

رأيه الخاص هو أّن ما قام به ستكون له نتيجة مضادة متاماً، بل إنّه افرتض أن نظامه عن امليكانيكا 

السموية سوف يزودنا بربهان عل وجود الله.

إليه أن املادة امليتة ال ميكن أن تقوم هي نفسها بهذه الحسابات.  بالنسبة  الواضح  وكان من 

وعلة هذا النظام السموي ال ميكن أن تكون »عمياء« أو »عفوية«، بل ال بد أن تكون عقالً، وأكث 

من ذلك »عقل غاية يف الرباعة يف امليكانيكا والهندسة« ومثل هذا العقل املسيطر سيطرة شاملة 

ال ميكن أن يكون شيئاً سوى الله وجوهر الربهان هو أن الطبيعة تكشف عن مناذج من التوافق بني 

الوسائل والغايات، أو بعبارة أخرى تكشف عن تخطيط، وذلك يعني أن هناك من يُخطِّط. والغاية 

يف النموذج الذي قّدمه »نيوتن« هو التوازن الذي يرسي يف النظام الشمس. والوسيلة هي توافق 

أمثلة  نفسه،  نيوتن  فيهم  قدم املفكرون، مبن  بعضها مع بعض. ولقد  الكواكب ومسافاتها  رسعة 

أخرى كثرية عل هذا النظام الظاهر يف الكون. 

ملاذا أنتجت الثورة العلمية عرص الشك يف الوقت الذي ال يوجد مربر منطقي لذلك؟ 

الحل يكمن يف السباب السيكولوجية العميقة التي تعمل بداخلنا. وهذا املوضوع، بالطبع، 

بالغ التعقيد، ومن مجموعة خيوط أفكار البرش ال نستطيع يف هذه الحالة أن نأمل يف أكث من جذب 

بعض الخيوط التي تكون أشد وضوحاً.

*ـ فيلسوف أخالق أمرييك.
[1]ـ  النّص مستل من كتاب » الدين والعقل الحديث« لـ والرت ستيس.

ترجمة وتعليق وتقديم أ.د. إمام عبد الفتاح إمام ـ دار التنوير ـ بريوت ـ ط3 ـ 2009
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أوالً وقبل كل يشء فقد أحدث علم نيوتن يف أذهان الناس حساً متنامياً أو شعوراً بأبعاد الله، 

وأي ديانة حية تقتيض وجود إله قريب منا، وموجود حولنا يف العامل اآلن. ولقد كان هذا الحضور 

التي تعمل يف حياتنا عل نحو مبارش  الله  يُْحدثه اإلميان مبعجزات  الخرافة  القريب يف عصور 

الغربان لو كنا جائعني،  لنا عن طريق  الطعام  بإرسال صواعق من السمء تدمر أعداءنا، وبإرسال 

أو بإرسال املن من السمء لنأكل. وهذه المور بالطبع، ال تحدث لكّل إنسان، وإمنا هي تحدث 

الله  البيان أن  الله، أكث من غريهم. يكفي ذلك،  لولئك الرجال الذين يتبعون، عن وعي، أوامر 

العامل  يعمل يف  الذين يحبونه والذين يحبهم. وهو  أولئك  باستمرار  يساعد  وأنه  منا جداً،  قريب 

طوال الوقت. إنه عرص مل يعد فيه أمل لإلميان بالتدخالت اإللهية يف عمل الطبيعة. إن الدين الحي 

يقتيض، عل القل، الشعور بوجود إله ال يزال يعمل داخلياً يف قلوب الناس عندما يُصلون مثالً. 

ولقد قيل: إن الله مل يعد يتدخل اآلن يف عمل العامل الفيزيقي. لكّنه ال يزال يتدخل يف العمل 

السيكولوجية للعامل الداخيل لعقول الناس. وإذا مل يعد يرسل طعاماً مادياً عن طريق الغربان، فهو 

يرسل لنا غذاًء روحياً عن طريق املقدسات وبواسطة النعم اإللهية والدين ـ بطريقة أو بأخرى، إذا 

مل يكن مجرد تجريدات عقلية، يقتيض الشعور بإله قريب منا ويؤثر يف حياتنا.

غري أن علم نيوتن انتهى بتجفيف منابع الدين بأن دفع الله إىل الخلف يف زمن بداية العامل، 

الله  له. عندما خلق  السنني، فذلك ال أهمية  بألوف أو ماليني  البداية تحسب  وسواء أكانت هذه 

العامل، وعندما فعل ذلك فإنه خلق أيضاً قوانني الطبيعة، مثل قانون الحركة وقانون الجاذبية، وهي 

القوانني التي يسري عليها العامل. وكان الله هو »العلة الوىل« للعامل، لكنه بعد أن خلقه، وتوىل 

القانون الطبيعي، الذي كان قد خلقه أيضاً، مهمة تسيري العامل، فلم يعد الله يفعل شيئاً بعد خلق 

الكون، بل ترك لقوانني الحركة وقانون الجاذبية عمل كل يشء. إن الله يشبه صانع الساعة الذي 

صنع الساعة ذات مرة ومألها، ثم تركها تعمل وفق آلية داخلية. وال يختلف الله عن اآللة البرشية إال 

يف أنه خلق الحركة الدامئة لآللة التي تعمل بنفسها إىل البد دون أي تدخل من جانبه. أليس ذلك 

هو ما يتضمنه بالضبط القانون الول للحركة عند جاليليو؟

وهكذا نجد أن الله قد »أصبح بعيداً ومنذ مدة طويلة« منذ بداية خلق الشياء فلم يعد يؤثر فيها 

اآلن، كم أنه يبعد متاماً عن الحداث الفعلية يف حياتنا اليومية.

مجرد  أصبحت  ورمبا  عقيل.  إميان  مجرد  عندئٍذ  أصبحت  لله  املتخيلة  الصورة  هذه  أن  غري 

»فرض« لتفسري أصل العامل، لكن ال أهمية لها يف شئون حياتنا اليومية. هذا هو ما أصبحه الله فعالً 
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عن الطبيعيني املؤلهة يف القرن الثامن عرش]1[. وتلك نتيجة ترتبت عل العلم عند »نيوتن« ـ وال 

تزال هذه النتيجة بالطبع موجودة يف عرصنا ـ ولقد خفف منها جزئياً مواصلة اإلميان بأن الله ال 

يزال يعمل يف عاملنا السيكولوجي الداخيل. ولسنا بحاجة اآلن إىل التعليق عل الفكرة الواضحة 

التي تفرض نفسها هنا ـ وهي أن جهلنا النسبي بعمل العامل الداخيل هو الذي يسمح لنا أن نواصل 

االفرتاض بأنه ال يحكمه القانون وأن التدخالت اإللهية ال زالت ممكنة. والحقيقة التاريخية هي أن 

الشعور بالقرب من الله، وبأنه حولنا، قد دمره ـ مرة واحدة وإىل البد ـ  علم نيوتن وأنه ارتحل عن 

العقل الحديث بصفة عامة، رغم أنه ال يزال موجوداً، بغري شك، عند أفراد البرش.

العامل.  خلق  بالطبع  ـ  فالله  الفكار.  هذه  بصدد  قلقاً  كان  نفسه  نيوتن  أن  عل  دليل  وهناك 

لكن ما الذي تُرك له ليعمله يف هذا العامل اآلن؟وأجاب نيوتن، بُخلٍف، ال يزال الله قبل كل يشء 

وظيفة التدخل بني الحني والحني لتصحيح مسارات الكواكب املتحركة أو التي »تشذ« عن طريقها 

وإعادتها إىل محورها الصحيح عندما تقوم بهذا االنحراف. 

وفيه  المرييك«  والشعب  »الله  عنوانه  مقال  9]19 ظهر  يناير  عدد  ديجست«  »ريدز  مجلة  يف 

يسجل استفتاء المة الكبرية حول الدين، فاملحرر سأل الناس عن مدى إميانهم بوجود الله، فأجاب 

95 % منهم بأنهم يؤمنون بوجوده. ثم سألهم مدى اعتبار الدين مؤدياً إىل إقامة حياة فاضلة، فأجاب 

25 % منهم فقط بأنهم يعتربون الدين أحد العنارص التي يضعونها يف أذهانهم. وسألهم عم إذا كان 

الدين مؤثراً بأية طريقة يف السياسة أو شئونهم وأعملهم فأجاب ]5 % منهم بالنفي. وعندما حلل 

دكتور »جرينربج« هذا االستفتاء الحظ أن »الشعب ال يجعل الله مرتبطاً عل نحو مبارش بسلوكهم«.

فلمذا نجدهم من ناحية يؤيدون اإلميان التقليدي يف وجود الله، نراهم من ناحية أخرى أن 

تفسرياً  تفسريها  كلها ميكن  وأنها  اليومية،  حياتهم  تقع يف  التي  الفعلية  بالحداث  له  ال عالقة 

بأن  اإلميان  إن  الخاصة؟  أفعالهم  بالطبع  ذلك  يف  مبا  ـ  الطبيعية«  السباب   « طريق  عن  تاماً 

جميع الحداث ترجع إىل السباب الطبيعية، وأن الله ال عالقة له بها ـ سواء اعرتفنا بذلك أم 

مل نعرتف وأنكرناه بلساننا ـ هو ببساطة جزء مم يسلم به العقل الحديث، فهو جزء من الصورة 

اعتدنا  لقد  السابع عرش.  القرن  للعلم يف  به  ندين  الذي  الرتاث  العامل، وجزء من  املخيلة عن 

أن نقول أنه عل حني أن فرتة العرص الوسيط هي عرص اإلميان، وأن عرصنا ليس كذلك. وال 

[1]ـ الطبيعيون املؤلهة هم املفكرون والفالسفة الذين آمنوا بالله، وأنكروا الرسل وذهبوا إىل أن »دور العقل الطبيعي« قادر عىل الوصول 

إىل الله بدون األديان ومنهم لوك وفولتري ورسو وغريهم.
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بالدين،  بالله. لكن ذلك ليس دليالً عل إميانهم  إنهم يؤمنون  الناس تقول  95 % من  شك أن 

فمثل هذا اإلميان بالله هو مجرد تجريد عقيل، ال يؤثر يف سلوك الناس. أو أنه صيغة تقليدية 

الناس عل ترديدها. لنهم ال يفكرون وكساىل يف تغيري عاداتهم. إن اإلله  لفظية عقيمة اعتاد 

أهمية  إله ال  ببساطة  أحداثه، هو  تأثري يف  أدىن  يؤثر  للعامل، وال  يفعل شيئاً  الذي ال  املوجود 

له. وبالطبع ال يقول الناس شيئاً كهذا الذي أقوله وحتى ال يفكروا به يف أنفسهم. غري أن صورة 

العامل الحديث مل يأخذ بها عن وعي سوى قلة من املثقفني. وإن كانت مع ذلك تشكل خلفية 

العلم عند »نيوتن«  أننا عندما نتحدث عن  الحديثة بطريقة ال شعورية. ونحن نرى اآلن  الحياة 

يوجد  »ال  الناس  يقول  أن  إىل  أدى  أنه  يعني  ال  ذلك  فإن  بالله،  اإلميان  ودمر  قوض  أنه  عل 

إله«، لكنهم يسريون يف حياتهم كم لو أنهم كانوا يؤكدون ذلك. وذلك أيضاً هو مغزى أعمل 

بداية  إىل  الخلف  إىل  الله  »نيوتن«  دفع  لقد  السابق.  الفصل  يف  لها  عرضنا  التي  بالس«  »ال 

الوقت  السديم، وليس يهم تحديد  به إىل بداية  أما »ال بالس« فقد دفع  النظام الشمس،  خلق 

نرى  أن  وميكن  وأبعد.  أبعد  إبعاده  تم  قد  أنه  نتخيل  أن  نستطيع  وهكذا  ذلك.  فيه  كان  الذي 

اآلن أيضاً إىل أي حد يكون جواب »ال بالس« ال أهمية له عند املؤمن ـ وهو الجواب الذي 

خطوة  الخالق  وجود  برضورة  دفع  أنه  هو  فعله  ما  كل  أن  يقول:  نابليون  سؤال  عن  فيه  أجاب 

إىل الوراء يف الزمان، لن رضورة التسليم بوجود الله كعلة أوىل للكون ال أهمية له، وال شك 

الشعور  تزيد زيادة هائلة  السيكولوجية، لنها  الناحية  للكون، لكنها هامة من  لها  أهمية  أنها ال 

بابتعاد الله. فلو كان الله قد خلق الشمس، والقمر، والرض واإلنسان الذي يسكن الرض.. 

فعل  أن  منذ  انقضت  التي  الفرتة  فإن  التكوين،  يقول سفر  كم  سنة مضت  آالف  ستة  منذ  رمبا 

تسجله  اإلنسانية مم  الحقبة  داخل  تزال  لكنها ال  فرتة طويلة جداً،  بغري شك  ما هي  شيئاً  الله 

الله  بأن  والقول  الزمان.  ذلك  إىل  ما  مبعنى  تعود  أن  ميكن  البرش  فذاكرة  البرشية،  الوثائق 

شخصياً، وعل نحو مبارش، خلق جدنا آدم يعني أنه كان مهتمً باإلنسان، وذلك يعطينا ومضة 

من الدفء حتى بالنسبة لعالقاتنا الشخصية به. ورمبا نجد أن هذا اإلله رغم أنه ال يعمل اآلن، 

ملجموعة  نتاج  سوى  ليس  البرشي  الجنس  كان  لو  لكن  فينا.  ويفكر  إلينا،  ينظر  يزال  ال  فإنه 

خلق  قد  الله  كان  إذا  فحتى  عندئذ  خلت،  السنني  من  ماليني  بضعة  منذ  الطبيعية  القوانني  من 

أننا  لإلنسان؟ولو  بالنسبة  الله  أو  الله،  إىل  بالنسبة  اإلنسان  يكونه  الذي  فم  الطبيعية،  القوانني 

الشمس،  النظام  إىل  تطور  الذي  السديم  بداية  إىل  فلكية،  دهوراً  الخلف،  إىل  بالله  دفعنا 

بالفتور  عقولنا  تصيب  العامل  يف  الله  تجل  أن  منذ  انقضت  التي  املرعبة  الزمنية  الثغرات  فإن 
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عالقة  ال  املنطق  أن  غري  بالطبع.  منطقية  ليست  الفكار  من  السلسلة  وهذه  بالتخدير.  وقلوبنا 

البرشي. بالتفكري  به 

عناية اهلل بالعامل

تصحح  الكواكب  بأن  القائل  الكتشافه  وكان  »البالس«.  لسديم  املتخيلة  الهمية  كانت  لقد 

انحرافاتها بنفسها وهي ال ترتاكم، تأثري ممثل بالطبع. لقد اعتقد »نيوتن« أن الله ال يزال، بعد ذلك 

كله، يعمل يف العامل ويصحح انحرافات الكواكب. لكن »البالس« بنّي أنها تصحح نفسها بنفسها، 

وعل ذلك فحتى التصحيح الضئيل الذي تركه »نيوتن« لفعل الله يف العامل قد استُبعد وحلّت محله 

قوانني الطبيعة. ومن هنا كانت مال حظة »ال بالس« أنه ليس مثة حاجة إىل أن يفرتض وجود الله.

لقد تحدثنا عن اإلحساس بابتعاد الله بوصفه الثر السيكولوجي الول لعلم الطبيعة عند »نيوتن« 

الذي مال إىل تحطيم قوة الدين يف أذهان الناس. والثر الثاين الذي سوف نتحدث عنه اآلن رمبا ال 

يكون سوى طريقة أخرى يف التعبري عن اليشء نفسه، لقد تّم يف كل مكان إحالل القوانني الطبيعية 

للظواهر محل العلل التي تفوق الطبيعة التي آمن بها الناس من قبل. ومنذ القرن السابع عرش أصبحت 

قاعدة راسخة من قواعد العلم أاّل يُسمح بأية أساليب تفوق الطبيعة لتفسري ظواهر الكون. فحتى لو 

بدت الظواهر الطبيعية بغري تفسري، فال ينبغي أن يُسمح أبداً بتفسريها كحالة من حاالت الفعل اإللهي، 

بل إن ذلك ليس اكتشافاً خاصاً لي علم جزيئ، مثل افرتاض كوبرنيكس، ونظرية التطور لدارون. أو 

االكتشاف الجيولوجي للعمر الهائل لألرض. بل كان ذلك االفرتاض السايس للعلم ككل. ووجهة 

النظر العلمية العامة هذه عن العامل، وليس أي اكتشاف جزيئ، هي التي كانت تعمل لتدمري الدين.

وال شك أنه كان يف عصور ما قبل العلم، إميان بالنظام العام للطبيعة، وتكرار دورة الحداث 

طبقاً لسيطرة القانون. فالشمس ترشق كل يوم بانتظام، وتعود الفصول كل عام بانتظام. لكن داخل 

هذه الدورات العامة، كان ال يزال هناك مكان فسيح، تُرك للتدخل اإللهي يف التفصيالت الجزئية. 

كانت يف  التي  للكون  العامة  الصورة  تناسب متاماً  للمعجزات وكانت  إمكان  هناك  كان  ثمَّ  ومن 

سمتها العامة منظمة ومرتبة. والفكر الذي ظهر يف العامل مع ميالد العلم الجديد يف القرن السابع 

عرش، والذي أصبح جزءاً من صورة العامل عن العقل الحديث هو أن كل ذرة صغرية من الحداث 

أن حبة من  فلو  ـ  الطبيعة  قوانني  تتغري من  قوانني صارمة ال  الكون، تحكمها متاماً  تقع يف  التي 

حبات الرمل، أو جزئياً صغرياً من هذه الحبة، تحرك واحد عل ألف من املليمرت، فإن هذه الحركة 

السايس  االفرتاض  هذا  أصبح  ولقد  سلفاً.  موجودة  طبيعية  لسباب  بها  التنبؤ  ميكن  نتيجة  هي 
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للعلم، منذ القرن السابع عرش، جزءاً من عقل اإلنسان الحديث غري الواعي، الذي يفسح أي مجال 

لتدخل الفعل اإللهي يف العامل. ومل تتغري هذه الصورة عل أي نحو باالكتشاف الحديث القائل بأن 

اللكرتونات )الكهارب( وغريها من الجزئيات الساسية للمدة تسودها »الال حتمية« يف حركاتها. 

فقد ظهرت يف املقام الول عادة ذهنية ال ميكن أن تهتز بسهولة مبا فعله بعض علمء الطبيعة، 

فجأة، من ترصيحات جديدة. وبغض النظر عن ذلك فال جدال أنه سيكون من الخلل املحال أن 

تذهب إىل الال حتمية التي هي خاصية اللكرتون تعني العودة إىل اإلميان بقوى تفوق الطبيعية، أو 

أن القفزات غري املنتظمة التي ال ميكن حسابها التي تقوم بها اإللكرتونات هي حاالت من التدخل 

علمء  أن  أو  اآلن،  حتى  تُكتشف  التي مل  للحركات  طبيعية  أسباب  هناك  تكون  أن  فإما  اإللهي. 

الطبيعة يعتقدون ـ فيم يبدو ـ أنه ليس مثة أسباب عل اإلطالق، ولو صّح االفرتاض الخري كان 

معناه أن القوانني السببية ال تعمل يف اضمحالل أجزاء الطبيعة. لكن الطبيعة تظل هي الطبيعة، وال 

تصبح »ما فوق الطبيعة« النعدام وجود السبب. وسوف يكون من التفكري » غري العلمي« أن نعزو 

حركات االلكرتونات إىل الفعال املبارشة لله، لنها يف الوقت الحايل ال تفسري لها. وذلك يشبه 

القول بأنه ملا كان أصل الشعة الكونية مجهوالً، فال بد أن تكون مرسلة من عند الله.

فإذا سلّم إنسان ما بالقاعدة العلمية التي تقول أّن لك حادثة يف الطبيعة سبباً طبيعياً، فال يزال من 

املمكن، بالطبع، أن نقول أّن الله يف البداية هو العلّة الوىل. لكن ذلك يؤدي إىل تصور إله ـ ما 

دام ال يعمل شيئاً يف الطبيعة اآلن ـ ليس له أهمية علمية يف حياتنا.

لكن املرء يستطيع بقليل من الرباعة املنطقية أن يتفادى هذه النتيجة. إذ يستطيع املرء أن يفرتض 

أن الله يعمل طوال الوقت، لكنه ال يعمل إال من خالل، وبواسطة، القوانني. إن قوة الجاذبية ال 

تعمل بذاتها، بل إّن الله هو الذي يعمل، يف كل لحظة، من خالل هذه القوة. وتلك هي الحال مع 

جميع قوانني الطبيعة الخرى. وإذا مل يكن الله يعمل عمالً متواصالً يف الطبيعة، فسوف تتوقف 

الجاذبية وغريها من قوى الطبيعة عن العمل، بل سوف تنهار الطبيعة نفسها. فالله ال يزال يخلق 

الطبيعة، ويعيد خلقها من جديد عل نحو متواصل. والواقع أن هذا الفرض فَرََض نفسه عل فئة 

قليلة من الفالسفة، لكن يظل بغري أهمية عند جمهري البرش الذين استمروا يشعرون أن الله مل يعمل 

إال يف البداية فحسب.

ال ينبغي بالطبع أن تظن أن هذه الفكار واملشكالت كانت واضحة يف أذهان جمهري الناس، 

الجمهري،  ملتوية، ترسبت إىل  قنوات  تأثريها من خالل  أدركوها، وكان  قد  املثقفني  أن  صحيح 
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فتصور العامل الذي تحكمه متاماً قوى الطبيعة شكّل يف أذهانهم خلفية غامضة مفرتضة عن غري 

وعي، وشعوراً غريزياً، أكث من أن يستنتجوا، أن هذا التصور يستبعد ما فوق الطبيعة.

ميكانيكا السامء

ومن املهم أن نالحظ أن تأثري الصورة الجديدة عن العامل قد ازداد بالتدريج منذ عرص »نيوتن«. 

ونحن نرى ذلك لو أننا نظرنا إىل »نيوتن« نفسه ثم »باركيل« بعد ذلك يف القرن الثامن عرش، وهو 

الفيلسوف الذي توسط بني عرص »نيوتن« وعرصه. ثم أخرياً يف عرصنا الحايل. فبغض النظر عن 

واقعة أن »نيوتن« هو مؤسس النظر ة الحديثة عن العامل. فم كان يف ذهنه كان ضعيفاً نسبياً، وهذا 

واضح من طريقة تعامله مع مشكلة انحرافات حركات الكواكب. وتصور العامل الذي تحكمه متاماً 

القوانني الطبيعية، ال يسمح بأية تدخالت عفوية للقوى اإللهية ـ ذلك كان الساس لعلم »نيوتن« 

الجديد. غري أن ميكانيكا السمء عنده ما كانت لتعمل، لو مل يفرتض أن الكواكب تتحرك بتأثري 

الجاذبية وحدها. مل تكن لتعمل لو مل تكن هناك تدخالت غري متوقعة من الله يف اللحظة املناسبة. 

ورغم ذلك فقد كان عل استعداد للتسليم بأي استثناء يف مسألة انحرافات الكواكب.

ولقد أدخل »باركيل« يف فلسفته، يف القرن الثامن عرش، فكرة الطراد التام يف نظام الطبيعة، رغم 

أنه قَِبل االعتقاد الشائع يف املعجزات. ومل تلعب فكرة نيوتن عن االستثناءات يف نظام الطبيعة أي 

دور يف مذهبه. وميكن أن يقال إىل هذا الحّد، أنه قد متّسك بصورة العامل الجديدة أكث من »نيوتن«، 

وعل الرغم من ذلك فقد أدخل فكرة الله بطريقة مثرية تتسم بها شخصيته، ليسد الثغرة التي كان 

ال بد أن تكون موجودة يف فلسفته لو مل يفعل ذلك. لقد كان باركيل صاحب نظرية مثالية شهرية 

ال ميكن لألشياء املادية أن توجد، وفقاً لهذه النظرية، إال عندما يدرك وجودها عقل ما، فوجودها 

يعتمد عل كونها مدركة، وليس اليشء املادي سوى مجموعة من الخصائص أو الكيفيات كاللون، 

والصوت..  واملذاق،  والرائحة،  والنعومة،  والخشونة،  والربودة،  والحرارة،  والليونة،  والصالبة، 

إلخ. فال يشء آخر يف املوضوع املادي يجاوز هذه الخصائص أو الكيفيات. ولو أنك قلت أّن 

هناك شيئاً آخر فعليك أن تذكره، وحاول أن تجرب. خذ أي يشء مادي تشاء وليكن هذه القطعة 

من الورق، تجد أنها بيضاء، ناعمة، لينة، باردة، مستطيلة الشكل... إلخ وتلك هي خصائصها أو 

كيفياتها، فهل ميكن لك أن تعث فيها عل يشء آخر؟يف استطاعتك أن تقطعها قطعاً صغرية أو إىل 

ذرات، إذا شئت، وتقول أنها تتألف من ذرات. غري أن الذرات نفسها لن تكون شيئاً مجموعة من 

الخصائص أو الكيفيات، الصالبة، والثقل، واالستدارة.. الخ. غري أن هذه الكيفيات التي تتألف منها 
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جميعاً الشياء املادية لن تكون شيئاً آخر، عندما تريد فحصها، سوى مجموعة من االحساسات، 

فصالبة اليشء تُدرك لو ضغطنا عليه بالصبع، أو بأي جزء آخر من الجسم. أميكن أن تكون هذه 

الصالبة شيئاً آخر غري إحساس الصبع أو أي جزء من الجسم؟!. وهذا اإلحساس إذا قلنا مبعنى 

ما أنه يف موضع من أصبعنا، فهو مبعنى آخر يف ذهنا، أو يف وعينا. ذلك لن اإلحساس مل يكن 

ليوجد لو مل نكن عل وعي به. والرجل الذي يفقد معه اإلحساسات. ونفس اليشء يصدق عل 

الحرارة والربودة، فم هي الحرارة إن مل تكن اإلحساس الذي تشعر به عندما نقرتب من النار؟وقل 

نفس اليشء يف اللون فهو إحساس برصي تدركه العني بغري شكل. لكنه ال ميكن إال يف ذهن ما 

يكون عل وعي به. وهكذا فإن جميع الكيفيات هي إحساسات ال ميكن لها أن توجد إال يف ذهن 

ما، عندما يُدركها هذا الذهن. ومن ثم فاليشء املادي، طاملا أنه ال يتألف إال من هذه الكيفيات، 

وما دامت هذه الكيفيات هي إحساسات يف الذهن، فهو ال ميكن أن يوجد إال إذا أدركه ذهن ما، 

والعامل كله ال يعتمد إال عل الذهان، وما لدى هذه الذهان من إحساسات.

لكن يبدو أننا نلتقي هنا مبشكلة واضحة: فلو أن قطعة الورق ال توجد إال عندما تكون مدركة، 

فمذا يحدث عندما ال يدركها أحد؟إنني وأنا أكتب هذه الصفحات مل يكن يف الغرفة سواي، وأنا 

يف هذه اللحظة أدرك الورقة. وهي بالتايل توجد كمجموعة من اإلحساسات يف ذهني، لكن ماذا 

يحدث لها عندما أدير ظهري وال أعود أنظر إليها؟أو ماذا يحدث لها عندما أخرج من الغرفة وأترك 

الورقة فيها؟ هل ال بد، بناء عل نظرية باركيل، أن تكف عن الوجود، لنني مل أعد أدركها...؟إنني، 

بالطبع، عندما أستدير عائداً إىل الغرفة مرة أخرى أراها من جديد. هل ينبغي عيّل أن أفرتض أنه 

بعد توقفها عن الوجود عندما أكف عن إدراكها، فهي تعود إىل الوجود عندما أدركها من جديد؟أال 

ينتج ذلك كله من نظرية »باركيل« التي تقول فيها أن وجود الشياء البادية يعتمد عل كونها مدركة، 

ومن ثم فهي ال توجد إال عندما تكون مدركة؟ثم أليس من الواضح أن هذه النتائج خلل محال؟!

إن  قال  بل  إدراكنا،  عل  يعتمد  اليشء  وجود  أن  أبداً  يقل  مل  فهو  جاهزاً،  كان  باركيل  أن  غري 

وجوده يعتمد عل كونه مدركاً من ذهن ما وبالتايل فعندما أنظر إىل الورقة فإنها توجد كمجموعة من 

اإلحساسات يف ذهني. وعندما تنظر أنت إليها، فإنها تظل موجودة، حتى لو أدرت أنا ظهري، لنها 

موجودة كإحساسات يف ذهنك. لكن ماذا يحدث لها عندما ال يكون ذهن برشي يدركها؟ يتساءل 

باركيل: أال ميكن أن يكون هناك موجود يف الكون أو عقل أو ذهن ال ينام أبداً، وال يدير ظهره لألشياء، 

موجود يكون عليمً بكل يشء، ويكون عل وعي دائم بكل يشء أي يكون هو ذهن الله؟إن الشياء 

املادية عندئٍذ لن تكف عن الوجود عندما تتوقف املوجودات البرشية عن إدراكها، لنها ستواصل 
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الوجود كأفكار أو إحساسات يف ذهن الله. وهكذا نجد أن باركيل، عل الرغم من أنه مل يدخل الله يف 

خارطة العامل لتفسري أي حركات منحرفة للكواكب، بل أدخله لتفسري استمرار وجود الشياء املادية 

عندما ال يدركها البرش. وليس مثة مربر الفرتاض أن قُراءه يف القرن الثامن عرش ـ سواء ممن كانوا 

يقبلون فلسفته املثالية أم الـ  رأوا أن هناك شيئاً خطأ يف الطريقة التي أدخل بها الله يف مذهبه. وهكذا 

فإن استبعاد تصور قُوى فوق الطبيعة من عامل يُحكم متاماً بواسطة القوانني الطبيعة مل تسيطر متاماً 

عل عقلية هذا العرص. فنحن نرى يف باركيل محطة يف منتصف الطريق بيننا وبني نيوتن.

ولو أننا نظرنا، أخرياً، إىل عرصنا الراهن نالحظ أمرين:

األول: أن طريقة »نيوتن« يف تفسري انحرافات الكواكب روعت متاماً حتى أعظم العلمء تديناً يف 

عرصنا الراهن. واملعتقد العلمي الذي يقول: أن أية ظاهرة مهم تبدو غامضة، ال ينبغي تفسريها عن 

طريق أسباب فوق الطبيعة. قد تجمدت يف فكرة »املطلق« منذ عرص نيوتن. فال ينبغي أن يكون هناك 

استثناء للقانون العلمي يف أي مكان. وأصبح من اإلجراءات املقررة يف العلم أن أية ظاهرة نعجز اآلن 

عن تفسريها بالقوانني الطبيعية، فال بد أن هذه القوانني تظل مع ذلك موجودة وينبغي البحث عنها. 

وحتى إذا وجدنا ظاهرة يُعتقد أنها بغري سبب معني، مثل حركات االلكرتون الال حتمية. فال تقول 

عندئذ إن الله كان سببها، وإمنا نقول بالحرى أن قانون السببية ال ينطبق عل عامل ما تحت الذرة.

الثاين: إن استبعاد الله كمبدأ فلسفي من التفسري قد تجمد بدوره منذ عرص باركيل فال ينبغي 

للفيلسوف أن يدخل يف فلسفته فكرة » اإلله الذي يخرج من اإلله Deux Ex Machina ]1[. فإذا 

كانت هناك ثغرة يف مذهب فلسفي، فال ينبغي أن ميألها باإلقحام »التعسفي« لفكرة اللهـ  ومل ال..؟ 

املربر الوحيد الذي ميكن تقدميه، هو أن نفرض، مسايرين منوذج العلم، أن الكون كله ال بد من 

تفسريه عن طريق السباب الطبيعية وحدها، وأنه من غري املرشوع إقحام أي تصور يفوق الطبيعة.

وميكن أن نقدم جانباً مثرياً من الدليل عل أن هذه الفكرة مل تقترص عل الفالسفة املحرتفني أو 

غريهم من املثقفني، بل تجاوزت لتسيطر عل عقول الشخاص غري املتعلمني. وأي إنسان كانت 

لديه الخربة يف تقديم فلسفة باركيل لجمع غفري من الفرنسيني أو إىل الطالب يف مرحلة الدراسة 

الجامعية الذين يتلقون أول مقرر لهم يف الفلسفة، يعلم أنه عندما يقال لهم كيف أن باركيل أجاب 

عن االعرتاض الذي وجهه إىل فلسفته والذي يقول أن قطعة الورق، بناء عل نظريته، ال بد أن نكفَّ 

[1]ـ فكرة سادت يف املرسح اليوناين القديم عندما يتأزم املوقف عندئٍذ يهبط متثال صغري بحبل عىل املرسح لحل املوقف، وأصبحت 

تطلق عىل أي مبدأ »ال مادي« يُقحم لحل مشكلة مستعصية حالً غري معقول وال منطقي (املرتجم).
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أنه مل يستطع  الغريزيّة فهم ينظرون إىل واقعة  الثورة  عن الوجود عندما نتوقف عن إدراكها ـ هو 

تفسري ذلك بدون إقحام فكرة الله ليستمر الكون يف الوجود ـ عل أنها نقطة ضعف واضحة يف 

مذهبه. ويقولون أن فلسفته بهذه الطريقة ال بد أن تطرح أرضاً ما مل »يسندها« يشء ما.

لكن ما الخطأ يف وجود الله كفرض؟ تعتمد اإلجراءات العلمية، ببساطة، عل فرض الفروض، 

)التي كثرياً ما ال يوجد دليل مبارش عل صحتها( ليك »تسند« نظام الفكر الذي يطوره العلم. فلو أن 

علمء الطبيعة وجدوا أن االلكرتونات والربتونات غري كافية لتفسري الظواهر التي نشاهدها، فإنهم 

الثغرة بافرتاضات جديدة مثل الربيتون والنيرتون.. إلخ. فإذا أمكن أن نقول أن »باركيل«  يسدون 

أيضاً عن  الله« وأقحمه ليك يشكل مذهبه، لكان من املمكن عندئٍذ أن نقول  بحث عن »وجود 

علمء القرن التاسع عرش أنهم »بحثوا عن الثري يف الفضاء«، وأن العلمء يف يومنا الراهن »بحثوا 

أو  فرقاً  هناك  أّن  يقال  أن  ميكن  وال  أنظمتهم  تعمل  ليك  نفسه  للسبب  وامليسون«  النيرتون  عن 

اختالفاً لن لدى العلمء دليالً مستقالً عل وجود الكيانات التي يفرتضونها. لن المر، ببساطة، 

أن  عدا  ما  الفضاء  نوع يف  أي  من  املوجات  وجود  دليل عل  يوجد  ال  مثالً،  لنه  كذلك،  ليس 

افرتاض وجودها يساعد يف تفسري الوقائع التي نشاهدها عن الضوء، والحرارة.. إلخ. لكن ال أحد 

شاهد املوجات ذاتها، لكن الناس الحظوا فحسب آثار املوجات املفرتض أنها السباب. فم هو 

الفرق إذن بني املوجات كافرتاض وبني وجود الله كافرتاض..؟. ال يوجد أي  فرق  من وجهة النظر 

املنطقية. ولو أن أحد الفرضني قُبل من الناحية املنطقية فال بد أن يقبل اآلخر. فلمذا إذن يعرتض 

الطالب ـ وملاذا يعرتض العقل الحديث عموماً ـ عل الجراء الذي قام به »باركيل«، فلمذا نلطخ 

سمعة باركيل بعابرة مثل »يبحث عن« أو يجر إىل و»يسند« واإلله الذي يخرج من اآللة؟لنه عل 

الرغم من أن فكرته ال تتعارض مع مبدأ من مبادئ املنطق، فإنها تتعارض مع القاعدة العلمية التي 

تقول أنه ال بد من تفسري جميع الوقائع عن طريق السباب الطبيعية، كم أن وجود الله مل يدخل 

تثورون  يناقشوا املوضوع، ولو سألتهم ملاذا  بالطبع، مل  كتفسري لي يشء والطالب املبتدئني، 

ضد افرتاض باركيل تجد أنهم ال يعرفون السبب لكنهم ببساطة يشعرون أنه من املمكن االعرتاض 

عليه، ويدل ذلك عل صور العامل كم يراها العلم نفذت وتغلغلت يف أذهانهم، وأصبحت الحليفة 

الالواعية، فهي مل تعد نظرية مجردة محض عند املثقفني، بل غاصت إىل أعمق الشخصية البرشية.

لقد درسنا حتى اآلن اآلثار املرتتبة عل الثورة العلمية عل فكرة وجود الله. وهي أول فكرة من 

أفكار ثالث رأينا أنها أجزاء جوهرية لوجهة النظر عن العامل فيم قبل ظهور العلم. والفكرة الثانية التي 

ستعرض لها اآلن هي الطابع الغايئ للعامل. 
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فم هو أثر ظهور العلم عل القول بأن يف العامل خطة أو غرضاً؟من املُسلَّم به أن التقليل من 

اإلميان بالله، يصاحبه التقليل من اإلميان بغرضية العامل. لن الفكرتني، بالطبع، ترتبطان ارتباطاً 

وثيقاً. فالوجود اإللهي والغرض اإللهي، فيم يبدو، يتضمن كل منهم اآلخر. ومع ذلك فهم فكرتان 

متميزتان ومن الفضل أن يظال متميزتني. ومن املمكن متاماً ـ كم سبق أن رأينا ـ اإلميان، ولو 

بطريقة غامضة، بوجود غرض يف الطبيعة دون أن يكون لهذا اإلميان أي مضموم تأليهي.

من  الغريب للفني  للعامل  العقيل  الرتاث  من  كان جزءاً  العامل،  بغرضية  اإلميان  أن  رأينا  ولقد 

السنني، منذ عرص سقراط حتى القرن السابع عرش، فم الذي حدث له نتيجة مليالد الروح العلمية؟

املقارنة بني النظام الشمس عند نيوتن  وبني الساعة هي مقارنة واضحة، فاملهم يف الساعة أنها 

)الزنربك(، والنابض  النابض  الخاصة املوجودة يف  بنفسها، لنها مزودة بقوتها  عندما متأل تعمل 

الذي يدير حركة النظام الشمس هو قوة الجاذبية. والكواكب تشبه العجلة أيضاً، والنظام الشمس 

ال يشبه الساعة فحسب، بل هم يشء واحد، فهو يحافظ متاماً عل الزمن.

وهكذا تظهر فكرة »نيوتن« القائلة بأن » العامل آلة«. ولقد انترشت هذه الفكرة يف أوروبا انتشار 

النار يف الهشيم، ال فقط أن العامل ككل آلة، بل إن كل يشء فيه هو أيضاً آيل. فقارن »هوبز« بني 

الجسم البرشي وبني اآللة؟، وكتب يقول: »ماذا يكون القلب سوى نابض )زنربك( والعصاب سوى 

مجموعة من الوتار، واملفاصل سوى مجموعة من العجالت التي تعطي الحركة للجسم كله؟. 

لقد عاش »هوبز« قبل أن يكتشف »نيوتن« قانون الجاذبية، لكن وجهة النظر اآللية عن العامل كانت 

الثقايف. ومل يكن عل الساعة الشمسية عند نيوتن سوى تثبيتها. ولقد  جاهزة، بالفعل، يف الجو 

كتب هيوم يف القرن الثامن عرش يقول: »انظر إىل العامل من حولك، وسوف تكتشف أنه ليس شيئاً 

سوى أنه آلة عظيمة تنقسم إىل عدد ال نهاية له من اآلالت الفرعية الصغرية«.

واآلن لو أن كل يشء يف العامل آلة، عندئٍذ يكون ما يحدث فيه ميكن تفسريه بطريقة آلية، ومن 

ثم يُستبعُد التفسري الغايئ أو يصبح، عل القل، غري رضوري. ولقد سبق أن بينت أن التفسري اآليل 

ال يستبعد، يف الواقع، الغائية. فتسلق الرجل للجبل تسببه التيارات العصبية والتقلصات العضلية، ال 

يجعل القول بأنه يتسلق الجبل بغرض رؤية املنظر من القمةـ  غري صحيح. والقول بأن حركات الساعة 

ميكن كلها أن تفرس عن طريق النابض )الزنربك(ـ  ال يغري من واقعة أن الساعة موجودة بغرض أن تنبئنا 

بالوقت. وبنفس الطريقة ميكن أن يكون العامل آلة، لكن ال ينتج من ذلك أنه بال غرض.

مه العلم، إىل وجهة نظر عن العامل تقول  ومعنى ذلك أن القفز من التصور اآليل للطبيعة الذي قدَّ
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أنه بال غرض ليس انتقاالً منطقياً. لكنه يعني كذلك أنه أياً ما كان العلم اآليت فإنه ال ينتج عنه إنكار 

غرضية العامل، فليس مثة عالقة منطقية بني العلم ومشكلة الغائية. ومع ذلك فقد قام العقل الحديث 

بقفزة غري منطقية، إحدى سمتها االعتقاد القاطع بانعدام الغرضية يف الشياء. وسوف أقدم دليالً 

عل ذلك بعد لحظات. لكن دعنا أوالً نتدبر كيف أن نشأة العلم، بعملية إيحاء سيكولوجي وليس 

عن طريق املنطق، ميكن أن تؤدي إىل هذه النتيجة.

التفسري العلمي والتفسري اآليل هم يشء واحد، فالواقعة تفرس، علمياً، إذا ما قدمنا أسبابها. وميكن 

أن نقول اليشء نفسه إذا قلنا إنها تفرس إذا بينا أنها حالة جزئية خاصة ملبدأ أو قانون عام. وهكذا يكون 

العامل آلياً كله، ومل يتغري يشء من ذلك نتيجة للتقدم العلمي الحديث. لن أي تفسري آيل أعني أنه يتم 

من منظور السباب والقوانني، وليس من منظور الغرضية. فعلم الطبيعة الحديث ال يُفرس الحداث عن 

طريق الغراض. وعندئٍذ يف استطاعتنا أن نرى يف الحال إحدى سمت الفكر التي أدت إىل ذبول فكرة 

الغائية عند العقل الحديث. فأي تفسري، ليك يكون علمياً، ال بد أن يكون آلياً، لن علم القرن السابع 

عرش، كم رأينا، استبعد الغائية وقرر أال يُدخل يف نطاق العلم إال السببية وحدها. ومن ثم أصبح التفسري 

الغايئ تفسرياً »غري علمي«. ومن الواضح عبثية هذا الخط من التفكري وُخلُفه. فلمذا ينبغي علينا أن 

نفرتض أن العلم ميلك مفتاح كل يشء؟ أال يعني ذلك أن العلم هو »الوثن« الذي يعبده العامل الحديث 

بطريقة عمياء تنطوي عل حشد من الثغرات »غري العلمية«؟. ورمبا قال املرء أن هذا هو السبب العام 

للسمعة السيئة التي أحاطت بالغائية. لكن هناك أسباباً جزئية ال بد أن نلفت إليها االنتباه.

الهمية العظمى التي أضفاها العلم يف القرن السابع عرش عل مفهوم اآللية، دفعت ببساطة، 

مفهوم الغائية خارج عقول الناس، مم أدى إىل طمسها أو نسيانها. والنجاح الهائل الذي حققه علم 

»نيوتن« أصاب الرجل الغريب بالدوار. لقد كان الناس طوال العرص الوسيط يتحدثون عن الغراض 

القمر، وللزالزل والرباكني، وقوس قزح، ومل  الشمس وخسوف  فقدموا تفسريات غائية لكسوف 

يأخذوا بالتفسري العلمي يف أي مكان. فالعلم يف العرص الوسيط كان راكداً، أو مل يكن له وجود من 

الناحية العلمية. ومل تكن هناك ملدة ألف سنة أي مكتشفات علمية، ذات أهمية ملاذا؟لن الناس 

بتفسرياته  ثم جاء علم جديد  أسبابها.  يبحثوا عن  أن  بدالً من  الله يف الشياء  أغراض  بحثوا عن 

النجاح  وأصبح  خطوات،  المام  إىل  املعرفة  وقفزت  ومضيئاً.  واضحاً  يشء  كل  فأصبح  اآللية، 

املطبق الذي حققه التفسري اآليل منذ عرص »نيوتن« حتى عرصنا الراهن مذهالً ومثرياً. ملاذا؟لن 

العلمء كفوا عن التفكري يف الغراض وركزوا جهودهم يف البحث عن السباب. أال يرجع التقدم 

الحديث كله إىل هذه الواقعة وحدها؟هل يكون أي عجب، عندئٍذ، يف أن يهجر العامل الغائية.
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هناك نقطة أخرى تستحق التنويه. فنحن نجد أن التفسري اآليل لظاهرة ما هو تفسري تام أو كامل. 

إنه ال يبدو كم لو كانت اآللية تنترش جزئياً يف العامل، لكن هناك ثغرات ال بد أن متأل بالغائية ـ تلك 

صورة مرفوضة، لنه ال توجد ثغرات. فحركات الكواكب، مثالً تفرس تفسرياً تاماً بالجاذبية وقوانني 

الحركة. والتنبؤ بأي كسوف للشمس، ال يحتاج فيه املرء ملعرفة أغراض الكسوف يف خطة الطبيعة ـ 

لو كانت مثل هذه الخطة. والواقع أنه ال فائدة من معرفة الغرض، فالتنبؤ بظاهرة ما ال يحتاج فيه املرء 

إال ملعرفة أسبابها فحسب وال يشء غريها. لكن لو أن التفسريات اآللية بهذه الطريقة تفسريات تامة 

وكاملة، فم هي الرضورة أو الفائدة من البحث عن نوع آخر من التفسريات؟وهكذا كان من الطبيعي 

أن تنزاح التفسريات الغائية، إْن وجدت إىل الخلف وتنىس. ولو أن ذلك كان يصدق عل الحداث 

الجزئية مثل كسوف أو خسوف القمر، التي يتألف منها العامل، أال يصدق عل العامل ككل؟وتوقفت 

فكرة غرضية العمل عن العلم يف عرص تسيطر عليه الروح العلمية.

تلك هي إذن فيم يبدو االنتقاالت السيكولوجية الساسية التي أدت بالعقل الحديث إىل نسيان 

اإللهية  الغراض  لعامل تحكمه  املتخيَّلة  القدمية  العامل  بدأت صورة  العامل. وهكذا  فكرة غرضية 

تتوارى ليحل محلها بالتدريج صورة متخيلة لعامل بال أغراض. 

لكن هل حدث ذلك حقاً..؟وهل ينكر العقل الحديث أي خطة أو غرض يف الشياء؟وَمْن الذي 

ينكر ذلك؟

هناك بالطبع كثري من املثقفني الذين أنكروها أو حتى إذا ما ُضغط عليهم أخذوا عل القل باملوقف 

الال أدري بخصوصها. فربتراندرسل، مثالً، بعد أن قدم روايته للعلم كتب يف فقرة شهرية يقول: »هي 

ايجاز العامل الذي يقدمه العلم ليك نؤمن به، وهو عامل يخلو من الغراض، عامل ال معنى له«. ]1[ غري 

أن السؤال العام هو: إىل أي حد ترسب هذا التصور لعامل بال أغراض من املثقفني إىل جمهري الناس 

البسطاء.؟يصعب أن نجد دليالً إيجابياً عل ذلك نظراً لطبيعة املوضوع هناك فئة قليلة من الناس، 

بالطبع، قالت بعبارات واضحة مثل: » العامل ال غرض له« كم أنهم مل يقولوا عبارة مثل »ليس يوجد 

إله« ومل يجر أي استفتاء عل ما أعلم، يسأل الناس »أهي تؤمن بأن للعامل غرضاً«. ولو أجرى مثل 

هذا االستفتاء، لكانت النتيجة غريبة لو أن 95 % عل القل مل يجيبوا بنعم. فال شك أن أفكاراً غامضة 

عن غرضية الشياء انسابت يف ذهن كل فرد، تقريباً عل مر العصور. فلن تجد سوى قلة من الفراد مل 

يجلسوا، يوماً، تحت ضوء النجوم يف الليل وتساءلوا: ما هو الغرض من كل هذه املحاور التي تدور. 

ومن هنا فإن فكرة غرضية العامل مل تُقتلع متاماً من الذهن البرشي. لكن ما مدى تأثريها...؟

[1]ـ  (عبادة رجل حر)، يف كتابه (التصوف واملنطق) لونجامن نيويورك (املؤلف).
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قد حملّت  العرص  نظر  يعكس بصفة عامة وجهة  أن  الذي ميكن  والفن  الدب  تيار  أن  أعتقد 

باإلحساس بعبث الشياء وانعدام معناها. وإذا كان العامل ككل بال معنى وال غرض، فسوف تكون 

كذلك أيضاً الحياة البرشية. ويبدو أن القول بأن الحياة البرشية بال معنى هو الرسالة الرئيسية التي 

قام بها معظم الدب الحديث. وهنا نجد تعارضاً بني الحارض واملايض. فقد كانت الحياة البرشية 

عند أصحاب املرسحيات العظيمة تبدو دامئاً يف كل العصور مأساة. لكن هناك منطاً ـ حتى لو 

كان منط املصري ـ ميكن تتبعه فيها. ثم تُرك للمنطّق الحديث أن يكتشف ما يف الحياة من ال معنى 

االحتمل  بعيد  القصة؟هل  نفس  الحديثة  للموسيقى  الغريب  الطابع  يروي  أال  الحريف:  باملعنى 

للغاية أن نقول أن املوسيقى القدمية التي كانت أكث انسجاماً وتناغمً تعكس فكرة عامل منسجم 

ومتناغم بإطاعته لخطة إلهية، يف حني أن تيار املوسيقى الحايل بأنغامها املتنافرة املتضاربة توحي 

بأن الشياء جميعاً والحياة كلها بغري معنى.؟.

م لتفسري هذه الوقائع، فحربان عامليتان تسببتا يف  بالطبع هناك تفسريات أخرى ميكن أن تقدَّ

انتشار اليأس وكشفتا الظالل، ولهذا السبب وحده بدا نظام الشياء بغري معنى أمام كثري من الناس. 

وال ميكن أن نشك يف صحة هذا التشخيص، ومع ذلك فال أستطيع أن أعتقد أنه ال يوجد سبب 

أعمق إىل جانبه. ولقد وجدته يف الصورة العلمية اآللية للعامل. فال شك أن فكرة انعدام الغرضية 

يف العامل أثرت يف الفالسفة قبل الحرب العاملية الوىل وأرجو أن تطالع مالحظة برتراندرسل التي 

اقتبسناها فيم سبق، وقد طبع كتابه لول مرة عام ]190.

لقد اتَّسم العامل الحديث بالكثري من الظالم، والحرية، وفقدان القداسة، ورمبا أيضاً بزيادة هائلة يف 

عدد املرىض العصبيني، واالنهيارات العصبية يف عرصنا ويف استطاعتنا أن نتعقب ذلك عائدين إىل 

فقدان اإلميان بوجود أية غاية أو خطة ملسار العامل الذي كان إحدى النتائج الكربى لعمل مجموعة 

أصحاب  من  العلم  رجال  يحتج  وقد  الحديث.  العلم  مؤسس  من  الورعني  التقياء  الرجال  من 

الحساسية قائلني: ليس العلم بل سوء الفهم للعلم هو الذي كان مصدر تكوين وجهة النظر الحديثة. 

وهذا صحيح متاماً. لقد كافحنا وجاهدنا لنؤكد أن النتائج التي استخلصها الناس من العلم ال تنتج عنه 

بالرضورة بأي منطق سليم. أما القول بأن أولئك الذين استخلصوا هذه النتائج كانوا هم أنفسهم علمء 

فهو قول ال أهمية له. فمن السذاجة أن نتساءل: كانت غلطة من؟فنحن لسنا معنيني ال بإلقاء اللوم عل 

العلم، وال إعفائه من اللوم. ولكننا نهتم فحسب مبحاولة وصف ما حدث.


