
الدين والعلم
الشعور الديني هو احلافز األعظم للكشوفات العلمية الكربى]]]

آلربت آينشتاين]*[

كل ما يصدر عن اإلنسان من أفكار ونشاطات يهدف بها إىل تحقيق غايتني أساسيتني، أوالً: 

ليتحاىش  وثانياً:  عميقاً،  إحساساً  بها  يحس  احتياجات  وهي  الجوهرية،  احتياجاته  له  تتوفر  أن 

الفكرية وسريها. إن  إذا أردنا أن نفهم الحركات  بَالِنا  أبداً عن  حدة المل. يجب أن ال يغيب هذا 

ُملِهم مهم تخفى  التي تقف وراء كل مجهود وابتكار برشي  الدافعة  القوة  العاطفة والحنني هم 

ها غرابة. واآلن ما هي االحتياجات والحاسيس  هذان الحافزان وتَسرتا وراء مختلف القنعة وأشدِّ

التي قادت اإلنسان إىل الفكر الديني والعقيدة بأوسع معاين هذه الكلمت؟ لو تأملنا هذا السؤال 

بالنسبة  الخوف  كان  لقد  التباين.  شديدة  مشاعر  الدينية  والتجربة  الفكر  مهد  حول  لوجدنا  قليالً 

إىل اإلنسان البدايئ هو مصدر الفكار الدينية. الخوف من الجوع ومن الوحوش املفرتسة ومن 

االرتباط  يدرك  ال  وجوده،  من  الطور  هذا  يف  اإلنسان،  كان  وعندما  أخرياً.  املوت  ومن  املرض 

السببي لألشياء إال واهياً، ابتدع العقل البرشي كائنات وهمية أشبه ما تكون بأنفسنا تسيطر بإرادتها 

م لها القرابني وأقام  عل ما نرهبه من حوادث، ومن ثم فكر باستجالب رضاء هذه الكائنات بأن قدَّ

لها الشعائر والطقوس التي انتقلت بطريقة تقليدية من جيل إىل جيل لعلَّ ذلك يهدئ من ثَْورتها أو 

يستجلب عطفها. ولذلك فإنني أسمي هذه الديانة ديانة الرعب التي عل الرغم من أنها ليست من 

ابتكار طبقة كهنوتية خاصة، جعلت من نفسها وسيطاً بني الكائنات الوهمية وبني الناس وأرسلت 

عل هذا الساس قواعد سلطانها. ويف كثري من الحاالت يجمع الحكام بني السلطة والكهانة ليك 

يوطِّدوا أركان حكمهم أو إلقامة مصالح مشرتكة خاصة بني طبقة وطبقة الكهان.

ثم كانت الحوافز االجتمعية مصدر آخر لتطور الدين. إن اآلباء والمهات أكرب قادة املجتمعات 

البرشية ليسوا خالدين وال معصومني من الخطأ، ورغبة اإلنسان يف الرعاية والحب والعون دفعته 

*ـ  هذا النص للعامل آينشتاين، منشور يف جريدة نيويورك تاميز بتاريخ: 1930/11/9.
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إىل ابتداع التصور االجتمعي أو الخالقي عن الله. إنَّه اإلله الذي يغمرنا برعايته، وهو الذي يحمينا، 

وهو القادر الذي يكافئ ويعاقب. إنَّه اإلله الذي، تبعاً التساق أفق املؤمن، يحب ويحمي حياة القبيلة، 

أو الجنس البرشي، أو حتى الحياة ذاتها، وهو املعزِّي يف الشدائد وعند ضياع المل، وهو الذي 

يحفظ أرواح املوىت. هذا هو التصور االجتمعي أو الخالقي لإلله. وتوضح الكتب املقدسة للديانة 

اليهودية االنتقال من ديانة الرعب إىل ديانة الخالق، ولقد كان هذا االنتقال تقدميّاً واستمر يف العهد 

الجديد. إن ديانات كل الشعوب املتحرضة خصوصاً شعوب الرشق هي أساساً ديانات أخالقية. ولقد 

كان االنتقال من ديانة الرعب إىل الديانة الخالقية خطوة كربى يف الشعوب. ومع ذلك نرتكب تحيزاً 

صارخاً إن ظننا أن كل الديانات البدائية تقوم كلياً عل الرعب، وأن ديانات الشعوب املتحرضة تقوم 

كلياً عل الخالق. يجب أن نتحاىش هذا التحيُّز، فالحق هو أن جميع الديانات مزيج متفاوت منهم، 

مع فارق واضح كلم ارتفع املستوى االجتمعي لحياة شعٍب رجِّحت كفة الديانة الخالقية عنده.

وتشرتك جميع هذه الشكال من الديانات يف الطابع اإلنساين لتصورها لله. وال يعلو فوق هذا 

املستوى من اإلدراك إال أفراد موهوبون لهم مواهب نادرة وجمعات غري عادية عل درجة من سمو 

ثالثاً من التجربة الدينية تشرتك فيه جميع هذه الشكال رغم أننا ال نقابله  الفكر. ولكن مثة طوراً 

بصورة خالصة وسأسميه » الشعور الديني الكوين«. ومن العسري جداً توضيح هذا الشعور ملن ال 

يعرفه إطالقاً، خصوصاً وأنه ليس هناك تصور إنساين لله يناظره.

إّن الفرد يحس من ناحية بعبث رغبات البرش وأهدافهم، وإنّه من الناحية الخرى يحس بالسمو 

واالنتظام الرائع اللذين يتجليان يف كل من الطبيعة وعامل الفكر. وهنا يبدو  له الوجود الفردي نوعاً 

من السجن َويودُّ أن يكابد الكون، أو يُلم به ككلِّ واحد له مغزى. وبدايات الشعور الدين الكوين 

يظهر يف طور متقدم من أطوار التطور الديني، مثالً يف كثري من مزامري داوود ويف بعض النبياء 

كذلك، وتشمل بوذا أيضاً، كم تعلمنا من كتابات شوبنهاور الرائعة، التي احتوت عل عنارص أقوى 

حتى من هذا الشعور الديني الكوين.

ولقد كان لكل العبقريات الدينية يف كل العصور حظها من هذا النوع من الشعور الديني، الذي 

ال يعرف العقائد وال اإلله الذي عل صورة إنسان. وعل ذلك فال ميكن أن يكون هناك معبد تقوم 

تعاليمه الساسية عليه. ومن هنا نجد عل مر العصور أّن الرجال الذين تشبعوا بأعل درجات هذا 

القديسني  أحياناً، ومن  هم معارصوهم كفرة  الهراطقة وقد عدَّ تمَّ حسابُهم ضمن  الديني،  الشعور 

أحياناً أخرى! ومن هذه الزاوية نجد أن رجاالً مثل دميوقريطس وفرنسوا داسيس وسبينوزا شديدو  
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التقارب يف ما بينهم. ولكن كيف ينتقل الشعور الديني الكوين من فرد إىل آخر ما دام ال يؤدي إىل 

فكرة محددة عن الله وال يؤدي إىل نظرية الهوتية؟

يف رأيي إن أهم وظائف الفن والعلم هي يف إيقاظ هذا الشعور وحفظه حياً بني من يستطيعون 

اإلحساس به.

وهكذا نصل إىل تصور العالقة بني العلم والدين يختلف اختالفاً جوهرياً عن الترصف املألوف. إن 

املرء عندما ينظر إىل هذا املوضوع من زاوية تاريخية مييل إىل اعتبار العلم والدين عدوين لدودين. 

ولسبب واضح فاملرء الذي اقتنع بأن قانون السببية يحكم جميع الحوادث الكونية، ال ميكن أن يتقبل فكرة 

تدخل كائن ما مبجرى الحداث وتغيريها. إنّه ليس بحاجة عل اإلطالق لديانة الرعب. واملثل تقريبياً مع 

الديانة االجتمعية والخالقية، فهو ال يتصور إلهاً  يعاقب ويكافئ، لّن أعمل اإلنسان تحددها الحاجة، 

سواء كانت حاجة داخلية أو خارجية، بحيث ال ميكن أن يكون مسؤوالً أمام الله، أكث من مسؤولية حجر 

أصم. وعل ذلك اتهم العلم بأنّه يهدم النظرية الخالقية من أساسها، وهو اتهام ظامل. إن السلوك الخالقي 

لإلنسان يجب أن يقوم يف الواقع عل التعاطف والرتبية والروابط واالحتياجات االجتمعية دون الحاجة 

إىل الساس الديني. كم يكون اإلنسان مهيناً، يستحق الشفقة إذا كان ال يسلك سلوكاً حميداً إال خوفاً من 

العقاب أو ابتغاًء للثواب بعد املوت. ومن السهل علينا أن نرى الرس يف أن الكنائس قاومت العلم عل 

مر العصور واضطهدت رجاله املخلصني، ولكن من الناحية الخرى أؤكد أن كل الشعور الديني الكوين 

من أنبل وأقوى الحوافز عل البحث العلمي. إن الذين يدركون مدى الجهود الهائلة وفوق كل يشء 

التفرغ التام الذي لواله ال ميكن أن يتحقق أي عمل رائد يف العلم النظري، هم وحدهم الذين يُقدرون 

مدى قوة الشعور الذي يصدر عنه وحده مثل هذا العمل. ومهم كان بعيداً عن واقع الحياة املبارشة فم 

أروع اإلميان مبعقولية الكون، وما أحر االشتياق إىل اإلملام بذلك العقل الذي يشري إليه ذلك اإلميان. 

ا منه تلك الطاقة الجبارة التي حفزتهم عل  وهذا هو االشتياق الذي اكتوى بناره كبلر ونيوتن واستمدَّ

البحث املتفرغ لعدة أعوام عن أسس ميكانيكا الجرام السموية. إن الذين ال يقدرون البحث العلمي 

إال عن طريق ما يقدمه من نتائج عملية، يقعون بسهولة فريسة فهم زائف لعقلية أولئك الذين أوضحوا، 

رغم شكوك املحيطني بهم، معامل الطريق للعقول املتقاربة التي ظهرت فرادى يف جميع بقاع العامل عرب 

الجيال. إن الذين وهبوا حياتهم ملثل هذا الغرض هم وحدهم الذين يستطيعون أن يكونوا صورة حية 

ملا أُلهم هؤالء العلمء ومنحهم القوة أن يظلوا متشبثني بأهدافهم رغم الفشل املتكرر. إنه الشعور الديني 

الكوين الذي أعطى أمثال هؤالء الرجال تلك القوة، ولقد قال بحق أحد الكتّاب املعارصين »إن العاملني 

بجد يف الحقل العلمي هم وحدهم يف هذا العرص املادي الرجال عميقو التدين«.


