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 ستيفن هوكينج وآراؤه اإللحادية" دراسة نقدية

 راضي عبد هللا درويش
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بدمياط قسم العقيدة والفلسفة ، 

 .، دمياط، مصرجامعة األزهر ،الجديدة
   Radyabdelsalam.33@azher.edu.eg :لكترونيالبريد اإل 
 الملخص:

فددا األفرددار الفددا  دداو   هدديكين سددفيفن خطدد   بيددا  يهددده هددلا الإلدد   لدد  
نشرها وبثها مسفغال بللك نفديه  العليدا ومفسدللا فالفيء دام رندم ص    صصد  
هي الفيء ام النظر ة الفا ها ملد  اففراادات لدم  ثبدد فعدد  دم    الرجد  مد  
ك  هلا الضجي  من  يل   ال صن  لدم سسدفط  ص  سفديز فجدانءة نيبد  الفدا فداز 

ن  دي  العددالم وصندا نيددر معندا فدا هددلا الإلد  بفقيدديم بهدا العديدد مددن الفيء دانيي
نفاج الرج  الفيء انا فاألمر مرد   لا صقران  مدن الفيء دانيين ، لردن الإلد  قدد 
 -ركدء للدا القضداسا الفلسداية الفدا  لدد  لنهدا الرجد  كأقضدية نشد ة الدددين 

مددن األكدديا  اليفعددددة فبددين الإلدد  فطددال  رآا  فيهددا    يددا ف فرددار   -الجاهبيددة 
كفإ  الفا سطرها فقلي  نيدر مدفجن لليد  ، وصخدفم فيدا قالد   ابدن  جدر ر يد  

قددد اسددف دمد ، و  هللا  ددين قددا   ها  رلددم الرجدد  فددا نيددر فندد  ص ددا فاأللاجيدد 
ليددله  الطبيعددا لهدديكين  ، والددل  نددف  لندد   بندد   اليددنه  الفلليلددا والنقددد 

فيدله     كدا  سعفقدد، كيدا صند ليأي  اليله  الي فار لدس  لففسير نش ة الدين
،  هدديكين  دليدد  اللدددو  فيسدد لة الجاهبيددة ةعارادد، كيددا نددف  م  لدد  الفجدديات

ص  الرددي  سددي لس نفسدد  فسددب  الجاهبيددة دو  امفالكدد  أل  نددي  مددن  وادلدداآ 
 . فجر باال صوعقلا الالدلي  

األكيا   – الجاهبية -اإلللاد – الدين –سفيفن هيكين   :كلمات مفتاحية
  . الصارمة -لفييةال - اليفعددة
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Stephen Hawking and his atheistic views  Praise be to 

Allah, and peace and blessings be upon the Prophet . 
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Abstract: 

This research seeks to clarify the wrong way of Stephen 

Hoking in thoughts in those ideas that he tried to spread 

and broadcast, taking advantage of his scientific influence 

and armed with physics, although his specialty is 

theoretical physics that is the subject of assumptions that 

are not met After that, then the man with all the noise 

around him, but he could not win the Nobel Prize won by 

many physicists around the world and I am not interested 

in this research to evaluate the product of the physical 

man because it is up to his peers from physicists, but the 

research has focused on the issues The philosophical 

about which the man spoke, such as the issue of the 

emergence of religion - gravity - multiple universes. 

Between the research, the invalidity of his visions in it 

came with his ideas from his books, which he wrote with 

his pen is not inevitable on him I have used the critical 

and the analytical way which resulted in Hooking's 

adoption of the naturalism to be his chosen creed  to 

explain the genesis of religion. Moreover, he believed in 

God of gaps. Hooking opposed the evidence of occurrence 

because of gravity and he claimed that the universe would 

create itself because of gravity without having any types 

of mental or experimental evidence 

Keywords: Stephen Hoking –religion – Athesim – 

Gravity – MultipleUniveses – Determinism – Sterect . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة البحث

الليد هلل رب العاليين ، وصشهد ص  ال  ل   ال هللا اليلك اللس اليبين ، 
  ولل  وصشهد ص  مليدا لبد  ورسيل  سيد األولين واآلخر ن ، صل  هللا للي

  ل  وصلإ  صجيعين ، ومن  إعهم فإ سا   ل  ييم الدين .

ففدا لد  االنففدال الغيدر مسدبيي الدل  سليشد  العدالم ومدا ندف   صما فعدد :
لن هلا االنففال من  سرب الرثير مدن األفردار الهدامدة  لدا البيإلدة اإلسدالمية 

فقددد شددهد العددالم فددا  والفددا مددن بينهددا بدد  سدد  ا للددا رصسددها الفرددر اإلللدداد  ،
الففددددرة األخيددددرة خصيصددددا فعددددد ص دددددا  اللدددداد  لشددددر مددددن سددددبفيبر  نشددددا ا 
ملليلدددا لليللددددين فدددا الددددلية  لدددا ملاربدددة لقيددددة اليجددديد اإللهدددا واجفدددلاب 
قطدددا  كبيدددر مدددن النددداح لدددن  ر دددس  دددرل فعددد  اإلشدددأاليات الييجددديدة فدددا 

مدن  دم  نردار األدسا  مسدفدلين بفلدك اإلشدأاليات للدا فطدال  األدسدا  لامدة و 
وجددديد هللا سدددإلان  و عدددالا ، األمدددر الدددل  قدددد ليدددد فددد  البلدددي  فيجددد  للدددا 
اليشفغلين فعلم العقيدة ص  يلبيا لن دينهم ولقيد هم و ددافعيا لدن وجديد ربهدم 
سددددإلان  و عددددالا   مددددن صجدددد  هددددلا ص ددددا هددددلا الإلدددد  ك طددددية للددددا الطر ددددس 

زقهدم  ، و ريدن لفصليح مسدار مدن انفرسدد فطدرهم فد نرروا وجديد خدالقهم ورا
هل  ال طية فا اللدي  لن صبرز صقطاب الفرر اإلللداد  فدا العصدر الدراهن 
صال وهددي اليللددد الفيء ددانا سددفيفن هدديكين  فقددد اسددفقرت لقيدددة الرجدد  فددا  خددر 
ليدر  ومدات للددا اإلللداد معلنددا فدا  خدر كفإدد  عالفصدييم العظدديمع صنندا ففضدد  

عدد ص  قضدا رادلا مدن الدءمن قاني  الجاهبية ال  اجة الففدرا  وجديد  لد  ف
سفاا  بين اإلسيا  واإلللاد  ال صن  فا األخير ما   لا كفة اإلللاد ورجلها 

 للا كفة اإلسيا  . 
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يناقش هلا الإل  األفرار الفلساية الياردة فا كفافات سفيفن هيكين  
فال سعنينا  نفاج  العليا فا مجا  الفيء ام  ال  ها كا  ل   إعات فلساية 

، وقد يفعج  الإع   ينيا صقي  صفرار فلساية لسفيفن هيكين  ووج  ودينية 
العج  صن  فا بداسة كفاف  الفصييم العظيم صللن ميت الفلسفة وصن  فات للا 
الفيء انيين ص  سلليا مل  الفالسفة ألنهم  يلة النير  لا الإشر ة  م هي يلج  

)لادة ما سس    -ن  : لا الفلسفة لفبر ر صفرار  اإلللادسة سقي  سفيفن هيكي
الناح لددا من األسإللة مث  كيف سيأننا فهم العالم الل  وجدنا صنفسنا في  ؟ 
كيف يفصره الري  ؟ ما  قيقة الياق  ؟ من صين ص ا ك  هلك ؟ ه  الري  
فلاجة ل الس ؟ معظينا سقضا وقف  فا قلس فش    لك األسإللة ، لرننا 

 لك األسإللة الفقليدسة للفلسفة لرن جييعا قلقي  فش نها فع  اليقد ، كاند 
الفلسفة قد ما د ولم  لافظ للا صييدها صمام  طيرات العلم اللديثة 
وخصيصا فا مجا  الفيء ام ، وصالا العليام هم من سليلي  مصابيح 

    .(1)االكفشاه فا ر لة الفنقي  ورام اليعرفة ... ( 

ب  اسفعي  الفلسفة لرن سفيفن هيكين  لم يلفءم فيا قال  فا هلا النص 
ل دمة  ران  ومعفقدا   وهلا سيفبين جليا فا  ناسا الإل  ونفيجة لإعد الفلسفة 
لن   صص  العليا لم يرا  اليسليات العقلية وصفجدسات العليم العقلية للا 

 نلي ما سيفضح . 

                                                           

 – جافددددات جديدددددة للددددا صسدددإللة الرددددي  الربددددر  ، سددددفيفن هدددديكين   –(الفصدددييم العظدددديم 1)
لبندددددا  ،  -،  رجيدددددة صسيدددددن ص يدددددد ويددددداد ، دار الفندددددي ر13ليينددددداردو ميلددددددينيو ، صدددددد

 م 1/2013ط
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ال الصة ص  هلا الإل  معنا فعر  صفرار هيكين  الفا لها  إعات 
  -لليها و رج  صسإاب اخفيار هلا اليياي   لا اآل ا : دينية و فنيدها والرد

انفشار اإلللاد فصيرة كبيرة ولففة للنظر فا اآلونة األخيرة فا -1
العالم الغربا والعربا للا  د سيام ، وهناك فع  اليراكء الإلثية الفا 
قامد فعي  فع  اإل صانيات صفاند  لك اإل صانيات لن  ناما الفرر 

 اإلللاد 

األفرار اإلللادسة من خال  صبرز رآوس  وسدنف  فا الغرب فإ   نقد-2
هلا من ش ن  ص  يبين صمر ن صولهيا  هافد  لك األفرار اإلللادسة و انيهيا 
 سقاط القنا  العليا لن فع  الش صيات الغربية الفا اسف دمد شهر ها 

 العليية للطعن فا الدين واللط من اليفدينين 

نالها هيكين  والفا كاند سبإا فا افففا  قطا   الشهرة الربيرة الفا-3
كبير ولر   من الشإاب العربا اليغرر ف  ألننا نليش بنفسية اليهءوم 
الفا  نظر  لا الغرب للا صن  القاند ونلن  إ  ، ف صإلنا نفقب  ك  وافد 
نربا فغ  النظر لن صياف  وخط   ب  سأفا ص  سأي    يا من الغرب 

ها لقدة السيد الغربا الفا نليشها اآل  فا فالدنا  لرا سأي  صيافا ففلك
 اإلسالمية . 

 براز دور األزهر الشر ف فا مياجهة ومقاومة النياز  العقدسة  -4
الفا  ل  ف مفنا اإلسالمية فريا سض  األزهر نص  ليني  الفرا  فالفإار  
ك  ضارة األمة و ار  ها الل  ال سيأن الففر ط في  فلا  من األ يا  كلل

سض  األزهر لينا صخر للا اليسفجدات اليافدة الفا لها صلة فالشر عة 
اإلسالمية ، وهي بهلا يرد للا اللاقدين اللين سصفي  األزهر فاليؤسسة 

 الظالمية الفا ال  هفم فالجديد ب  الزلد  ليش فا لصر الصلرام .



 

 

818 

صما لن الينه  الل  ا إعف  فا هلا الإل  فقد اسف دمد صكثر من 
 صهيها الينه  الفلليلا والنقد  .  منه 

هلا وما كا  من خط  فينا ومن الشيطا  وما كا  من  يفيس فين هللا 
و د  ، صس   هللا ص  سجع  هلا العي  خالصا ليجه  الرر م  ن  ولا هلك 

 والقادر للي  .     
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 الفصل األول
 ترمجة لستيفن هوكينج

 و شفي  للا مإلثين

  يا   ونش     -اليإل  األو  :

   ار  العليية  -اليإل  الثانا :
 نشأة وحياة ستيفن هوكينج :المبحث األول 

يناير لام  8، ولد فا  سعد من صهم اليفرر ن فا الفيء ام النظر ة
م 1959، والفلس  الإا ف كسفيرد 2018مارح  14م  و يفا فا 1942

 و  رج منها ولرن  فض  ص  سعي  فعد الف رج فا كيبر دج ، ص   ففاة
م ول  1979-1967م ، وصنج   ال ة ص فا  بين لام 1965و ءوجها لام 

ليفءوج من اآل  ص فاد من صوالد  ، ولرن  فا  خر  يا    لس امرص   
 ميراف  

يلكر سفيفن هيكين  فا سير   اللا ية ص  جد  ألبي  كا  مءارلا  ر ا 
لرن صصاف  اإلفالح نفيجة لفيسع  فا شرام اليءار  ، وصبي  كا   بيإا ، 
ووالد   كاند من اسأفلندا وصبيها كا   بيإا ، وكا  سفيفن هيكين  هي صكبر 

إلاافة  لي  هي سصير اليجيي  صربعة  خي   فقد كا  لدس   ال ة من اإلخية فا
 .(1) ادوارد ( –فيليبيا  –مار   –)سفيفن 

                                                           

،  رجيددة د. مصددطفا  بددراميم فهيددا ، 11-9، صددد (الثقدديب السدديدام ، سددفيفن هدديكين 1)
 م  1/1995منشيرات اليجي  الثقافا ، ط
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م فير  العصبي  1962صصي  وهي فا العشر ن من لير  لام 
اللركا وصخبر  األ إام لندها صن  لن سليش صكثر من لامين أل  هلا 
الير  يؤد   لا ايير مطرد فا األلصاب والعضالت ف صإلد ك  
ص راف  لاجءة لن اللركة ولن الرالم فا ففرات ال قة من لير  فسب  

لي   لا مخ صره يفركء في  نشا   الي يد اليضالفات وهألا فإ  جسد   
وقد جهء ل  كرسا خاص مءود فالرهربام والريبيي ر سسف دم  فا الرفافة 

  .(1)والرالم 

لرن من النقاط اإلسجابية فا  ياة الرج  رنم اخفالفنا الجلر  مع   ال 
ص  هلا ال سين  من هكر فع  اإلسجابيات لن  والفا منها صن  لم سسفسلم 

، الة الييت الفا ولد  األ إام بهالم سض  يد  للا خد  منفظرا سللير  و 
قرر ص  يفءوج ومن صج  ص  يفءوج البد لللصي  للا فرصة لي  ومن هنا 
لي  جاهدا للا  نهام فل  الدكفيرا  ولنفرك ل  الرلية ليلد نا هي كياية 

)كند قب  لامين قد ش صد للا صننا صلانا  -مياجهف  للير   ه سقي  :
ايير العضالت فالفليف الجانبا الل  سعره فا الشان  فير   من

ليجر   صو مر  العصإة اللركية وصفهيد صنا س ويش ليا ال يء د لن لام 
صو لامين ، وفا لروه كهل  لم سأن هناك فاندة كبيرة للعي  فا فلثا 
للدكفيرا  فيا كند ص يق  صنا س فقا  يا لءمن سطي  هألا ، للا صن  مر 

لم صصإح صسيص  اال فأثير ، واللقيقة ص  األمير كاند  سير فيا لاما  و 
سأاد سيرا  سنا فالنسإة لا و يد خطبفا  لا ففاة فاالة جدا ها جين 

                                                           

،  رجيدددة د 9-7شدددأ  جديدددد للردددي  ، سدددفيفن هددديكين  ، صدددد –(الردددي  فدددا قشدددرة جددديز 1)
 م  2003.مصطفا  براميم فهيا ،  لالم اليعرفة /
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وايلد ، ولرنا  فا صنا  الءواج كند فا  اجة  لا وليفة و فا صنا  
 .(1)اليليفة كند فا  اجة  لا الدكفيرا  (  

صن  اسفغ  هلا الير  صسيا للا ص  فا مرا  نقطة سلبية وها 
اسفغال  لفلصي  الشهرة الفا  ظا بها فا العالم ف سر    أل  الناح 
فطبيعفهم يفعا في  م  صصلاب العاهات واليعيقين فاليااح صن  هي ومن 
وران  اليسان  اإللالمية الغربية الفا من اليففر  صنها  الت  لالمية مهنية 

بفليي  الرج  صكثر من الالزم لن  وملايدة لعبد للا هلا الي ر فقامد
 ر س انفاج العديد من األفالم الي انقية فسينيا هيلييد قدمد لن  فيليين 

ميا يبين  جم الالمصداقية فا هلا الفيلم و و انقيين األو  اسي  هيكين  
الي انقا ص  هيكين  هي من يفلد  لن نفس  فا هلا الفيلم فريف سأي  

 (3)ثانا اسي  قصة ك  شام ، وال (2)الفيلم ملايدا ؟ 

فاإلاافة  لا العديد من األليا  الي انقية األخرى الفا  ظهر  ياة 
الرج  الإانسة اليانسة ، لرن ما صر د ص  صآكد للي  ص  الرج  ل  جهيدا لليية 

هلا صمر ال سس  ص د  نرار   نيا مل  و ال  غف  فييا س ص النا ية الفيء انية 
اإللالمية الفا  ظيد بها ش صية البروبانندا اإلنرار ومي ن الر إة هي 

هيكين  وواع  فا مصاه كإار فيء انا العالم صمثا  جاليليي ونيي ن 
                                                           

فن هددديكين  ، ( دددار خ مددديجء للءمدددا  مدددن االنفجدددار الربيدددر  فدددا الثقددديب السددديدام ، سدددفي1)
 ،  رجية د. مصطفا  براميم فهيا ، مأفإة األسرة    54صد

 ( رافط الفيلم هيكين  للا اليي ييب2)
  https://www.youtube.com/watch?v=Y7FPQdBmJlk 
 ( رافط الفيلم  للا اليي ييب 3)
 https://www.youtube.com/watch?v=rIBrG6jY_9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7FPQdBmJlk
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وكيبلر وصينشفاين وصسا ما كا  األمر فقد كا  الير  سبإا فا ص  سص  هلا 
مأانة مرميقة فا اليجفي  العليا  ربيا لم سأن الرج   لا ما وص   لي  من 

سص   لا هل  اللا  لي كا  فلالف  الصلية الجيدة ، وفا هلا  سة بينة 
للناح ص  هللا سإلان  و عالا قد يبفلا اليرم بني  من صنيا  الإالم سظن اليرم 
لليهلة األولا صن  شر لرن سرلا  ما  نرشف األمير لن خيرات كثيرة ما 

  ليال وجيد هلا الشر ، وانفها الير  فالرج   لا ص  صد   لا كاند  لص
م  اركا وران  الرثير من األليا  الفيء انية وم لفا وران  2018وفا   لام 

 صسضا الرثير من اليقاالت الفا  روج للفرر اإلللاد  .  
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 المبحث الثاني

 آثاره العلمية

 عددت  لك اآل ار العليية لعالم الفيء ام النظر ة هيكين   ما بين 
مقاالت وملاارات وكف   وكاند النفيجة اليفر إة للا هلا النفاج العليا 

ءة لاليية من مؤسسات لاليية الربير  صد  ألرب  لشرة ميدالية وجان
  .(1)كبر  

  -: أبرز آراؤه  العلمية -أوال :

لنددددما سفقددد الددنجم  اقفددد  و سددفنفل قدديا   وليدددر   -الثقدديب السدديدام :-1
الءمندددا فلرددد  نجدددم مددددة زمنيدددة سليشدددها    برندددا نظر دددة النسدددبية ألينشدددفاين ص  
هاهنا  ال  ا فياالت ص  النجم ينفجر  و فنا ر ماد   فا الري  و أي  جءما 
من هدلا الردي  مدن خدال  صجدءام  الفدا انفشدرت فدا صرجدام هدلا الردي  الفسديح  

  الثددانا ص  الددنجم لددن  فنددا جييدد  صجءاندد  بدد  سدديفنا فعضدد  و ظدد  واال فيددا
هناك جءم من  يفلي  هدلا الجدءم  لدا نجدم قدءم  جيد  فدا  جدم األر  لردن 
كفلفددد   فددديي كفلدددة األر  فياليدددين اليدددرات واال فيدددا  الثالددد   ص  هدددلا الدددنجم 
ينفجددر و ندددف  لدددن هدددلا االنفجددار الربيدددر  قددد  صسددديد فهددي فيثافدددة مقبدددرة للدددنجم 

لينفها لير   ومنطقة الثقيب السديدام شدديدة الجاهبيدة ال سفلدد مدن قإضدفها ا
ص  شددام  فددا الضدديم نفسدد  رنددم سددرلف  الهانلددة ال سفلددد مددن قإضددة جاهبيددة 

اقفدرل وقدد ، الضيم ولهلا سسيا فالثقد  األسديدالثقيب السيدام فال س رج من  
سدينف  لند  م من خال   سافا   و  مال د  ص  هدلا الثقد  1975هيكين  لام 

                                                           

، مركدددددددء دالنددددددد  ، 226(صوهدددددددام اإلللددددددداد العليدددددددا ، د. مليدددددددد فاسددددددد  الطدددددددانا ، صدددددددد1)
 هد    1/1438ط
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فع  اإلشعالات لرفد فييا فعد فإشعالات هديكين  كنفيجدة البدفال  الثقد  
م بهددلا االكفشددداه 1975كدد  شددام  يلددد  ، وا ففددد جامعدددة مانشيسددفر لدددام 

 ،للا الرنم من ص  هلا الفر  لم يفم   إا    فا هل  الللظة 

نظر ا   لن صص  الري   او  هيكين  ص  يهرب من فررة وجيد  -2
لري  فلج   لا فراية الءمن الف يلا فالري   إقا لهل  الفراية ل  بداسة ل

امفداد ال نهانا قب  خلق  فا زمن   يلا ، لرن هلا الءمن ليس زمنا فيء انيا 
فهي نير قاب  للقياح ، لللك فإ  نفيجة فلث  هلا ليس لها ص  قيية فيء انية 

 .(1)ب  قيية ر ااية فقط  

فاإلاافة  لا  لك األفرار العليية الفا  من بها هيكين  كا  لدس  -3
صسضا صفرار فلساية  ه ل  هلا الرج   يلة  يا   ملايدا بين اإلسيا  
واإلللاد ك ن  مفيقف فا اليس لة هل  فلم يرجح ص د ال يار ن للا اآلخر فقد 

فشفنا فعال ) وللا ك  فلي اك -قا  فا خا ية كفاف   ار خ م فصر للءما  :
نظر ة كاملة  فإن  ينإغا فيرور اليقد ص   ري  قابلة أل  سفهيها ك  فرد 
فاليعنا الياس  وليس فقط مجرد لليام معدودين ولندها فإننا كلنا فالسفة 
ولليام وصناسا لاديين و س  ، سنفيأن من اليساهية فا مناقشة السؤا  

فة لن هلك فسيأي  فا لن السب  فا وجيدنا نلن والري  ولي وجدنا اإلجا
 .(2) هلك االنفصار النهانا  للعق  الإشر  ألننا وقفها سنعره الفرر ال الي(

لرن  فا كفاف  األخير الفصييم العظيم والل  شارك فا   ليف  م  
ليينارد ميليدينيه ادلا صن  ال مأا  لإلسيا  بيجيد اإلل  للا نلي ما 

                                                           

  229-228(صوهام اإلللاد العليا ، د. مليد فاس  الطانا ، صد1)
 151-150(   ار خ ميجء للءما  ، سفيفن هيكين  ، صد2)
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دوكينء زويم مال دة القر   سيفبين فا  ناسا الإل  وقد صلج  ر فشارد
)لقد  -اللاد  والعشر ن بهيكين  وكفاف  األخير الفصييم العظيم  وقا  :

 رد دارو ن اإلل  من البييليجيا ولرن اليا  فا الفيء ام فقا صق  واي ا 
 .(1) و سدد هيكين  الضربة القااية اآل (

  -: كتبه -ثانيا :
مر لدة مإأدرة مدن صفردار هديكين  سعدد هدلا الرفداب  - ار خ مديجء للءمدا  :-1

سعفددره فيدد  بيجدديد بداسددة للرددي  وبيصدديم ليدد  للددا هندسددة هددلا الرددي  و صددييي  
،  ندداو  فددا هددلا ولرندد  سددرلا  مددا  راجدد  لددن هددلا كلدد  فددا كفافدد  الفصددييم العظدديم

الرفدداب الءمددا  واليأددا  و بيعفهيددا واللركددة والفضددام والنجدديم والرياكدد  وكدد  
نا  هلا الرفاب شهرة لاليية وصدار هدلا الرفداب ، (2)هلا ف سليب سه  فسيط

  . (3)مليي  نس ة 5من صكثر الرف  مبيعا فا الفار خ  ي  بي  من  صكثر من 

كفدداب يهددم كدد  مددن ير ددد فهددم الرددي  الددل   -الرددي  فددا قشددرة جدديز :-2
نلددددديش فيددددد  ،  يددددد  يفلدددددد  فيددددد  لدددددن القدددددي  الرينيدددددة الفدددددا  لأدددددم الردددددي  
الرهرومغنا يسية والنيو ة القي ة والضليفة والجاهبية ، وهي يفيح للقارئ نير 
اليف صص ص  يلم ف  د  الفطديرات فدا مجدا  للدم الفيء دام كيدا هدي واادح 

                                                           

يددد مغالطددات منرددر  الدددين ، ص يددد  سددن ، (  صقددي  بددراهين د . جددي  ليددينرس فددا  فن1)
 هد 1/1437، مركء دالن  ، ط25صد

   9( ار خ ميجء للءما  ، سفيفن هيكين  ، صد2)
هأدددلا سقددديد العلدددم صشدددرح اليال ددددة  لدددا اإلسيدددا  ، د . ليدددرو شدددر ف ،  –(ر لدددة لقددد  3)

 م   4/2011، مأفإة الشروي الدولية ، ط89صد
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ندديا  الرفدداب صندد  سدديقدم اليعليمددات لددن الرددي  فددا سددهيلة و سددر  شددإ  مددن ل
 .(1) ناو  قشرة جيز 

سلي  هلا الرفاب مجييلة مقاالت وص ادي  -الثقيب السيدام :-3
وملاارات صلفها هيكين  للا مر السنين  فا وقد لهير الرفاب لام 

 م ، اشفيلد فصي  الرفاب للا اللدي  لن نش ة الري  لن  ر س1993
االنفجار العظيم ، والثقيب السيدام ، كيا اشفي  الرفاب للا فررة األكيا  
اليفعددة والفا قدمها هيكين  ليياج  دلي  الفصييم فا الري  ، والنظر ة الفا 
يفينا ومع  ك  الفيء انيين اللصي  لليها وها نظر ة ك  شيئ الفا 

 . (2)سففسر ب  وسفف  مغاليس الري  

هلا الرفاب هي كفاب فلسفا صكثر من  فيء انا  -: الفصييم العظيم -4
للا لأس لامة كف  سفيفن هيكين  للا الرنم ميا ادلا  هيكين  فا 
بداسة الرفاب ص  الفلسفة قد ما د وص  للا العليام ص  سلليا مل  الفالسفة 
 ال صن   قيص  ياب الفالسفة فا كثير من ميايلات الرفاب وليف  فا هلا 

 فجدسات الينه  العقلا والل  هي سالل ولدة الفالسفة  ال صن  الرفاب الفءم ف
صهي  صساسيات الينه  العقلا ف  ا فالغران  والعجان  الهيكنجية للا نلي 
ما سيفبين، للا هلا الرفاب سيأي  العيدة فا اللدي  لن هيكين  ص نام 
الإل  نظرا أل  ك  اليسان  مل  الف صص ميجيدة في  ، ناقش فا هلا 

                                                           

  9-7كين  ، صد(الري  فا قشرة جيز ، سفيفن هي 1)
،  رجيدددددة د.مصدددددطفا  بدددددراميم فهيدددددا ،  4(الثقددددديب السددددديدام ، سدددددفيفن هددددديكين  ، صدددددد2)

 م  1/1995منشيرات اليجي  الثقافا ، ط
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فاب صكثر من فررة نش ة الدين ، الجاهبية ، األكيا  اليفعددة والفا ا فلد الر
 صجءام كبيرة من الرفاب ، ومظاهر الفصييم الإادسة فا صرجام الري  .

  -: تقييم هوكينج وآراؤه -ثالثا :

انقسم العليام  يا  هلا الرج  انقساما كبيرا من يرا  لقلية لليية لم 
، فهلا اليللد ليرانس كراوح يلكر لن هيكين   ف ن  سشهد الفار خ لها مثيال 

صلهم لددا من الناح صكثر من ص  ش ص  خر فا لصرنا لللك فإ     ير  
فا اليسط العام كا  األلظم من بين الفيء انيين منل صينشفاين ، وصدسق  
القدسم ك   ير  صلفقد ص  هيكين  كا  ش صا مهيا جدا فا اللياة الثقافية  

 . (1)خال  القر  اليااا  واليعرفية

وفر س  خر للا النقي   ياما من هلا الفر س  ه ير  ص  هيكين  لم 
سقدم جديدا وص  هناك لقي  صلظم من  وص رت الإشر ة بنفاجها العليا لرن 
اإللالم الغربا لم سسلط الضيم لليها مثليا فع  م  هيكين  فهلا بيفر كيلء 

إلدراك الشعبا ألهيية هيكين  وبين )هناك هية كبيرة بين ا -سقي  لن  :
القيية العليية إلسهاما   فهنالك الرثير من الفيء انيين النظر ين مين لهم 

 .(2)    ير صكبر وصلظم ميا كا  لهيكين (

  

                                                           

  231(صوهام اإلللاد العليا ، د . مليد فاس  الطانا ، صد1)
  231(نفس اليصدر ، صد2)
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 الفصل الثاني
 آراء هوكينج اإللحادية

 و شفي  للا اليإا   الفالية:
 نشأة الدين -اليإل  األو  :

  الجاذبية -اليإل  الثانا :

  فرضية األكوان المتعددة -اليإل  الثال  :

  الحتمية -اليإل  الراف  :
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 المبحث األول : نشأة الدين
 عددت اليلاه  الفلساية  فا  فسير نش ة الدين ومصدر ف  ، و رج  

  -هل  اليلاه  والرآ   لا صربعة ملاه  وها :

م وعكيهنع 1856نادى ف  عماكس ميلرع سنة  -اليله  الطبيعا :-1
م، ومل ص  ص  اإلنسا  البدانا لندما 1863م وعشغار ءع سنة 1859سنة 

نش  وجد نفس  اليًفا بين اليظاهر الرينية الي فلفة، كالشيس والقير 
 والنجيم والر ال والصيالس واألنهار ونيرها، فالفقد ص  فاسفطالفها ص   نفع 

 .(1)صو  ضر ، ف خل يفقرب  ليها و قدم لها سانر صنيا  اللإادات دفًعا لشرها

فالل  جع  اإلنسا   إقا ألنصار هلا اليله  يلج   لا اخفرا  فررة 
األليمية صن  رص  فا ل  اعف  فاليقارنة للقي  والظياهر الطبيلية ال ننا 
ل  لن سند يبفدل  ابفدالا ليسفشعر الطي نينة فالفعي   للي  والفيج   لي  

ر ة من الريار  فالصليات فا شد   وبليا  ، والفعي   للي   ينيا يفعر  لرا
 .(2)الطبيلية 

ومين هه   لا هلا الرص  هي  العالم اإلنجليء  جييفنس فا كفاف  
عاليدخ   لا  ار خ الدسانات ع لرن  صااه صمرا جديدا فا هلا اإل ار صال 
وهي ص  الل  صسقظ فررة الفدين فا اإلنسا  البدانا ليسد ها الظياهر 

هل  الظياهر صلفها اإلنسا  وللم صن  ال  الطبيلية العادسة الفا  فررر أل  مث 
                                                           

، مأفإددددة دار 1/51، (لقيددددة الفي يدددد فدددا القدددر   الردددر م ، مليدددد ص يدددد خليددد  ملرددداو  1)
 م1985/ 1الءما  ، ط

، اليأفإددددة 12كفدددداب فددددا نشدددد ة العقيدددددة اإللهيددددة ، وإدددداح مليدددديد العقدددداد ، صددددد –(هللا 2)
 العصر ة 
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خيه منها ب  ها ارور ة السفيرار ة  يا   للا هل  األر  فها صدسقة 
ل  وليسد لدو  لرن السب  فا نش ة الفدين ها  لك الظياهر الفا ال  فررر 
فصفة دانية و نف  لنها كيار  ودمار ورل  وهل  كالءالز  والبراكين ونيرها 

الفدين ليا هي مركيز لية فها الفا دفعد اإلنسا  دفعا  لا من الريار  الطبي
فا الفطرة من اسفلالة وقي  شام من ال شام ، فالطيير واللييانات الغير لاقلة 
 فء  لند سيا  صصيات مءلجة نير م ليفة لديها ، و لفد سينة و سرة فلثا لن 

ش  هل  مصدر هلا الصيت فهلا صمر  إعا ص  يإل  اإلنسا  البدانا لن من
الريار  الطبيلية و دفع   لا السؤا  لن مصدرها وإها كا  ال ير  سبإا لاهرا 
ااطر لقل  ص  ينسإ   لا سب  خفا ه  قية هانلة وألج  اسفجالب راا هل  
القي  ال اية  رص للا الفقرب لها ا قاًم لشرها و ضين نفعها و سفدر لطفها 

للي  
(1)

 . 

  -: المذهب الروحي -المذهب الثاني :

بينيدددا رص  صنصدددار اليدددله  الطبيعدددا ص  الظدددياهر الطبيليدددة هدددا الدددداف  ورام 
 ركة الفدين ، هه   يلير فدا كفافد  اليديندة البدانيدة ، و افعد  عهربدرت سبنسدرع فدا 

لفددددددين هدددددي الدددددرول ومفددددداد هدددددلا كفافددددد  عمإدددددادئ للدددددم االجفيدددددا  ع ص  الدددددداف  للدددددا ا
   -:اليله 

ص  فا اليجيد كاننات لاقلة سيام صكاند فا األص  صروا ا  نسانية -1
انفقلد لن صبدانها صم كاند منل بدايفها صم كاند منل بدايفها صروا ا  نسانية مسفقلة 

 كالجن واليالنرة صم كاند صروا ا صللا من هلك وصسيا 

                                                           

، دار اآلفاي 65-64نش  ها و طيرها ، د. فرج هللا لبد الإار  ، صد -( العقيدة الدينية 1)
 م 1/2006القاهرة ، ط –العربية 
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الم ص  هل  الراننات الغيبية اليءودة بفلك القي  ال ارقة قد  فص  فع-2
النفس صو لالم اللس من اللياة اإلنسانية ، و فرك فيها ص را من   ارها العجيإة ، 

وهألا نش ت لقيدة الف لية  
(1)

. 

ونفيجة لهل  القدرة الفا  فيف  بها  لك األروال للا اال صا  فالنفس الإشر ة 
و واأل ر الل   فرك   لك األروال فا النفس الإشر ة من سعادة صو  ء  صو صلة ص

مر  صصإح اإلنسا  ملءما ص  يرايها ، وص  يف لص من نضبها ، وص  يفقرب 
 .(2)  ليها فالقرابين واألالية والصليات

  -: المذهب االجتماعي  -المذهب الثالث :

،  ي   راند هلا اليله  هي لالم االجفيا  الشهير  مي  دور كاسم
خالف جيي  اليلاه  اليفقدمة ، وصرج  نش ة الفدين  لا صسإاب اجفياوية ، 
ورص  ص  صفض   ر قة لففسير لاهرة معقدة كالظاهرة الدينية ص   درح فا 
 لك البيإلات البدانية الفا  قيم للا نظام القإان  والعشانر ، فهل  البيإلات 

للق  لالمة للا و د ها  ف ل لنفسها لقإا مشفركا ألفرادها سأي  هلا ا
و ياسأها ونالإا سشفس هلا اللق  من اسم  ييا  صو نإات وفا النادر من 
اسم لنصر جياد  صو كيك  من الرياك  ، و عفقد العشيرة ص  لها بهلا 
اللق  صلة قدسية  يي ة صو رو ية  ما للا صنها  سلسد من  صو كا   ارسا 

لا صسللفها ومساكنها وصدوا ها لجدها األللا ولللك  عظي  و رسم صير   ل
وراسا ها ب  و ف ل األفراد من  وشيا سطإعين  للا صجسامهم ك ن  فطاقة 

                                                           

،  130ميهدددة لدراسددة  ددار خ األدسددا  ، د. لبددد هللا دراز ، صددد فلددي  –( ينظددر الدددين 1)
 مؤسسة هنداو  

، 49نشد    واللاجدة  ليد  ، د. ص يدد السداسح، صدد –الددين  -(فلي  فا مقارنة األدسا  2)
 الدو ة -دار الثقافة 
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ش صية لفلقيس انفساب ك  منهم  لا لشير   سسيا هلا النظام الطي م صو 
 .(1)اللق  األسر  

ولن هلا اليله  يفلد  و  دييراند فا قصة اللضارة فيلكر ص  
نية  ص لقيا اسم ع ي مع لل   ييانهم ال اص الل  العشانر والقإان  البدا

سعبدون ،   م جام لليام األجناح الإشر ة ف خلوا هل  الرلية وجعليها اسيا 
لل  مله  عالطي يةع الل  يد  داللة نامضة لل  صسة وإادة لشام 

ولادة سأي  الشام اليعبيد  ييانًا صو نإا ًا  ف ل  جيالة ما ميا   -معين
د وجدنا صنيالًا م فلفة من الطيا م فا صصقا  من األر  من وإاد ها  ولق

قإان  الهنيد فا شيالا صمر أا،  ل  صه  صفر قيا وقبيلة درافيد فا الهند، 
وقإان  اسفراليا  ولقد صلا  الطي م فالفإار  شعارًا دينيًا. لل   ي يد القبيلة 

ًا من ساللف   الفا لن صلضاآها صنهم مر إطي  معًا بربا  ، صو مإطيا جييع
فقبيلة ع راكيع  عفقد صنهم ساللة الفءاوج بين النسام وبين الدبإة واللناب 

لالمة مفيدة  د  لل   -فالفإار  شعارًا صو رمءاً  -والغءال ، وصصإح الطي م
ما بين البدانيين من ُقرب ، و ييءهم فعضهم من فع ،  م صخل لل  مر 

لفيانم والشارات، كهلا الل   ف ل  الءمن يفطير فا صير َلليانية فرا  من  ا
األمم من شعارات لها كاألسد صو النسر ، وكاند الليامة والسيأة والَلي  
فا رمء ة العقيدة اليسيلية  فا  نشينها، فقاسا القدسم فا  يجيد الطيا م  ب  
   ال نء ر الياي  كا  ييمًا  ي يا لليهيد السافقين للفار خ  وفا معظم 

طي م ملرمًا ال سجيز ليس   و جيز صكل  فا فع  اللاالت كا  ال

                                                           

-146فلددي  ميهدددة لدراسددة  ددار خ األدسددا  ، د. لبددد هللا دراز ، صددد –( ينظددر الدددين 1)
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الظروه، لل  ص  سأي  هلك من قبي  الشعانر الدينية، و جيز ص  قد كا  
ال يه صساح الطي ية، كيا هي صساح كثير من اللإادات، وهلك ف   سأي  
اإلنسا  قد َلَبَد اللييا  لقي  ، فلم َيَر ُبّدًا من اسفراان ، فليا ص   هر 

غافة من و شها، ومهد الطر س للطي نينة  فيفر فا اللياة الءراوية، الصيُد ال
 .(1)َقّلد وإادة اللييا  ولي صنها لم  ُء   يام الءوا 

صما لن مظاهر الفقرب  لا الطي م فقد صخل لدة صشأا  منها  قليد   
فا شأل  ومظهر ، وقد يلإسي  جلد  صو جءًما من جلد ، صو سعلقي  جءًما من  

هم صو صهرلهم لل  نلي من الفعاو ل  ألن  سلييهم بللك و ين  لنهم فا صلناق
ك  سيم. كيا سلففلي  ف  وباليناسإات مث  مناسإات اليالدة صو الءواج صو 
اليفاة بنقش رمء الطي م لل  لهر الييليد، صو دهن الجسم بدهن مقدح 

 .(2)من دها  هلك الطي م

ا جيار  فسير  مي  دور للا ص  هناك  فسيرات صخر  لفررة الطي م  ل
كاسم وهي  فسير لالم الفللي  النيساو  سيجييند فرو د هكر  فا كفاف  
عالطي م والفابيع و نطلس فرو د من االففرا  الل  قا  ف  دارو ن ف   
الراننات الإشر ة األول  كا  لها نيط من اللياة شبي  بنيط اللياة لند القردة 

الات صغيرة يرصسها هكر قي  ومسفبد هي العليا، ص  صنها كاند  ريِّ  جي
سيد جيالف  وصب لها ال  دود ليا ل  لليها من سلطا . هلا األب كا  صفًا 

                                                           

،  رجيدددددة د. زكدددددا نجيددددد  مليددددديد 1/108ينظدددددر قصدددددة اللضدددددارة ، و  دييراندددددد ، ( 1)
 م    1988لبنا  ، / –وصخرو  ، دار الجي  بيروت 

، دار  170/  2( ينظر كفاب اليفص  فا  ار خ العرب قب  اإلسالم ، د/ جياد للا ،2)
 م2001-هد 4/1422الساقا ، ط



 

 

835 

نييرًا سسف  ر فأ  اإلنا  وال سأاد صبناآ  سشبي  لن الطيي  ف  سطردهم 
خارج العشيرة صو س صيهم صو  ف  سقفلهم. و ي   نهم كانيا من َصَكلة لليم 

ا للم صبيهم نيإلًا فا ملاولة الفي د ف . وبعد ففرة بدصت الإشر فقد الفهيي 
« اللييا  الطي يا»الجيالة   فار  ييانًا قي ًا مرهيبًا ليل  مل  األب هي 

وللد الجيالة  لففظ لللييا  الطي يا فاالنفعاالت « . الطي م»صو 
الثنانية نفسها الفا كاند من نصي  األب )ص  الفإجي  والإغ  وال شية 

، ومن  م فإ  الطي م برنم كين  ميا  اللإادة واللياسة كا  ُسقَف   معًا(
وُ لَفهم من صفراد الجيالة، وكا  هلك يفم فا ا ففا  ه   قيح خاصة هي 

 . (1)اليليية الطي يية

للا صسة  ا  ما  ءا  الطي يية  فا لصرنا اللاار ميجيدة فا 
ن جءر اليليط الهاد  قإان  مففرقة فا  سيا وصفر قيا وصمر أا وفا كثير م

وفا اسفراليا ، ولم  نلصر الطي يية فا  لك األجءام اليففرقة من العالم ب  
فقيد فا شأ  شعارات فا بيإلة اإلنسا  اليفلضر الفا نراها فا فع  دور 
النشر والجيالات والجيليات والدو  ،  ي  يف ل اللييا  شعارا فهل   ف ل 

 .(2)ا من الدب شعارا لها و لك نسرا وهأل

  

                                                           

، 3/450، د. لبددد اليهدداب اليسددير  ، ( ينظددر ميسدديلة اليهدديد واليهيدسددة والصددهيينية 1)
 م 1/1999القاهرة ، ط –دار الشروي 

، دار الرفد  29دراسة مقارنة ، د . مصطفا  ليا ، صد -( ينظر اإلسالم واألدسا   2)
 م   1/2004بيروت ، ط –العليية 
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  -: رأي ستيفن هوكينج في نشأة الدين

هل  ها صشهر اليلاه  الفا  عراد لنش ة الدين وليس ك  اليلاه  
فهناك ملاه  صخر  صدلد بدليها فا هلا اليضيار  ال ص  السية الغالإة للا 
هل  اليلاه  الظن والف يين واففقاد األدلة للا صلة  لك اليلاه  للا فها 

لإا ثين  قد فشلد فشال هر عا فا الرشف لن نش ة الدين فا نظر نالبية ا
 .(1)وهاجم فعضها الإع  اآلخر

لن الإل  لن  ولم سأن العالم الفيء انا اليللد سفيفن هيكين  فين   
نش ة الدين والإال  للا الفدين فقد اخفار اليله  الطبيعا ليأي  اليله  
الي فار لدس  لففسير نش ة الدين ، فقد لء  مس لة اإلسيا  فال الس صو اإلل  
لد  الإشر ة فشأ   ام  لا  اجفهم الفطر ة إلسجاد  فسيرات منطقية للظياهر 

صخر  فإ  هيكين  ير  ص  فررة اإلل  صو الطبيلية الغامضة  يلهم ، وبلإارة 
ال الس ها النييهج العليا ليصف الياق  الل  الفيد  الإشر القدمام فا 
ل  غياب الففسيرات العليية اللديثة لفلك الظياهر الرينية وبالفالا فإ  النياهج 
العليية اللالية ليصف الياق  واليبنية للا العليم اللديثة  شأ  بدسال صفض  

ج اإلل  لنييه
(2)

. 

                                                           

ر ( ينظر رسالة دكفيرا  فعنيا  النظر ات العليية اللديثة، مسير ها الفرر ة وصسدليب الفرد1)
، 2/1383دراسددة نقدسددة ، د . سددن األسددير  ،  -الفغر بددا العربددا فددا الفعامدد  معهددا 
 م 1/2012السعيدسة ، ط -مركء الف صي  للدراسات والإلي ، 

قددرامة نقدسددة فددا كفدداب الفصددييم العظدديم للبروفيسددير سددفيفن  –( ينظددر اليصدديم األلظددم 2)
ناشددددددددرو  ،  –علدددددددديم ، الدددددددددار العربيددددددددة لل 29هدددددددديكين   ، د . سددددددددن اللدددددددديا ا ، صددددددددد

 م 1/2014ط
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)   الجه  فطري  -سقي  سفيفن هيكين  فا كفاف  الفصييم العظيم :
الطبيعة قاد الناح فا العصير القدسية البفرار اآللهة الفا  فلأم فا ك  منا ا 
الإشر ة فراند هناك  لهة للل  ولللرب وللشيس وللسيام ولليليطات ولألنهار 

ين ولندما  ر  اآللهة كا  اإلنسا  ولألمطار ولأللاصير و فا للءالز  والبراك
يفيف  فصفام الجي وبالسالم و ف لص من األمرا  والريار  الطبيلية ، ولندما 
 غض  كا  س  ا الجفاه واللرب والطالي  واألوبإلة وليا كاند الصلة بين العلة 
واأل ر فا الطبيعة نير واالة فقد بدت  لك اآللهة نامضة وكا  الإشر  لد 

 .(1) ر يفها (
  -: الرد علي هوكينج فيما يتعلق بنشأة الدين

لددم يددله  فعيدددا لددن  لددك   ها مددن خددال  الددنص السددابس يفبددين ص  هدديكين -1
اليدددلاه  الفدددا  دددر  ص  الددددين مدددن اخفدددرا  ومدددن صدددن  اإلنسدددا  ، فلاجدددة اإلنسدددا  
ولروف   وبيإلف  ك  هلا مصدر الدين ، فاإلنسدا  وصد   لدا الددين بنفسد  لدم سصد  
 لي  من قي  خارجية فعيدة لن لالي  الل  يؤ ر و ف  ر فد  ، فهدا هدي سدفيفن يفبندا 

  اإلنسا  فطري لي  الطبيعة قاد   لدا وإدادة  لدك الظدياهر اليله  القان  ف   جه
الرينيددة  لإددا لرادداها و جنإددا لغضددبفها ومددن  ددم فهددي سسددفإعد اليصدددر اإللهددا للدددين 
والددل  هددي ص ددد الففسدديرات الفددا  دداو  اليدداديي  صصددلاب الففسدديرات اإلنسددانية لنشدد ة 

ليدددله  النصدددا صو الددددين اسدددفإعاد  ، فدددإلا جانددد   لدددك اليدددلاه  اإلنسدددانية هنددداك ا
النقلددا صو اإللهددا وهددم صولإلددك الددلين يددردو  الدددين  لددا الددي ا اإللهددا فددا  قددد صو ددا 
بهددلا الدددين  لددا وإدداد  لددن  ر ددس صندداح اخفصددهم سددإلان  و عددالا لفيصددي  رسددالف  
السددامية  لددا وإدداد  ، و سدديا هددلا اال جددا  فاال جددا  الفعلييددا صو مددله  الددي ا وقددد 

                                                           

 – جافدددات جديددددة للدددا صسدددإللة الردددي  الربدددرى  ، سدددفيفن هددديكين   -( الفصدددييم العظددديم1)
لبنددا  ،  –،  رجيددة صسيددن ص يددد ويدداد ، دار الفنددي ر  26-25لييندداردو ميلددديني  ، صددد

 م 1/2013ط
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صو الالهي يددة صو النقليددة ، وصنصددار هددلا اال جددا  هددم ص إددا   سسدديا فالنظر ددة الرالميددة
الدسانات السياو ة الثال ة اليهيدسة واليسيلية واإلسالمية  
(1)

    . 

للا ص   سفيفن هيكين  نفس  فا كفاب ع ار خ ميجء للءما  عهكر هلا  -2
 فسير ) وصقدم اليلاوالت النظر ة لفيصيف و  -الرص  وانفقد  وبين فطالن   ه سقي  :

الري  كاند  فضين فررة ص  األ دا  والظياهر الطبيلية  لأيها صروال هات 
ليا ف فشر ة  فصره للا نلي مشاف  جدا للإشر وال سيأن الفنبؤ ف  ، وكاند 
هل  األروال  سأن فا األشيام الطبيلية مث  األنهار والجإا  فيا فا هلك األجرام 

اسفرااآها واسفجالب لطفها لضيا  السياو ة مث  الشيس والقير وكا  ينإغا 
خصيبة الفربة ودورا  الفصي  للا صن   در جيا  يد فالضرورة مال ظة ص   ية 
صوج  انفظام معينة فالشيس دانيا  بءغ من الشري و  ف  من الغرب سيام قدمد 
الضلية إلل  الشيس صم لم  قدم وفيي هلك فإ  الشيس والقير والرياك   فإ  

السيام سيأن الفنبؤ بها مقدما بدقة لها الفإارها ، وربيا للد  مسارات ملددة لبر
الشيس والقير كآلهة ، ولرنها  لهة   ض  لقيانين صارمة من اليااح صنها ليس 

 .(2) لها ص  اسفثنامات (

يبدو ص  هي كين  فعءو  سب  الفدين  لا الجه  فالظياهر الطبيلية  -:1-3
يم اإلل  لندهم وإارة لن لنصر نان  من القانلين فيله   ل  الفجيات ومفه

لجه  اإلنسا  فاألشيام فهلا اإلل  سيفم  زا ف  كليا  م  عبإلة هل  الفجيات وسيفم 
وقد  قدم القضام لليها نهانيا لندما سص  العلم  لا  بر ر جيي  اللقانس الرينية 

                                                           

يددد لبددد اللاجددة  ليدد  ، د . ص  –نشدد      -الدددين  –( ينظددر فلددي  فددا مقارنددة األدسددا  1)
  49-48الر يم الساسح ، صد

(  ددار خ مدديجء للءمددا  مددن االنفجددار الربيددر  فددا الثقدديب السدديدام ، سددفيفن هدديكين  ، 2)
 ،  رجية د. مصطفا  براميم فهيا ، الهيإلة اليصر ة العامة للرفاب  148صد
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 -: الفيلسيه والر اايا ا  األمر أا دسفيد بيرلينسأا  عر فا لهلا اإلل  فقا 
)  ل  الفجيات خالفا لإلل  القدسم الل  يهيين للا ك  شام فانفعا  يهيين 
 ل  الفجيات للا فجيات ص نام اال فجاج وإقامة األدلة ، فهي للا اآلكد  ل  
رنيس ولرن بيلانف  دار ة ملدودة مر إطة فالفجيات الييجيدة  نص  

سفنساخ ها   ليني  ،  ي  سضطل  فالنشاط اليف صص جدا واليفيث  فا ا
كبدي  مؤقفا ، ولإلن كا  ميفعضا من ملدودسة الصال يات الفا  لص  
لليها من   صص  الضيس  ال صن  ميفن كيا يءلم اليال دة العلييي  لرين  
سعي  شيإلا للا األق  ، و ين سأفي  امفالم الفجيات فإن  سيللس فاإلل  

 (1)... لخ ( . – ل  معظم لد  القإان  الجرمانية القدسية  –وو ا  

جيان  الري  ليسد دليال قاد ا فا  الفرانات الييليمة فا -:2-3
اليؤلهين ،  نيا ها  عبر لن لجء العق  الإشر  لن الفهم  و عيد هلك فا 
جءم من   لا  دود العلم نفس  ، وفا جءم  خر للقدرة الإشر ة اليلدودة للا 

كينءع نفس   لا هلا األمر الفهم ، وقد صشار اليللد البر طانا ع  ر فشارد دو 
)سعلينا لليام الفيء ام اليعاصرو   ص  اللقيقة  فيي ما  را   - ي  قا  :

العين  ، صو ما سسفيوإ  العق  الإشر  اليلدود للغاسة ، لق   طير  كيا لي 
ص  هلك من صج  الفعام  م  األشيام مفيسطة اللجم  الفا  فلرك فسرلات 

  (2) فر قيا ( مفيسطة لبر مسا ات مفيسطة فا

                                                           

 ( وهددم الشدديطا  اإلللدداد ومءاليدد  العلييددة ، دسفيددد بيرلنسددأا ،  رجيددة و عليددس لبددد هللا1)
 هد1/1437، مركء دالن  ، ط227-226الشهر  ، صد

جيلياندا  –األصيلية اليللدة وإنرار اإللد  ،  د ليف /  ليسدفر مداكجرا   -(وهم دوكينء  2)
،   رجيدددددة / مليدددددد لددددديد  ، اليركدددددء اإلسدددددالما 30-29كيليأدددددات مددددداكجرا  ، صدددددد

 م  1/2017بيروت  ، ط –للدراسات االسفرا يجية 
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ص  الري  ف كيل  فا  اجة  لا ما سفسر  سيام ما  م الفعره  -:3-3
للي  والرشف لن قيانين  و ليات ليل  صم الل  ال زا  فا  ا اليجهي  ، 
فاليؤمني  يلجإلي   لا هللا ، ال لففسير ما خفا لنهم و س  كيا سقي  
صصلاب نظر ة  ل  الفرانات ب  لفقدسم  فسير  ما  م الفعره للا قيانين  

وه ليل  ،    اليؤمنين  ينيا ينسبي  خلس الري   لا هللا ال ينسبين  ولر 
الفإا ا دو  مقدمات منطقية وبراهين لقلية  ن  لي كا  األمر كللك لصح 
الفرا  اليال دة ، لرن األمر ليس للا هلا النلي فهم ص  اليؤمني  

ا ، سسفندو   لا قيالد لقلية ينطلقي  من خاللها  لا هللا سإلان  و عال
فيله  اليؤمنين ليس قانيا للا الفجيات ب     مله  اليال دة هي الل  
بنا للا الفجيات ،  ي  يلءم اليله  الياد  ص إال  ص  يؤمنيا ف   اليادة 
 فسر ك  شام ، وإ  لم  فسر  الييم فلعلها  فسر  ندا ، فاليللد يؤمن فقالدة 

الل  الياد  هي وها ال سيأن ص  نسيح ليا هي فيي  بيعا ص  ييجد ف
اليلج  دانيا ،  ف  لي كا  العلم الييم ال سقدم جيافا مقنعا صو  ف     كا  
ال سعد فجياب مقن  فا اليسفقب  ، وباخفصار  ننا صمام  للاد سسيا فإللاد 
الفجيات  و يشيا م   لك السياسة للقد صميرا كثيرة جدا فا العلم والفلسفة 

العلم لنها   نهم س ملي  فا اليصي   لا صج  قر   صو فعيد  ف  سأشف 
   . (1) لا نظر ة  سفطي  ص   فسر ك  شام و سيا نظر ة ك  شام  

  

                                                           

  181( ينظر كفاب من خلس هللا ؟ ، د. ساما لامر  ، صد1)
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 الجاذبية:المبحث الثاني 
ولها لالقة  من اليفاميم العليية الفا  لد  لنها سفيفن هيكين 

فقضية اإلسيا  بيجيد هللا سإلان  و عالا الجاهبية فقد زلم نيي ن صن  من 
الييأن لقاني  كالجاهبية ص  سأي  بدسال لن ال الس فا ليلية خلس الري  
وهل  ا د  اليفارقات العجيإة فا كفافات هلا الرج  ووج  العج  فا هلك 

عج   ها للينا ص  الرج  سظهر فا  ناسا هلا اليإل  لرن قد س ف  دة ال
فا زلي  ف   الجاهبية سفري  بدسال لن هللا قد خرج من نطاي ليل  
و  صص  فقد انفق  من الفيء ام  لا الفلسفة وبهلا ينطبس للي  قي  القان  

 ع ها  رلم الرج  فا نير فن  ص ا فاأللاجي  ع.

  -:أوال تعريف الجاذبية  

ي فعضها الإع  كيا فا ها مي  الرف  واألجسام لالنجلاب نل 
الجاهبية بين األر  والشيس ، وقد نص السير  سلاي نيي ن للا قاني  
الجلب العام وهي كاآل ا ك  جسيين بينهيا قية  جاهب  فناس   ردسا م  

 .(1)كفلفيهيا ولأسيا م  مرب  اليسافة 

هل  ها الجاهبية وهلا هي قاني  نيي ن ص  ص  الفناس  بين الرفلفين 
أسا  رد  ص  قية الجاهبية  ء د م  ز ادة  جم ا د  الرفلفين  رد  ول

 ولأسا ص  ص  قية الجاهبية  ق  كليا زادت اليسافة بين الرفلفين . 

  

                                                           

، الهيإلددة 94ينظددر فلسددفة العلددم فددا القددر  العشددر ن ، د . سينددا  ر ددف ال دديلا ، صددد (1)
 م 1/2009اليصر ة العامة للرفاب ، ط
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   -: ثانيا أهمية الجاذبية

لن  دور الجاهبية وصهييفها (1) يفلد   الفلرا اإلنجليء  مار ن ر س 
)الجاهبية  لك القية الفا  يسك فالرياك  فا مدارا ها ، و لافظ للا -قانال :

 شد من  – ياسك النجيم صما للا اليسفي  األفعد فإ  مجرات كاملة 
ملأيمة فالجاهبية وما من مادة وال جءئ سفلد من قإضة  –مليارات النجيم 

ها  فلأم فا  يدد الري  ف كيل  ، وربيا الجاهبية وال  ف  الضيم نفس   ن
 (2)صسضا مصير  النهانا  ( 

بدو  الجاهبية لن  ري  هناك قية  جي  األشيام لإعضها وبهلا لن 
 ري  هناك نجيم وال كياك  وبدو  ص  نجيم لن سأي  هناك مصدر مسفدسم 

 .(3)للطاقة سسالد للا اللياة سيأي  الري  فراغ خالا وقا م 

هيية الربيرة لقية الجاهبية  ال صنها فاليقارنة فقي  الطبيعة ورنم هل  األ
  -األخرى  بدو اليفة جدا ولن هل  الجءنية يفلد  مار ن ر س فيقي :

                                                           

هدددي مدددن لليدددام الييلردددة اليفلددددة فهدددي  ......( -1942يينيدددي 23) -مدددار ن ر دددس : (1)
لرية فجامعة كامبر دج ، سلي  لق  فلرا الييلردة البر طانيدة صسفاه فا   فالجيلية الي

، شدددارك فدددا  دددرل كثيدددر مدددن األفردددار الرنيسدددة فدددا الفيء دددام الفلريدددة كدددالثقيب السددديدام 
و رددي  اليجددرات ، وكددا  رنيسددا سددافقا لال لدداد البر طددانا لفقدددم العلدديم ، ورنيسددا لرليددة 

نيسددا للجيليددة اليلريددة مددن م ، ور 2012م  لددا 2004 رنيفددا فددا جامعددة كيبر دددج مددن 
جناات جماال  –، ينظر فقط ستة أرقام ، ماارتن ريا، ، ترجماة  م2010 لا  2005

 م1/2016موسي إدري، ، مركز براهين ، ط –مهند التومي  –مؤمن الحسن  –
 43نفس اليصدر ، صد (2)
 ،219وسددراب اإلللدداد  ،  يددءة  ءورنددءح ، صددد –اإلسددالم  –هللا  –اللقيقددة اإللهيددة  (3)

 هد 1/1438 رجية ناسف اليال ، دالن  ، ط
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)للا الرنم من صهيية الجاهبية فالنسإة لنا ولغالفنا الجي  ولريننا ، فإ  
الفا  الجاهبية فا اللقيقة اليفة لدرجة ملهلة فاليقارنة م  القي  األخرى 

 ( 1) ؤ ر للا اللرات( 

و فسام  مار ن ر س لن سب  اعف الجاهبية ه  هلا الضعف 
مقصيد صم صن  ال معنا وال مغءى ل  ؟ وما الل  كا  سيلد  لي لم  رن هل  

 القية بهلا الضعف ؟  

وقد وجدت  جافة لفسام  مار ن ر س فا مقالة فعنيا  )لغء الجاهبية : 
لالم  – New Scientistأ  دقيس( فا مجلة )لياها الجاهبية مضبي ة فش
)سج  ص  نري  ميفنين لضعف الجاهبية  ه لي  -جديد(  ي  جام فيها :

كاند صقي  ولي فيقدار اإلي  جدا فلن نري  ميجيدين هنا لنس ر من قي ها 
 (2)الهء لة ( 

ولقد ص بفد اللسافات الفا قام بها  لالم الفيء ام الفلرية االسفرالا 
....(فا بداسة الثيانينات من القر  العشر ن ص  -1942كار ر )  براندو  

 ابد نيي ن للجاهبية لي  غير فيقدار فالغ الضآلة ال يفعد  وا د للا لشرة 
صفرا ليا كاند الشيس ميجيدة ، وليا 72دييدسسيليي  ص  وا د مفبيلا ب

 (3)صصإلد اللياة للا كيك  األر  ميأنة 

                                                           

 46ينظر فقط سفة صرقام ، مار ن ر س ، صد(1)
  اللة للا الجد  اإلللاد   اليعاصر فا مس لة اليجيد اإللهدا  ،  –شيي  النهار  (2)

 م 1/2016،  ري ن ، ط179لبد هللا العجير  ، صد
دالالت الفيء ددددام للددددا وجدددديد ال ددددالس  ، مصددددطفا نصددددر قدددددسح ،  -الصددددن  اليددددفقن (3)

 هد2/1438السعيدسة ، ط –، مركء دالن   277صد
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  بفرليي  مرة سيأي  الري  صصغر  جيا فلي كاند قية الجاهبية صقي 
فأثير من  جي  اللالا ، كيا سيأي  لير  قصير جدا  ه سفري  كفلة نجم 
مفيسط وفس هلا االففرا  صق  بفرليينات اليرات من كفلة الشيس اللالية ، 
وسيأي  ليرها  يالا سنة وا دة وها  ياة قصيرة جدا للنجم ال  رفا لفقدم 

ولي كاند الجاهبية صق  قية ميا ها للي  اآل  فلن يفري  اللياة وازدهارها ، 
 . (1)ص  نجم صو صسة مجرة 

  -: ثالثا الجاذبية الخالقة

فعد  غير االلفقاد العليا فا صوان  القر  العشر ن من اإلقرار فقدم  
العالم  لا القي  فلدو   فعد االكفشافات اليلهلة الفا صا بد نظر ة 

هيد هل  النظر ة فا  غيير اليعفقد العليا واخفصار االنفجار العظيم فقد سا
الجد  الرالما الل  ل  ملفدما لعدة قرو  مفعاقإة فبين صخل ورد فا هل  
الجءنية ص د نظر ة االنفجار العظيم لفلسم القي  فا هلا األمر و قرر 
انطالي نش ة العالم فا للظة زمنية معينة من مفردة مفنامية الصغر شديدة 

وشديدة الس ينة انشطرت هل  اليفردة وصخل الري  يفيدد و فيس  الرثافة 
بليي  سنة 13.8مأينًا اليجرات والرياك  وبقية صرجام هلا الري  وهلك لبر 

 قر إا  س   قدير وكالة ناسا ، للا ص  هل  النظر ة ليسد الي يدة الفا 
 ة الثانا  سيد الجدا  فييا يفعلس بنش ة العالم ب  قاني  الديناميأا اللرار 

هي اآلخر دلم القي  فلدو  العالم وخالصة هلا القاني  ص  العالم لبر 
الءمن يفج  من النظام  لا الفيا  ميا يؤد   لا ار فا  نسإة األنفروبا 
في  ص  الفيا  والشك ص  هلا يؤد   لا انهيار الري  أل  ص  منظيمة 

                                                           

 277نفس اليصدر  ، صد (1)
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ة ولي كا  الري   سيدها الفيا  ها منظيمة ملأيم لليها فالفنام ال ملال
صزليا النهار هلا الري  منل زمن فعيد كيا ص   اقة الري   إقا لهلا القاني  
فا نفاد فرليا  قدم لير الري  كليا نفدت  اقف  فلي كا  الري  صزليا ليص  

يها  رارة جيي  األجسام منل  لا مر لة الفييت اللرار  والفا  فساو  ف
 .زمن

لم ليس مل  جد  ولرن ه  سأف  ها فات االلفراه فلدو  العا
مال دة العالم لن  للادهم و عفرفيا بيجيد هللا ؟ صم ه  سيلففيا للا 
اليضامين الفا  قررها نظر ة  دو  العالم من االلفراه بيجيد هللا أل  ك  

  اد  البد ل  من ملد  ؟ 

لرن اإلجافة لن هل  األسإللة كاند م يإة لآلما   ه وجد العديد من 
ين فررة ص  للري  بداسة مثيرة للرل  نظرا أل  اإلقرار ببداسة للعالم الفيء اني

) اليا ص  للري   -سعقإ  اإلقرار ف الس لهلا العالم سقي  سفيفن هيكين  :
 .(1) بداسة فإإمأاننا اففرا  ص  ل  خالقا(

انقسم مال دة الييم  ي  هل  القضية   بين من سلاو  ص  يفنص  من 
خر سلاو  ص  يرف  اإلقرار فلدو  العالم مبدسا  لك اليضامين وبين  

فع  النظر ات الفا ال دلي  لليها وبين من سقر فلدو  العالم لرن  سجد 
خالقا  خر لهلا العالم بدال لن هللا وسفيفن هيكين  كا  من صنصار الفر س 
الثانا  ه رف  االلفراه فلدو  العالم وللس  سجاد العالم للا  قاني  

 س هللا  إارك و عالا . الجاهبية ولي

                                                           

ينظر وهم الشيطا  اإلللداد ومءاليد  العلييدة ، دسفيدد بيرلنسدأا ،  رجيدة و عليدس لبدد  (1)
 هد 1/1437، دالن  ، ط105هللا الشهر  ، صد
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فددا كفافدد  عالفصددييم العظدديم عصندد  فددا لدد  وجدديد قدداني   يددله  هدديكين 
كقدداني  الجاهبيددة لددم نعددد فددا  اجددة  لددا اففددرا  وجدديد خددالس لهددلا الرددي   ه 

)أل  هناك قانينا مث  الجاهبية فإ  الري  سيأن  ص  س لس نفس  من  -سقي  :
 – (الفصد  السدادح)ال شام وسيه سفع  هلك فالطر قة الفا  م وصفها فا 

سقصد بنفس  ر قة الضإط واإل أام الل  للي  الري  والل  قام هي بففصي  
وال لددس الفلقددانا هددي السددب  فددا ص   –اللدددي  لندد  فددا الفصدد  اليشددار  ليدد  

هناك شام بدال من الالشام فلياها ييجدد الردي  ؟ وليداها نيجدد نلدن ؟ لديس 
رار مددددن الضددددرور  ص  نسفلضددددر  لهددددا إلشددددعا  ففيدددد  ال لددددس ولضددددإط اسددددفي

 .(1)الري (

فا هل  الفقرة الفا  لفي  للا العديد من األلاجي  الهيكينجية 
الففقارها  لا صفسط قيالد الينطس واال ساي بين األفرار للا نلي ما سيفبين 
سقرر هيكين  صن  فسب  وجيد قاني  الجاهبية سيأن للري  ص  س لس نفس  من 

 را  خالس لهلا الري  .الشيئ وبهل  الفراية ال نري  فا  اجة  لا افف
  -: بطالن خالقية الجاذبية-رابعا :

القد دلي  نسإة خلس الري   لا قاني  الجاهبية امفعا  العديد من 
العليام واليفرر ن  نظرا ليا اشفيلد للي  من م الفات و ناقضات منهجية 

  -ولليية وصوجء الرد للا هل  الدلي  فا النقاط الفالية :

                                                           

 217الفصييم العظيم ، سفيفن هيكين  ، صد (1)
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)أل  هناك قانينا مث  الجاهبية فإ  الري   -ن   :سقي  سفيفن هيكي-1
،  وقد ا فيت  هل  الفقرة للا  (1) سيأن  ص  س لس نفس  من ال شام...(

 العديد من  اليغالطات وها  :

 : صن  سقر للجاهبية فاليجيد وهي سقي  ص  الري  س لس نفس  من ال1-1
جيدة  ها فها شام ئ  م سعيد فيقي  ص  الجاهبية ميجيدة فه  الجاهبية مي ش

؟ صم صنها نير ميجيدة وبالفالا فالري  س لس نفس  من الشيئ ؟ فالجيلفا  
 مفعارافا   

: قيل  فإ  الري  سيأن ص  س لس نفس  من الشيئ  ولنففر  ص  2-1
عص عهي للة عبع فإ  هلا سقفضا وجيد عص ع قب  وجيد عبع أل  من شروط 

ا قلنا ف   الري  خالس لنفس  فهلا معنا  العلة صنها  فقدم للا اليعلي  وللا  ه
ص  يفقدم الري  للا نفس   اليا هي للة لنفس  ، ومعليم ص   قدم الشام 
للا نفس  فا   بداهة ولقال  ه يلءم من هلا ص  سأي  الشام ميجيدا قب  
ص  ييجد ص  سأي  ميجيد وال ميجيد فا    وا د وال س فا للا ص د ص  هلا 

وألفجدسات العقي   ه الجي  بين اليفناقضات ص د ارب لثيابد الفرر  
 االسفلاالت العقلية 

: قيل  ف   القاني  الطإعا ص  الجاهبية هي اليسإلي  لن خلس 3-1
الطبيعة كالم مفناق  ونير معقي   ه القاني  الطإعا سعفيد فا وجيد  للا 
وجيد الطبيعة نفسها كيضيي  ليصف   ه كيف سعي  القاني  دو  وجيد 

جا  الل  سعي  من خالل  ؟  وال س فا  ما فا هلا من دور  ي     عص الي

                                                           

 217الفصييم العظيم ، سفيفن هيكين  ، صد (1)
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عسعفيد فا وجيد  للا عبع ،  عب ع عفيد للا عص ع ص  ص  الجاهبية  عفيد 
 .(1)للا الري  والري  فا زلي  سلفاج للطبيعة وهلا هي الدور الإا   

الغر   العجي  ص  مأفشف الجاهبية  سلاي نيي ن لم يد  هل  -2
الدلي  لم سق  صبدا صننا اكفشفد القاني  اليسإلي  لن خلس الري  ولم سق  
صبدا صننا اسفطعد ص  ص   اللغء الل   ير العليام لبر القرو  والدهير ، 

فا  ب  للا النقي  من هلا  ياما صلف كفافا صسيا  اليإادئ الر ااية هكر
سب    ليف  صن  صلف  لرا يدف  األهكيام لإلسيا  فا  ، لرن صنا أل إا  اليلك 
ص  سقفيا لند قيل  ب  البد وص  سيارسيا هيايفهم فا ص  سأينيا ملريين صكثر 
من اليلك ومن ص إا  اليلك هيكين   ي  نس  هلا الرج  للجاهبية وصسند 

  سس   نفس  ومن صين جامت  ليها ليلية خلس الري  ولم س طر للا فال  ص
الجاهبية ؟ فها ميأن من الييأنات وليسد من ارورات اليجيد فالجاهبية 
للا اللقيقة مجرد وصف لسنة لي  اليادة وال سيأن لليصف ص  س لس 
بلا   فالقيانين الفا صأها وصانها نيي ن لللركة لن  دف  كرة البلياردو  جا  

لرك فضال لن ص   صن  كرة اليأا  اليلدد لها ها  صف صما ص   
البلياردو فهلا صمر دون  خرط القفاد ،  سقي  لالم الر اايات د. جي  

) ال سيأن البفة للقيانين الفيء انية ص   -لينيكس فا  عقيإ  للا هيكين  :
 قدم  فسيرا كامال للري     القيانين بلا ها ال   لس شيإلا    ه ها ليسد 

                                                           

ينظر صقي  براهين د. جي  لينيكس فا  فنيد مغالطات منرر  الددين ، ص يدد  سدن ،  (1)
 هد1/1437ٍالسعيدسة ، ط –مركء دالن  ، 100-98صد
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نة ، يبدو ص  ما فعل  هيكين  هي سي  وصف ليا سق   لد لروه معي
 . (1)ال لط بين القاني  واليسيلة(  

اففقار فراية هيكين   لا دلي  دانيا ما يردد صرباب العليم  -3
الطبيلية ال  لد ينا  ال فالدلي  وال نقب  فغير الدلي  الفجر با  لرنهم سرلا  

ير صفهم ، ما س كلي  من صنم العجي   ها كا  الدلي  الفجر با سقف فا ن
فهيكين  سصف فا كفافا   األدسا  فاألسا ير ألنها ال  عفيد للا دلي  وها 
مل  خيا  بينيا يدلا هي ص  الري  سي لس نفس  فسب  الجاهبية دو  
امفالك  أل  ني  من الدلي  ال لقلا وال  جر با وال ص  شام ، ه  صصإلد 

ل  الدرجة فلي  سيأنك األسإللة اليجيدسة الربرى واإلجافة لنها فسيطة  لا ه
ص   جي  لليها فيجرد اففرااات لليية ال دلي  لليها و د  ما قام الدلي  

 .  (2)للي  ألج  ما يفضين  من اإلقرار بيجيد هللا ؟ 

يله  هيكين  ومن وران  ليرنس كراوح ص  الالشيئ = العدم  من -4
  الييأن ص  س رج شام ، وهل  دلي  صنرب من ال يا  فلاك سعنا ص

الالشيئ صلظم فا  قيقف  من السلر  ه السلر ال سسفغنا لن شام فهي 
يفطل  سا ر ونير  من األسإاب إلنجال ليلية السلر وهل  كلها صشيام 
وليسد شام ، صما زلم هيكين  فإ  الري  قد خرج من العدم اليل  فال 
سب  صخرج   لا اليجيد وال مادة ص ا منها اليجيد  و لك من مفارقات 

                                                           

 ها كدا  لرد  م لديي خدالس فيدن نقد الشدبهة اإلللادسدة  -ينظر كفاب فين خلس هللا ؟  (1)
 ها خلس هللا ؟ فا اديم الفلقيدس الفلسدفا والنقدد الريسدييليجا ، د . سداما لدامر  ، 

 م 1/2016الييلرة العربية السعيدسة ، ط –، دار  ري ن 46صد
 85ينظر كفاب الصن  اليفقن ، مصطفا نصر قدسح ، صد (2)
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ال دة  ، وميا سجدر الفنبي  للي  ص  الالشيئ لند الفيء انيين س فلف لن الي
شيئ لند الفالسفة ، ففا الفلسفة ال  عنا وإارة الالشيئ سي  العدم  الال

اليل  ال مادة وال سب  ال  اقة ال زمأا  وال ص  شيئ صما فا الفيء ام فهي 
فيء انيين الفراغ فا اللقيقة شيئ وإ  صردوا ف  العدم اليل  فهي لند ال

الريا وهي وجيد مؤلف من لناصر فيء انية في  ك  ما نعرف  لن اليجيد 
 ال اليادة فاي  الطاقة والقيانين و يفلك القدرة واإلرادة للا   دا  الري   ن  
فاخفصار فراغ ليس ففارغ وهنا سأين الفناق  الداخلا ليصطلح الالشيئ 

ولرن  فا اللقيقة ليس فعدم وقد  الفيء انا  ه صن  من اليففر  صن  لدم
)العدم قب  خلس الري  هي  -الفره بهلا الفناق  هانء فاجلء  ه سقي  :

الفراغ الل  فإمأاننا  صير  ال وجيد ليأا  وال زما  وال مادة  ن  لالم دو  
ميا  ومن نير مدة وال صز  وال لدد  ن  ما سسيي  لليام الر اايات 

ك فهذا الفراغ غير المتصور يحول نفسه إلي ومع ذلفاليجييلة الفارنة ، 
وجود تام نتيجة حتمية للقوانين الفيزيائية ، أين كتبت هذه القوانين في 
ذاك الفراغ ؟ ما الذي قال للفراغ إنه حامل بكون مكون ؟ يبدو أنه حتي 

 .(1) .( هذا الفراغ خاضع للقانون 

وصقران  من القانلين فإمأانية خروج الري  من   ها ما سلاو  هيكين 
الشيئ   قر ر  هي صمر مفناق   ه ص  ما قاليا لن  ال شام هي فا اللقيقة 
شام وما األمر منهم  ال للإا فاأللفاظ وسفسطة فارنة ال معنا لها لجإليا 

  ليها ألج  الهروب من االلفراه ف الس لهلا الري  .

                                                           

 44-43فين خلس هللا ؟ د . ساما لامر    ، صد (1)
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من الييأن ص  س لس العدم شيإلا ؟ ه  من وصسا ما كا  األمر ه  فعال  
 الييأن ص  سلد  الالشيئ شام صو س رج  من العدم  لا اليجيد  ؟

والجياب وااح فالطإ  ال ألن  لدم فالعدم ال ينف  شيإلا ألن  بإسا ة 
ال سسفطي  ص  سينح اليجيد لنفس  فريف سينل  لغير ؟  ففاقد الشام كيا 

لهل  القضية فطر قة صخر  لن  ر س  سقيلي  ال سعطي  ، سيأن ص  ينظر
؟ ( اللاص  ص  النا   0+  0+ 0الر اايات الإسيطة  ها قلنا  اص  جي )

( ، يفيج  للا شام لرا س  ا من العدم ص  سأي  هلا  3( وليس) 0)
العدم لدس  القدرة للا ال لس واإلسجاد وبم ص  العدم هي انعدام ك  شام ومن 

أانية للا فع  هلك فال سيأن لشام ص  س  ا من بينها انعدام القدرة صو اإلم
العدم ،    ميا يفر   للا القي  ف   الالشيئ من الييأن ص  س  ا فشام 

  -صن  سيأن لش ص ص  سقي  اآل ا :

 * ناولد لشاما رانعا الليلة اليااية وكا  العشام الشيئ 

 * قابلد ال ص د فا اليير وصلطانا هلا اليصف لهل  الغرفة 

 .   (1) عم الالشيئ لليلا  ها وا  للي  الفلف  واليلح  * سصإح

وبالطإ  هل  وإارات فارنة ال معنا لها ألنها مؤسسة للا اليقيالت 
اإلللادسة الفا لي سار اليرم خلفها وورانها لفقد لقل  وا ءان   ه ها  ضرب 
فا الثيابد العقلية الفا لم سأن يف ي  ص   نسا  ص  س  ا للي  ييم وهي 

نها   رج من سلاو  ص  يداف  لن هل  الثيابد العقلية ، والغر   العجي  ص

                                                           

وسددراب اإلللدداد ،  يددءة  ءور ددءح ،  –واإلسدالم  –ينظدر كفدداب اللقيقددة اإللهيددة ، هللا  (1)
 هد 1/1438،  رجية ناسف اليال ،  مركء دالن  ، ط147-140صد
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صناح سشار  ليهم فالبنا  فا الغرب وفا لالينا العربا فلجة صنهم قامات 
لليية ال نظير لها فا العالم ميا يبين لها ص  اآللة اإللالمية الغربية 
الض ية ولقدة السيد الغربا الفا نليشها فا لالينا العربا  جرام األبياي 

من الغرب  فا لي كا  مث  هل  العليانية العربية الينبهرة فأ  شيئ س  ا 
القاهورات ، فالشعير فالدونية واالنهءامية النفسية ها اليسإليلة فشأ  رنيس 
لن  ير ر مث  هل  الفرهات ،    الهرام يإقا هراًم  فا لي صدر من 
مشاهير العالم وصفلاه  فهلا ال سغير من األمر شيإلا ، وقد الفره كبير 

ر فشارد دوكينء  فيصادمة خروج الشام من مال دة القر  اللاد  والعشر ن 
)فالف كيد ص   دو  شام  -الالشيئ  فا برنام   لفء ينا اسفرالا  ه سقي  :

من الشيئ مضاد للبديهة ، فالطإ  الينطس السليم ال سسيح فلدو  شام 
من الشيئ ولهلا األمر مشيي ومثير لالنفإا  و ج  ص  سأي  مشيقا ومثيرا 

للا   دا  الري  سج  ص  سأي   ية شام نام  هي  لالنفإا  ألج  قدر  
 .(1) الل  صخرج العالم  لا اليجيد (

  

                                                           

  اللدددة للدددا الجدددد  الددددينا اإلللددداد  اليعاصدددر فدددا مسددد لة  –ينظدددر شددديي  النهدددار  (1)
 م 1/2016، ط،  ري ن 149اليجيد اإللها ، لبد هللا العجير  ، صد
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 األكوان المتعددة :المبحث الثالث 
من بين األفرار الفا  ر ها سفيفن هيكين  ونافح لنها لدرجة ص  
ا فلد صكثر صفلات كفاف  الفصييم العظيم فراية األكيا  اليفعددة ، فريا 

دلي  اللدو  فيس لة الجاهبية ف   لدها ها اليسإليلة  ص  لار  هيكين 
لن خلس الري  كللك كا  للي  ص  سعار   انا صقي  صدلة اليؤمنين للا 
وجيد هللا فعد دلي  اللدو  ففراية األكيا  اليفعددة ، وهلا اليإل  يفعر  
لهء  الجءنية من صفرار هيكين  ملاوال بيا  ز ف وبطال  فراية سفيفن 

  -هلك من خال  النقاط الفالية :هيكين  و 

  -:نبذة مختصرة عن دليل التصميم  -أوال :

سأاد ينعقد  جيا  الإشر ة للا اإل قا  اليله  الل  للي  كيننا الل  
نليش في   ه ليس فا  هلك خاله بين اليال دة واليؤمنين   وسب  هلك 

والفا ال مظاهر اإل قا  والجيا  الإادسة فا صرجام هلا الري  الفسيح  
سسفطي  ص د  نرارها ، أل  الري  لي لم سأن للا هلا اللالة من اإل قا  ما 
وصلنا  لا هل  الللظة الفا نقرر فيها   قا  الري  وإ أام  ، فلرا ييجد 
كاننات  ية فا هلا الري   فالبد من  شروط ناسة فا الدقة ينإغا   يافرها  

 و لققها  فا الري  

 -لد اللانء للا جانءة نيب   سفيفن واينبرغ :سقي  الفيء انا اليل 
)للا ص  الفره ص  الطبيعة  بدو لا ص يانا جييلة صكثر ميا ينإغا لها ص  

 (1)  ري  (
                                                           

ص دددالم الفيء دددانيين فدددالعثير للدددا نظر دددة  نهانيدددة جامعدددة شددداملة  ، سدددفيفن واينبدددرغ ،  (1)
  م2/2006سير ا ، ط –،  رجية صدهم السيا  ، دار  الح 195صد
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وقد كشفد العليم اللديثة صليانا من اإل قا  واإل أام الييجيدة فا 
الري  ، وكليا  طيرت هل  العليم كليا كشفد لن صشأا  م فلفة من 

لرن هنا نقطة فا ناسة ، الفصييم اليبهر الل   راد ال  سفيوإ  العقي  
ن ص  األهيية ينإغا الفنبي  لليها لرا نقط  الطر س صمام اليال دة    ما سيأ

 قدم  اليعاره الطبيلية فا هلا اليضيار هي فا اللقيقة برهنة و دلي  للا 
مقدمات لقلية ينبنا لليها   إات وجيد هللا فالداللة العقلية ، فالعلم الطبيعا 
فلس  الفعر ف اليفداو  وبلس  مجا  ليل  ال سقدم دليال مإاشرا فا 

الطبيلية للظياهر قضيفنا ،  ه هي سسعا للرشف لن األسإاب اليادسة 
الطبيلية ، لرن  سقدم مسفندات  ف سس لليها الداللة اليطليبة ، وهلا ما 
سأشف لن ص د الينا س اليشفإأة واليشألة م  كثير من ال طافات 
اإلللادسة ، خصيصا  لك ال طافات الفا  جع  من العلم الطبيعا الفجر با 

مامها الإاب للبرهنة للا ميردا و يدا لليعرفة )اليله  العليي  ( فينغلس ص
وجيد هللا ،  ه صنها سفظ   دور فا دانرة األسإاب اليادسة فقط  ففش من 
بينها للا السب  الل  سقف خلف الظاهرة الفا  ر د معالجفها ، رافضة ص  
  رج من سجن هل  النظرة  فا لي دلد الدالن  جييعها للا ص  الل  

ن اسفعيا  الينطس نفس  للرد اليطليب هي خارج هلا السجن ، ومن الييأ
لليهم فإ  سعا اليللد للبرهنة للا لدم وجيد هللا هي اآلخر لي  خارج 
اإل ار العليا  ه ليس هناك دلي  لليا  جر با سقي     هللا ليس ميجيد ، 
فين اليهم الفنبي  للا هلا األمر  لرا نقط  الطر س صمام الفرا  اليال دة  

يية اللديثة للا وجيد هللا ، فاليعاره العليية  ينيا نسفد  فاليعاره العل
اللديثة ليسد دليال مإاشرا وإنيا ها  ؤسس لصلة البراهين العقلية ، فها 
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ص  العليم اللديثة   قدم صدلة للا ص  الري  مصيم  ميا يدفعنا  لا اإلقرار 
 . (1)فصلة اليقدمة العقلية القانلة ص  لر   صييم مصيم 

(ص  000-1939الليي ة  األمر أا دين كيني   ) و ؤكد لالم الفيء ام
العلم الفجر با  س برنا لن  ر س  قدسم الدالن  ص  الري  يفيف  بفصييم لا  
وص  هناك مصيم خلف هلا الفصييم لرن  لاجء لن  لديد هي ة هلا 

)   كا  العلم سقيم للا ال برة  ،  ها فهي س برنا ص   -اليصيم فيقي  :
البد ص   ري  قد نش ت من مسب  هكا ، ولرن   DNAا الرسالة اليشفرة ف

ما ني  هلا الفال  اللكا ؟ العلم و د  ال سسفطي  اإلجافة لن هلا السؤا  
للا للي  ص  يفرك  للدين والفلسفة ،  ال ص  هلا سج  صال سين  العلم من 

 (2) (االلفراه فالدالن  للا مسب  هكا لألص  صينيا وجدت  

فرر ن والإا ثين دلي  الفصييم الل   عارا  ل ص العديد من الي
  -فراية هيكين  للا هلا النلي الفالا :

 لر   صييم مصيم -: المقدمة األولي

 الري  ل   صييم شديد الفعقيد -: المقدمة الثانية

 .(3) ها الري  ل  مصيم   -: النتيجااااة

  
                                                           

 177-176شيي  النهار ، لبد هللا العجير  ، صد (1)
هدددد  قفددددد  العلددددم اإلسيدددددا  بيجدددديد هللا ؟  ، د . جدددددي  لينددددديكس ،  –العلددددم ووجددددديد هللا  (2)

 Credologos، ترجمة ماريانا كتكوت ، الناشر خدمة  328-327صد
،  107نيرمددددا  جددددايءلر  ، صددددد –ال صملدددك اإلسيددددا  الرددددافا لإلللدددداد ، فرانددددك  ير ددددك  (3)

  م1/2017 رجية مار انا كفريت ، دار اإلخية للنشر ، ط
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  -: ثانيا فرضية األكوان المتعددة

ااطر اليال دة ليياجهة اليضامين اليقدمة األولا من دلي  الفصييم 
 لا الإل  لهم لن م رج ، فيجدوا االفهم فا الفراية الفا  ر ها 

م 1957م ( وهلك فا لام 1982-1930الفيء انا األمر أا  هيي  سفر د  )
 ي  كاند ص رو ف  للدكفيرا  من جامعة برنسفي   الرا يليأية األمر أية 

 .( 1)اليفياز ةر  لا فراية األكيا  اليفعددة صو  شي

 قضا ف   الري  الل  نلن في  ليس هي الري  الي يد الييجيد  وها 
فا اليجيد وإنيا هناك لدد من األكيا  اليفعددة الالنهانية صو هناك صلدادا 
ا ية جدا منها فلي  سيأن ص  سفسر هلا الرم الهان  من الضإط الدقيس 
  الل  للي  الري  الل  نلن في  ، فين بين هلا الرم الهان  من األكيا

سييجد  فيا وا د منها مضبيط للا النلي اليطليب    األمر صشإ  ف مر 
اليانصي  ففر  فيز ش ص معين فا مقامرة بليينية سظ  اإليال جدا لرن 

%   ه البد ص  سفيز ش ص ما من 100ا فياالت ص  سفيز ش ص ما ها 
 نير  عيين .

د ومين  ي  للا لا ق  مناصرة و  ييد األكيا  اليفعددة اليلل 
والفيء انا  سفيفن هيكين  فقد  بنا القي  ففراية األكيا  اليفعددة وناصرها 

)   الضإط الدقيس فا قيانين  -فا كفاف  الفصييم العظيم ومن هلك قيل   :
الطبيعة سيأن  فسيرها فا ايم األكيا  اليفعددة  ، كثير من الناح لبر 

ا كاند  بدو فا زمانهم العصير نسبيا هلل الجيا  والفعقيد فا الطبيعة والف
من نير  فسير لليا ، ومثليا فع  دارو ن ووالس بففسير مظهر الفصييم 

                                                           

 139الصن  اليفقن ، مصطفا قدسح ، صد(1)



 

 

857 

اليعجء ألشأا  الراننات اللية من نير  دخ  كانن للي  ، فإ  فررة 
األكيا  اليفعددة سيأنها  فسير الضإط الدقيس للقاني  الطبيعا من نير 

 .  (1)للفنا ( اللاجة ل الس خير هي الل  خلس هلا الري  ليص

  انيين منهم   دوارد  ر .و اف  هيكين  فا هل  الفراية كثير من الفيء 
.ما هه   لي  هيكين  من ص  فررة األكيا  اليفعددة  فعار   (2)هار سي  

)سقدم الضإط الدقيس للري  دليال من اليهلة  -م   دلي  الفصييم  ه سقي  :
م  فطل  وجيد صكيا  لديدة صو األولا للفصييم اإللها اخفر  ما صدفة لييا

 . (3)  صيييا يفطل  كينا وا دا فقط (

   هيكين  فا كفاف  عالفصييم العظيمع يهاجم  فاسفيا   فررة وجيد 
مصيم خلف هلا الفصييم و لاو  ص  ينفصر لفراية األكيا  اليفعددة  ،  
فإعدما سرد هيكين  فا كفاف  فع  مظاهر اإللجاز واإل قا  فا خلس 

  من دقة النياميس والثيابد الرينية سييا القي  الرينية األربعة )القي  الري 
الجاهبية(  -القية الرهرومغنا يسية  –القية النيو ة الضليفة  –النيو ة القي ة 

 اافة  لا مظاهر الفس ير الل  للي  الري  يفسام  لن سب  ومن سقف 
ف   هللا هي  ورام هلا الفصييم و عر  جياب اليؤمنين ف نهم سيليبي  

                                                           

 241شيي  النهار ، لبد هللا العجير   ، صد(1)
م( فلرا ولالم كينيات بر طانا قضا معظم 2007-1919) - دوارد  ر  هار سي  :(2)

وجامعدددة صر ءوندددا ، ومعدددروه فعيلددد  للدددا ز دددادة  ففدددرة مهنفددد  فدددا جامعدددة مدددا سفيسدددفس
ينظااار  اإليماااان الفلبدددلفات فدددا الردددي  اليفيسددد  ولرفإددد  لعلدددم الفلدددك لجيهدددير القدددرام ، 

اقتباسات موثقة لمشااهير العلمااء فاي العصار الحاديث ، جاوردون  –بالخالق والعلم 
 ها 1/1438، ترجمة مركز دالئل ، ط148ليدنر ، صا

 101نفس اليصدر  ، صد (3)
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الياقف خلف هلا الفصييم زاليا ص  هل  اإلجافة وجدت فا صسا ير الشعيب 
البدانية و لقفها منهم اليهيد وبدت واالة فا  را هم الفرر  العهد القدسم ومن 
خلفهم النصارى  فقد اسف دمها الالهي ا  يما األكي نا فا اليجادلة بيجيد 

  اللاد  والعشر ن رنيس صساقفة فيينا الرب واسف دمها  ديثا فا بداسة القر 
)اآل  فا بداسة القر   -الراردينا  كر سيفر شينبير  فقد كف  قانال :

اللاد  والعشر ن فإ  الرنيسة الرا يليأية  ياج  اليءالم العليية مث  
الدارو نية الجديدة وفراية مفعددة األكيا  فا للم الرينيات والفا ابفررت 

 . (1) والفصييم الييجيدين فا العلم اللدي  ...( لفجن  الدلي  السا س

)ليسد  لك ها  جافة العلم  - م سعق  للا هلا االلفقاد فقيل  :
اللدي  ........    الضإط الدقيس فا قيانين الطبيعة سيأن  فسير  بيجيد 
األكيا  اليفعددة والعديد من الناح للا مر العصير قد صرجعيا  لا هللا 

لطبيعة الفا لم سأن لها ص   فسير لليا فا لصرهم ، جيا  و عقيدات ا
لرن م  قيام دارو ن ووالس فشرل كيف ص  ما سظهر كفصييم معجء ألشأا  

فإن مفهوم متعدد اللياة سيأن  ص  سظهر دو  ص   دخ  ميجيد فيقا 
األكوان يمكن أن يفسر الضبط الدقيق للقانون الفيزيائي دون حاجة 

 . (2)(  لكون لمصلحتنالموجود محسن يقوم بخلق ا

  

                                                           

 196-195ينظر الفصييم العظيم ، سفيفن هيكين  ، صد (1)
 198ينظر نفس اليصدر  ، صد (2)
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  -:الرد علي فرضية األكوان المتعددة  -ثالثا :

 عراد فراية األكيا  الالنهانية صو اليفعددة  لا نق  لنيف من 
قب  اليفرر ن والإا ثين الغربيين و يأن  ل يص صبرز االنفقادات فا النقاط 

  -الفالية :

اففقار هل  الفراية  لا األدلة العليية الفا  ؤ دها فيبناها للا -1
مجرد   يينات فيء انية روج لها صصلابها  لد    ير األيدليجيات الرافضة 
لضرورة اإلقرار بيجيد خالس مفعا  لن اليادة والءما  واليأا   ، وقد  يالد 

اليبينة الفصر لات من قب  مفرر  الغرب  اليناهضة لهل  الفراية و 
  -:جها واففقارها  لا الدلي   ومنهاا فيا

 -ما قال  فرانك  ير ك فا كفاف  عال صملك اإلسيا  الرافا لإلللاد ع:
)ولرن  فسير األكيا  اليفعددة ملئ فيشأالت مفعددة صولها وصهيها صن  ال 
دلي  للي  فاألدلة  بين ص  ك  الياق  اليلدود النهانا ص ا  لا اليجيد فا 

جار الربير ، وهلا الياق  النهانا هي  لديدا ما نطلس للي  الري  ، فإ  االنف
وجد ص  واق  نهانا  خر  فهي خارج نطاي مال ظفنا فلم يللظ ص  ص د ص  
صدلة للا وجيد هل  األكيا  لللك فررة األكيا  اليفعددة هل  ليسد صكثر من 

 سيا  صليا فبركة ميفافيء قية قصة خيالية من قصص الجنيات  قيم للا 
 . (1) وها منفصلة لن الياق (

                                                           

، 121-120نيرمدا  جدايءلر  ، صدد –ال صملك اإلسيا  الرافا لإلللداد ، فراندك  ير دك (1)
 م 1/2017مصر ، ط – رجية مار انا كفريت ، دار اإلخية 
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) قيقة منطقية اإلمأانية ليجيد  -. : (1)سقي  الفيلسيه صنفينا فلي
صكيا  مفعددة فالقيانين الطبيلية ال اصة بها ال  ؤكد ص   لك األكيا  ميجيدة 

 . (2) فالفع  ، وال يفيفر اآل  ص  دلي  للا صلة وجيد األكيا  اليفعددة(

ب     األمر نير مقفصر  لا اففقارها  لا الدلي  ب     فررة األكيا  
اليفعددة فررة نير لليية فاليرة وال سيأن  خضالها لقيالد العلم ، وقد صرل 
الرثير من الغربيين للا هل  الجءنية ، يياح الإا   فا معهد سدنا للفلك 

مجا  اليال ظة ليك فارنء  كيف ص  نظر ة األكيا  اليفعددة  عفبر خارج 
)للينا  ار خ العلم بفررار ص  الفلص الفجر با ليس خيارا  اافيا  -:

الفراية الفا  قي  ص  األكيا  اليفعددة ميجيدة فعليا سفإقا للا الدوام نير 
 . (3) قابلة للفلص(

فاليعليم ص  من صهم قيالد الينه  الفجر با لند فلص ص  لاهرة هي 
منفف لن فراية األكيا  اليفعددة ،  ه ال اليال ظة والفجربة وهي صمر 

                                                           

ا، صلددف العديددد مددن الرفدد  الفددا م( فيلسدديه بر طددان2010 – 1923) -صنفددينا فلددي :(1)
 ددد   فرددرة اإللدد  قاربددد الثال ددين كفافددا  فقددد  ددءلم  ركددة اإلللدداد فددا العددالم ليددا يء ددد 
لدددن نصدددف قدددر  ، نيدددر صنددد  وفدددا  خدددر  يا ددد  صلدددف كفافدددا فدددا نسدددخ فيددد  كددد  صليالددد  

لتفاصاايل أكثاار عاان حياتااه يراجااع كتااا  رحلااة اإلللادسددة السددافقة فعندديا ع هندداك  لدد ع . 
، 35كذا يقود العلام أشارا المالحادة إلاي اإليماان  ، دو عمارو شاريف صااه –عقل 

   م4/2011مكتبة الشروق الدولية ، ط
-120كيدددف نيدددر صشدددرح مال ددددة العدددالم صفردددار  ؟ ، صنفدددينا فلدددي ، صدددد -هنددداك  لددد   (2)

 م 1/2017، ترجمة جنات جمال ، مركز براهين ، ط121
 231اللقيقة اإللهية ،  يءة  ءور ءح ، صد(3)
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سبي  ليال ظا ها ألنها فررة ميفافيء قية مففقرة  لا الشياهد واألدلة للا 
 صلفها . 

)ال  يجد  ر قة الخفإار فراية األكيا   -: (1)سقي  بيرنارد هاسش  
اليفعددة فها ملغية  فا من نا ية اليبدص ، وهلك فسب  اخفاله قيانين 

كيانها الي فلفة الفضيات األساسية فال سيأن رصد شام فيها الفيء ام أل
ولللك فها ليسد نظر ة سيأن   إا ها للييا ، وهألا فإ  الفصديس فاألكيا  
اليفعددة هي  سيا  رو ا فغ  النظر لن صسليب  خفانها بلغة لليية 

 . (2) ور ااية(

 -فيقي  :و ضيف الفيلسيه الفيء انا فجامعة كاليفيرنيا كر   كاندلر 
)   نظر ة األكيا  اليفعددة الفا يؤمن بها هيكين  سفظ   دسا ملأيما 

 . (3) لليها فعدم القابلية لالخفإار صبدا(

   فررة األكيا  اليفعددة  ناق  شفرة   - فناق   م  شفرة صوكام:-2
صوكام والفا ها وإارة لن مبدص اقفصاد الفرر وهي مبدص ينشد االنلياز  ل  

ا بنام النظر ات والفصيرات، لن  ر س االسفعانة ف ق  قْدر من الإسا ة ف
اليسليات لففسير اليقان  اليثبفة، وقد كا  هلا اليبدص هي سالل صوكام 

                                                           

فيء ددانا فلرددا صمر أددا صليددانا الييلددد ، سقدديم ف فلددا  فددا الددديناميأا  -بيرنددارد هدداسش :(1)
ينظااار اإليماااان بالخاااالق الرهربانيدددة العشددديانية ، والفيء دددام الفلريدددة الشيسدددية النجييدددة ، 

 148والعلم، جوردون ليدنر ، صا
، 197اإلسيددا  ف ينشددفاين ودارو ددن يهللا ، بيرنددارد هدداسش ، صددد -الرددي  الييجدد  نانيددا (2)

 فرانرلين ليأس ، نييجرسا ، مطإعة كار ر 
 202الصن  اليفقن ، مصطفا نصر قدسح ، صد(3)
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اليفض  فا معارك  الييفافيء قية، وهي كللك سالل اليللدين الجدد اليفض  
فا معاركهم م  اليؤلهين   ي  يرفضي  فررة اللاجة  ل   ل  فا  فسير 
الظياهر الرينية بدليى االكففام فالففسيرات العليا، فا اليقاب  لهر مبدص 
 خر ل صيم مبدص نص  صوكام، وهي: مبدص اد القط  ، ونص : اففر  

 .(1) األكثر  يثيا كاند األشيام القليلة نير كافية

و طبيقا لهلا اليبدص للا ما نلن فصدد  يفضح فطال  فراية األكيا  
 ففر  اإلسيا  فعدد ال نهانا من األكيا  ، ف اله نظر ة  اليفعددة  ه صنها

ال لس الفا  فضين اإلسيا  فأي  وا د خلق  خالس مدبر  أيم ، ف    ؤمن 
بيجيد كانن لاق  ميفافيء قا خلس هلا الفنانم وصن  هلا الري  صفسط فأثير 

كي  للا فع  الفقديرات وخيس معادالت  50010 من اإلسيا  بيجيد  
هات  لي  ال نهانية لففسير هلا الصن  لن  ر س العشيانية واليصادفة دو  

 . (2) دخ  خارجا 

سقي  صسفاه الفلسفة فجامعة صوكسفيرد اإلنجليء  ر فشارد سي نبرو  
) ن  ارب من الجني  اففرا   رليي  من األكيا  نير  -....( :-1934)

سببيا لشرل مالمح كي  وا د فا  ين ص  اففرا  كيا  وا د اإلل  اليفرافطة 
 . (3) كفي  فاليهية(

                                                           

،  رجية و عليس / مليد 60ينظر كفاب  اليفاميم الغربية لن هللا ، براين ميرلا ، صد(1)
  م1/2018لبنا  ، ط –بيروت  –نيام سيد سالمة ، مركء 

 208الصن  اليفقن ، مصطفا نصر قدسح ، صد(2)
 120هناك  ل  ، صنفينا فلي ، صد(3)
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يلكر الالهي ا فرانك  ير ك ص  فررة األكيا  اليفعددة  فررة فا لة  -3
نظرا ألنها  عفيد للا فررة الفسلس  فا اليااا فاففرا  لدد ال نهانا من 

صكيانا سيث  اسفلالة فعلية ،  األشيام اليلدودة سيام كاند صساما صم كفإا صم
.، وهناك  (1)فيسفلي  ص  سأي  هناك لدد نير ملدود من صكيا  ملدودة 

العديد من األمثلة الفا اربها اليفررو  ليياليا من خاللها فطال  
الفسلس  فا اليااا ومنها ما هكر  األمر أا الالهي ا وليم لين كر غ ف ن  

فع  من ص  شام ، ولرن  ها كا  اليااا ال سيأن ص  ييجد لدد ال مفنا  فال
فال بداسة فهي نير مفنا  وإها كا  ال مفناميا فييجد لدد ال نهاسة ل  من 
اللياد  اليااية وهي صمر مسفلي   ، و لف  كر غ للا اسفلالة وجيد 
لدد ال مفنا  من األشيام فا الياق  ف ن  لي كا  هلك ميأنا فسيفضا  لا 

، وقد اسف دم كر غ مثا  الررات الرخامية ليياح  (2)مفارقات نير معقيلة 
الفناقضات اليفر إة للا القي  فالفسلس  الالنهانا فا اليااا ،  ي  قا  

  -هلا اليثا  جءم من الليار الل  دار بين  وبين لا سفروب   –)  ي  
صننا صملك لددا المفناميا من الررات الرخامية وصردت ص  صلطيك فعضها فا 

اففر  صنا صردت ص  صلطيك لددا المفناميا من الررات الرخامية ، الياق  ، 
ا د  الطري كا صفع  هلا ها ص  صلطيك الررات كلها وفا هل  اللالة لن 
يفإقا لا شيإلا ، و ر قة صخر  ها ص  صلطيك الررات الرخامية هات األرقام 
دد الفردسة و ينإلل سيإقا لا لدد ال مفنا  صسضا ، قد سأي  معك نفس الع

                                                           

 121ال صملك اإلسيا  الرافا لإلللاد ، فرانك  ير ك ، صد(1)
مقداالت مدن الإلدي  الغربيدة اليعاصدرة  –ينظر الدلي  الرينا للا وجديد هللا  عدالا   (2)

، دار األصددددلين ،  29ص / فددددال  النجددددار ، صددددد -فددددا فلسددددفة الدددددين ، د. سددددعيد فدددديد   
 م  1/2016ط
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الل  معا ، وفا اللقيقة فر  منا سيأي  مع  نفس العدد الل  كا  معا 
قب   قسيي   لا صرقام فردسة وزوجية ، و ر قة صخر  ص  صلطيك ك  الررات 

وما صللا وبهل  الطر قة سيأي  لدسك لددا ال مفناميا  4الرخامية من رقم 
 ( 1)من الررات الرخامية بينيا سيأي  معا  ال  كرات فقط( 

كر غ ير د ص  يياح مفاسد القي   فالفسلس  الالنهانا فا اليااا 
 فاا  الالمفناميات  -1 -من خال  اليثا  السابس  ومن هل  اليفاسد: 

وهي صمر ملا   ه كيف  ففاا  الالمفناميات فيأي  ص دها صكبر من اآلخر 
صو صصغر من  ؟ فعدد الررات الفا م  كر غ  إقا للطر قة األخيرة الفا 
اففراها لفقسيم الررات صصغر من الفا م  سفروب  وهيا فا نفس اليقد 

 كرات النهانية صمر نير مقبي  لقال

، هي صمر م الف لطبيعة الالمفناهاالء ادة الياقلية لالمفناها ، و  -2 
فلي  لي ايينا كرات كر غ للا كرات سفروب  ، سفءداد كرات كر غ 

 الالنهانية وهي صمر فا   الالنهانية فإاافة كرات سفروب 

 ساو  نير اليفيا الت ، فلي  سصير ما هي صصغر مساو ا ليا -3 
هي صكبر فررات كر غ األصغر  ساو  كرات سفروب  األكبر  وهي ميا سجءم 

 العق  بإطالن  .

هكر وليم كر غ  ووافق  فرانك  ير ك فع  اإلشأاليات الفا  ياج   -4
صن  ال  يجد  ر قة معروفة لفيليد مجييلة فراية األكيا  اليفعددة ومنها 

من العيالم ولم يفيأن ص د من  فسير كيف صو لياها وجدت هل  اليجييلة 
                                                           

 نددا ييسددف ،  –،  رجيددة / سددليم اسددأندر 134القضددية ال ددالس ، لددا سددفروب  ، صددد  (1)
 م 2/2013مأفإة دار الرلية ، ط
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اليفنيلة من العيالم ، و ضاه  لا هلك ص  هل  الفراية الفا سيقد 
ليعاراة الضإط الدقيس للري  ها نفسها سففطل  قدرا كبيرا من الضإط 

فرا  وجيد صكيا  مفعددة ال يلغا اللاجة  لا لرا  بدص مث  كيننا ، للا فاف
وجيد مصيم ب  يء د من ارورة وجيد  ، فإها كنا نقي  فضرورة وجيد خالس 
ليفسر الضإط الدقيس لري  وا د فين فاب صولا  ءداد هل  الضرورة لند 

 . (1)اففرا  وجيد صكيا  مفعددة لها مقدار كبير من الضإط 

)اففرا  ص   -ا اليسلم  يءة  ءور ءح :صخفم فيا قال  اليفرر البر طان
هناك نراا و  طيطا مسإقا وهكام خلف الري  هي  فسير صكثر  ياسأا من 
نظر ة األكيا  اليفعددة ، فسا ة وقية هل  اللجة  فجلا فا مثا  الش ص 
الل  سير فلدسقة فيها سر ر مر   من اليرود الينسقة للا شأ  وإارة صنا 

 . (2)يد بياسطة فسفانا( ص إك و سفنف  صنها قد صي
  

                                                           

وإجافددات لددن صكثددر مددن مانددة مددن األسددإللة الصددلإة األخددرى  -مددن صددن  هللا ؟ ينظددر  (1)
،  رجيددة جيليانددا خددير  ، دار منهدد  الليدداة ، 77لددن اإلسيددا  ، رافددا زاكددار يح ، صددد

  م1/2011ط
 232اللقيقة اإللهية ،  يءة  ءور ءح ، صد(2)
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 الحتمية:  المبحث الرابع

والفا لها  اللفيية ا د  األفرار الإارزة فا كفافات سفيفن هيكين 
صلة فقضية اليجيد اإللها ، فإها كاند الطبيعة  عي  فقيانين ونظم ال 
 ف لف وال  فبد  فيا اللاجة  لا اففرا   ل   ها ؟ و لك ها اإلجافة الفا 
صجاب بها ال فالح للا نابليي   ينيا س ل  نابليي  كيف سيأن  فسال 

 . (1)اليجا  هلل فا هلا الفصير ؟ 

وجر دددا للدددا مدددله  اللفييدددين سدددار هددديكين  للدددا نفدددس الددددرب الدددل   
سلر  السافقي  للي   بنا  مله  اللفيية الفيء انية وناصرها فا كفافا   ولدم 
سأن األمر مقفصرا للا  فيية القيانين الطبيلية ب   عد  األمر  لا السليك 

ت كيييانية اإلنسانا فقد شيلد اللفيية  اإلنسا  نفس  فهي وإارة لن  فالال
بدين الدلرات الي فلفدة فدا جسدد  وص   دددي  لدن اإلرادة اللدرة هدي ادرب مددن 
ادددروب الددديهم وال ددددا  الفردددر  ، ولسدددد صدر  صص عجددد  مدددن  دددا  رجددد  مدددن 
اليففدددر  صنددد  ميصددديه فدددالعلم و شدددار  ليددد  فالبندددا  س فدددء  اإلنسدددا  سدددليك  

، فدينين فد ؟وليا ف  ومشالر  فا  فالالت كيييانية ؟ صم من  دا  هدؤالم اليف
للددا صسددة  ددا  سيفضددح مددله  سددفيفن هدديكين  فددا هددل  الجءنيددة مددن خددال  

  -النقاط الفالية  :

   -: ماهي الحتمية -أوال :

 عنا لييمية قاني  الطبيعة و بي ها وا رادها فال   - عر ف اللفيية :
  لف وال مصادفة وال جياز وال  مأا  أل  ك  شام فا الري  ارور  

وك   د  مشروط فيا يفقدم  صو سصلإ   ففر بد ص دا   لالقات  ابفة ،
                                                           

 41ينظر الفصييم العظيم ، سفيفن هيكين  ، صد(1)
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الري  فا ا جا  وا د من مطلس اليااا  لا مطلس اليسفقب  ، ميا سجع  
نظام الري   ابفا شامال مطردا ، وك  لاهرة من لياهر  مقيدة فشروط  لءم 
 دو ها ااطرارا ص  خااعة لقاني  سجعلها نفيجة ارور ة ليا قبلها ومقدمة 

ااطرارا ص  خااعة لقاني  سجعلها نفيجة ارور ة ليا قبلها ومقدمة  دو ها 
شر ية ليا فعدها ميا سعنا ص  ك  ما سلد  ال بد ص  سلد  و سفلي  

  . (1) دو  سيا  
  -: مذهب هوكينج في مسألة الحتمية -ثانيا :

 ديث  لن القيانين الطبيلية فطرل العديد من األسإللة  يبدص هيكين 
والفا من بينها ، وما مصدر هل  القيانين  ؟ وه  هناك صسة اسفثنامات 
للقاني  الطبيعا كاليعجءات مثال ؟ ، و سفعر  هيكين   جافة السافقين من 
العليام للا هلين السؤالين ومين هكرهم كبلر وجاليليي ودسأارت ونيي ن 

صكدوا  لهية مصدر هلا القيانين هلا فالنسإة  لا السؤا  األو  ، لرن وكلهم 
)فإ   -الرج  لم ير   بهل  اليصدر ة لفلك القيانين فعلس للا هلا قانال :

فا اإلجافة لن السؤا  األو  سفسفبد  و س   –سقصد اإلل   – يليف  
ألو  فإ  اللغء بلغء  خر ، لللك  ها صقلينا هللا فا اإلجافة لن السؤا  ا

انهيارا  قيقيا سيه س  ا م  السؤا  الثانا : ه  هناك معجءات صو 
 . (2) اسفثنامات للقيانين (

                                                           

اآلفداي اليسدفقبلية  ،  –اللصداد  –األصدي    -ظر فلسفة العلدم فدا القدر  العشدر ن ين(1)
، الهيإلددددة اليصددددر ة العامددددة للرفدددداب ،   23 دددد ليف/  د. سينددددا  ر ددددف  ال دددديلا ، صددددد

 م1/2009ط
 40ينظر الفصييم العظيم ، سفيفن هيكين  ، صد(2)
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صما السؤا  الثانا فقد لر  وجهفا نظر م فلففين  زام هلا السؤا   
فر س ير  صن  ال ييجد اسفثنامات للقيانين الطبيلية وللا رصح هؤالم صكثر 

صفال ي  وصرسطي ، والفر س الثانا هم ص إا  كفاب اإلنر س القدام     يرا 
الدسانات فقد رص  صنصار هلا الفر س ص  هللا لم س لس القيانين و س  ب   ن  
خلس القيانين واسفثنامات هل  القيانين فلي  من الييأن ص  سطالإ  اليصلي  
فشفام ص د صقاربهم من مر  ال سيأن شفام  صو ليض   دا للجفاه قب  صوان  

ها من األمير ال ارقة للسنن والنياميس الرينية ، وللا نلي ما فع  صو نير 
نيي ن  ي  الفقد ص  مدار الريك  ال بد وص  سأي  نير مسفقر أل  شدة قية 
جاهبية كيك  لريك   خر سففسب  فا ااطراب مدارات الرياك  وهي 
االاطراب الل  يفءايد فيرور اليقد ميا ينف  لن   ما سقيط الريك  فا 

شيس صو  فال   خارج النظام الشيسا هلا  إقا للقيانين الطبيلية لرن ال
نيي ن صرل ف   هناك قية لليا سففدخ  لف ري هل  القيانين و عد  من 

   . (2)،(1)مدارات الرياك  بين اللين واآلخر 

وقد  بنا سفيفن هيكين  وجهة النظر القانلة ف ن  ال سيأن ص  سأي  
الطبيلية  وإال ما كا  قانينا فالقاني  من ش ن  صال  هناك اسفثنامات للقيانين

                                                           

 41-40ينظر نفس اليصدر ، صد(1)
م( رف  الل  النيي نا لفعددي  مسدارات 1827-1749) لرن سييي  بيير دو الفالح(2)

الرياك  وقرر ص  االاطرافات اللاصلة والنا جة لن مدارات الرياكد  ليسدد  راكييدة 
فليدد   ددؤد  هددل  الفراكيددات  ها زادت لددن  دددها  لددا ااددطراب النظددام بددين الرياكدد  

لغددا فعضددها مدد  الددإع  بدد     هددل  االاددطرافات للددا  ددد زلددم الفددالح دور ددة ص   
و ينظر فلسفة العلم في القرن العشارين ، د و يمناي يرياف الخاولي ،  فعضها فعضا

 م 2000، سلسلة عالم المعرفة ، 86صا
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ص   –)وها فا  قيقة األمر  -سشل لن قإضف  ص  شام فقد للس قانال :
 –قالدة العلم اللدي  كل  واليبدص اليهم اين كفابنا هلا  -اللفيية العليية

فالقاني  العليا ال سعد قانينا للييا    كا   –سقصد كفاب الفصييم العظيم 
 . (1) يد  مر إطا فقط فعدم  دخ  كانن خاري للطبيعة (صي

لند هلا اللد ب  امفدت لفشي  السليك  ولم  قف  فيية هيكين 
الإشر  ، فالسليك الإشر  صو اإلنسا  بيج  لام هي نفاج  فالالت فيء انية 
وكيييانية بين الجء إلات اليأينة لجسي  ودمان  فين يءلم امفالك اإلنسا  
 رادة  رة فهي خا ئ فا زلي  ، فاإلنسا  وإارة لن  فالالت كيييانية ال 

ا ص  لري  ملأيم فالقيانين الفيء انية كللك اإلنسا  ملأيم صق  وال صكثر فري
فيجييلة من القيانين البييليجية الفا  فلأم فا  صرفا   وسليك  ولن هلا 

)وأل  الناح  -األمر سقي   سفيفن هيكين  فا كفاف  الفصييم العظيم :
ية سليشي  فا الري  و ففاللي  م  األشيام األخرى بداخل  فإ  اللفيية العلي

سج  ص   نطبس للا اإلنسا  صسضا ، في  ص  العديد سقبلي  فررة ص  اللفيية 
العليية  لأم العيليات اليادسة فإنهم سقيمي  بإع  االسفثنام للسليك الإشر  
ألنهم سعفقدو  صننا نيفلك  رادة  رة ....... من الصع    ي  كيف  عي  

اد  ، ولللك يبدوا صننا لسنا اإلرادة اللرة  ها كا  سليكنا سلدد  القاني  الي
 . (2)سي  صكثر من  الت بييليجية وص  اإلرادة اللرة مجرد وهم ( 

                                                           

 41ينظر الفصييم العظيم ، سفيفن هيكين  ، صد(1)
 44-41ينظر نفس اليصدر ، صد(2)
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و بدو ص  هلا اليله  ليس خاصا بهيكين  و د  ب  هي مله  لامة 
.البروفيسير الفطير   (1)اليال دة ومنهم للا سبي  اليثا  جير  كي ن  
يار ة وه  للناح  رادة  رة فجامعة شيأاني  فقد  عر  لقضية األفعا  االخف

لند   يانها ؟ وقد صجاب لن هلا السؤا  ، وميا جام فا  جابف  ص  اليخ 
وصلضام الجسم هم األووية الفا  ف ل القرارات ، وهم وإارة لن جء إلات 
و ر ي  ونظام هل  الجءنيات ملدد سلفا لن  ر س الجينات والبيإلة اليليطة 

كهربانية نافعة من هل  الجء إلات ، ومياد ، وإ  قرارا نا مبنية للا نإضات 
كيييانية  نفق  من خلية لصبية  لا صخر  ، وإ  هل  النإضات والريياو ات 
ال بد ص   فإ  القيانين الفيء انية وبالفالا فاخفيارا نا ال بد ص   فإ  هل  القيانين 

سير ، و ؤكد هلا اليعنا ببيا  فطال  االلفقاد الساند ف ننا من الييأن ص  ن
خارج اإل ار الفيء انا لليخ و ر قة ليل  ، كيا صن  من الإطال  ص  س رج 
لنا جهاز الريبيي ر ص  نفيجة خاله النفيجة اليبرمجة في  مسإقا ، وخلص 
من شر    لا ص   ر ة اإلرادة مجرد وهم وص  من ير  خاله هلا فعلي  

 .(2)ل م اإل إات 

  

                                                           

، نشدر م 1949جيدر  كدي ن، صسدفاه للدم األ يدام الفطدير  فاليالسدات اليفلددة ولدد لدام (1)
مقاالت فا لشرات الصلف لن فراية الفطدير ، وليد  صسدفاها فدا جامعدة شديأاني  

كتااا  معركاااة  ينظاار فاليالسددات اليفلدددة األمر أيددة فددا قسددم  للددم البيإلدددة والفطددير  ،  
، المكتباة العصارية للنشار والتوزياع 36لماذا اختلفوا ، دوخالد سعيد ، صاا –التطور 

 م1/2018القاهرة ، ط –
دليلك الي فصر فا اللديار بدين اإلسيدا  واإلللداد ،  –ينظر كفاب اإلللاد لليبفدنين   (2)

 2/2015اإلسياليلية ، ط –، دار الرا    178هشام لءما ، صد
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   -: الصارمة الرد علي حتمية هوكينج -ثالثا :

ال شك ص  ما هكر  هيكين  من ص  العالم فأ  ما في  س ض  للفيية 
صارمة يفعار  م  الدين جيلة و فصيال وهلك من خال  سد  الإاب صمام 
اليعجءات والفا  عد صهم دلي  من دالن  نبية ص  نبا مرس  من قب  هللا لء 

الشران  و عط  مبدص  وج  ، كللك ههاف   لا جبر ة اإلنسا  سغلس الإاب صمام
الثياب والعقاب والل   نبنا للي  الشران  اإللهية ، وللا وج  الرد للا 

  -صفرار   وهلك فا النقاط الفالية :

   القي  فلفيية السليك الإشر  لهي ارب من اروب اللط 1-1
من قيية اإلنسا  وكرامف   ه يفلي  اإلنسا   إقا لهلا اليله   لا  لة من 

س فلف كثيرا لنها فريا ص  اآللة لها نظام وقاني   عي   إقا ل  اآلالت ال 
فرللك اإلنسا  وال س فا للا ه  فصر ما فا هلا اليله  من  ط من 
كرامة اإلنسا  وقييف  بين الييجيدات ، وقد يفعج  الإع   ينيا سقرص مث  
هلا الرالم لرن ال نرافة فا هلا األمر فليس األمر مجرد ليازم ليله  

)الجنس  -: ج  ب  هي سصرل فيا هي صشد وصنرا من هلا  ه سقي  هيكين الر 
الإشر  ليس  ال  مجرد  ثالة كيييانية  للا سطح  كيك  مفيسط اللجم 
يدور  ي  نجم مفيسط  فا مجييلة  رفية فا مجرة من مإلات فاليين 
اليجرات ، نلن فغاسة الففاهة للدرجة الفا ص  ي  ص  الري  كل  ميجيد من 

 . (1)نا ، هلا سيشاف   قيلنا صنك سف ففا لي صنيضد صنا لينا  ( صجل

                                                           

صقددي  بددراهين د.جددي  ليددنرس فددا  فنيددد مغالطددات منرددر  الدددين ، جيدد  و ر يدد  ص يددد (1)
 هد1/1437،مركء  دالن  ، ط 80 سن ، صد
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   امفالك اإلنسا  إلرادة  رة منل  هللا  ساها   قيقة  وإ  شأك 2-1
فيها اليشأري  ، أل  مبنا الشران  والقيانين اليدنية قانية كلها للا األمر 

لفءام  ، ومن والنها فين يلفءم بهل  الشران  والقيانين سسفلس ص  يثاب للا ا
س الفها سسفلس ص  سعاق  للا م الفف   ساها ، لرن كيف يفصير الثياب 
والعقاب فا ل  رآ ة جبر ة ملضة ؟ ، فنفا اإلرادة اللرة لن اإلنسا  
 جع  من األ أام الفا  طبس للا اإلنسا  فا  الة م الفف  للشران  صو 

ا اقفرفف  يدا  ب  هي القيانين  ص أام لالية نير لادلة ألن  ال هن  ل  فيي
مدفي   ليها دفعا  فاللر ة شرط صساسا لليسإليلية فإ  معناها ينففا فا ل  
انعدام اللر ة  ص  فا اللالة الفا سأي  فيها مصدر األفعا  اإلنسانية خارجا 
لن اإلنسا  نفس   صو  ري   صرفا   خااعة ليقفضيات الطبيعة ولم سأن 

لن هلك  جع   ياة اإلنسا  خالية من  لإلنسا  دور فا  سجادها ، وفضال
ص  معنا ومن ص  قيية وبال هده ، هلا هي مآ  الفصير اإلللاد  لإلرادة 
اإلنسانية ، كيا ص  إللغام  ر ة اإلنسا   داويات خطيرة للا اليجفي  فإها 
كا  اليجرم مجبيرا للا  جرام  فيا اليبرر األخالقا ليعاقبف  ؟ وإها كا  

ا   سان  فيا اليبرر ليأاف    والثنام للي  ؟ وما اليبرر اليلسن مجبيرا لل
لالمفعا  من وجيد الشرور الإشر ة والر  وإارة لن ربي ات مبرمجة لفؤد  
صلياال ملددة ال  سفطي  االنفراك لنها ؟ ب  ما هي مبرر اليللد لالمفعا  

 نا ؟ من اليؤمنين ووصفهم فالجه  ونير   اليا صننا ال  ر ة لنا فا اخفيارا
وما اليبرر لالشفغا  بفلصي  اليعرفة  ها لم سأن اليرم قادرا للا فرز 
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اليعاره الصليلة من الإا لة فهي ال سعدو ص  سأي  ملركا مدفيلا  لا 
 .  (1) نفان  ملددة فغ  النظر لن  بيعة  لك النفان  فا  د ها ها ؟ 

م  ص  األدلة الفلساية لها قييفها  ال ص  اليال دة ال سقفنعي  وال 3-1
يؤمني   ال فاألدلة الفجر بية ، فقد ص بفد فع  الفجارب ص  األفعا  
االخفيار ة ليسد وإارة لن نشا ات كهربانية ب  ييجد لد  اإلنسا   رادة 

د.و لدر منفصلة لن النشاط الرهربا لليخ ، ومن هل  الفجارب ما قام ف  
بنفيلد مؤسس للم جرا ة األلصاب اللدي  صكثر من صلف ليلية جرا ية 
ليراا األلصاب اللين ال سسفجيبي  للعالج ، وقد  او  ص نام  جران  
للجرا ات ص  يفيص   لا ميا  العق  داخ  العق  الإشر  لن  ر س 

ي  في  ليراكء القشرة الي ية الي فلفة فا اليقد الل  سأ الفنشيط الرهربانا
الير    لد الف دير اليياعا ، ولند  نشيط منطقة معينة كاند يد 
الير    فلرك فيلاو  الير   ص  سينعها لن اللركة بيد  األخرى ، 
ولندما ناقش بنفيلد مراا  صجابيا ف ن  هي الل  سلركها وصنهم ال سسفطيعي  

ر    لد منعها . والشاهد من هل  الفجربة صن  بينيا كاند ا د  يد  الي
الفلأم اليإاشر للنشاط الرهربا للقشرة الي ية كاند  رادة الير    لاو  ص  
 ينعها فاليد األخرى ،    هلك يؤكد ص  لإلنسا   رادة منفصلة لن النشاط 

 .(2)الرهروكيييانا لليخ 

                                                           

 82النهار ، لبد هللا العجير  ، صدينظر شيي  (1)
هأدددلا سقددديد العلدددم صشدددرح اليال ددددة  لدددا اإلسيدددا  ، د.ليدددرو شدددر ف ،  -(  ر لدددة لقددد 2)

 مصر -، مأفإة الشروي الدولية4/2011، ط217صد
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كددددددللك صكددددددد د.روجددددددر سددددددبير  اللاصدددددد  للددددددا جددددددانءة نيبدددددد  ألفلا دددددد  
نصفا اليدخ  ص  اليلدانف العقليدة اليسفايضة  ي  اخفاله ولانف ك  من 

 . (1)ال  عفيد للا نشاط اليخ الياد  وإ  كاند  سفعيل  كآلة 

نفا  مأانية  دو  اليعجءة اسفنادا  لا اللفيية الفا   ض   -1-2
لها القيانين الطبيلية ،    فررة ص  اليعجءات ها خري لقيانين الطبيعة 

انفظام سيام  دخ  ص د  فضين مغالطة وها ص  قيانين الطبيعة  عي  ف
لفعطيلها صم لم يفدخ  والصليح لأس هلك فالقيانين الطإلية  عي  فشرط صال 
يفدخ  ص د لفعطي   لك القيانين ، س برنا قاني  الجاهبية لنيي ن صننا  ها 
قلفد  فا ة فا الهيام فإنها  فيا سفسقط للا األر  ولرن هلا القاني  ال 

   ر س الففا ة  ا  سقي ها للا األر  سين  ص  ص د من الفدخ  والفرا
واإلمساك بها ، فأليات صخر  يفيق  القاني  ما سيلد  م  األخل فعين 
االلفإار لدم  غير الشروط الفا  جر  فيها الفجربة ، ولفيايح هل  الجءنية 

من 1000) ها واعد فا درجا هلا األسبي   -: (2)سقي  سا  ح لي س
فا األسبي  الل  يلي  فإ  1000القادم واألسبي  2000الجنيهات وصافد 

                                                           

 217(  نفس اليصدر ، صد1)
سددددا  ح لددددي س ص ددددد ليالقددددة الفرددددر فددددا القددددر  العشددددر ن ، ليدددد  مدرسددددا لدددددألدب (  2)

م  دددين اخفيدددر فدددا جامعدددة كامبر ددددج فالفءكيدددة لينصددد  1954اإلنجليدددء   فدددا لدددام 
األسدددفاهسة فدددا األدب اإلنجليدددء  فدددا ففر دددا العصدددير اليسدددطا ولصدددر النهضدددة وهدددي 

بهدا  لددا لدددد  منصد  شددغل   فدا  قالددد  ، كفد  لددي س صكثددر مدن  ال ددين كفافدا واصددال
ينظدر كفداب اليسديلية صكبر مدن القدرام ، ومدا  دءا  صليالد   جدد صليفدا مدن القدرام سدني ا. 

 –اليجدددردة ، سدددا .  ح . لدددي س ،  رجيدددة سدددعيد فددداز ، دار صوفيدددر للطإالدددة والنشدددر 
 م  1/2006القاهرة ، ط
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قيانين للم اللساب  سيح لا بفيق  صننا س جد فا اليرة القادمة الفا صففح 
من الجنيهات ولرن لنففر  صننا فا اليرة القادمة الفا 4000فيها درجا 

من الجنيهات فقط فياها سج  ص  صسفنف  ؟  1000ففلد فيها درجا س جد 
فرقد ؟  إعا ال سج  للا اسفنفاج ص  لصا ما قد ص  قيانين اللساب قد اخ

من الجنيهات من درجا ، شام سيأي  3000خري قيانين اليالسة وسري 
مضلأا هي ص  ندلا ص  قيانين اللساب  جع  اإلسيا  بيجيد مث  هلا 
اللص صو  دخل  صمرا مسفليال  ه للا العأس فعي  القيانين الطبيلية هي ما 

 . (1)كشف وجيد اللص( 

هناك فاري بين اليسفلي  الفيء انا واليسفلي  العقلا  -2-2
فاليسفلي  العقلا ال سجيز العق   دو   كاجفيا  الضدين ونير  لرن 
اليسفلي  الفيء انا ال سين  العق  وال سلي   دو   فيثال درجة نليا  اليام 

، و فجيد لند درجة معينة لرن لي قلنا العأس ص  اليام يفجيد 100ها 
والعأس فالنسإة للغليا  فهلا مسفلي  فيء انا ال 100 بلغ  رار    لندما

سلي  العق   دو   لي  غير  ركي  اليام مثال كشأ  وزواسا الروافط بين هرا   
فين الييأن جدا ص  سلد  العأس أل  واا  القيانين صللم فطر قة ليلها 

واا  السنن  كيا ص  صان  اليي ير ملرك السيارة صللم فطر قة  ركيإ  فرللك
 .  (2)والنياميس الرينية وهي هللا  إارك و عالا 

: لي  نءلنا م  ال صيم وسلينا جدال فعدم  مأانية اليعجءة فهلا ال 3-2
يد  للا انففام اليجيد اإللها فريا ص   دو  اليعجءة دلي  للا وجيد هات 

                                                           

  468(  ينظر صقي  براهين د. جي  لينيكس ، ص يد  سن ، صد1)
  452(  ينظر نفس اليصدر ، صد2)
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لهي  قادرة للا  سقاه الناميح الطبيعا ، فرللك انفظام القيانين الطإلية
دلي  للا  وجيد هللا  ه القاني  سلفاج  لا من سقنن  كيا ص  القاني  الطإعا 
يد  للا لناسة هللا ورلايف  ل لق  ، فال شقاي بين القاني  واليعجءة فا 

 .   (1)الرشف لن صا   السلطا  األلل  فا هلا اليجيد  

:   هيكين  وصمثال  مين ينفي  اليعجءة سعفيدو  فا نفيهم 2-4
يعجءة للا رآ فهم اليادسة للعالم فالعالم هي الييجيد وال ييجد ما هي مفعا  لل

لن  يفلأم فا سنن  ونياميس  ، القصد ص  الرآ  الفلساية والقنالات 
الش صية ها السب  فا  بنا كثير من صرباب العلم الطإعا ليقيالت اإلللاد 

لالم  إعا ل  ، فال سغفر ص د فأي  من يروج ليقيلة من مقيالت اإلللاد 
صيف  ووزن  فا العالم الغربا  ، فدلي  الليادسة الفا ييصف بها صنصار 
العليم الطإلية دلي  مجرد  لن الدلي ،  ولقد الفره بهل  اللقيقة لالم 

-1941األ يام األمر أا الالصدر  الفطير  الربير سفيفن جا  جيلد )
د اإلسيا  فال رافة )لم  ص  السلاجة ف كثرنا  لا   -م (  ه سقي  :2002

القدسية الفا  دلا ص  لليام العلم الطبيعا نياهج مثالية للييايوية نير 
اليفليءة وصنهم منففلي  بدرجات مفساو ة للا كافة اال فياالت ، و صلي  
فاسفنفاجا هم فقط للا وزا  الدلي  ومنطس اللجة ، نلن ندرك ص  الفليءات 

                                                           

(  ينظدددر بدددراهين النبددددية والدددرد للدددا الفرااددددات اليسفشدددرقين والينصدددر ن ، د . سدددداما 1)
 م  1/2018السعيدسة ، ط –، دار  ري ن 48لامر  ، صد
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اقف النفسية ، ك  هلك يلع  دورا قي ا والففضيالت والقيم االجفياوية واليي 
 (1)فا ليلية االكفشاه ( 

                                                           

، مركدء 144ينظر  ال  رسان  فا اإلللاد و العلم واإلسيا  ، لبد هللا الشهر  ، صدد (1)
 م 1/2014لبنا  ، ط –نيام 
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 نتائج البحث :من 
اليله  الطبيعا ليأي  اليله  الي فار لدس  لففسير  اخفار هيكين  -1

نش ة الدين ، فقد لء  مس لة اإلسيا  فال الس صو اإلل  لد  الإشر ة فشأ   ام 
 لا  اجفهم الفطر ة إلسجاد  فسيرات منطقية للظياهر الطبيلية الغامضة 

  يلهم، ومن  م فهي سسفإعد اليصدر اإللها للدين .
اد فيله   ل  الفجيات ومفهيم اإلل  لند  وإارة لن  بن  هيكين  االلفق -2

لنصر نان  لجه  اإلنسا  فاألشيام فهلا اإلل  سيفم  زا ف  كليا  م  عبإلة 
هل  الفجيات وسيفم القضام لليها نهانيا لندما سص  العلم  لا  بر ر جيي  

 اللقانس الرينية .
اسة   نظرا أل  كاند صكثر األمير الفا  يرت هيكن  فررة ص  للري  بد -3

اإلقرار ببداسة للعالم سعقإ  اإلقرار ف الس لهلا العالم ، وقد اسفعا  لنها 
فقاني  الجاهبية   أل  الري  سيأن ص  س لس نفس ، وقد لار  هيكين  دلي  

 اللدو  فيس لة الجاهبية.
 من صخطام هيكين  ال لط بين القاني  واليسيلة . -4
وصف  لألدسا  فا كفافا   فاألسا ير ألنها ال  من  ناقضات هيكين  -5

 عفيد للا دلي  وها مل  خيا  بينيا يدلا هي ص  الري  سي لس نفس  
فسب  الجاهبية دو  امفالك  أل  ني  من الدلي  ال لقلا وال  جر با وال ص  

 شام.
ام ب  امفدت لفشي  السليك لم  قف  فيية هيكين  لند هل  اآلر  -6

الإشر  صو اإلنسا  بيج  لام هي نفاج  فالالت فيء انية  ، فالسليكالإشر  
وكيييانية بين الجء إلات اليأينة لجسي  ودمان  فين يءلم امفالك اإلنسا  
 رادة  رة فهي خا ئ فا زلي  ، فاإلنسا  وإارة لن  فالالت كيييانية ال 

 صق  وال صكثر .
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 نا  –القضية ال الس ، لا سفروب  ،  رجية / سليم اسأندر -26
 م 2/2013ار الرلية ، طييسف ، مأفإة د

اإلسيا  ف ينشفاين ودارو ن يهللا ، بيرنارد  -الري  الييج  نانيا -27
 هاسش ،  فرانرلين ليأس ، نييجرسا ، مطإعة كار ر 



 

 

882 
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كيف نير صشرح مال دة العالم صفرار  ؟ ، صنفينا  -هناك  ل   -36
 م 1/2017فلي ،  رجية جنات جيا  ، مركء براهين ، ط
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دسفيد بيرلنسأا ،  رجية  وهم الشيطا  اإلللاد ومءالي  العليية ،-37
 هد1/1437و عليس لبد هللا الشهر  ، مركء دالن  ، ط

األصيلية اليللدة وإنرار اإلل  ،   ليف /  ليسفر  -وهم دوكينء  -38
جيليانا كيليأات ماكجرا  ،   رجية / مليد ليد  ، اليركء  –ماكجرا  

 م  1/2017بيروت  ، ط –اإلسالما للدراسات االسفرا يجية 

قرامة نقدسة فا كفاب الفصييم العظيم  –اليصيم األلظم   -39
 –ية للعليم للبروفيسير سفيفن هيكين   ، د . سن الليا ا ، الدار العرب

 .م1/2014ناشرو  ، ط
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