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علــى  التجريبيــة  العلــوم 
مثلــت  أهنــا  مــن  الرغــم 
تقــدم  يف  نوعيــة  نقلــة 
اإلنســانية، إال أهنــا مل تكــن وحدهــا 
وســيلة تلــك النقلــة، وإمنــا هــي جمــرد 
حلقــة يف سلســلة طويلــة متصلــة عــر 
الزمــان مــن العلــوم واملعــارف املرتاكمة 
والي حصلها اإلنسان خالل مسرته 

منذ نشأته األوىل. 
صفــة  يتخــذ  مل  العلمــي  والبحــث 
مؤخــرا  إال  والتجريــب  املوضوعيــة 
القــرن  يف  يد رينيه ديــكارت  علــى 
ال  بينمــا  امليــالدي،  عشــر  الســابع 
ميكــن ألي مثقــف إنــكار أن سلســلة 
البحــوث العلميــة ظلــت جاريــة منــذ 
نشــأة اإلنســان األول، وإن كانــت مل 
تتخــذ بعــد الصفــة البحثيــة الــي بينها 

هبــا علومــا قبــل قرنني أو ثالثة خلت، 
كعلم النفس مثال، إذ مل يكن خيضع 
مل  واضحــة، كمــا  منهجيــة  ألســس 
يوضــع علــى حمك التجريــب العملي، 
فكان أكثر التصاقا ابلفلســفة. األمر 
مشــابه إذا نظــران إىل موضــوع »علــم 
وإن  الزاويــة،  نفــس  مــن  التنجيــم« 
خمتلفــا  يبــدو  التنجيــم  موضــوع  كان 
فكثــر  الشــيء......  بعــض  أيضــا 
مــن املمارســات مل تكــن فيمــا مضــى 
معــدودة ضمــن العلــوم، مث اكتســبت 
صفــة العلميــة فيمــا بعــد حــني أمكــن 
والقيــاس،  للمالحظــة  إخضاعهــا 
مــا يفقــد  مــا جنــد علمــا  بينمــا اندرا 
صفــة »العلميــة« فيمســي ضــراب مــن 
ضروب اخلرافة واملمارسة اجلوفاء عند 
شــرحية كبرة من املنتســبني لثقافة هذا 

ديكارت، إذ اختذ حبث اإلنسان عن 
احلقيقة وقتذاك طابعا فلسفيا متلبسا 
يف كثــر مــن األحيــان بوجهــة النظــر 
حيــاة  مــدار  والــي كانــت  الدينيــة، 
اجملتمعــات اإلنســانية القدمية مجيعها. 
الفلســفي  الطابــع  ذلــك  ظــل  وقــد 
والــذي ال ميكــن فصلــه عن الدين هو 
املهيمــن منــذ البــدء علــى مجيــع فــروع 

املعرفة. 
وينشــأ لــدى كثريــن اعــرتاض مفــاده 
ال  األقدمــني  معــارف  مــن  أن كثــرا 
ينبغي عدها علوما، وذلك جملرد عدم 
خضوعهــا ملبــدأ التجريــب، ومن تلك 

املعارف »التنجيم«.. 
وعلــى فــرض ســالمة هــذا االعــرتاض 
مــن الزيــغ، فــإن علومــا كثــرة معتــرة 
يف هــذا العصــر مل يكــن أحــد ليعرتف 
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علــى  متامــا  ينطبــق  وذلــك  العصــر.. 
ال  احلــايل،  الوقــت  يف  »التنجيــم« 
سيما يف جمتمعات تشيع فيها اخلرافة 

ويعم اجلهل. 

أمساء عديدة واملسمى واحد 
لــو أننــا ُجــزان حواجز الزمــن إىل الوراء 
رجوعــا إىل العصــور الغابــرة، لرأينــا أن 
لفظــة »تنجيــم« ال تعدو كوهنا وصفا 
جلانــب مــن جوانب تلك املمارســات 
األجــرام  ودراســة  مبالحظــة  املتعلقــة 
الســماوية وحركتهــا ومواقعهــا ابلنســبة 
تلــك  وأتثــر  البعــض،  بعضهــا  إىل 
املواقع على البيئة واإلنسان. وغي عن 
الذكــر أن هــذه املمارســات اكتســبت 
عديــدا مــن األســاء، كالتنجيم، وعلم 
اهليئة، وعلم األجرام السماوية، وعلم 
علــم  ومؤخــرا   ،astronomy الفلــك
مــا  غايــة   .cosmology الكونيــات
يقــال أن كل هــذه األســاء تشــر إىل 
املسمى ذاته، والذي سنصطلح على 
اختيار اسم »علم التنجيم« منها عر 

هذا املقال. 
  

التأثــري  وثنائيــة  الفيزايئــي  احمليــط 
والتأثر 

النظرة إىل احمليط الذي يعيش فيه املرء 
ويؤثــر فيــه ويتأثر به تتســع ابســتمرار، 

وتتناســب طــرداي مــع التقــدم املعــريف 
مــن  حــني  ففــي  لإلنســانية ككل. 
األحيــان مــا كان لإلنســان أن يــدرك 
وجود أقوام تعيش على الضفة الغربية 
ذلــك  أن  حــىت  للمحيط األطلنــي، 
احمليــط عــرف يف األدبيــات اجلغرافيــة 
القدميــة ابســم »حبــر الظلمــات« وقــد 
شــكل حــدا وهنايــة جغرافيــة للعــامل يف 
زاويــة  تلبــث  مل  مث  القدميــة،  اخلرائــط 
لــرى  اتســعت  أن  الضيقــة  النظــر 
اإلنسان حدودا أبعد، وجتاوزت تلك 
احلــدود الكــرة األرضيــة بســرها، حىت 
بلــغ بصــر ذلــك املخلــوق الضعيــف 
إىل أعمــق أعمــاق الكــون الســحيقة، 
واتســع مفهــوم البيئــة ابتســاع حــدود 
اآليت  البيئــة  تعريــف  وصــار  البصــر، 
هــو األمشــل: هــي جمموعــة الظــروف 
احلــي  ابلكائــن  احمليطــة  والعوامــل 
واملؤثــرة يف مجيــع مظاهــره احليويــة ويف 

تركيبه الداخلي وشــكله اخلارجي ويف 
سلوكه. 

جمــاال  للبيئــة  هــذا  تعريفنــا  يــدع  ومل 
إلنــكار التأثــر والتأثــر املتبــادل بيننــا 
وبــني مجيــع مــا حييــط بنــا مــن مظاهــر 
تلــك  مجلــة  ومــن  حيــة،  وغــر  حيــة 
بعــدت  الســماوية،  األجــرام  املظاهــر 
عنــا أم قربــت، كــرت حجمــا وكتلــة 
هــذا  بعكــس  والقــول  صغــرت.  أم 
الفلــك  علــوم  دراســات  مــن  جيعــل 
األحبــاث  ومراكــز  اجلامعــات  يف 
حمــض  الفضائيــة كلهــا  واملؤسســات 
عبث، األمر الذي ال ميكن أن يتفوه 

به عاقل. 
  

أتثــري األجــرام الفلكيــة بــن اإلقــرار 
واإلنكار 

يف اجملتمعــات ذات املســتوى العلمــي 
يتخــذ  مــا  كثــرا  املتــدين  والثقــايف 

ومل يــدع تعريفنا هذا للبيئة مجاال إلنكار التأثري والتأثر املتبادل بيننا 

وبــني جميع ما يحيط بنا مــن مظاهر حية وغري حية، ومن جملة تلك 

املظاهر األجرام الســاموية، بعدت عنا أم قربت، كربت حجام وكتلة 

أم صغرت. والقول بعكس هذا يجعل من دراسات علوم الفلك يف 

الجامعات ومراكز األبحاث واملؤسسات الفضائية كلها محض عبث....
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دجليــا،  مظهــرا  التنجيــم 
مــن  ادعــاء  يف  ويتمثــل 
الطالــع  قــراءة  يدعونــه 
املســتقبل  واستشــراف 
رمجــا ابلغيــب. بينمــا األمــر 
ذلــك  مــن  النقيــض  علــى 
املتحضــرة  اجملتمعــات  يف 
والبالغــة مســتوايت عليا يف 
العلم والثقافة، فالتنجيم يف 

تلــك اجملتمعــات يتخــذ مظهــرا جتريبيا 
لــه تطبيقاتــه يف خمتلف جوانب احلياة 
على مســتوى كل من الفرد واجملتمع، 
حىت أن مناذج استفادة اإلنسانية من 

علم التنجيم يضيق عنها احلصر.  
  تشهد مالحظتنا املوضوعية للتاريخ 
وتشــاهبا  اتفاقــا  هنــاك  أن  اإلنســاين 
الشــعوب  مجيــع  بــني  عامــا  أخالقيــا 
اإلنســانية يف احلقبــة الزمنيــة الواحدة، 
هــذا االتفــاق األخالقــي علــى الرغــم 
من عدم توافر سبل اتصال أو تواصل 
ال سيما يف العصور الغابرة، ال ميكن 
تفســره إال بن مؤثــرا خارجيــا يؤثــر 
يف تلــك اجملتمعــات وحييــط هبــا حبيث 
والعقــل  أفرادهــا  أمزجــة  يف  يتحكــم 
اجلمعي هلا. فلنعتر هذا القول فرضية 

حناول إثباهتا عر هذا املقال. 
أوال  نطــرح  الفرضيــة  تلــك  وإلثبــات 
جزئيــة نتفــق عليهــا مجيعــا، وهــي أن 

هنــاك اتفاقــا يف الطبائــع بــني األفــراد 
يف رقعــة جغرافيــة معينة تبعا لدرجات 
ملســتوى  وتبعــا  الــرودة،  أو  احلــرارة 
رطوبــة اهلــواء، وتبعــا للقــرب أو البعــد 
التأثــر  إن  بــل  االســتواء،  خــط  مــن 
يتعــدى الطبائــع ليطــال أيضــا الصفــة 
التشرحيية لألجساد من حيث الطول 
واحلجــم وشــكل اجلمجمــة ومالمــح 
الوجــه وغــر ذلــك، فقاطنــو املناطــق 
األفطــس  ابألنــف  يتميــزون  احلــارة 
خبــالف قاطــي املناطــق البــاردة ذوي 
أهــل  األنف األقى الضيــق، كذلــك 
املناطــق املشمســة تبــدو بشــرهتم أقتــم 
من بشرة أهل املناطق الي حيول فيها 
انتشــار  دون  ابلغيــوم  الســماء  تلبــد 
ضــوء الشــمس. وكمــا نعلــم، فاحلــرارة 
والرطوبــة ومســتوى االســتضاءة وغــر 

منشــؤها  الفيزايئيــة  املؤثــرات  تلــك 
حركــة وموقــع جرم فلكي ابلنســبة إىل 
األرض، إنــه جنــم الشــمس، كمــا ال 

خيفى على أحد. 
فــإذا ثبــت وقــوع البشــر يف بقعــة مــا 
مــا،  لنجــم  عــام  واحــد  أتثــر  حتــت 
فكــم ابحلــري أن أنخــذ يف احلســبان 
مواقــع  وأتثــرات  النجميــة  التأثــرات 
أم  عنــا  -بعــدت  الفلكيــة  األجــرام 
قربــت- يف مجيــع مظاهــر احليــاة على 

األرض وما عليها من أحياء!  
والقــرآن اجمليــد مــرتع ابإلشــارات إىل 
التأثــرات مــن هــذا القبيــل حنــو قولــه 

تعاىل: 
َوإِنَّــُه   * النُُّجــوِم  مبَِوَاِقــِع  أُْقِســُم  ﴿اَل 

ْعَلُموَن َعِظيٌم﴾ )1(  َلَقَسٌم َلْو تـَ
َضــلَّ  َمــا   * َهــَوى  ِإَذا  ﴿وَالنَّْجــِم 
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َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى﴾ )2( 
اِرِق﴾ )3(  َماِء وَالطَّ ﴿وَالسَّ

َماِء َذاِت احْلُُبِك﴾ )4(  ﴿وَالسَّ
َماِء َذاِت اْلبـُرُوِج﴾ )5(  ﴿وَالسَّ

ِبزِينَــٍة  يَــا  نـْ الدُّ اَء  ــمَ السَّ نَّــا  زَيـَّ ﴿ِإانَّ 
اْلَكوَاِكِب * َوِحْفًظــا ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن 

َمارٍِد﴾ )6( 
وَالنُُّجــوَم  وَاْلَقَمــَر  ــْمَس  ﴿وَالشَّ

رَاٍت﴾ )7(  ُمَسخَّ
َقــاَل ِإينِّ  َنَظــَر َنْظــرًَة يِف النُُّجوِم * فـَ ﴿فـَ

َسِقيٌم﴾ )8( 
ومل ختل كتاابت املسيح املوعود )عليه 
الصالة والسالم( الي هي بتأييد إهلي 
خــاص مــن تلــك اإلشــارات الدقيقــة، 

إذ يقول حضرته:  
»إن زمــن النــيب ..... هــو األلــف 
اخلامــس وهــو يتبــع أتثر املريــخ، وهذا 
يف كــون  يكمــن  الــذي  الســر  هــو 
املفســدين  بقتــل  ُأمــر  قــد    النــيب  
الذيــن قتلــوا املســلمني وأرادوا القضــاء 
وهــذا  إابدهتــم.  علــى  وعزمــوا  عليهــم 
هــو أتثــر املريــخ بمــر هللا وإذنــه..... 
إن التجلــي األعظــم واألكمــل واألمت 
يف البعثــة الثانيــة للنــيب  هــو جتلــي 
الثانيــة  اســم أمحــد فقــط، ألن البعثــة 
السادســة.  األلفيــة  أواخــر  مقــدرة يف 
هــي  السادســة  األلفيــة  عالقــة  وإّن 
بكوكــب املشــرتي، وهــو الســادس من 

مجلــة اخلنّــس الكنّــس. وإن أتثــر هــذا 
ســفك  مــن  املبعوثــني  مينــع  الكوكــب 
الــدم، وينّمــي العقــل والــذكاء وموهبــة 

االستدالل« )9( 
املســيح  مــن كتــاابت  املقتبــس  هــذا 
املوعود )عليه الصالة والسالم( جيمل 
حزمــة مــن املعــارف داخلــه، حــىت وإن 
كانــت هــذه املعــارف تعــد اآلن مــن 
مجلــة األســاطر الــي ال تعــدو يف نظــر 
كثــر مــن املعاصريــن كوهنا خرافة، بيد 
أن حــىت األســاطر تكــون مبنيــة علــى 
أســاس أصــل صحيــح، وهــذا األصــل 
الصحيح هو ما ضمن هلا البقاء حىت 
وصلت إلينا، وإن كانت وصلت وهبا 
قدر كبر من التشوه. على أية حال، 
أن  إىل  تشــر  التارخييــة  احلقيقــة  فــإن 
لكوكــب املريــخ أتثــرا جالليــا الحظــه 
اإلنســان القــدمي ابلتكــرار، وإليــه عــزا 
احلرب ودوافعها وأتثراهتا، فكان اسم 
مارس March علمــا علــى إلــه احلــرب 

يف املثيولوجيا الرومانية. 
 ،Jupiter املشــرتي كذلــك 
ضمــن  األضخــم  الكوكــب  ذلــك 
قــد  الشمســي،  النظــام  كواكــب 
بوصفــه  يف املثيولوجيا الرومانيــة  ُعــدَّ 
مناظــرًا  ويعــد  والــرق،  الســماء  إلــه 
اإلغريقيــة.  امليثولوجيــا  يف  لزيــوس 
يقــر  وكان  رومــا،  كان جوبيرت راعــي 

والنظــام  العدالــة  ويضمــن  القوانــني 
إللــه  ويعد جوبيــرت أاًب  االجتماعــي. 
احلــرب مــارس وابلتــايل يعد جًدا لكل 
املؤسســني  من رومولوس ورمــوس 

األسطوريني لروما.  
مفــاده  اعرتاضــا  احدهــم  يثــر  قــد 
ترديــدا  يعــدو  ال  بذلــك  القــول  أن 
حــىت  أن  فنقــول  األولــني.  ألســاطر 
علــى  مبنيــة  تكــون  األولــني  أســاطر 
شــيء مــن األصــل الصحيــح، بدليــل 
شــعوب  يف  تولــد  قــد  األســطورة  أن 
خمتلفــة بنفــس التفاصيــل مــع اختالف 
مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  األســاء، 
التباعــد املــكاين أو الزمــاين بــني تلــك 
الزهــرة،  كوكــب  فمثــال،  الشــعوب، 
لــدى  واجلمــال  للحــب  رمــز  هــو 
خمتلــف الشــعوب، ورمــز إليــه يف كثــر 
من املثيولوجيات القدميــة آبهلــة، فهــو 
البابليني، وإانان لــدى  عنــد  عشــتار 
عند  روت  وعشــتا  ، مريني لسو ا
عنــد  يت  د و فر أ و  ، لفينيقيني ا
بــل  الرومــان،  اإلغريق، وفينوس عنــد 
وحــىت يف الكتــاب املقــدس رمــز الزهرة 
الثــاين  اجملــيء  إىل  الصبــح(  )كوكــب 
األخــر،  الزمــن  يف    للمســيح 
ففي رؤاي يوحنا الالهويت: »َأاَن َيُسوُع، 
هِبــِذِه  َلُكــْم  أَلْشــَهَد  َمالَِكــي  َأْرَســْلُت 
اأُلُمــوِر َعــِن اْلَكَنائِــِس. َأاَن َأْصُل َوُذرِّيَُّة 
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ْبِح اْلُمِنُر« )10(  َداُوَد. َكوَْكُب الصُّ
املســيح  حضــرة  مقتبــس  إىل  نعــود 
املوعود، ولنــَر، مــاذا عــى أصــال بتأثــر 

الكوكب؟! 
حيــدث أن تكــون األرض واقعــة حتــت 
أتثــر جــرم فلكــي مــا بشــكل دوري، 
بشــكل  التأثــر  ذلــك  يتكــرر  فأحيــاان 
ســنوي كمــا هــو احلــال مــع الشــمس 
والقمــر، واترة يتكــرر بعد عقود كتأثر 
املذنب هايل والذي يقرتب من األرض 
يف مدار بيضاوي شديد االستطالة مرة 
كل 72 عامــا حمــداث جمموعــة تغــرات 
فيزايئيــة وجويــة ونفســية لــدى مظاهــر 
وهكــذا  الكوكــب،  هــذا  علــى  احليــاة 
احلــال ابلنســبة جلميــع عناصــر النظــام 
واملؤثــرة  مجيعهــا  املتحركــة  الشمســي 
بعضهــا يف بعــض. فــال ميكــن لعاقــل 
أن ينفــي ذلــك التأثــر املتبــادل، فقــول 
املســيح املوعــود بوقــوع األرض حتــت 
أتثــر املريــخ يف زمــن النــيب اخلــامت، مث 
وقوعهــا حتــت أتثــر املشــرتي يف زمنــه، 
أمــر ال غضاضــة فيــه، ويتفــق والقانــون 

السائد يف الطبيعة. 
ومواقعهــا  الســماوية  األجــرام  وحلركــة 
البعــض أتثــرات  ابلنســبة إىل بعضهــا 
يف مجيــع مظاهــر احليــاة علــى كوكــب 
األرض حبيث ال متلك املخلوقات من 
تلك التأثرات فكاكا، ومن أبرز تلك 

التأثــرات أتثــر اجلاذبيــة احلافظ لوضع 
كوكــب األرض ككل وكذلــك احلافــظ 
لوضع األجسام عليه من شجر وبشر 

وماء وهواء....إخل، يقول تعاىل:  
َيا مبََِصاِبيَح َوِحْفًظا  نـْ َماَء الدُّ نَّا السَّ ﴿َوزَيـَّ

ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم﴾ )11(  َذِلَك تـَ
فــإن مل نقــر بتلك احلقيقة، فماذا نقول 
عــن ظاهــرة املــد واجلــزر احلادثــة بتأثــر 
حبيــث  األرض،  علــى  القمــر  جاذبيــة 
إن الســوائل كميــاه البحــار واألهنار بل 
وحىت الدماء يف العروق منسوهبا يرتفع 
حتــت أتثــر تلــك اجلاذبيــة، أفــال يؤثــر 
هــذا علــى األمزجــة واحلــاالت النفســية 
كذلــك، حبيــث ختتلــف تلــك األمزجة 

ليال عنها هنارا؟!   
الــرايح  حركــة  عــن  مــاذا  كذلــك 
املوسيــة الــي لوالهــا النعدمــت وســيلة 
وجــه  علــى  مــن  العظمــى  التلقيــح 
كمــا  الكوكب؟! أوليســت الرايح 

يقــول تعــاىل عنهــا: ﴿وََأْرَســْلَنا الــراَِّيَح 
َلوَاِقَح﴾ )12(؟! أوليســت حركة الــرايح 

مجيعها منشؤها الشمس؟! 
واألمثلــة مــن هــذا القبيــل كثــرة حبيــث 

يضيق عنها نطاق احلصر.  
هــذا  يف  حيــدث  خفــي  أتثــر  وكل 
الوجود املادي قد أشــار هللا تعاىل إليه 
ابملالئكــة، حيــث إن لفظة »مالئكة« 
مشــتقة مــن املــادة اللغوية »م-ل-ك« 
ِمــالك  املســتفادة  معانيهــا  مــن  والــي 
األمــر ومقاليــده. واملالئكــة يف التصــور 
اإلســالمي يعــزى إليها إجــراء إرادة هللا 
تعــاىل يف اخلليقــة، فإليهم يشــر التنزيل 
ْوِقِهــْم  ِمــْن فـَ ُهــْم  احلكيــم: ﴿خَيَاُفــوَن رَبـَّ

ْؤَمرُوَن﴾ )13(  ْفَعُلوَن َما يـُ َويـَ
تعــزى  الســماوية،  األجــرام  فتأثــرات 
إىل تلــك املالئكــة، الــي ال حتيــد عــن 
قيــد شــعرة. واملالئكــة  تعــاىل  أمــر هللا 
وصفــي  اســم  اإلســالمي  التصــور  يف 

فإن مل نقر بتلك الحقيقة، فامذا نقول عن ظاهرة املد والجزر 

الحادثــة بتأثري جاذبية القمر عىل األرض، بحيث إن الســوائل 

كمياه البحار واألنهار بل وحتى الدماء يف العروق منسوبها يرتفع 

تحــت تأثري تلك الجاذبية، أفال يؤثر هذا عىل األمزجة والحاالت 

النفســية كذلك، بحيث تختلف تلك األمزجــة ليال عنها نهارا؟!   
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يطلــق علــى عــدة مظاهــر، ومجيع تلك 
املظاهر مبينة يف القرآن اجمليد و نلمح 
إضــاءات عليهــا يف  قــول خــامت النبيني 
املوعــود  املســيح  و كذلــك كالم   
)عليه الصالة و السالم(. واألمر برمته 
يتعامــى عنهــا،  غابــت عمــن  حقائــق 
وحينمــا عــر املســيح املوعــود عــن مثــل 

تلك احلقائق الدقيقة قال:  
املرتبطــة  النورانيــة،  النفــوس  ُذكــرت   «
الــروح  ارتبــاط  الســماوية  ابألجــرام 

ابجلســم، ابســم املالئكــة أو اجِلنــة. ومل 
تعتــر املالئكــة النورانيــني - الذيــن هلــم 
مكانــة خاصــة يف الكواكــب والنجــوم 
إىل  رســله  بينه  وبــني  واســطة   -
درجة اعتبار املالئكة قادرين وخموَّلني، 
بــل بــنّي قدراهتــم مقابله كامليت يف 
يد احلّي؛ يســتخدمه احلي كما يشــاء. 
األماكــن  بعــض  يف  ُأطلــق  فقــد  لــذا 
مــن القــرآن الكــرمي علــى كل ذرة مــن 
ألن  املالئكــة؛  اســم  أيضــا  األجســام 

كل تلــك الــذرات تســمع لرهبــا الكــرمي 
وتفعــل مــا تؤَمــر. فمثــال إن املــواد الــي 
حُتــدث التغيــرات يف جســم اإلنســان 
ابجتــاه الصحــة أو الِعلَّــة، فــإن كل ذرة 
من تلك املواد تتقدم أو تتأخر حبسب 

مشيئة هللا« )14( 
يف  وتفصيــل  حبــث  يف  خنــوض  لــن 
أن  ينبغــي  ولكــن  املالئكــة،  موضــوع 
نؤكــد علــى فكــرة أهنــا وســائط إلنفــاذ 
وإنــكار  خليقتــه،  يف  تعــاىل  هللا  إرادة 

فإن مل نقر بتلك الحقيقة، فامذا نقول عن ظاهرة املد والجزر الحادثة بتأثري 

جاذبية القمر عىل األرض، بحيث إن الســوائل كمياه البحار واألنهار بل وحتى 

الدماء يف العروق منســوبها يرتفع تحت تأثري تلك الجاذبية، أفال يؤثر هذا عىل 

األمزجة والحاالت النفسية كذلك، بحيث تختلف تلك األمزجة ليال عنها نهارا؟!   
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هــو  املالئكــة(  )أي  الوســائط  تلــك 
تعــاىل،  هللا  إلرادة  إنــكار  ابلضــرورة 
ومــن هنــا كان إنــكار التأثــر النجمــي 
حيمل يف طياته بذرة الكفر، حيث إن 
اإلميــان ابملالئكــة هــو الركــن الثاين من 

أركان اإلميان، يقول تعاىل: 
﴿آَمــَن الرَُّســوُل مبَــا أُْنــزَِل إِلَْيــِه ِمــْن رَبِّــِه 
َوَماَلِئَكتِــهِ  اِبللَِّ  آَمــَن  وَاْلُمْؤِمنُــوَن ُكلٌّ 

وَُكُتِبِه َورُُسِلِه﴾ )15( 
كذلــك أجــاب حضــرة خــامت النبيــني 
حــني ُســئل عــْن اإْلِميَــاِن فَقــاَل: »َأْن 
َورُُســِلِه  وَُكُتبِــِه  َوَماَلِئَكتِــهِ  اِبللَِّ  ْؤِمــَن  تـُ
َخــْرِِه  اِبْلَقــَدِر  ْؤِمــَن  َوتـُ اآْلِخــِر  ــْوِم  وَاْليـَ
َوَشــرِِّه« )16( فعد  اإلميان ابملالئكة 

اثين أركان اإلميان الستة. 
    

التأثري املتبادل بن املادة والروح 
مــا دمنــا قــد توصلنــا يف العصــر الراهــن 
إىل حتميــة وقوعنــا حتــت أتثــر فيزايئــي 
ألجسام أخرى رمبا بعدت عنا ماليني 
الســنني الضوئيــة، فــإن مبجــرد تســليمنا 
ابلتأثــر الفيزايئــي نكــون مضطريــن إىل 
اإلقرار ابلتأثر الروحاين ابلتبعية، حيث 
إن كل أتثــر مــادي يتبعــه أتثر روحاين، 
والعكس صحيح، وهذه احلقيقة أماط 
عنها اللثام حضرة املسيح املوعود )عليه 
األداين  مؤمتــر  يف  والســالم(  الصــالة 
املنعقــد يف الهــور عــام 1896، حــني 

أُلقي خطابه اجلليل املعنون فيما بعد بـ 
»فلسفة تعاليم اإلسالم«، والذي ذكر 

فيه حضرته ما تعريبه: 
»وإذا أمعنا النظر تبني لنا أن الفلسفة 
أن  هــي  للغايــة  الصائبــة  الصحيحــة 
لألوضــاع اجلســمانية أتثــرًا قــواًي علــى 
الــروح.. فإننــا نــرى أن أفعالنا الطْبعية، 
وإن كانــت جســمانية، إال أن هلــا أثــرًا 
حمسوًسا يف حاالتنا النفسية والروحانية 
يقينا. فالعني مثال إذا أخذْت يف البكاء 
ولــو تصنًعــا.. فــال بــد أن تنبعــث مــن 
الدموع لوعة تسري إىل القلب، خَيضع 
هلــا ويكتئــب. وكذلــك لــو ضِحكنــا - 
وإن يكن تكّلًفا - اكتسب الفؤاد فرًحا 
وانبســاًطا. وكذلــك نــرى أن الســجود 
اجلسماين يولد يف نفس الساجد حالة 
نشــاهد  التضــرع واخلشــوع. كمــا  مــن 
ابلعكــس أنــه لــو مشــى اإلنســان رافعــا 
رأســه مــرزا صدره، فمشــيته هــذه تولد 

فيــه كــرا وغطرســة. ومــن هــذه األمثلــة 
يتبني متاما أن لألوضاع اجلســمانية أثرا 
يف احلاالت الروحانية من دون ريب.« 

 )17(

حبــال  ميكــن  ال  أجســامنا  أن  فثبــت 
أن تتأثــر مبعــزل عــن أرواحنــا، كذلــك 
أرواحنــا ال ميكــن حبــال أن تتأثــر دون 
مناظــر،  أتثــر  أجســامنا  يلحــق  أن 
الدقيقــة  املالحظــة  لنــا  تؤكــد  وهبــذا 
مســايرة التأثــر والتأثــر الروحاين لنظره 
الفيزايئي خطوة خبطوة، و كما يتعذر 
على املرء السر مستواي بقدم واحدة، 
كذلــك ال ميكــن فصــل أحد النظرين 

عن اآلخر. 
  

ماذا وراء اإلنكار؟! 
كمــا أن الفــرد يتأثــر روحانيــا ومزاجيــا 
احلــال  الفيزايئــي، كذلــك  لتأثــره  تبعــا 
نفســه ابلنســبة إىل اجملتمــع ككل، بــل 

فثبت أن أجسامنا ال ميكن بحال أن تتأثر مبعزل عن أرواحنا، كذلك 

أرواحنا ال ميكن بحال أن تتأثر دون أن يلحق أجسامنا تأثري مناظر، 

وبهــذا تؤكد لنا املالحظة الدقيقة مســايرة التأثر والتأثري الروحاين 

لنظريه الفيزيايئ خطوة بخطوة، و كام يتعذر عىل املرء الســري 

مســتويا بقدم واحدة، كذلك ال ميكن فصــل أحد النظريين عن اآلخر. 
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واإلنسانية بسرها يف كل حقبة زمنية. 
وهــذا أمــر ابت مــن املســلمات، وإن مل 
تســتوعبه بعد أفهام كثر منا، لذا نرى 
البعــض ينكــرون حقيقة التأثر الروحاين 
مبؤثــر فيزايئــي أو العكــس، أي التأثــر 
الفيزايئي مبؤثر روحاين، وليس حجتهم 
الــي يقدموهنــا علــى نفــي تلــك احلقيقة 
إال أهنــم افتقــروا إىل حاســة إدراك أحــد 
التأثريــن. فلــو فقــد املــرء مثــال حاســة 
إدراك الطعــم مــن حلــو ومــر وحامض، 
فمــن الطبيعــي أن يفقــد ابلضرورة تلك 
احلاســة الروحانية املقابلة حلاســة إدراك 
احلــالوة واملــرارة واحلموضــة. أضــف إىل 
ذلك أن هناك أتثرًا نفسيًّا حيدث لدى 
من يعانون من العشــى الليلي، ويتمثل 
يف  )الروحــي(  النفســي  التأثــر  ذلــك 
مظاهر عدة كفوبيا الظالم. هلذا مل نعد 
نستغرب اآلن حقيقة أن الليايل املقمرة 
تكون أكثر إهباجا من تلك الي يكون 
القمــر فيهــا غــر مكتمــل انهيــك عــن 
القمــر كليــة،  فيهــا  يغيــب  الــي  تلــك 
ابألدب  ارتبــط  األمــر  هــذا  أن  حــىت 

الرومانســي منذ نشــأته، فتوصف ليايل 
البــدر ابلبهجــة واملســرة، بعكــس ليــايل 
الســلخ )18( الي هي رمز شــائع للكآبة 

واحلزن والكرب. 
نفســه،  طــرح  يف  يلــح  ســؤال  وهنــا 
ومفــاده: مــا الســر الدفــني وراء إنــكار 
البعــض حلقيقــة التأثرات النجمية على 

الواقع اإلنساين بشكل عام؟! 
كعــادة املنكريــن أليــة حقيقــة، فإهنم ال 
ينكرون شيئا إال ألهنم مل يشهدوه نظرا 
إىل بعــده عنهــم مــكاان أو زمــاان.. فقــد 
ينكر شخص متثل صحراء الربع اخلايل 
حــدود عاملــه وجــود شــيء مــا أو وقــوع 
حــدث مــا يف قلــب لنــدن، جملــرد أنــه مل 
يشهده بم عينه.. وابلقياس على هذا 
نــرى البعــض ينكــرون أتثــرات األجــرام 
الســماوية فينــا وعلينــا نظــرا إىل بعدهــا 
عنا، وإن بدا هذا البعد ليس ابلشاسع 

يف أايمنا هذه. 
ابلتباعــد  يتعلــق  فيمــا  احلــال  كذلــك 
ملبعوثــي  املكذبــني  فأغلــب  الزمــاين، 
الســماء نشــأ تكذيــب النــاس هلــم مــن 

اليــأس مــن حتقــق النبــوءات عــن أولئك 
املبعوثني بسبب طول الفرتة. 

منكــري  طائفــة  أن  الــكالم  زبــدة 
أتثرات األجرام السماوية، والساخرين 
ليســوا  التنجيــم«  »علــم  حقائــق  مــن 
الرســل  منكــري  مظاهــر  أحــد  ســوى 
تعتمــد  الطائفتــني  فكلتــا  والرســاالت، 
يف تكذيبهــا علــى بعــد املؤثــر )زمــاان أو 

مكاان(. 
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زبدة الكالم أن طائفة منكري تأثريات األجرام الساموية، والساخرين من 

حقائق »علم التنجيم« ليسوا سوى أحد مظاهر منكري الرسل والرساالت، 

فكلتا الطائفتني تعتمد يف تكذيبها عىل بعد املؤثر )زمانا أو مكانا(. 


