
ISBN 978-614-01-1169-1

9 7 8 6 1 4 0 1 1 1 6 9 1

لعل من اأبرز �سمات الفكر اأنه ميكن التحاور 

فيه لأج����ل اإثرائ����ه وبلوغ احلقيق����ة التي 

لأجلها كان، وهذا الكت����اب ينتمي اإىل هذه 

الفئ����ة، اإذ اأن م�سمون����ه عبارة عن حماورة 

الفيزيائ����ي ال�س����هري »�س����تيفن هوكن����ج« 

وزميل����ه الفيزيائي »ليونارد ملودينو« يف 

كتابهما »الت�سميم العظيم«، غايتها طرح 

روؤية اأخرى تخالف روؤيتهما عن الكون، عرب 

عر�ض الدلئل امل�ستندة عل����ى اأ�سد الأفكار 

يقين����ا يف �����رح املعرفة الب�����ري، توؤكد 

دعوى هذه املحاورة اأن لهذا الكون موجدا، 

واأن فر�����ض عدم وجوده ت����واأم للقول بعدم 

وجود الع����امل، ومبا اأنه ل منا�ض للعقل اإل 

اأن يعرتف باأ�س����ل الواقعية ووجود العامل، 

فتغ����دو فكرة وجود موجد العامل – بح�سب 

هذه القراءة النقدية – حتمية الإذعان.

يق����ع الكتاب يف ق�سم����ن، ي�ستعر�ض الأول 

منهما م�سمون كتاب »الت�سميم العظيم«، 

وذل����ك عرب ثمانية ف�س����ول، و�سيجد القارئ 

فيه املقاط����ع املرتجمة م����ن اأ�سل الكتاب 

»بن الأقوا�ض«، مع ت�رف ب�سيط للغاية 

غر�س����ه جعل الفقرات املرتجمة مت�سقة مع 

اأ�سلوب الكتابة بالعربية، دون تغيري ملعنى 

الن�����ض الأ�سا�سي اإطالق����ا. بينما ي�ستعر�ض 

الق�سم الثاين قراءتن����ا النقدية للكاتب، يف 

�سبعة ف�سول.

م�سب املح����اورة ه����ي ال�ستنتاجات التي 

خرج به����ا »هوكنج« من خ����الل نظريات 

الفيزي����اء الكونية، ولي�ض م�سبها نف�ض تلك 

النظريات مب����ا هي نظريات علمية م�ستندة 

على قوانن معينة.

الدكتور ح�سن بن اأحمد اللواتي
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قـراءة نقـدية يف كـتـاب

الت�سميم العظيم

للربوف�سور �ستيفن هوكنج

تعليقات

حممد بن ر�سا اللواتي

»..لق��د ب��ذل الكات��ب الدكتور ح�صن اللوات��ي جهًدا وا�صًح��ا يف تتبُّع تفا�صيل كت��اب »الت�صميم العظي��م«؛ حتى و�صل 

م الأعظ��م«؛ ُمن�صبطا يف كل   بقناعت��ه -ه��و، وجزئيات ت�صامي��م اخللق املبث��وث يف ال�صماء والأر���ض- اإىل »امُل�صمِّ

ف�ص��وله على ُمتكاأ النقا�ض العلمي، واأدب احلوار، واأخالقيات اجلدل، غري ُمنف�ص��ل عن العلم، وُماطا يف ذلك جميعه 

بُعمق الإميان بوجود اهلل �ص��بحانه وتعاىل. ومن امل�رسَّة والباعث عليها؛ ُوجود اأمثاله من الكتاب الُعمانيني ال�ص��باب؛ 

لي�ص��اهموا -كما فعلوا اأ�ص��الفهم- يف بناء احل�ص��ارة الإن�ص��انية، وت�ص��ييد البناء املعريف العام، واإبراز �ص��وت احلق 

والعدل والعتدال؛ ا�صتجابًة فطرية لروؤية الوجود واملوجودات«.

            عبداهلل بن حممد بن عبداهلل ال�ساملي 

            وزير الوقاف وال�صوؤون ال�صالمية – �صلطنة عمان 

م الأعظم« -لالأ�ص��تاذين العزيزين: الدكتور ح�ص��ن بن اأحمد جواد، وممد بن ر�ص��ا اللواتي-  »..ياأتي كتاُب »امُل�ص��مِّ

امُلهمُّ من حيث البناء الجتماعي، والعميُق من حيث الطرح املعريف؛ لي�صيَف ديناميكية اإىل حقل الفل�صفة الإن�صانية، 

وليوؤكد اأن الفل�ص��فة حية، ول تزال ُم�ص��تطيعة اأن جتاري امُلكت�صف العلمي املت�صارع، بل وتقوده على م�صتوى الت�صاوؤل 

الوجودي. اإنها اأ�صبحت بحق حلقة الو�صل بني عقل الإن�صان وقلبه، وبني قانون العلم و�صمري الإن�صان..«

الباحث خمي�ض بن را�سد العدوي 

��ا ُيعيد العتبار للفل�ص��فة؛ باعتبارها املنه��ج الأقوم لفهم  »ه��ذا الكت��اُب ل ينت�رُس للعقل والعلم فح�ص��ب، بل هو اأي�صً

ز الكت��اب بالأمانة يف النقل، والدقة يف الطرح، وال�صال�ص��ة يف  احلي��اة، والإجاب��ة عن الأ�ص��ئلة الوجودية الكربى. متيَّ

عر�ض الأفكار، وعزَّز ذلك بر�صاقة اللغة، والُبعد عن التكلف والإطناب.. اإنه فعاًل كتاٌب جديٌر بالقراءة والدرا�صة«.

     الدكتور زكريا املحرمي

»..جنح الكاتبان باأ�ص��لوبهما ال�ص��هل واملب�ص��ط يف حتقيق هدف هذا الكتاب؛ وهو اإزالة ما مُيكن اأن يرد  من اإ�ص��كالت 

و�ص��بهات ج��راء ه��ذه الطروح��ات؛ �ص��يما بالن�ص��بة للق��راء غ��ري املتمكنني م��ن العل��وم الطبيعي��ة والفل�ص��فة الإلهية 

وم�ص��طلحاتهما. وباعتماده منهج الفل�ص��فة الإ�صالمية يف الرد، ا�صتطاع اأن ُيظهر وهن و�صعف النظريات املطروحة، 

واأن ي�صلط ال�صوء على الثغرات التي تكتنفها..«

العالمة ال�سيد عبا�ض نور الدين 

»..املوؤلف احل�ص��يف �ص��عى للتاأكيد على املداخل ال�صحيحة يف معاجلة ق�ص��ية اخللق، والتي ل ت�صمح بالذهاب خلف 

م الأعظم«.. اإنه كتاب ي�صتحق القراءة،  نظرية »الت�صميم العظيم«، بل ت�صعنا مبا�رسًة اأمام حقيقة قاطعة وهي »امُل�صمِّ

وهو واحدٌة من املبادرات النادرة يف اأو�صاطنا التي �صهدنا جّديتها يف ُمعاجلة الطروحات الأخرية يف ن�صوء الكون«

 الأ�ستاذ ال�سيخ حيدر حب اهلل 

واأو�ص��ي الأخوة ال�ص��باب الباحثني عن الفكر واملعرفة بدرا�صة الكتاب وتعلمه واأ�صاأل اهلل تعاىل للموؤلف واملعلق دوام 

التوفيق والتاأييد اإنه �صميع جميب.

العالمة ال�سيد منري اخلباز

املوؤلف يف �سطور:

• م���ن موالي���د 1973 يف مدينة م�سق���ط ب�سلطنة 	

عمان.

• در�ض الطب الب�ري يف جامعة ال�سلطان قابو�ض 	

ب�سلطنة عمان.

• يعمل حاليا كطبيب متخ�س�ض يف طب الأطفال.	

• ل���ه اهتمام���ات يف جم���ال الفيزي���اء الكمية 	

والكوني���ات والفل�سف���ة الإ�سالمي���ة واحلكم���ة 

املتعالية.

• يعم���ل اأي�سا كمرتجم حتري���ري للغتن العربية 	

والجنليزية ومن اأعماله املرتجمة رواية )البعد 

ال�سائع يف عامل �سويف( الذي طبع يف الوليات 

املتحدة الأمريكية بدار الن�ر دوران�ض.

املعلق يف �سطور: 

• من مواليد 1964 يف مدينة م�سقط ب�سلطنة عمان 	

وحائز على ماج�ستري يف اإدارة الأعمال. 

• كاتب ورئي�ض حترير.  	

• يف ع���ام 1994 �سدرت له درا�سة مقارنة بعنوان 	

»املعرف���ة والنف����ض والألوهي���ة يف الفل�سف���ة 

ال�سالمي���ة واملدار�ض الفل�سفي���ة الأخرى« )دار 

ال�ساقي( بتعليق الفيل�سوف املعا�ر حممد تقي 

امل�سباح.  

• ويف ع���ام 2001 �سدرت له درا�سة اأخرى بعنوان 	

»برهان ال�سديقن« )املركز الثقايف العربي(.

• ويف عام 2007 �سدرت له رواية فل�سفية بعنوان 	

»الُبعد ال�سائع يف عامل �سويف« والتي ترجمت 

لحقا بقلم الدكتور ح�سن اأحمد اللواتي –موؤلف 

 The Lost« هذا الكتاب - اإىل الجنليزية بعنوان

Dimension« وُطبعت يف الوليات املتحدة.
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إهداء

1

 إىل والديَّ احلبيبني

 هذا ِمن مثار تعِبُكما وسهِرُكما عليَّ
أسأُل اهللَ القديَر أن جيزيكما خرَي اجلزاِء وأحسنه وأفضله

2

ة.. زوجيت "فاطمة" خاء والشدَّ  إىل رفيقة دْرِبي يف الرَّ
وشريكْي طريقي ابين "ميثم"، وابنيت "يامسني"
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قالوا في الكتاب:

1

بقلم/ معالي عبدالله بن محمد بن عبدالله ال�ضالمي
)وزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية ب�سلطنة ُعمان(

م أعظم"! "وراء كلِّ "تصميم عظيم".."ُمصمِّ

حيًزا  وأخذ  اإلنس�اني،  االهتمام  ُعمدة  س�بحانه  الخالق  وجود  ل  ش�كَّ
الماضية..  الق�رون  جميع  م�دى  عل�ى  والعلميَّ�ة  الفلس�فيَّة  الجدليَّ�ات  ف�ي 
وما  �واء،  السَّ على  والفلس�فة  المعرفة  ذراعي  بي�ن  ي�دور  مح�وريٌّ  وس�ؤاٌل 
لتأكيد  إال  وتعال�ى؛  تبارك  الحق  ل�دن  من  س�ل  الرُّ وُأرس�ل  الكت�ب  ُأنزل�ت 
وئ  ﴿وئ   : وجلَّ عزَّ  قال  فيها.  الخط�اب  وفصل  الحقيق�ة،  تل�ك 
ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

.)53 (فصلت:  حئ﴾  جئ  ی  ی  ی 
ذاته  الوقت  في  أنه  إال  المعرفة،  نتاجات  أحد  هي  الفلسفة  أنَّ  ومع 
قوانين  كس�ر  في  البعض  لدى  الطبيعية–مثاًل(  (العلوم  المعرفة  ُتس�تعمل 
هو  وهذا  بالله.  اإليمان  وإنكار  اإللحاد  نتيجة  إلى  والوصول  الفلس�فة، 
البريطاني  المعاصرين:  الفيزياء  ُعلماء  من  اثنان  عليه  سار  الذي  المنهج 
"التصميم  كتابهما:  في  ملودينو؛  ليون�اردو  واألمريكي  هوكن�ج،  إس�تيفن 
الكون. نشأة  لتفسير  ضروري  غير  الله  وجوَد  أن  في  ص  يتلخَّ العظيم"؛ 
قولهم–  –حس�ب  علمية  قواعد  إلى  المس�تندة  نظريُتهما  أحدثْت  وقد 
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الُمهتمين  من  كبيٌر  عدٌد  تأييدها  أو  عليها  لل�رد  ى  وتص�دَّ عالمي�ة،  فع�ل  ردوَد 
وحتى  2010م  ع�ام  الكتاب  ص�دور  ُمن�ذ  األدي�ان،  وعل�وم  النظري�ة  بالعل�وم 
عالم  –وهو  هوكنج  إلس�تيفن  الس�ابقة  كتابات  أن  من  الرغ�م  وعل�ى  الي�وم. 
–وعلى  االتجاه  هذا  نحو  وتدفع  للكون  إله  بوجود  ُتقر  كانت  كبير–  فيزيائي 
ولئن  1988م–  عام  كتبه  والذي  للزمن"،  موجز  "تأريخ  كتابه  المثال:  سبيل 
عن  عبارة  كانت  الكاتبين–  –آلراء  والردود  النقاشات  تلك  من  الكثير  كانْت 
أيدينا  بْين  ما  أن  إال  الصحف،  في  مقاالت  أو  إذاعية  أو  تليفزيونية  مقابالت 
ُيشكل  اللواتي–  جواد  أحمد  حسن  الدكتور  الكاتب  أخونا  سطره  ا  – ممَّ هنا 
المنطق  إلى  العودة  إقرار  ففيه  إلى اإللحاد؛  المؤدية  الكتاب  عمقًا في ردِّ فكرة 
وجود  على  بها  والداللة  الكون،  ظواهر  تفس�ير  في  الديني  الفلس�في  العقلي 
وقاعدة  الفلسفي،  مأخذه  ُعمق  إلى  ذلك  في  ُمستندًا  وتعالى؛  سبحانه  الخالق 

بالموضوع. الصلة  ذات  والدراسات  واألبحاث  المؤلفات  من  عريضة 
تتبُّع  في  واضًحا  جه�ًدا  اللواتي  حس�ن  الدكتور  الكاتب  ب�ذل  لق�د 
وجزئيات  –هو،  بقناعته  وصل  حتى  العظيم"؛  "التصميم  كتاب  تفاصيل 
األعظم"؛  م  "الُمصمِّ إلى  واألرض–  السماء  في  المبثوث  الخلق  تصاميم 
الحوار،  وأدب  العلم�ي،  النقاش  ُمت�كأ  عل�ى  فصول�ه  كل   ف�ي  ُمنضبط�ا 
جميعه  ذلك  في  وُمحاطا  العلم،  عن  ُمنفصل  غي�ر  الج�دل،  وأخالقي�ات 

وتعالى. سبحانه  الله  بوجود  اإليمان  بُعمق 
الُعمانيين  الكتاب  من  أمثاله  ُوجود  عليها؛  والباعث  ة  المس�رَّ ومن 
اإلنسانية،  الحضارة  بناء  في  أسالفهم–  فعلوا  –كما  ليساهموا  الشباب؛ 
واالعتدال؛  والعدل  الحق  صوت  وإب�راز  العام،  المعرفي  البن�اء  وتش�ييد 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ...﴿ والموجودات:  الوجود  لرؤية  فطرية  استجابًة 

ہ﴾". ہ  ہ  ہ  ۀ 
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2

كلمة بقلم/ خمي�س بن را�ضد العدوي

)باحث(

الس�رُّ  اإلنس�اني،  الوجود  ُتبارح  ال  الت�ي  األزلي�ة  الحقيق�ة  "الل�ه.. 
الذي  وس�معه  للجمال،  الُمبصرة  اإلنس�ان  عيُن  اإلناء،  ب�ه  ف�اض  ال�ذي 
المديح  قبيل  من  ليس  هذا  الوجود.  لسيمفونية  اإلنصات  في  به  يرهف 
أدلة  عن  إدراكه  يتعالى  حيث  الس�رمدي؛  التجلي  حقيقة  وإنم�ا  اإلله�ي، 
العرفان  أهل  قل�وب  على  حضوره  يتعالى  كم�ا  والمتكلمي�ن،  الفالس�فة 
التوحيد،  أهل  على  وتنزهه  التش�بيه،  أهل  على  �ده  وتجسُّ فين،  والمتصوِّ

والُملحدين. المادة  أهل  على  وإنكاره 
أن  اإلنس�ان  حاول  كلما  الخليقة؛  بدء  من�ذ  الباط�ن  الظاه�ُر  الل�ه.. 
العلم،  بُحجج  وال  العقل،  بأدل�ة  ليس  منه،  قريبًا  نفس�ه  يج�د  عن�ه  يبتع�د 
يكتنف  ُعلوي  بس�رٍّ  وإنما  القل�وب،  ب�أذواق  وال  األدي�ان،  ببراهي�ن  وال 
إليه؛ سيظل  أظنه سيصل  وال  اإلنس�ان ش�أوه،  ُيدرك  لم  الوجود، وس�موٍّ 
نكرانه،  أو  الله  وجود  إلثبات  الظنون؛  ويجترح  الحجَج  يقترُح  اإلنسان 
أو  اإللهي،  التجلي  ش�غاف  يتلمس  أن  بمس�تطيع  ذاك  وال  هذا  ال  ولكن 
ظهورًا  وإال  كنهه،  ُيدرك  ال  ثابتًا  تجليًا  إال  اإللهي،  الظهور  عتبات  ُيلثم 

لنفوسنا. غامرًا  بوهجه  إال  نشعُر  ال 
دروع  يسبلون  وكم  تعالى،  له  الملحدين  إنكاُر  المؤمنين  ُيؤرق  كْم 
قبل  للهجوم  علومهم  كنانة  وينثرون  ب�ل  اإللحاد،  س�هام  لصدِّ  معارفه�م 
من  ش�يئًا  يلزم  ال  األزلي  الحق  أن  هؤالء  وال  أولئك  َدرى  وما  الدفاع، 
أخشى  أعد  لم  كما  بالله،  اإليمان  دائرة  على  أخشى  أعد  لم  كله.  ذلك 
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أحد  يستطيَع  فلن  اإلنساني؛  التأمل  عمق  مستوى  على  اإللحاد،  دائرة  من 
المعمار  عليها  ُبني  التي  السرمدية  الحتمية  يزحزح  أن  كان–  َمن  –كائنًا 
بْيد  الصحف–  وجفت  األقالم  ُرفعت   – منه  ُفرغ  قد  أمٌر  هذا  الكوني، 
الش�وق  وهما:  لهما؛  التعرض  عن  مندوحة  ال  أمران،  هناك  يزال  ال  أنه 

االجتماعي. والبناء  المعرفي، 
اإلنسان  أن  وهو  نكرانه،  يمكن  ال  واقٌع  فهناك  المعرفي؛  الشوق  أما 
وافتراضًا–  –واقعًا  الوجود  مستغلقات  كل  في  يبحُث  المعرفي  بفضوله 
التفكير  عن  عقولهم  يكفوا  أن  األكثر–  –وهم  الناس  بعض  يستطيع  ولن 
ال  كما  واالنكشاف،  اإلدراك  بعدم  استعصامها  رغم  اإللهية،  الذات  في 
هذا  تفسير  عن  عقولهم  يكفوا  أن  األقل–  –وهم  اآلخر  البعض  يستطيع 
والرد  األخذ  ويلذ  الجدل،  يسوغ  وُهنا  لغيره.  االحتياج  عن  بعيدًا  الوجود 
حين  الحق  وصدق  كفكفتها،  ُيمكن  ال  الخلق،  في  جبَّلة  هذه  المعرفي؛ 

مختلفين". يزالون  "وال  قال: 
عن  بعيدًا  يؤمن  أن  اإلنس�ان  يس�تطيُع  فال  االجتماعي؛  البناء  وأما 
االجتماع؛  حركة  تفاصيل  ُيحدد  ما  هو  األعلى  فاإليماُن  مجتمعه؛  إيمان 
إنكارًا،  أو  –إثباتًا  اإللهي  المفهوم  رها حول  رهينة تصوُّ الُمجتمعات  فكل 
العظيم  المفهوم  هذا  تنزل  حيث  السياسة؛  تقبُع  تجسيدًا– وهنا  أو  تنزيهًا 
للمجتمع  فإن  إيمانه،  حرية  للفرد  كان  وإن  للمجتمع،  سياستها  سياق  في 
الفرد؛  فكَر  ُيصادر  أال  المجتمع  على  كان  وإن  إيمان�ه،  يص�وغ  أن  أيض�ًا 
كطي  يطويها  وأال  مجتمع�ه،  إيمان  مائ�دة  يقل�ب  أال  أيض�ًا  الف�رد  فعل�ى 
إيماُن  فهو  بالل�ه؟!  اإليمان  من  أكبر  إيم�ان  من  وه�ل  للكت�ب.  الس�جل 
وأحكامها،  بش�رائعها  ل  تتنزَّ –وهي  األديان  وما  كله،  البش�ري  المجتمع 
األبدية؛  الحقيقة  هذه  على  واقفة  إال  وهياكله�ا–  منظوماتها  تبن�ي  وه�ي 
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البارئ  إثب�ات  براهين  من  لألدي�ان  �س  مؤسِّ نص  أيِّ  ف�ي  ينع�دم  في�كاد 
في  معهودًا  ُمطلقًا  �ا  حقًّ تعالى  وجوده  كون  من  تنطل�ق  إنه�ا  إذ  العظي�م؛ 
يستدعي  وال  تعريف،  إعادة  إلى  يحتاج  ال  القلوب،  به  ُمنعقدة  األذهان، 

إثبات. مزيَد 
الدكتور  العزيزين:  لألس�تاذين   – األعظم"  م  "الُمصمِّ كت�اُب  يأت�ي 
البناء  حيث  من  الُمهمُّ  اللواتي–  رضا  بن  ومحمد  جواد،  أحمد  بن  حسن 
إلى  ديناميكية  ليضيَف  المعرفي؛  الطرح  حيث  من  والعميُق  االجتماعي، 
أن  ُمستطيعة  تزال  وال  حية،  الفلسفة  أن  وليؤكد  اإلنسانية،  الفلسفة  حقل 
التساؤل  مستوى  على  وتقوده  بل  المتسارع،  العلمي  الُمكتشف  تجاري 
وقلبه،  اإلنس�ان  عقل  بين  الوصل  حلقة  بحق  أصبحت  إنه�ا  الوج�ودي. 
وأهميته  خطورت�ه  –مع  فالعل�م  اإلنس�ان.  وضمي�ر  العل�م  قان�ون  وبي�ن 
النفس  ف�ي  العميق�ة  اله�وة  ه�ذه  تجس�ير  عل�ى  بق�ادر  لي�س  وعظمت�ه– 
تعد  ولم  مباحثه،  اس�تنفد  قد  التقليدي  ال�كالم  عل�م  أن  كم�ا  اإلنس�انية، 
يوميًّا  تتفتح  غدْت  التي  العلمي�ة  المناهج  مواكبة  عل�ى  ق�ادرة  أطروحات�ه 

شطأه. أخرج  كزرع 
"التصميم  كتاب  على  للرد  �م  ُصمِّ –وإن  الكتاب  هذا  يأت�ي  لذل�ك 
ذلك؛  –بنظري–  ليتجاوز  ملودينو–  وليوناردو  إلستيفن هوكنج  العظيم" 
دونه  يقصر  لما  واستدراك  الفلسفة،  لحقل  إضافة  الجانب  هذا  في  فهو 

جديد". كالم  بعلم  يبشر  أنه  كما  العلم، 

خمي�س بن را�سد العدوي
مسقط – 2013/12/16
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3

بقلم/ الدكتور زكريا المحرمي
ُيعيد  أيًضا  هو  بل  فحسب،  والعلم  للعقل  ينتصُر  ال  الكتاُب  "هذا 
عن  واإلجابة  الحياة،  لفهم  األقوم  المنه�ج  باعتبارها  للفلس�فة؛  االعتب�ار 
في  والدقة  النقل،  في  باألمانة  الكتاب  تميَّز  الكبرى.  الوجودية  األس�ئلة 
والُبعد  اللغة،  برشاقة  ذلك  ز  وعزَّ األفكار،  عرض  في  والسالسة  الطرح، 

والدراسة". بالقراءة  جديٌر  كتاٌب  فعاًل  إنه  واإلطناب..  التكلف  عن 

4

بقلم/ العالمة ال�ضيد عبا�س نور الدين 
الحاجة  بأمس  الحال�ي  عصرنا  ف�ي  الفكري�ة  مس�يرتنا  أن  ش�كَّ  "ال 
اإلس�المي  الفلس�في  الفكر  بين  ثانيًا؛  والناقد  أوالً،  المقارن  البحث  إلى 
تمأل  التي  الكتب  قائمة  على  يأتي  أيدين�ا  بين  ال�ذي  والكت�اُب  والغرب�ي. 

الفراغ. هذا  مثل 
للرد  كمادة  العظي�م"  "التصمي�م  لكت�اب  الكات�ب  اختي�ار  إّن  أوالً: 
الكمية"–  "الفيزياء  نظريات  أصحاب  –سيما  الطبيعة  علماء  ُيثيره  ما  على 
أذهان  في  شبهات  من  يعتريه  وما  المادي  بالبعد  الوجود  يحصرون  الذين 
هذا  أن  ناحية  م�ن  موفقًا؛  اختيارًا  ُيعد  وحقيقت�ه،  الوج�ود  ح�ول  الن�اس 
ُتطرح   التي  �بهات  واالشُّ العلمية،  النظري�ات  ل�كل  ش�اماًل  يب�دو  الكت�اب 
لإلطاللة  فرصة  المطل�ع–  –غير  القارئ  ُيعط�ي  مما  المج�ال؛  ه�ذا  ف�ي 
في  والمبسط  السهل  بأسلوبهما  الكاتبان  نجح  وقد  بها.  واإلحاطة  عليها 
إش�كاالت  من  يرد   أن  ُيمكن  ما  إزالة  وهو  الكتاب؛  هذا  هدف  تحقيق 
المتمكنين  غير  للقراء  بالنس�بة  س�يما  الطروحات؛  هذه  جراء  وش�بهات 
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منهج  وباعتماده  ومصطلحاتهما.  اإللهي�ة  والفلس�فة  الطبيعية  العلوم  م�ن 
وضعف  وهن  ُيظهر  أن  – الكتاب–  استطاع  الرد،  في  اإلسالمية  الفلسفة 
كما  تكتنفها،  التي  الثغرات  على  الضوء  يسلط  وأن  المطروحة،  النظريات 
أضفى  واإلس�الميين  الغربيين  الفالس�فة  من  مجموعة  بآراء  اس�تعانته  أن 
كتابًا  الكتاب  ُيعتبر  الناحية،  ه�ذه  فمن  الكتاب..  على  الغن�ى  م�ن  مزي�ًدا 

آن". في  ومفيدًا  سهاًل  شائقًا،  غنيًّا، 

5

بقلم/ الأ�ضتاذ حيدر حب الله 
)باحث(

في  البحث  مس�ارات  لتصويب  عملية  محاولة  ُهو  الكت�اب  "ه�ذا 
العلوم  م�ن  واس�تنقاذه  الفلس�في  الدور  وإع�ادة  الك�ون،  نش�وء  قضي�ة 
وهو  الُكبرى؛  الفلس�فية  األس�ئلة  عن  اإلجاب�ة  حاول�ْت  الت�ي  الطبيعي�ة 
القضايا  في  البحث  منهج  إص�الح  إلعادة  ميدانية  خطوًة  يك�ون  بذل�ك 
فيها  وضعتنا  الت�ي  المفتوح�ة  االحتم�االت  كل  ووس�ط  الميتافيزيقي�ة. 
المداخل  على  للتأكيد  سعى  الحصيف  المؤلف  أن  إال  هوكنج،  نظرية 
خلف  بالذهاب  تس�مح  ال  والتي  الخلق،  قضية  معالجة  في  الصحيحة 
قاطع�ة  حقيق�ة  أم�ام  مباش�رًة  تضعن�ا  ب�ل  العظي�م"،  "التصمي�م  نظري�ة 
الق�راءة، وهو واحدٌة  يس�تحق  كتاب  إن�ه  األعظ�م"..  �م  "الُمصمِّ وه�ي 
ُمعالجة  في  جّديته�ا  ش�هدنا  التي  أوس�اطنا  في  النادرة  المب�ادرات  م�ن 

الكون".  نشوء  في  األخيرة  الطروحات 



6
بقلم/العالمة ال�ضيد منير الخباز 

الرحيم الرحمن  الله  بسم 
المعصومين. وآله  المصطفى  على  والسالم  والصالة 

القدير  لألستاذ  األعظم(  (المصمم  كتاب  من  شطرًا  قرأت  فقد  وبعد، 
توفيقه  دام  اللوات�ي  أحم�د  حس�ن  األس�تاذ  العزي�ز  األخ  الخبي�ر  والباح�ث 
قد  العظيم(  (التصميم  لكتاب  والتقوي�م  النقد  مجال  ف�ي  فوجدت�ه  وعط�اؤه 
على  العلمية  المالحظ�ات  تس�جيل  في  متميزًا  وإبداع�ًا  دقيق�ًا  نق�دًا  أف�اض 
الكمية  الفيزياء  نظري�ات  من  االس�تفادة  العظيم(  (التصميم  كت�اب  محاول�ة 

وجل. عز  العظيم  الخالق  عن  االستغناء  إثبات 
والفلس�فة  الحكمة  مجال  ف�ي  المتضلع  األس�تاذ  أضاف�ه  م�ا  أن  كم�ا 
مما  الكت�اب  على  التعليق�ات  م�ن  اللوات�ي  رض�ا  محم�د  األس�تاذ  اإللهي�ة 

المجال. هذا  في  المهمة  الدقيقة  الحكمية  المعلومات  يتضمن 
الكتاب  بدراسة  الفكر والمعرفة  الباحثين عن  الشباب  وأوصي اإلخوة 
سميع  إنه  والتأييد  التوفيق  دوام  والمعلق  للمؤلف  تعالى  الله  وأسأل  وتعلمه 

مجيب.
الخباز. منير  السيد  العالمة 



19

بين َيَدي الكتاب:

إثرائه،  ألجل  فيه  التحاور  ُيمك�ن  أنه  الفكر  س�مات  أبرز  م�ن  لع�لَّ 
الفئة؛  هذه  إلى  ينتمي  الكتاُب  وه�ذا  كان.  ألجلها  الت�ي  الحقيق�ة  وبل�وغ 
هوكنج"،  "إس�تيفن  الش�هير  الفيزيائي  محاورة  عن  عبارة  مضمونه  إن  إذ 
العظيم"؛  "التصميم  كتابهم�ا  في  ملودينو"؛  "ليوناردو  الفيزيائ�ي  وزميل�ه 
عرض  عبر  الك�ون،  ع�ن  رؤيتهم�ا  تخال�ف  أخ�رى  رؤي�ة  ط�رح  غايُته�ا 
البش�ري؛  المعرفة  صرح  في  يقينًا  األفكار  أش�د  إلى  المس�تندة  الدالئل 
فرض  وأن  ُموِجًدا،  الكون  لهذا  أن  وهي  الُمح�اورة؛  هذه  دع�وى  تؤك�د 
للعقل  مناص  ال  أنه  وبما  العالم.  وجود  بعدم  للقول  توأم  وجوده  عدم 
ُمْوِجد  وجود  فكرة  فتغدو  العالم،  ووجود  الواقعية  بأصل  يعترف  أن  إال 

اإلذعان. حتمية   – النقدية  القراءة  هذه  بحسب   – العالم 

هما: جوهريين؛  منطلقين  من  تأتي  المحاورة  هذه  ودواعي 
األول: أن موض�وع كت�اب العالمْي�ن الفيزيائيْين يمسُّ جميَع البش�ر   –
فلقد تناول الرج�الن الداعي  "الل�ه"–  –أعني:  عل�ى وج�ه األرض 
الذي يدعو البشرية إلى افتراض وجوده. وبحسب نظرهما؛ أن ذلك 
الداعي يكُمن في س�بق العدم على الوجود. وقد حاوال في كتابهما 
–ومن خالل مناقشة مجموعة من أسئلة الفكر الكبرى؛  إليه  المشار 
و"لماذا هناك  و "لماذا ُوجدنا؟"،  م�ن قبي�ل: "لماذا هناك وجود؟"، 
ه�ذه المجموع�ة من القواني�ن العلمية وليس غيره�ا؟"– أن ُيقدما، 
وعب�ر ق�راءة للظواه�ر والقواني�ن العلمي�ة المكتش�فة، طرح�ًا ُيغني 
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البش�رية عن اللجوء إلى األلوهية؛ لتفس�ير منش�أ العالم، أطلقا عليه 
وبما أن موضوع الكتاب أمٌر عامٌّ وليس  "نظرية األكوان المتعددة". 
ه حكًرا على اختصاص ُمعين، كان من الضروري  مج�االً ُيمك�ن عدُّ
أن يتناوله فكٌر آخر برؤية أخرى، وهذا الذي سعى إليه هذا الكتاب.
الطبيعية،  العلوم  مات في مجال  إلى مقدِّ اس�تندا  الكاتبْين  أنَّ  الثاني:   –
تتعل�ق بمج�ال علم�ي آخ�ر؛ وهو:  باس�تنتاجات  أنهم�ا خرج�ا  إال 
المج�ال الفلس�في!. وبعب�ارة أخ�رى: دون االت�كاء المباش�ر عل�ى 
نتيجة متوافقة معها،  لبلوغ  ينبغي االتكاء عليها  التي  العقلية  القواعد 
ق�رأ العالم�ان الظواهر الكوني�ة، وخرجا باس�تنتاجات ال عالقة لها 
م�ات الت�ي كان ينبغ�ي لهما أن يس�تندا إليها –كما س�ُيالحظ  بالمقدِّ
ذل�ك الق�ارئ من خالل فصول هذا الكت�اب– ومن ُهنا، كان ال بد 
انتهجها  التي  الفكرية  للمس�يرة  –ُمتفحصة ومتأنية–  نقدية  من قراءة 
الكريم على  القارئ  لتدليل  ذاك؛ وذلك  كتابهما  الكاتبان في فصول 
مات والنتائج؛ من ُمنطلق المقولة الشهيرة:  الفجوة الواقعة بين المقدِّ

ودقته". ووسائله  البحث  أهمية  علينا  تفرض  االستنتاج  "أهمية 

كتاب  مضمون  منهما  األول  يس�تعرض  قس�مين؛  في  يقع  فالكتاُب 
"التصميم العظيم"؛ وذلك عبر ثمانية فصول. وسيجُد القارئ فيه المقاطع 
للغاية؛  بس�يط  ف  تصرُّ مع  األقواس"،  "بين  الكتاب  أصل  من  الُمترجمة 
بالعربية،  الكتابة  أس�لوب  مع  ُمتس�قة  الُمترجمة  الفقرات  جع�ل  غرُض�ه: 
الثاني  القسم  يستعرُض  بينما  إطالقا.  األساسي  النص  لمعنى  تغيير  دون 

فصول. سبعة  في  للكاتب؛  النقدية  قراءتنا 
"هوكنج"  به�ا  خرج  التي  االس�تنتاجات  ه�ي:  المح�اورة؛  مص�بُّ 
نفس  مصبُّها  ولي�س  الكونية،  الفيزياء  نظري�ات  خ�الل  م�ن  و"ملودين�و" 
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ُمعينة. قوانين  إلى  مستندة  علمية  نظريات  هي  بما  النظريات  تلك 
التي  الفلس�فية،  أو  العقلية،  القواعد  فه�و مجموع�ة  المنه�ج،  وأم�ا 

منها. القريبة  أو  البديهية  األفكار  إلى  تستند 
القراءة  ه�ذه  حاجة  بمق�دار  الفلس�فية  القواع�د  ع�رض  ت�م  وألن�ه 
تستند  التي  الفلسفية  بالخلفية  العزيز  القارئ  نمدَّ  أن  ارتأينا  لها،  النقدية 
التعليقات؛  من  أربعة  عبر  المحاورة،  في  الُمستخدمة  القواعد  تلك  إليها 
والزمان  والحركة  العلية،  وقانون  ومنهجها،  اإللهية  الفلسفة  طبيعة  تتناول 
الت�ي  البراهي�ن  أنض�ج  م�ن  باعتب�اره  الصديقي�ن؛  وُبره�ان  الجوهريي�ن، 

األعلى. المبدأ  إلثبات  ُطرحْت 

ُممتعة فكرية  رحلة  الكريم  للقارئ  نتمنى 

الُمعلق الُمؤلف        
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جولة في التصميم العظيم

ن�ضـــتعر�س في هذا الق�ضـــم اأفـــكاَر كتاب "الت�ضـــميم 
العظيـــم"، بف�ضـــوله الثمانيـــة، للعالمْين "اإ�ضـــتيفن 
هوكنج" و "ليوناردو ملودينـــو"، ُدْون اأن ُنبدي اأيَّ 
راأي من جانبنا تجاه مـــا اأورداه؛ على اأن نعوَد اإليها 

بقراءتنا النقدية في الق�ضم الثاني.
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الف�صل الأول

لغز الوجود

"إننا  البش�رية:  البحث  طبيعة  عل�ى  بالتعلي�ق  الفص�ل  الكات�ب  ب�دأ 
جزًءا  نس�تعرض  الوجيزة  الُبرهة  تلك  وفي  الزمن،  من  وجيزة  لُبرهة  نعيُش 
عن  نبحث  فنحن  فين�ا،  االس�تطالع  لحب  ولكن  الكون،  م�ن  ا  ج�دًّ صغي�ًرا 
كيف  فيه،  نعيُش  ال�ذي  العالم  نفهم  "..كي�ف  عدي�دة"،  ألس�ئلة  إجاب�ات 
احتاج  هل  هذا؟  كل  أتى  أين  من  الواقع؟  طبيعة  هي  ما  الكون؟  يتصرف 
إجابات  عن  للبحث  أوقاته  معظم  يصرف  ال  ُمعظمنا  إن  لخالق؟  الكون 

حياته". أوقات  من  وقت  في  بها  ابُتلي  معظمنا  ولكن  األسئلة،  لتلك 
الفلسفة  ولكن  فلسفية،  أسئلة  األسئلة  هذه  فإن  العادة،  "في  يقول:  ثم 
وبالخصوص  العل�وم،  في  الحديثة  التط�ورات  مع  تتواك�ب  ل�م  ألنه�ا  ميت�ة 
االستكش�اف  ش�علة  الطبيعة  علماء  حمل  فقد  وعلي�ه؛  الفيزي�اء.  عل�وم  ف�ي 
االكتش�افات  وحي  من  إجابات  تقديم  هو  الكتاب  ه�ذا  وه�دُف  والبح�ث. 

الحديثة". والنظريات 
بالبحث  الفلسفي  البحث  استبدال  يحاول  الكتاب  أن  ُهنا  يتضح  إذن؛ 
يعتبر  ألنه  األول؛  بالمقام  فلس�فية  هي  التي  األس�ئلة  عن  لإلجابة   العلمي؛ 
نكون  أن  أردن�ا  ول�و  زم�ن،  من�ذ  ميت�ة  الفلس�فة  أن   – آلخ�ر  أو  لس�بب   –

موضوعيين أكثر لقلنا إن تلك األسئلة هي مثل العملة التي لها وجهان؛ أحد 
والبحث  بالفلس�فة  يتعلق  اآلخر  والوجه  الطبيعية،  بالعلوم  يتعلق  الوجهين 
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حولنا،  والعالم  الكون  يتكون  وممَّ  الواقع،  طبيعة  عن  البحث  ألن  العقلي؛ 
بحٌث  له  الموجدة  للعل�ة  الكون  احتياج  ع�ن  البحث  ولك�ن   ، فيزيائ�يٌّ أم�ٌر 
عن  الفيزيائي  بحثه  في  الُعذر  من  قلياًل  للكاتب  نجد  قد  فإننا  لذا  ؛  فلسفيٌّ
ُمبرًرا  ليس  ذلك  فإن  الحقا–  س�يتضح  –وكما  ولكن  الفلس�فية،  اإلجابات 
الفيزيائي..  البحث  تواك�ب  لم  أنها  بُحجة  الفلس�فة؛  عن  لالس�تغناء  كام�اًل 

بعد. فيما  النقطة  هذه  وسنناقُش 
العالم  رؤية  على  مبنية  كانت  التي  النظرية  أن  إلى  الكتاب  يتطرق  ثم 
وال  كانت   – الفيزيائية  الظواهر  تفس�ير  في   – نيوتن"  "إس�حاق  البريطاني 
ما  قبيل  من  الحجم؛  كبيرة  األجس�ام  فيزياء  مع  للتعام�ل  ُممت�ازة  أداة  ت�زال 
األجسام  فيزياء  مع  للتعامل  تصلح  ولكنها ال  اليومية،  الحياة  في  معه  نتعامل 
ما  قبيل  من  الفيزياء؛  من  آخر  نوًعا  تتطلب  والتي  الذرية،  دون  وما  الذرية، 
ومع   – العشرين  القرن  من  الثاني  العقد  من  بدًءا   – الكمية  الفيزياء  مه  تقدِّ
الكمية  الفيزياء  أن  يوم  بعد  يوًما  اتضح  الكمية،  الفيزياء  في  النظريات  تطور 
مس�توى  على  س�واء  الكونية؛  للظواهر  ا  جدًّ دقيقة  تنبؤات  تقديم  تس�تطيع 
اليومية،  للحياة  الكبيرة  األجس�ام  مس�توى  على  حتى  أو  الذرية،  األجس�ام 
–النيوتونية  النظريتين  أن  مع  النيوتونية،  بالنظرية  معها  التعامل  اعتدنا  والتي 

ا. جدًّ مختلفة  وقواعد  مفاهيم  على  مبنيتان  والكمية– 
واعتماد  تكوين  آلية  وهي:  ا؛  جدًّ ُمهمة  مسألة  إلى  الكاتب  ق  يتطرَّ ثم 
يجُدر  ذلك،  تفصيل  إلى  الدخ�ول  وقبل  الواقع.  لوص�ف  العلمي�ة  النم�اذج 
حينما  إننا  الواقع"..  لوصف  العلمي  "النموذج  من  نقصده  ما  نشرح  أن  بنا 
تلك  تفسير  في  ونرغب  المطر،  نزول  قبيل  من  طبيعية  ظواهر  حولنا  نالحظ 
أن  خالله  من  ُيمكن  علمي  نم�وذج  وبناء  تكوين  إلى  نلج�أ  فإنن�ا  الظاه�رة؛ 
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نحتاج  فإننا  هذا،  مثالنا  وفي  المطر".  "نزول  الطبيعية  الظاهرة  تلك  نصف 
هي:  فيزيائية؛  حاالت  ثالث  في  يتواجد  أن  يستطيع  الماء  أن  نفترض  ألن 
الفيزيائية  الماء  حالة  وأن  الصلبة.  والحالة  الغازية،  والحالة  السائلة،  الحالة 
مثال.  والضغط  الحرارة،  قبيل:  م�ن  الفيزيائية؛  الظروف  بع�ض  بتغُي�ر  تتغيًّ�ر 
س�لوكه  عن  يختلف  فيزيائية  حال�ة  كل  في  الم�اء  س�لوك  أن  نفت�رض  كم�ا 
ظاهرة  لوصف  العلمي  النم�وذج  نا  كوَّ فقد  وبهذا  األخ�رى؛  الح�االت  ف�ي 
في  الماء  إن  لنقول  النقاط  بين  نربط  أن  إال  عنه�ا  علينا  وم�ا  المط�ر،  ن�زول 
غازية(،  حالة  في  (يصبح  ر  يتبخَّ األرض  س�طح  على  للحرارة  تعرضه  ظل 
ُيسبِّب  مما  للبرودة؛  ض  يتعرَّ حيث  الهواء؛  طبقات  في  األعلى  إلى  ويصعد 

األرض. على  مطر  شكل  على  سقوطه  إلى  ُيؤدي  الذي  األمر  تكثفه؛ 

المطر  نزول  لتفسير  اعتمدناه  الذي  العلمي  النموذج  يكون  أن  ويجب 
منها: أشياء؛  لعدة  كافًيا 

المطر في  فيها  ينزُل  المطر في كل مرة  لتفس�ير نزول  أن يكون كافًيا   –
العالم. في  مكان  أي 

أن يك�ون كافًي�ا لتقديم تنبؤات علمية ُمس�بقة بظاه�رة نزول المطر؛   –
في  المطر  بنزول  للتنبؤ  الجوية  منه في األرصاد  ُيستفاد  ما  قبيل:  من 

ما. زمان  في  ما  مكان 
لوصف  العلمي  النم�وذج  تكوين  في  ا  جدًّ �ان  ُمهمَّ الش�رطان  وه�ذان 
صحيٌح  هو  اعتمدن�اه  الذي  النم�وذج  أن  ذلك  يعن�ي  ه�ل  ولك�ن:  الواق�ع؛ 
آخر  نموذًجا  بنى  م�ن  هناك  أن  اكتش�فنا  ما  إذا  خصوًص�ا  للواق�ع،  ومطاب�ٌق 
كاٍف  أيًضا  اآلخر  نموذجه  وأن  أخرى،  بطريقة  تماًما  الظاهرة  نفس  يصُف 

الجوية؟ باألرصاد  للتنبؤ  كذلك  وكاٍف  المطر،  لنزول  جيِّد  تفسير  لتقديم 
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اس�تطاعت  )أو  نموذج�ان  اس�تطاع  م�ا  "إذا  هوكن�ج:  يق�ول  ُهن�ا؛ 
إن  نقول  أن  نس�تطيع  ال  فإننا  واألحداث؛  الظواهر  نف�س  وص�ف  نظريت�ان( 
اعتماد  في  أحراًرا  نكون  إنن�ا  بل  اآلخر،  من  واقعية  أكث�ر  النموذجي�ن  أح�د 
بعرض  قوله  الكات�ب  يدعم  ثم  لن�ا".  أكثر  مريًح�ا  نج�ده  ال�ذي  النم�وذج 
يقول:  حيث  العلمي�ة؛  والنماذج  والنظري�ات  العل�وم  تاري�خ  م�ن  بع�ٍض 
التي  العلمية  والنماذج  النظريات  من  سلسلة  العلم  تاريخ  في  وجدنا  "إننا 
أفالطون  نظريات  فم�ن  للواقع؛  وصفها  ف�ي  تغيُّرها  م�ع  �ن  تتحسَّ كان�ت 
الكمية  الفيزياء  نظريات  إل�ى  لنيوتن،  الكالس�يكية  الفيزياء  نظريات  إل�ى 
من  السلس�لة  تلك  س�تصل  هل  نس�أل:  أن  حقنا  فم�ن  وعلي�ه؛  الحديث�ة. 
الكونية؛  الظواهر  لتفس�ير  ُعظمى؛  ونظرية  قصوى،  نهاية  إل�ى  النظري�ات 
لكل  المطلوبة  التنبؤات  كلَّ  م  وتق�دِّ الطبيعية،  الق�وى  كلَّ  تش�مل  بحي�ث 
لألبد  سنس�تمُر  أننا  أو  ش�يء،  لكل  نجريها  أن  ُيمكن  التي  المالحظات 
التي  النظرية  تلك  إلى  نصل  ولن  لدينا،  مما  أفضل  نظريات  اكتشاف  في 
إجابة  نملك  ال  إننا  بغيرها؟  استبدالها  أو  تطويرها  أو  تحسينها  ُيمكن  ال 
كان  إن  النظرية،  هذه  لمثل  مرش�ح  لدينا  ولكن  حالًيا،  الس�ؤال  هذا  عن 

كهذه". نظرية  ثمة 
النظرية  لهذه  ُمقدم�ة  الكاتب  م  ُيق�دِّ األول،  الفصل  م�ن  �ى  تبقَّ وفيم�ا 
في  س�يتكلم  الكاتب  إن  وحيث  (M theory(؛  (م(  بنظرية  تس�مى  والتي 

بعد. لما  عنها  الكالم  سندع  فإننا  لذا  النظرية؛  هذه  عن  الحقة  فصول 
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الف�صل الثاني

حكم القانون

كانت  التي  القديم�ة،  األس�اطير  بعض  بع�رض  الفص�ل  ه�ذا  يب�دأ 
والتي  القدم�اء،  بع�ض  عن�د  الواق�ع  لوص�ف  علمي�ة  كنم�اذج  ُتس�تعمل 
ذلك؛  ومع  الخس�وف.  بموعد  التنبؤ  على  البابليي�ن  ق�درة  إل�ى  رت  تط�وَّ
لدى  بها  والتنبؤ  تفس�يرها،  في  غامضة  الطبيعي�ة  الظواه�ر  ُمعظ�م  ظل�ت 
(المفترضة(  اآللهة  لغضب  كمظاهر  اعتبارها  إلى  أدَّى  الذي  األمر  البشر؛ 
بالذنب  اإلحساس  على  البشر  "قدرة  يقول:  فتراه  وسلوكهم..  البشر  على 
"جهُل  أنفس�هم".  على  اللوم  إللقاء  أخرى  طرق  الكتش�اف  مصدًرا  كانت 
كل  إليها  تعزى  آلهة  اختراع  إلى  بهم  أدى  الطبيعة،  بطرق  الِقَدم  في  البش�ر 

البشرية". الحياة  مناحي 
أو  بالخالق  اإليمان  مس�ألة  يعزي  هوكنج  أنَّ  ذلك  خ�الل  م�ن  ويب�دو 
تفس�يرات  إليجاد  الفطرية  حاجته�م  إلى  ت�ام،  بش�كل  البش�رية  ل�دى  اإلل�ه 
فكرة  فإن  أخ�رى؛  بعبارة  أو  حولهم.  الغامض�ة  الطبيعي�ة  للظواه�ر  منطقي�ة 
البشر  اعتمده  الذي  الواقع"،  لوصف  العلمي  "النموذج  هي  والخالق  اإلله 
الكونية؛  الظواهر  لتلك  الحديثة  العلمية  التفسيرات  غياب  ظلِّ  في  القدماء؛ 
الحديثة  العلوم  على  والمبينة  الواقع  لوصف  العلمية  النماذج  فإن  وبالتالي 

اإلله. لنموذج  أفضل  بدياًل  ل  تشكِّ
ومحاوالتهم  العلمي،  اليونانيين  تاريخ  من  بعًضا  الكاتب  يستعرض  ثم 
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الطبيعية؛  الظواهر  وتفس�ير  الواقع،  لوصف  علمية  ونم�اذج  نظري�ات  تقدي�م 
واأليونيي�ن   ،)Aristotle) وأرس�طوطاليس   ،)Thales) طالي�س  م�ن:  ب�دءا 
 ،)Archimedes) وآرش�ميدس   ،)Pythagoras) وفيثاغ�ورث   ،)Ionians(
 ،)Empedocles) وإمبيدوكلي�س   ،)Anaximander) وأناكس�يماندر 
وأبيقيور   ،)Aristarchus)وأريس�تارخيوس  ،)Democritus) ودميقريط�س 
على  آثاره  البحث  له�ذا  وكان   .)Heraclitus) وهيراكليت�س   ،)Epicurus(
 .)Thomas Aquinas) أكويناس  ثوماس  قبيل:  من  المسيحيين؛  المفكرين 
 Johannes) كبلر   جوناس  األلماني  الفلكي  مثل:  األوروبيي�ن؛  والعلم�اء 
 .)Galileo Galilei) جاليل�ي  جاليلي�و  اإليطال�ي  والفيزيائ�ي   ،)Kepler

كان  الذي   ،)René Descartes) دي�كارت  لرينيه  الكاتب  تط�رق  وأخي�ًرا؛ 
اليوم. نفهمها  كما  القوانين  مفهوم  عن  وقوي  صريح  بشكل  عبَّر  من  أول 
يب�دأ  فإن�ه  القان�ون؛  ومفه�وم  ل�"دي�كارت"  الكات�ب  وص�ل  وحي�ث 
للحديث  �ص  ُمخصَّ الفص�ل  ه�ذا  ألن  الطبيعي�ة؛  القواني�ن  ع�ن  بالحدي�ث 
األشياء  بسلوك  والتنبؤ  بالمعرفة  لنا  تسمح  األولية(  (بالنظرة  فالقوانين  عنها؛ 
لنا.  معروفة  األشياء  لتلك  األولى  الحالة  كانت  ما  إذا  الزمن؛  عبر  الطبيعية 
جديدة  محاوالت  أتت  الطبيعية؛  القواني�ن  بوجود  الجديد  االعتق�اد  وبه�ذا 
اإلله  فإن  لديكارت؛  فطبقًا  اإلله.  مفهوم  وبي�ن  القوانين  تل�ك  بي�ن  للتوفي�ق 
القوانين  ألنها  الطبيعية؛  القوانين  من  يغيِّر  أن  رغبته–  –حسب  يستطيع  ال 
–حس�ب  وذلك  غيرها؛  وليس  الطبيعة  في  توجد  أن  ُيمك�ن  الت�ي  الوحي�دة 
ال  التي  اإلله  طبيع�ة  تعكس  نفس�ها  القواني�ن  تل�ك  ألن  دي�كارت–  اعتق�اد 

التغيُّر. تقبل 
على  مبنية  قواعد  ه�ي  الطبيعة  قواني�ن  أن  العلم�اء  ُمعظ�م  يعتق�ُد   ...
وتوقعات  بتنب�ؤات  وتزودنا  الطبيعة–  –ف�ي  االنتظ�ام  وُمالحظ�ة  مش�اهدة، 
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بالقانون  الشيء  تسمية  َمالك  فإن  أخرى؛  بعبارة  أو  المستقبلية.  الحالة  عن 
ُمش�اهدته  يمكن  ما  على  الموصوفة  الحال�ة  تلك  تعمي�م  عل�ى  قدرُتن�ا  ه�و 
التي  لتلك  ُمش�ابهة  ظ�روف  ذات  أخ�رى  وأماك�ن  أوق�ات  ف�ي  وُمالحظت�ه 
الش�رق؛  من  دائًما  ُتش�رق  الش�مس  إن  –مثال–  قلنا  فإن  القانون؛  يش�ملها 
بأن  قولنا  أن  حين  في  تعميمه.  ُيمكن  ألنه  قانونًا؛  يكون  أن  يصلح  ذلك  فإن 
خارج  في  بقانون  ليس  اللون؛  س�وداء  المكتب  هذا  في  اآللية  الحواس�يب 

نفسه. المكتب  إطار 
القانون الطبيعي بطريقة جميلة عبر استخدامه  ثم يشرح الكاتب مسألة 
(John W. Carroll(؛  كارول  جون  الفيلسوف  من  استعاره  فيزيائي  لمثال 

التاليتين: للعبارتين  مقارنتنا  هو:  المثال  وهذا 
الميل في  "كلُّ ك�رات الذه�ب س�تكون أصغر م�ن  العب�ارة األول�ى:   –

قطرها".
الميل في  235 ستكون أصغر من  اليورانيوم  "كلُّ كرات  الثانية:   العبارة   –

قطرها".
الثانية  العبارة  أن  حين  في  الطبيعي،  بالقانون  ليس�ت  األولى  فالعبارة 

لماذا؟ طبيعي..  قانون 
قطرها،  في  الميل  بحجم  ذه�ب  كرات  ة  أيَّ نالح�ظ  ال  نح�ن  بالطب�ع؛ 
يوجد  ال  الحقيقة  في  ولكن  المستقبل،  في  منها  ا  أيًّ سنجد  أننا  كثيرا  ونشكُّ 
الميل  بُقطر  الذهب  من  كرة  وجود  من  يمنع  علمي  أو  منطقي  سبب  هناك 
نجد  ال  أننا  ه�و  بوجودها  نش�كُّ  يجعلنا  ال�ذي  الوحي�د  والس�بب  أكث�ر.  أو 
بيئتنا  في  حولن�ا  والكمية  الش�كل  به�ذا  الذه�ب  نكتش�ف  وال  نالح�ظ  وال 
عن  عبارة  هي  األولى  العبارة  فإن  الس�بب  ولهذا  استكش�افها؛  يمكن  التي 
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تختلف  قد  المالحظة  ه�ذه  ولكن  ُمتعارف،  بش�كل  عليه�ا  اتفقن�ا  مالحظ�ة 
مختلفة  وأماكن  مختلفة  أوقات  في  المس�تقبل  في  مش�اهداتنا  دائرة  باتس�اع 
الذهب  من  كرة  يكتشفون  المستقبل  في  وأحفادنا  أبناءنا  ولعلَّ  الكون.  في 
من  ذلك  يمنع  م�ا  ُيوجد  ال  حيث  الكون؛  م�ن  ما  م�كان  ف�ي  المي�ل  بُقط�ر 

العلمية. أو  العقلية  الناحية 
235 أكبر  لليورانيوم  تكتل  أي  أن  نعل�م  فإننا  الثانية؛  العب�ارة  ف�ي  أم�ا 
مانًعا  لدينا  فإن  ولذا  نووي؛  انفجار  في  سينفجر  فإنه  بوصات  ست  من 
الميل  من  أصغر  ستكون   235 اليورانيوم  كرات  أن  متأكدين  يجعلنا  علميًّا 
مشاهداتنا  دائرة  اتسعْت  مهما  قطرها  في  بوصات(  الست  من  أصغر  (بل 
وهذا  مش�اهداتهم.  في  وأحفادنا  بأبنائنا  الزمن  طال  ومهم�ا  الك�ون،  ف�ي 
بين  الفارق  ح  ُيوضِّ وهذا  علميًّا،  طبيعيًّا  قانوًنا  الثانية  العب�ارة  م�ن  يجع�ُل 
ليس  الذي  والتعميم  للطبيعة،  علميًّا  قانونًا  اعتباره  يمكن  الذي  التعميم 
القوانين  "ُمعظ�م  بأن  أيًض�ا  القول  الكات�ب  يرغ�ب  كم�ا  علم�ي،  بقان�ون 

األخرى". العلمية  للقوانين  ُمترابط  كبير  نظام  في  ُمترابطة  توجد  الطبيعية 
وقد  رياضي،  بأسلوب  القوانين  عن  ُيعبَّر  الحديثة،  العلوم  مجال  "في 
تكون  وأن  بد  ال  األحوال  كل  في  ولكنها  تقريبية،  أو  تام  بشكل  دقيقة  تكون 
يتم  التي  الظروف  في  األقل  على  استثناء،  بال  كلها  مالحظاتنا  في  صحيحة 

القانون". ذلك  في  اشتراطها 
التالية  الثالثة  األس�ئلة  فإن  بالقوانين؛  محكوم�ة  الطبيع�ة  كان�ت  "ف�إذا 

عنها: إجابة  تتطلب 
القوانين؟ منشأ  هو  ما   –

القوانين؟ أو بعبارة أخرى: هل هناك  هل هناك اس�تثناءات في تلك   –
القوانين؟ تكسر  ُمعجزات 
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فقط؟ الطبيعية  القوانين  من  واحدة  هناك مجموعة  هل   –

عن  اإلجابة  الالهوت  وعلم�اء  والفالس�فة  الطبيعة  ُعلماء  ح�اول  لق�د 
وديكارت  وجاليليو  كبلر  إجابة  كانت  المثال:  س�بيل  فعلى  األس�ئلة؛  تلك 
ولكن  اإلله.  عمل  نتاج  هي  القواني�ن  أن  هي:  األول؛  الس�ؤال  ع�ن  ونيوت�ن 
لمجموع  تجس�يم  د  مجرَّ كونه  من  أكثر  لإلله  تعريًفا  ُتعطي  ال  اإلجابة  هذه 
–من  اإلله  ذلك  عل�ى  إضافية  صفات  إضف�اء  حال�ة  وف�ي  الطبيع�ة.  قواني�ن 
السؤال  عن  اإلجابة  بهدف  وذلك  القديم–  العهد  في  المذكور  اإلله  قبيل: 
وأمر  بلغز  غامض  وأم�ر  لغز  اس�تبدال  هو  ذل�ك  يفعل�ه  م�ا  كل  ف�إن  األول، 

إال". ليس  آخر  غامض 
األول  الس�ؤال  عن  لإلجابة  اإلل�ه  وج�ود  بف�رض  االس�تعانة  أن  كم�ا 
لتلك  ومعجزات  اس�تثناءات  هناك  هل  وهو:  الثاني؛  الس�ؤال  علينا  يفرض 
آمنا  وأرس�طو  فأفالطون  اختلفت؛  الس�ؤال  هذا  حول  اآلراء  إنَّ  القوانين؟. 
أن  حين  ف�ي  القواني�ن؛  لتل�ك  اس�تثناءات  هن�اك  تك�ون  أن  يمك�ن  ال  بأن�ه 
من  اس�تثناءات  إلجراء  إليه  اللجوء  ُيمكن  اإلله  بأن  تق�ول  التوراتي�ة  الرؤي�ة 
إلنهاء  أو  شفائهم،  من  الميئوس  المرضى  عالج  قبيل:  من  القوانين؛  تلك 
يجب  اإلله  بأن  المسيحيين  المفكرين  أكثر  آمن  وقد  مثاًل.  الجفاف  حاالت 
نيوتن  وحتى  المعجزات،  إلجراء  القوانين  عمل  إيقاف  على  قادًرا  يكون  أن 

المعجزات. من  بنوع  آمن 
الكاتب  ناقش  حيث  تطوًرا؛  أكثر  منًحى  الفصل  في  النقاش  أخذ  ثم 
بالحالة  علمنا  ما  "إذا  التالية:  بالطريقة  فها  وعرَّ العلمية،  الحتمية  موضوع 
القوانين  من  كاملة  مجموعة  فإن  معينة؛  لحظة  في  للكون  االبتدائية  األولية 
يس�تثني  بدوره  وهذا  الكون،  وماضي  مس�تقبل  د  تح�دِّ أن  بإمكانه�ا  العلمي�ة 
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وهذه  الكون.  في  لإلله  نش�ط  دور  أي  احتمال  أو  معجزات  وجود  احتمال 
اإلجابة  هذه  إن  بل  الثاني،  للسؤال  الطبيعة  علماء  سيقدمها  التي  اإلجابة  هي 
كتاب  في  مهم  مبدأ  أيضا  وهي  الحديثة،  الطبيعية  العلوم  لكل  األساس  هي 
كان  ما  إذا  علميًّ�ا  قانوًنا  يك�ون  ل�ن  العلم�ي  القان�ون  العظي�م"،  "التصمي�م 

)ص:52(. إللغائه"  بالتدخل  خارق  موجود  من  لقرار  ُعرضة 
الحرة" في  ب�"اإلرادة  ُيسمى  ا  عمَّ جانبي  لموضوع  الكاتب  ق  يتطرَّ ثم 
نتاج  هو  اإلنس�ان  س�لوك  أن  إلى  وخلص  األخرى.  والمخلوقات  اإلنس�ان 
ودماغه،  لجس�مه  المكونة  الجزيئات  بين  الكيميائي�ة  الفيزيائي�ة  التفاع�الت 
في  يتبع  وإنم�ا  اإلنس�ان،  في  واالختيار  الح�رة  ل�إلرادة  م�كان  ف�ال  وعلي�ه 
الجزيئات؛  بين  المادي�ة  التفاعالت  عن  تنت�ج  بالتي  ش�بيهة  أنماط�ا  س�لوكه 
نتاج  اإلنسان  سلوك  إن  وحيُث  حوله.  أخرى  مواد  أية  شأن  ذلك  في  شأنه 
نتنبأ  أن  ا  نظريًّ ُيمكن  فإنه  الطبيعي�ة،  للقوانين  الخاضعة  المادي�ة  التفاع�الت 
ألن  ولكن  معينة،  لحظة  في  االبتدائية  حالته  علمنا  ما  إذا  اإلنس�ان  بس�لوك 
فإن  لجسمه،  مكونة  ُجزيء  تريليون  تريليون  ألف  حالة  معرفة  يتطلب  ذلك 
الذي  األمر  الرياضية؛  المعادالت  م�ن  ا  جدًّ ضخم  عدد  حلَّ  يتطل�ب  ذل�ك 
إلى  يدفعنا  قد  الذي  األمر  الفرد؛  ذلك  بسلوك  للتنبؤ  السنين  باليين  يتطلب 

األساس. من  النظرية  هذه  عن  التخلي 
الفاعلة"  "النظرية  مفهوم  على  اللحظة  هذه  في  ُيعرفنا  الكاتب  ولكن 
صنع  من  لنتمك�ن  ُنوج�ده  عم�ل  إط�ار  ه�ي  والت�ي   ،)Effective Theory(
إلى  الحاجة  غي�ر  من  مالحظاتنا،  ف�ي  معينة  طبيعي�ة  ظواه�ر  ُيفس�ر  نم�وذج 
العمليات المشمولة في تلك الظاهرة. ويشرح الكاتُب  وصف تفصيلي لكل 
نحلَّ  أن  نس�تطيع  ال  فنحُن  الجاذبية:  مثال  عبر  التعريف  هذا  من  مقصوَده 
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الجسم،  تفاعل كل ذرة من ذرات  الرياضية في عملية  المعادالت  بالدقة كل 
نستطيع  لكننا  الجاذبية،  عملية  في  األرضية  الكرة  ذرات  من  ذرة  كل  مع  أو 
األرضية  والكرة  الجسم  بين  الجاذبية  ُمجمل  نصف  أن  العملية  لألغراض 

للجاذبية. الفاعلة  النظرية  هي  وهذه  ا.  جدًّ بسيطة  وأرقام  معادالت  عبر 
نس�ميه  ما  إن  ليقول  الفاعل�ة؛  النظري�ة  مفه�وم  الكات�ب  يس�تعمُل  ث�م 
التي  الكيميائية  التفاعالت  تصف  فاعلة  نظري�ة  إال  الح�رة" ليس  ب��"اإلرادة 
هي  ة  الحرَّ اإلرادة  تس�مية  فإن  أخ�رى:  بعب�ارة  أو  اإلنس�ان.  س�لوك  تحك�م 
سلوكه  ألن  المرء؛  لدى  حرة  إرادة  من  ما  وأنه  صحيحة،  غير  جزافية  تسمية 

الطبيعية. المادية  والظواهر  الكيميائية  بالتفاعالت  محكوٌم 
القوانين  َكْون  في  يبحُث  والذي  الثالث؛  السؤال  إلى  الكاتب  ويرجُع 
من  أكث�ر  هن�اك  أن  أم  فري�دة،  واح�دة  اإلنس�ان  وس�لوك  للك�ون  الحاكم�ة 

القوانين؟ من  مجموعة 
الذي  هو  اإلله  أن  ه�ي:  األول؛  الس�ؤال  ع�ن  إجابت�ك  كان�ت  إْن   ...
اختار  قد  اإلله  ذلك  كان  إذا  �ا  عمَّ هو  الثالث  الس�ؤال  فإن  القواني�ن،  خل�ق 
لقد  منها؟  عدي�دة  مجموع�ات  ضمن  م�ن  القواني�ن  م�ن  المجموع�ة  ه�ذه 
الطبيعة  مبادئ  آينش�تاين– بأن  –والحقا  وديكارت  وأفالطون  أرس�طو  آمن 
اعتبار  بالطبع؛ فإن  الوحيدة منطقيًّا.  (القوانين( توجد بداعي الضرورة؛ ألنها 
التجريبي  المنهج  تجاهل  إلى  بأرسطو  أدى  الطبيعية  القوانين  "المنطقية" في 
استنبطها  التي  القوانين  تلك  فإن  لذلك  ونتيجة  المنطقي؛  التحليل  مقابل  في 
إلى  عديدة،  لقرون  س�ائدة  كانت  أنها  مع  مفيدة  وغير  صحيحة  غير  كانت 
منهج  إلى  الطبيعي  البحث  في  المنطقي  المنهج  هذا  بتغيير  جاليليو  قام  أن 

والتجربة. المالحظة 
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الثاني بقوله إن الكتاب ينبُع من ُجذور الحتمية  ويختم الكاتب الفصل 
العلمية؛ وبالتالي فإن اإلجابة عن السؤال الثاني؛ هي: أنه ال توجد معجزات 
لنبحث  للكاتب– سنعود  –والكالم  ولكننا  الطبيعية،  للقوانين  استثناءات  أو 
هي  وهل  القوانين؟  نشأت  كيف  والثالث:  األول  السؤالين  في  أكبر  بعمق 
ما  مس�ألة:  س�نُناقش  القادم،  الفصل  في  ولكننا  الممكنة؟  الوحيدة  القوانين 
العلمية  القوانين  إن  س�يقولون  العلماء  معظم  الطبيعة؟  قوانين  تصفه  الذي 
عن  باالس�تقالل  ُيوجد  الذي  الخارجي  للواق�ع  الرياض�ي  االنع�كاُس  ه�ي 
التي  الطريقة  في  نبحث  عندما  آخر  س�ؤاالً  س�نواجه  وعندها  له،  المراقب 
يدعونا  وجيه  سبٌب  لدينا  هل  وهو:  عنه؛  مفاهيمنا  ن  ونكوِّ الواقع  بها  نالحظ 

الخارج؟ في  مستقاًل  موضوعيًّا  واقًعا  هناك  بأن  لالعتقاد 
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الف�صل الثالث

ما هو الواقع؟

"مون�زا" بإيطاليا  مدينة  في  حدثْت  �ة  بقصَّ الفصل  ه�ذا  الكات�ُب  يب�دأ 
من  الذهبية  الس�مكة  مالكي  المدينة  مجلس  منع  حيث  س�نوات؛  عدة  قبل 
أن  القس�وة  من  أنه  هو  ذلك  في  والس�بب  ر؛  مكوَّ زجاجي  إناء  في  وضعها 
ر  ومكوَّ س  مقوَّ أنه  على  حولها  م�ا  خالله  من  ترى  إناء  ف�ي  الس�مكة  نض�ع 

الحقيقة. عن  ه  ومشوَّ
نحن  نملكها  التي  الصورة  أن  نعلم  – كيف  الكاتب  – يتساءل  ولكن 
نكون  قد  عنه؛  هة  غيرالمش�وَّ الحقيقية  الصحيحة  الص�ورة  هي  الواق�ع  ع�ن 
عليه؟  هو  عما  مختلفا  الواقع  فيه  نرى  ضخم  زجاجي  إناء  في  أيًضا  نحن 
نحن  مفهومنا  عن  ُمختلف  الخارجي  الواقع  عن  الذهبية  السمكة  مفهوم  إن 

عنه؟ صحة  أكثر  أنه  االعتقاد  إلى  يدعونا  الذي  ما  ولكن  عنه، 
الس�مكة  ولكن  رؤيتنا،  عن  ُمختلفة  للواقع  الذهبية  الس�مكة  رؤية  إن 
(كما  الواقع  عن  وقوانين  معادالت  تشكل  أن  تستطيع  ذلك–  –مع  الذهبية 
ما  ُمرٍض  بشكل  لها  ر  تفسِّ والمعادالت  القوانين  تلك  أن  بحيث  هي(؛  تراه 
اإلناء  حول  األجسام  بحركة  التنبؤ  على  القدرة  وتعطيها  الواقع،  في  يحدُث 
(ألن  قوانيننا  عن  تعقيًدا  أكثر  العلمية  الس�مكة  قوانين  س�تكون  الزجاجي. 
في  تكون  التي  الحركة  ُمنحنية، على خالف  تكون في خطوط  لديها  الحركة 
فإذا  ذوقية؛  أمور  هما  والتعقيد  البساطة  ولكن  عالمنا(،  في  مستقيمة  خطوط 
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أن  عندها  علينا  فإن  حولها؛  لما  القوانين  تلك  إيجاد  من  الس�مكة  تمكنت 
نحن. رؤيتنا  هي  كما  وسليمة  صحيحة  الخارجي  للواقع  رؤيتها  بأن  نسلم 

التاريخ  مر  –على  وضعوا  أنفس�هم  البش�ر  أن  كيف  الكاتب  يس�رد  ثم 
تلك  من  كالًّ  أن  وكيف  الخارجي،  الواقع  لوصف  مختلفة  العلمي– نماذج 
النموذج  في  فحتى  الواقع؛  وصف  ما– في  حد  –إلى  ناجحة  كانت  النماذج 
النظرة  فإن  ية(  كروَّ (وليست  ُمستوية  ُمسطحة  األرض  أن  يعتقد  كان  الذي 
بالفعل (بالعين  النموذج؛ ألننا نرى  لنا على األرض كانت تؤيد ذلك  اليومية 
وال  وُمستوية،  ُمسطحة  األرض  أن  فضائية(  بصور  االستعانة  ودون  المجردة 
كانت  التي  النماذج  بعَض  الكاتب  يسرُد  كما  ُمنحنية.  حتى  أو  كروية  نراها 
أن  وكيف  حركتها(،  ع�دم  (أو  والش�مس  الس�يارة  الكواكب  حرك�ة  تص�ف 

الواقع. عن  الكنيسة  نموذج  لمخالفته  الهرطقة  بتهمة  ُحْوكم  جاليليو 
النماذج  كل  إن  يقول  أن  هو:  السرد؛  هذا  من  الكاتب  هدف  إن   ...
الموضوعة لوصف الواقع وتفسير الظواهر الطبيعية والقيام بتنبؤات مستقبلية 
حد  –إلى  ناجحة  وغير  الجوان�ب،  من  جانب  م�ا– في  ح�د  –إل�ى  ناجح�ة 
الواقع  لوصف  نضع�ه  نموذج  أيَّ  فإن  وبالتال�ي  أخرى؛  جوان�ب  م�ا– ف�ي 
تماما؛  واقعيا  بالضرورة  وليس  تقريبيا  نموذجا  س�يكون  به  والتنبؤ  وتفس�يره 
أيَّ  فإن  لذلك  يوم؛  بعد  يوًما  واإلتمام  والتطوير  للتحسين  ُعرضة  يظلُّ  ألنه 
هو  مما  أكثر  للواقع  خاللها  من  ننظُر  التي  العدسة  بمثابة  هو  لدينا  نموذج 
وقد  كيفيته.  المتناهية  بالدقة  نعلم  ال  الذي  الخارجي  للواقع  مطابقة  صورة 

أيًضا. المستقبل  في  التامة  الدقة  بتلك  نعلمه  ال  نظل 
العلمي  الخيال  فيلم  من  اس�تعاره  آخر  بمثاٍل  اس�تعان  الس�بب،  ولهذا 
يعيش  البشري  الجنس  الفيلم عن كون  "ماتريكس" (مصفوفة(؛ وتدور قصة 
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الحاسب  برامج  داخل  رقمي  خيالي  "واقع"  في  يعلم–  ال  حيث  –من 

برامجها  في  البشر  تأسر وعي  أن  الصناعي  الذكاء  عبر  استطاعْت  التي  اآللي 
في  الش�اهد  وموضع  الخاصة.  ألس�بابها  راضية  حالة  في  وتبقيهم  الرقمية، 
يرون  أنهم  يعتقدون  الفيلم  في  البشر  أن  هو:  الفيلم؛  بقصة  الكاتب  استعانة 
اآللية  الحواس�يب  تريده  ما  يرون  أنهم  حين  في  هو،  كما  الواقع  ويعيش�ون 
لس�نا  أننا  نعلم  "كيف  بوضوح:  الكاتب  يتس�اءل  وبالتالي  كواقع؛  يروه  أن 

اآللية؟". الحواسيب  خلقته  سيناريو  في  شخصيات  د  مجرَّ

تنظر  أن  تستطيع  ال  اآللية  الحواسيب  برامج  داخل  المخلوقات  وألن 
تلك  داخل  ستراه  ما  كلَّ  فإن  الرقمية،  البرامج  تلك  عن  خارج  هو  ما  إلى 
حتى  تستطيع  ولن  عنه،  وتعلم  تدركه  الذي  الوحيد  الواقع  سيكون  البرامج 
تسمح  لم  ما  البرامج؛  في  الُمصطنع  الواقع  ذلك  وراء  ما  وجود  تتخيَّل  أن 
الفهم،  إلى  ذلك  في  الكاتب  مقصود  ب  نقرِّ وحتى  بذلك.  البرامج  تلك  لها 
كواقع  الحلم  في  ن�راه  ما  نعيش  فإننا  نحلم  حي�ن  أنن�ا  �ر  نتذكَّ أن  لن�ا  ب�د  ال 
ُمعاكس�ين  ونتحرك  نطير  أننا  الحلم  في  أنفس�نا  نرى  وحينما  تام،  محس�وس 
أثناء  في  العلمية  القواني�ن  مع  ومتناس�ًبا  منطقيًّا  يب�دو  ذل�ك  ف�إن  للجاذبي�ة، 
بتقنيات  االستعانة  بدون  األرضية  الكرة  على  الطيران  أن  ُندرك  وال  الحلم، 
يغلي  الماء  أن  الحلم  في  رأينا  لو  كذلك  الجاذبية،  لقوانين  ُمخالف  خاصة 
أن  سنعتقد  فإننا  مئوية؛   100 درجة  في  د  ويتجمَّ مئوية  صفر  حرارة  درجة  في 
باإلضافة  هذا  حتمي.  علمي  قانون  ذلك  وأن  فيه،  غرابة  ال  عاديٌّ  أمٌر  ذلك 
وينتهي  النوم  من  نستيقظ  إال حينما  كان حلًما  كله  ذلك  أن  ُندرك  أننا ال  إلى 
على  الحلم  وأن  الحلم،  من  أكبر  واقًعا  هناك  أن  ندرك  فقط  عندها  الحلم، 
مقارنة  سطحيًّا  طيفًا  إال  ليس  النوم  أثناء  فيها  لنا  يبدو  كان  التي  الواقعية  ة  شدَّ
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الواقعية  العلمية  القوانين  وأن  اليقظة،  في  نعيشه  الذي  الحقيقي  الواقع  مع 
في  النوم  أثناء  نالحظه  ما  وليس  اليقظة  أثناء  نالحظها  التي  هي  الصحيحة 
لنا  ر  يصوِّ كبير  آخر  حلم  في  لس�نا  أننا  اآلن  نعل�م  أن  لن�ا  فكي�ف  األح�الم، 

هو؟ كما  وندركه  الواقع  نعيش  أننا 
يعتمد  مهم  استنتاج  عن  ُيعلن  أن  للكاتب  األوان  آن  فقد  وبذلك؛ 
للواقع  مفهوم  ُيوجد  "ال  أن�ه  وهو:  العظيم"؛  "التصمي�م  كتاب�ه  ف�ي  علي�ه 
وبعبارة  به".  والتنبؤ  ووصفه  تصوي�ره  تحاول  التي  النظري�ة  مس�تقٌل ع�ن 
وصفه  ُتحاول  التي  النظريات  بعدد  الواقع  عن  مفاهيَم  هناك  فإن  أخرى: 
مختلفة  نظريات  بعش�ر  عملت  لو  فإنك  وعليه؛  لنا.  وتصويره  وتفس�يره 
أحدها  وليس  الواقع  ع�ن  مفاهيم  عش�رة  هناك  فإن  الواق�ع،  ل�ك  تص�ف 
هذا  إلى  ولإلش�ارة  األخري�ات.  من  أكث�ر  بعين�ه  الواق�ع  ه�و  بالض�رورة 
النموذج"  المبني على  "الواقع  الكاتب مصطلح  يستعمُل  الجديد،  المفهوم 
في  االختصار  س�بيل  عل�ى  فلنق�ل  أو   ،)Model–dependent realism(
الواقع  عن  البحث  س�يتم  وبالتالي  النموذج"؛  "واقع  الكتاب  هذا  خالل 
يكون  ما  غالًبا  الطبيعية  العلوم  وفي  لوصفه.  م  المقدَّ النموذج  خالل  من 
إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا؛  رياضية.  معادالت  عن  عبارة  النموذج  هذا 
أننا  من  بالرغم  ألنه  العلمية؛  للنماذج  الفقري  العمود  هي  الرياضيات  أن 
الرياضيات  من  الخالي  النوعي  الوصفي  األسلوب  نستعمل  أن  نستطيع 
تأب�ى  العلمي�ة  الدق�ة  أن  إال  م�ا،  ح�د  إل�ى  الطبيعي�ة  الظواه�ر  لوص�ف 
على  وتصرُّ  الطبيعية،  للظواه�ر  الكالمي  الوصف  ح�دود  عن�د  الوق�وف 
اس�تعمال  يتطلب  بما  والتنبؤ  الوصف،  في  الدقة  من  مس�تويات  اقتحام 
إنك  لنقل  ذلك؛  ولتوضي�ح  الرياضي�ة.  واألدوات  والمع�ادالت  األرق�ام 
نزهتك  وتتطلب  القادم،  الجمعة  يوم  في  برية  لنزهة  الذهاب  في  ترغب 
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حتى  ُمعتدلة  الحرارة  ودرجة  صافي�ة،  والس�ماء  صحًوا،  الجو  يك�ون  أن 
نموذًجا  تس�تعمل  أن  تس�تطيع  فإنك  الحالة  هذه  ف�ي  بنزهت�ك،  تس�تمتع 
دة  المجرَّ بعينك  السماء  إلى  النظر  خالل  من  رياضي؛  غير  نوعيًّا  وصفيًّا 
وُتجري  مثاًل(،  يومين  أو  بيوم  النزهة  قبل  (أي  األربعاء  أو  الخميس  يوم 
قراَرك  لتتخذ  ذهن�ك؛  في  الجوية  األرصاد  حالة  ح�ول  التنب�ؤات  بع�ض 
الدقة  من  المس�توى  ذلك  يكون  وقد  ُمس�بقا.  النزهة  مس�تلزمات  بش�راء 
بهذا  تقبل  لن  فإنك  الطبيعة،  علماء  من  كنت  لو  ولكنك  لديك،  مقبوالً 
تتطلب  نزهتك  كانت  إذا  س�يما  ال  ا،  جدًّ المنخفضة  الدقة  من  المس�توى 
جدولة  منك  تتطلب  أو  الثم�ن،  غالية  ُمع�دات  اس�تئجاَر  أو  ش�راَء  من�ك 
كمي  رقمي  نموذج  إل�ى  تلجأ  وس�وف  مثاًل،  ا  جدًّ المزدحم�ة  مواعي�دك 
اآللي  للحاس�ب  تحتاج  وقد  الرياضي�ة،  والمع�ادالت  األرق�ام  يس�تعمل 
كما  الجوية.  باألرص�اد  أدق  تنبؤات  عل�ى  للحص�ول  المع�ادالت  لح�ل 
يستعمل  أن  ستفضل  فإنك  الدواء،  لك  ويصُف  طبيبك،  تزور  حين  أنك 
أثناء  تائًها  كنت  لو  وكذلك  لك،  الدواء  ُجرعة  لحساب  رياضيًّا  نموذًجا 
التموضع  جهاز  الس�تعمال  وتحتاج  ُمزدحمة،  مدين�ة  في  الس�يارة  قي�ادة 

لمقصدك. الطريق  وصف  على  والحصول  موقعك،  لتحديد  العالمي 
نماذج  هي  الواقع  وصف  ُتحاول  التي  العلمي�ة  النم�اذج  فغالبي�ة  إذن؛ 
الفائقة  هوكنج" قدرته  "إستيفن  كاتبنا  عن  المعروف  ولكن  معقدة،  رياضية 
اس�تعمال  دون  للجماهير،  هة  الموجَّ كتبه  في  العلمية  الحقائق  ش�رح  على 
أسوأ  لمواجهة  نحتاج  ال  فإننا  وبذلك  الرياضيات؛  من  واحدة  معادلة  حتى 
خالل  في  الرياضية  المع�ادالت  أي:  الثانوية؛  المدرس�ة  أيام  ف�ي  كوابيس�نا 

البحث. هذا 
النظريات  إن  الكاتب  يقول  حيث  الكتاب؛  من  الثالث  للفصل  نرجع 
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وعالًما  واقًعا  هناك  بأن  االعتقاد  على  مبنية  الطبيعية  العلوم  في  الكالسيكية 
لذلك  المراقب  عن  وُمس�تقل  ُمحدد  هو  ما  المواصف�ات  م�ن  ل�ه  خارجيًّ�ا؛ 
دة  ُمحدَّ وقيم  صفات  لها  الواقع  في  أشياًء  هناك  إن  أخرى  بعبارة  أو  الواقع، 
المبنية  نظرياتنا  فإن  الكتلة، والسرعة وما شابه ذلك. وعليه؛  قبيل:  ا؛ من  جدًّ
ووصف  وخواصه�ا،  األش�ياء  لوصف  مح�اوالت  ه�ي  النظ�رة  ه�ذه  عل�ى 
هذا  في  يراقبه  وما  المراِقب  من  كاًل  فان  كذلك؛  لها.  وإدراكاتنا  لقياس�اتنا 
له  ليس  بينهما  تمييز  وأيُّ  موضوعي،  وجود  له  عالم  من  جزٌء  ُهما  النموذج 
مواقف  في  رأيت  لو  فإنك  للكاتب(  (والمثال  أخرى  وبعبارة  ُمعتبرة.  أهمية 
ألنه  فذلك  ما؛  مكان  على  تتنافس  الوحش  حمير  من  مجموعة  الس�يارات 
تتنافس  الس�يارات  موقف  في  الوحش  حمي�ر  من  مجموع�ة  هن�اك  بالفع�ل 
نفس  سُيالحظ  الظاهرة  لنفس  آخر  ُمراقب  أيَّ  أن  كما  المكان.  ذلك  على 
النموذج–  هذا  –حسب  الظاهرة  هذه  إن  بل  أنت،  الحظتها  التي  الخواص 
لم  أم  مراقب  أيُّ  راقبها  س�واء  والصفات؛  الخواص  بنفس  واقعة  س�تكون 
"المذهب  بالواقعية  األم�ر  هذا  ُيس�مى  الفلس�فة؛  وبلغة  البتة.  أح�د  يراقبه�ا 
ولكن  بها،  لالعتقاد  مغرية  تبدو  قد  الواقعية  بأن  هوكنج  وُيضيف  الواقعي". 
للفيزياء  فمثال: طبًقا  الدفاع عنها صعًبا؛  الحديثة يجعل  الفيزياء  ما سنراه من 
ليس  الدقيقة  الجس�يمات  للطبيعة– فإن  دقيق  وصف  ه�ي  –والت�ي  الكمي�ة 
ُمراقب  طريق  ع�ن  قياس�ها  يتم  أن  إال  محددة  س�رعة  أو  ُمح�دد  م�كان  له�ا 
ُمعينة  نتائج  تعطينا  القياس  عملية  بأن  القول  صحيًحا  فلي�س  وبالتال�ي  له�ا؛ 
وجدناه  ما  والقيم  الخصائص  من  فيه  نراقبه  الذي  الش�يء  كون  عن  ناتجة 
الحاالت  بعض  في  إنه  بل  الوقت،  ذلك  في  والقياس  المراقب�ة  عملي�ة  ف�ي 
مجموعة  ضمن  ُوُجودها  وإنما  ُمستقل،  وجود  لها  ليس  األشياء  بعض  فإن 
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فإننا  الهولوغرافي"  ب�"المبدأ  المسماة  النظرية  صحت  ما  وإذا  األشياء،  من 
نسيج  أطراف  على  ظالالً  نكون  قد  فيه  نعيش  الذي  األربعة  األبعاد  وعالم 
شبيًها  سيكون  وضعنا  فإن  الحالة  هذه  وفي  أبعاد،  خمسة  من  مكاني  زماني 

العالم. إلى  نظرتنا  ناحية  من  الذهبية  السمكة  بوضع 
الكاتب– أن  يظن  –كم�ا  يعتق�دون  بش�دة  بالواقعي�ة  المؤمني�ن  إن   ...
تلك  نجاح  في  يقع  هو  كما  الواقع  ر  تصوِّ العلمية  النظريات  أن  على  الدليل 
نفس  وصف  تستطيع  المختلفة  العلمية  النظريات  ولكن  العلمية،  النظريات 
النظريات  بعض  إن  بل  مختلفة،  عمل  أطر  وفي  ُمختلفة  طرق  عبر  الظاهرة 
في  مكافئ؛  بش�كل  ناجحة  مختلفة  بنظري�ات  اس�ُتبدلت  الناجح�ة  العلمي�ة 
مفاهيم  على  مبنيتين  معا  والبديلة  الُمستبدلة  النظريات  كانت  الذي  الوقت 

الواقع. عن  ا  جدًّ مختلفة 
الواقعية؛  قبول  رفضوا  الذين  المفكرين  من  لفئة  الكات�ُب  يع�رُض  ث�م 
المعرفة  بين  تمييًزا  الالواقعيون  افترض  وقد  بالالواقعيين.  وا  ُس�مُّ وبالتالي 
ذات  والتجربة  المالحظة  جعل�وا  إنهم  حيث  النظري�ة؛  والمعرف�ة  التجريبي�ة 
ولكنها  ُمفيدة،  أداة  د  مج�رَّ النظريات  اعتبروا  أنهم  حين  ف�ي  معرفي�ة،  قيم�ة 
وا  يحدُّ أن  أرادوا  الالواقعيين  وبعض  تصفها.  التي  الظاهرة  حقيقة  تحمل  ال 
فقد  الس�بب  ولهذا  فقط؛  بالحواس  مالحظت�ه  ُيمكن  بم�ا  والمعرف�ة  العل�م 
على  بناًء  الذرة؛  فكرة  عشر  التاسع  القرن  في  المفكرين  من  العديد  رفض 
في  يوجد  ال  بأنه  القول  إلى  بيركلي  ذهب  وقد  الذرة.  رؤية  نستطيع  لن  أننا 
من  بالرغم  أنه  كتب  هيوم  ديفيد  أن  حي�ن  في  وأف�كاره،  الذه�ن  إال  الواق�ع 
الخارج؛  في  موضوعيًّا  واقًعا  هناك  بأن  لالعتقاد  منطقيًّا  دلياًل  نملك  ال  أننا 
على  بناًء  سلوكنا  في  نتصرف  أن  إال  خياًرا  نملك  ال  ذاته  الوقت  في  فإننا 
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عنا. خارجيًّا  موضوعيًّا  واقًعا  هناك  أن 

وفكر  بالواقع،  المؤمنين  فكر  باختصار  َعَرض  قد  الكاتب  إن  وحيث 
منطقة  بين  يقُع  مفهوًما  ذلك  بعد  يعرُض  فإنه  (الالواقعيي�ن(،  ل�ه  الُمنكري�ن 
المبني  "الواقع  مفهوم  وه�و:  له؛  الُمنكرين  منطقة  وبي�ن  بالواق�ع  المؤمني�ن 
لواقع  فطبقا  النم�وذج".  ب�"واقع  باختصار  س�ميَّناه  ما  أو  النم�وذج"،  عل�ى 
واقعيًّ�ا  النم�وذج  كان  إذا  �ا  عمَّ نس�أل  أن  المفي�د  غي�ر  م�ن  فإن�ه  النم�وذج، 
م�ع  متوافًق�ا  النم�وذج  ذل�ك  كان  إذا  �ا  عمَّ نس�أل  أن  يج�ب  وإنم�ا  ال،  أم 
مع  يتفقان  ُمختلفين  نموذجي�ن  وجدن�ا  ول�و  ال.  أم  التجريبي�ة  المالحظ�ات 
كبش�ر،  نموذجنا  عن  افتراضنا  (مثل:  الدرجة  بنفس  التجريبية  الملحوظات 
ال  فإننا  المكورة(،  الزجاجية  األوعية  داخل  في  الذهبية  األسماك  ونموذج 
نتعامل  أن  نستطيع  بل  اآلخر،  من  واقعية  أكثر  أحدهما  بأن  القول  نستطيع 
معه؛  التعامل  وسهولة  له،  ارتياحنا  مقدار  على  بناًء  النموذجين  من  أيٍّ  مع 
الذهبية  السمكة  نموذج  فإن  ر  المكوَّ الزجاجي  الوعاء  داخل  كنا  لو  فمثال: 
الطبيعية  الظواهر  لوصف  االستعمال  في  لنا  وسهولة  فائدة  أكثر  الواقع  عن 
خارج  حياتهم  يعيش�ون  للذين  ولكن  ر،  المكوَّ الزجاج  عبر  نالحظه�ا  الت�ي 
الواقع  عن  الذهبية  السمكة  نموذج  استعمال  فإن  ر،  المكوَّ الزجاجي  الوعاء 
التي  الطبيعية  الظواه�ر  وصف  ُيحاول  حينم�ا  وصعًبا  ا  ج�دًّ غريًب�ا  س�يكون 
الزجاجي  الوع�اء  ذلك  أن  س�يما  ال  مثاًل،  البعي�دة  ات  المج�رَّ ف�ي  تح�دث 

الشمس. وحول  نفسها  حول  األرض  حركة  مع  ك  يتحرَّ بأكمله 
نصنعها  أيًضا  فإننا  الطبيعي�ة،  العلوم  في  النماذج  نصن�ُع  أنن�ا  وكم�ا 
العلمية،  النماذج  على  فقط  ينطبق  ال  النموذج  فواقع  اليومية؛  حياتنا  في 
التي  الواعية  وغي�ر  الواعي�ة  الذهني�ة  النم�اذج  عل�ى  ينطب�ق  أيًض�ا  وإنم�ا 
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هناك  ليس  وبالتالي  حولنا؛  اليومي�ة  الحياة  وتفس�ير  فهم  به�دف  نصنعه�ا 
والتي  للعالم،  إدراكاتنا  من  نحن(  (أي  المراقب  اعتبار  إلزالة  مجال  أي 
والمنطق،  التفكير  خ�الل  ومن  الحس�ية،  اإلدراكات  خالل  م�ن  نصنعه�ا 
ليس�ت  العلمية  نظرياتنا  عليها  نبني  التي  مالحظاتنا  وبالتالي  إدراكاتنا،  "إن 
أجُد  وهنا؛  نملكها".  التي  التفسير  عدسة  عبر  تمر  بل  للواقع،  مباشًرا  نتاًجا 
علَّق  الذي  المهم،  األم�ر  هذا  لش�رح  ثواٍن  لعدة  أتوق�ف  أن  يج�ب  أنن�ي 
أمرين  هناك  أن  هنا  يقصُد  فالكاتب  وُمختصر؛  عابر  بشكل  عليه  الكاتب 

ُمختلفين:
باإلحس�اس المجرد (Sensation(: وهو حزمة  األول: هو ما نس�ميه   –
المعلوم�ات الت�ي تصل إل�ى الدماغ عبر أجه�زة الحواس الخمس؛ 
م�ن قبيل: الض�وء، والص�وت، والجزيئات الكيميائي�ة التي تالمس 

ذلك. األنف...وما شابه  في  العصبية  النهايات 
نعلمه  ما  )Perception(: وهو  باإلدراك  الثاني: هو ما يمكن تس�ميته   –
م�ن خ�الل حزمة المعلوم�ات في األمر األول، مضافًا إلى التفس�ير 
المس�بق أو الص�ورة الذهني�ة غي�ر الواعي�ة الت�ي تختلط م�ع حزمة 

لنا. مفيدة  معلومة  لتشكل  الخامة  المعلومات 
األمثلة  أبس�ط  ومن  أكثر؛  أو  بمثال  نس�تعيُن  بينهما؛  الفارَق  ولِنَْش�َرح 
يصل  فعندما   ،)O) الكتابة  في  الدائرة  رمز  هي:  اس�تعمالها؛  أس�تطيع  التي 
أو  باإلحساس  سميناه  ما  فإن  إلينا،  الحس  أجهزة  عبر  الحسية  المعلومات 
تضاف  عندما  ولكن  أكثر،  ال  دائري  رمز  عن  عبارة  هو  المعلومات  حزمة 
معنًى  ذي  إدراك  إل�ى  ل  يتح�وَّ فإنه  الرمز،  ذل�ك  إل�ى  مس�بقة  ذهني�ة  ص�ور 
بالكتابة  مكتوبة  أرقام  س�ياق  في  الدائرة  تلك  كانت  لو  فمث�ال:  لن�ا؛  خ�اص 
الدائرة  تلك  من  سنفهم  فإننا  العربية(؛  باألرقام  عرفًا  نسميها  (التي  الهندية 
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مكتوبة  أرقام  س�ياق  في  الدائرة  تلك  كانت  لو  حين  في  (خمس�ة(،  الرقم 
منها  سنفهم  فإننا  اإلنجليزية(،  باألرقام  عرفا  نسميها  (التي  العربية  بالكتابة 
منها  لفهمنا  العربية  الحروف  س�ياق  في  الدائرة  تلك  كانت  ولو  (الصفر(، 
منها  سنفهم  فإننا  اإلنجليزية،  الحروف  سياق  في  ولكن  المربوطة(،  (الهاء 
لنفهم  أكثر  سياقات  في  الدائرة  نفس  نضع  أن  ُيمكننا  وهكذا   ،)O (الحرف 
بعض  ففي  األس�ود؛  اللون  هو:  لذلك؛  آخر  ومثال  غيره�ا.  مختلف�ة  أم�وًرا 
العزاء  لباس  ف�ي  وُيس�تعمل  الحزين،  األمر  األس�ود  اللون  يعن�ي  الثقاف�ات 
الرجل في مناسبة  التي يستعملها  السوداء هي  البذلة  أن  والمواساة، في حين 
يستعمل  أن  هنا  البعض  يستطيع  (بالطبع  األخرى  البلدان  بعض  في  زواجه 
للداللة  في زواجه  السوداء  البذلة  يلبس  الرجل  إن  ليقول  الفرويدي  التحليل 
نقاشنا  مجال  خارج  ذلك  ولكن  واٍع،  غير  بشكل  أيًضا  حزينة  مناسبة  على 
ال  اإلحس�اس  ف�إن  وباختص�ار  ل�ذا  واإلدراك(؛  اإلحس�اس  ح�ول  البس�يط 
في  خاص،  معنى  أيَّ  تعني  ال  مصقولة  غير  خامة  معلومات  من  أكثر  ُيعطينا 
الصور  وحسب  السياق،  حسب  ا  جدًّ خاصة  معاني  ُيعطي  اإلدراك  أن  حين 
الكاتب  يقوله  ما  فإن  وبالتالي؛  المدرك.  الش�خص  لدى  المس�بقة  الذهنية 
نس�تعملها  والتي  التجريبية،  لمالحظاتنا  المعنى  إضافة  عملية  أن  هو  أعاله 
النظرية.  تلك  موضوعية  على  بآخر  أو  بشكل  تؤثر  العلمية،  النظريات  لبناء 
التي  بالدرجة  موضوعية  تكون  ال  قد  العلمية  النظري�ة  أن  أخ�رى  بعب�ارة  أو 
تكون  قد  التجريبية  المالحظات  م�ن  ُمعطياتها  ألن  وذل�ك  به�ا؛  رناه�ا  تصوَّ
مخلوطة  تك�ون  قد  وإنما  موضوعي�ة،  حس�ية  معلوم�ات  مج�رد  م�ن  أكث�ر 

أخرى. أو  ثقافة  في  لنا  خاصة  معاٍن  ذوات  بإدراكات 

األش�ياء"،  نحن  فيها  ندرك  التي  الطريقة  مع  يتطاب�ق  النم�وذج  "واق�ع 
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اإلبصار  عملية  ففي  علمية؛  أمثلة  الكاتب  يس�تعمُل  ذلك  على  وللداللة 
البصري،  العصب  عب�ر  اإلش�ارات  من  مجموعة  الدماغ  –مث�اًل– يتلق�ى 
تلفازك؛  شاش�ة  على  بها  س�تقبل  التي  بالجودة  ليس�ت  اإلش�ارات  وهذه 
مع  فيه  العين  ش�بكية  تتصل  الذي  المكان  ف�ي  العمي�اء"  "البقع�ة  فهن�اك 
من  الجيدة  البصرية  الدقة  ذا  الوحي�د  الجزء  أن  كم�ا  البص�ري،  العص�ب 
"هندس�ية"  درجة  تس�اوي  مس�احة  يتع�دى  ال  لدي�ك  البص�ري  المج�ال 
حين  إبهامك  عقلة  عرض  بمس�احة  أي  لديك،  النظر  زاوي�ة  م�ن  واح�دة 
الخام  المعلومات  فإن  وبالتالي؛  منك.  واحد  ذراع  ُبعد  على  إليها  تنظر 
فيها،  ثقب  مع  رديئة  صور  بمثابة  هي  العين  عبر  دماغك  إلى  ُترسل  التي 
وتحسين  تصفية  عمليات  ذ  ينفِّ البشري  الدماغ  فإن  الحظ  لُحسن  ولكن 
العين  خالل  من  معلومات  إضافة  طريق  عن  الرديئة؛  الصور  تلك  على 
القادمة  الصورة  في  ُتوجد  التي  الفراغات  لتعبئ�ة  وذلك  أيًض�ا؛  األخ�رى 
نفس�ه  هو  البصري  المجال  أن  الدماغ  يفترض  (وهنا  األول�ى  العي�ن  م�ن 
على  الواردة  اإلش�ارات  يتلقى  الدماغ  فإن  ذلك،  من  أكثر  بل  للعينين(، 
لُيضيف  فقط؛  اثنين  ُبعدين  ذي  فوتوغرافي  فيلم  بمثابة  هي  التي  الشبكية 
وبعبارة  أبعاد.  ثالثة  ذات  صورة  إلى  لها  لُيحوِّ آخر  بعًدا  عن�ده  م�ن  إليه�ا 
إن  الرديئة،  الص�ورة  تلك  من  ذهنيًّا  نموذًج�ا  يبن�ي  الدم�اغ  ف�إن  أخ�رى، 
–على  ما  ش�خص  قام  ل�و  أنه  بحي�ث  النم�اذج؛  بن�اء  ف�ي  ب�ارٌع  الدم�اغ 
يراها  التي  الصورة  تجعل  عدس�ات  بها  نظارة  بارتداء  التجربة–  س�بيل 
بتغيير  سيقوم  الزمن  من  ُبرهة  بعد  دماغه  فإن  له،  مقلوبة  الشخص  ذلك 
مقلوبة(،  (غير  صحيحة  تكون  بحيث  الشخص؛  ذلك  يراها  التي  الصورة 
من  لفترة  مقلوبًا  العالم  سيرى  فإنه  تلك؛  نظاراته  الشخص  ذلك  نزع  ولو 
لجعله  المطلوبة  التغيي�رات  بعمل  أخرى  مرة  الدماغ  يق�وم  حت�ى  الزم�ن 
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األش�عة  يس�تخدم  الدماغ  ف�إن  أخ�رى  بعب�ارة  صحيح�ة؛  الص�ورة  ي�رى 
لالستعمال. مفيدة  بصرية  نماذج  ليبني  األشياء  من  الُمنعكسة  الضوئية 

ُيس�ميه  ما  الكاتُب  ذلك– يعرُض  –بعد  أخرى  صفح�ات  ع�دة  وف�ي 
األشياء  وجود  من  نفهمه  بما  عنه  عبَّر  ما  وهي  النموذج؛  لواقع  أخرى  فائدة 
وإنما  النموذج،  بواقع  ُمختصة  غير  الميزة  هذه  ألن  ولك�ن  نراه�ا،  ال  حي�ن 
هنا،  لذكرها  داٍع  من  نرى  فال  العامة،  بالواقعية  المؤمنين  مع  ُمش�تركة  هي 

الحقًا. األفكار  نقاش  أثناء  في  باختصار  لها  ق  نتطرَّ قد  وإنما 

أن  وهي  غيره؛  من  الجيد  النم�وذج  لتمييز  معاييره  الكات�ب  يض�ع  ث�م 
الجيد: النموذج 

أنيق.  –
للتعديل. القابلة  أو  االعتباطية  العناصر  من  أقل  عدد  على  يحتوي   –

بنجاح. ويفسرها  التجريبية  المالحظات  مع  يتفق   –
ُيمكننا  بما  لة؛  ُمفصَّ مس�تقبلية  ومالحظات  تنبؤات  إيجاد  يس�تطيع   –
التي أنتجها  النظرية  التنب�ؤات  التجريبية مع  م�ن مقارنة المالحظات 

النموذج. فشل  أو  بنجاح  ذلك  بناًء على  والحكم  النموذج، 
في  األش�ياء  تكون  حيث  األربعة؛  العناصر  عن  أرس�طو  نظرية  فمثاًل: 
واألرض،  والنار،  واله�واء،  الماء،  هي:  عناصر؛  أربع�ة  م�ن  ن�ة  مكوَّ العال�م 
وال  (أنيقة(،  نظرية  هي  أهدافها،  إلى  للوصول  بطرق  ف  تتصرَّ األشياء  وأن 
لنا  تولد  تك�ن  لم  ولكنها  للتعدي�ل،  قابل�ة  اعتباطي�ة  عناص�ر  عل�ى  تحت�وي 
ُتعطي  كانت  وحي�ن  تجاربنا،  في  نجريه�ا  أن  ُيمكنن�ا  لمالحظ�ات  تنب�ؤات 
كثيًرا؛  التجريبي�ة  المالحظات  م�ع  تتوافق  تك�ن  ل�م  فإنه�ا  التنب�ؤات  بع�ض 
بشكل  تسقط  أن  يجب  الثقيلة  األشياء  أن  كان  التنبؤات  تلك  إحدى  فمثال 
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انتباه  ذلك  يسترع  ولم  السقوط،  هو  هدفها  ألن  الخفيفة؛  األشياء  من  أسرع 
جس�مين  أس�قط  إنه  ُيقال  الذي  جاليليو،  جاء  حين  إلى  ذلك  ليختبر  أحد 
الس�رعة  اكتس�با  أنهما  ليرى  المائل؛  بيزا  برج  من  اآلخر  من  أثقل  أحدهما 

متساٍو. بشكل 

مثاًل  فاألناقة  (Subjective(؛  موضوعي�ة  غي�ر  أع�اله  المعايي�ر  إن   ...
ُيثمنه  أمٌر  والقوانين  النماذج  في  األناقة  ولكن  قياسه،  السهل  من  ليس  أمٌر 
الظواهر  من  كبيرة  مجموعة  ع�ن  ُتعبر  بأن  معنيَّة  فالقواني�ن  كثي�ًرا؛  العلم�اء 
الفردية.  الح�االت  في  د  التعدُّ م�ن  أبس�ط  رياضية  مع�ادالت  ف�ي  المنف�ردة 
بالتقليل  ُمرتبطة  األناقة(  (أي  ولكنها  وهيئتها،  النظرية  بشكل  تتعلق  واألناقة 
بالعناصر  الُمعبَّئة  فالنظرية  النظري�ة؛  تلك  في  للتعديل  القابل�ة  العناص�ر  م�ن 
آينشتاين؛  تعبير  وحس�ب  كثيًرا،  أنيقة  ليس�ت  الرغبة  حس�ب  للتعديل  القابلة 
ذلك؛  من  أبسط  ليس  ولكن  اإلمكان،  قدر  بسيطة  تكون  أن  يجب  فالنظرية 
غرار  –على  التجريبية  المالحظات  لتوائ�م  صاحبها  ُيش�كلها  التي  فالنظري�ة 
لتلك  للفهرس  أقرب  الزبون– هي  مقاس  على  الثوب  ُيفصل  الذي  الخياط 
تلك  ر  تفسِّ التي  النظرية  إلى  منها  التجريبية  والمالحظات  الطبيعية  الظواهر 
الفصل  في  س�نرى  إننا  مس�تقبلية..  تنبؤات  م  وتقدِّ والمالحظات،  الظواهر 
المعياري" لنشوء  ل�"النموذج  ينظرون  العلماء  من  العديد  أن  كيف  الخامس 
الجسيمات  من  عدد  وجود  بنجاح  تنبأ  أنه  فمع  أنيق؛  غير  أنه  على  الكون 
قبل  التجارب  من  العديد  نتائج  بنجاح  تنبأ  أنه  ومع  تجريبيًّا،  اكتشافها  قبل 
القابلة  العناص�ر  من  الكثي�ر  عل�ى  يحت�وي  النم�وذج  ه�ذا  أن  إال  إجرائه�ا، 
منا  تحتاج  والتي  المعادالت،  في  الُمس�تعملة  الثوابت  ش�كل  على  للتعديل 
في  التجريبية؛  النتائج  مع  النظرية  تنبؤات  تتواءم  حتى  بأنفس�نا  دها  نحدِّ أن 
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نفس�ها،  النظرية  نتائج  من  تكون  أن  بها  يجدر  كان  الثواب�ت  تل�ك  أن  حي�ن 
بالنتائج. التنبؤات  مواءمة  في  رغبتنا  وليدة  وليست 

تقديم  على  القدرة  وهو:  الجيدة؛  للنماذج  الرابع  للمعيار  بالنسبة  أما 
والنموذج  النظرية  إلى  بإعجاب  ينظرون  دائًما  العلماء  فإن  تنبؤات مستقبلية، 
الرصد  نتائج  أو  الجديدة،  التجارب  طابقت  قد  تنبؤاته  أن  يكتشفون  عندما 
تطابق  ال  الذي  النموذج  حالة  في  أنه  حين  في  الجديدة،  والقياس  والمراقبة 
أن  العلماء  لدى  يكون  قد  األولي  الفعل  رد  فإن  المرصودة،  النتائج  تنبؤاته 
شيء  هناك  ليس  أنه  ثبت  إن  وحتى  نفسها،  بالتجربة  صحيح  غير  أمرًا  هناك 
النموذج دفعة واحدة، وإنما  العلماء قد ال يتخلُّون عن  بالتجربة، فإن  خاطئ 
ولكن  ما،  حد  إلى  النموذج  عل�ى  وإصالحات  تعدي�الت  إج�راء  يحاول�ون 
التعديالت  النموذج، وحينما تصل  أناقة  قلَّت  كلما كُثرت تلك اإلصالحات 
ومن  تماًما.  جديد  نموذج  بناء  إلى  الحاجة  يعني  ذلك  فإن  معيَّن،  حد  إلى 
المالحظات  ضغط  تحت  جديدة  نماذج  عنها  ضت  تمخَّ التي  النماذج  أمثلة 
القرن  من  العشرينيات  ففي  الساكن"؛  "الكون  نموذج  الجديدة:  والمراقبات 
أن  إلى  ثابت في حجمه،  أو  الكون ساكن  أن  يعتقدون  العلماء  العشرين كان 
الكون  أن  إلى  تشير  التي  الفلكية  مراقباته  نتائج  1929م  "إدون هبل" في  نشر 
الكون،  توسع  مباشرة  ُيالحظ  لم  هبل  أن  هنا:  بالتركيز  والجدير  توسع،  في 
األمر  األخرى؛  ات  المجرَّ عن  الُمنبعث  الضوء  خصائص  تغيُّر  الحظ  وإنما 
هذا  ولكن  لنا،  بالنسبة  المجرات  تلك  موقع  تغيُّر  عند  حدوثه  ُيمكن  الذي 
قبوله  يتم  لم  المتوسع  الكون  نموذج  إلى  الساكن  الكون  نموذج  من  التغيُّر 
حيث  فرتززويكي؛  مث�ل:  اآلخرين؛  العلم�اء  بعض  قبل  م�ن  واح�دة  دفع�ة 
القادم  الضوء  خصائص  تغيُّر  لظاهرة  فرضية  تفسيرات  إيجاد  بعضهم  حاول 
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لعقود  بالتمسك  العلماء  بعض  استمر  فقد  وبالفعل؛  األخرى.  المجرات  من 
دفعتهم  التي  المالحظات  تراكمت  أن  إلى  الساكن،  الكون  بنموذج  هبل  بعد 

الُمعتمد. النموذج  تغيير  إلى 

َمَررنا  للكون،  الحاكم�ة  القوانين  الكتش�اف  بحثنا  س�بيل  في  إنن�ا   ...
والنموذج  األربع�ة،  العناصر  نم�وذج  قبي�ل:  م�ن  ونم�اذج؛  نظري�ات  ة  بع�دَّ
مررنا  نموذج  كل  ومع  العظيم...وغيرها،  االنفجار  ونموذج  البطليموس�ي، 
تتغيَّر  كانت  للك�ون  األساس�ية  نات  والمكوِّ الواقع  ع�ن  مفاهيمن�ا  ف�إن  ب�ه، 
أن  يعتقد  نيوت�ن  كان  فقد  ذل�ك؛  عل�ى  كمث�ال  الض�وء  ولنأخ�ذ  باس�تمرار. 
الضوء  انطالق  بنجاح  ُيفسر  كان  الذي  األمر  جسيمات؛  من  ن  مكوَّ الضوء 
نموذجه  في  الخاصية  هذه  نفسه  نيوتن  استخدم  كما  ُمستقيمة،  خطوط  في 
نموذج  ولكن  يقطعه،  الذي  الوسط  تغير  عند  الضوء  انكسار  ظاهرة  لتفسير 
بنفسه؛ وهي:  نيوتن  تفسير ظاهرة الحظها  لم يستطع  الضوء  نيوتن لجسيمية 
تفسيرها  ُيمكن  الظاهرة  نفس  أن  حين  في  الضوئية؛  نيوتن  حلقات  ظاهرة 
عن  "بدال  موجات  عن  عب�ارة  الضوء  أن  يفترض  آخ�ر  نم�وذج  ف�ي  بنج�اح 
هذا  عرضنا  وفي  الموجي.  التداخل  خاصية  طريق  عن  وذلك  الجسيمات"؛ 
عبر  لتفس�يرها  أو  للظاهرة،  التقنية  للتفاصيل  ض  نتعرَّ لن  للكت�اب  الموج�ز 
حالة  في  الكتاب  لنفس  الرجوع  القارئ  يس�تطيع  حيث  الموجي؛  التداخل 
عشر  التاسع  القرن  في  أنه  هو:  ُهنا؛  المهم  ُمباشرة.  النص  قراءة  في  رغبته 
صحة  على  دلياًل  ُتعتبر  للضوء  الموجي  التداخل  خاصية  كانت  الميالدي، 
آينشتاين  أظهر  أن  إلى  الضوء،  ُجسْيِميَّة  نظرية  خطأ  و  الضوء،  َمْوجيَّة  نظرية 
الكهروفوتوني" أن  "األثر  ظاهرة  خالل  العشرين– من  القرن  بدايات  – في 
فإن  أخرى  بعبارة  أو  جس�يمية،  أيًضا  فإنها  موجية  ه�ي  كم�ا  الض�وء  طبيع�ة 
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ذاته. الوقت  في  جسيمية  وأخرى  موجية  خصائص  للضوء 
للتموجات  مالحظته  خالل  من  الموجات؛  ظاهرة  اإلنسان  َألَِف  لقد 
فيرى  صغيرة؛  حجر  قطع�ة  بها  يرمي  حينما  ماء  برك�ة  س�طح  عل�ى  المائي�ة 
ُمباش�رة،  آخر  حجًرا  يرمي  حينما  البنَّ�اء  تداخلها  أيًض�ا  وي�رى  الموج�ات، 
حوله،  األجس�ام  كل  خالل  من  الجس�يمات؛  ظاهرة  اإلنس�ان  َألَِف  وكذلك 
في  الجس�يمات  وطبيعة  الموجات  طبيعة  الواحد  للش�يء  يكون  أن  ولكن 
نرجع  لذا  اليومية؛  حياته  في  اإلنسان  يألفه  لم  ا  ممَّ ذلك  فإن  واحد،  وقت 
ا بتقديم وصف  لنقول إن ثنائيات مثل هذه حيث تقوم نظريتان مختلفتان جدًّ
عنه  ثنا  تحدَّ الذي  النموذج  واقع  لمفه�وم  تعزيز  هي  الظاه�رة؛  لنف�س  دقي�ق 
أن  ُيمكن  وال  الظاهرة،  خصائص  بعض  بتفسير  تقوم  النظريتين  فكال  سابقا؛ 
ننقل  وحينما  األخرى.  من  واقعية  أكثر  بأنها  النظريتين  تلك  إحدى  نصف 
نظرية  توجد  ال  بأنه  القول  نستطيع  فإننا  الكون،  تحكم  التي  للقوانين  الكالم 
تفس�ير  أو  وصف  تقديم  يس�تطيع  واحد  رياضي  نموذج  أو  واحدة  رياضية 
في  أسلفنا  –وكما  ذلك  عن  وِعَوًضا  الكون.  أنحاء  من  ناحية  لكل  ُمتكامل 
يقوم  منها  كل  التي  الُمترابطة  النظريات  من  شبكة  هناك  األول– فإن  الفصل 
الش�بكة  وهذه  األخرى.  الجوانب  دون  الكون  من  جانب  ووصف  بتفس�ير 
ش�بكة  أن  ومع  فيها،  الجزئية  النظري�ات  م�ن  ن�ة  المكوَّ (م(  بنظري�ة  نس�ميها 
من  لعقود  إليه  يطمحون  الفيزيائيون  كان  م�ا  هو  ليس  المختلف�ة  النظري�ات 

النموذج. واقع  مفهوم  ظل  في  مقبوٌل  األمر  هذا  أن  إال  الزمن، 
في  (م(  ولنظرية  للض�وء  الثنائي�ة  للخاصي�ة  أكث�ر  س�نتعرض  إنن�ا   ...
النظرية  في  جديد  أساسي  مبدأ  تقديم  في  نرغب  أننا  إال  الخامس،  الفصل 
هذا  وفي  البديلة" )Alternative Histories(؛  "التواريخ  مبدأ  وهو:  الكمية؛ 
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نس�خة  كل  وإنما  واحد،  تاريخ  أو  واحد  وجود  له  ليس  الكون  فإن  المبدأ 
ب�"التراكب  ُيسمى  ما  عبر  الوقت  نفس  في  موجودة  فإنها  الكون،  من  ُممكنة 
بأن  افتراضنا  بقدر شناعة  للوهلة األولى  يبدو هذا األمر شنيًعا  الكمي". وقد 
ورؤية  لمراقبة  الغرفة  نفس  في  نكون  ال  عندما  الغرفة  م�ن  تختف�ي  الطاول�ة 
اختبار  كل  في  نجحا  قد  النموذج  وهذا  النظرية  هذه  أن  إال  الطاولة،  تلك 

اآلن!! حتى  له  ُأخضعا  تجريبي 
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الف�صل الرابع

 التواريخ البديلة

)The Alternative Histories(

:)The Dual Nature( أ– الطبيعة المزدوجة لألشياء

ف�ي  �ت  تمَّ علمي�ة  تجرب�ة  بع�رض  الراب�ع  الفص�ل  الكات�ب  يب�دأ 
 Double–Slit( الم�زدوج"  الش�ق  ب�"تجرب�ة  وُتس�مى  1999م؛  الع�ام 
فقط  الضوء  باس�تخدام  ت  تمَّ الم�زدوج  الش�ق  وتجرب�ة   ..)Experiment

في  اإللكترونات  باستخدام  ُأجريت  ثم  عش�ر،  التاس�ع  القرن  بدايات  في 
بسيط  بتعديل  هي  هنا  الكاتب  عنها  ث  يتحدَّ التي  والتجربة  1927م،  العام 
كل  كان  جزيئات  تصويب  التجربة  هذه  في  يتم  وكان  األصلية؛  للتجربة 
تلك  على  َبكي  كرات  تس�مية  (وأطلقت  كربون  ذرة   60 من  مكونًا  منها 
 50 (حوالي  ا  جدًّ رفيعين  شقين  على  يحتوي  كان  لوح  على  الجزيئات( 
الش�قين  خالل  من  تخرج  وهي  الجزيئات  تل�ك  مراقب�ة  وت�م  نانومت�ًرا(، 
التجربة  فريق  الحظه  وما  الشقين.  ذي  الجدار  خلف  حساس  لوح  على 
اللوح  وتالمس  الش�قين  من  تخرج  التي  الجزيئات  أن  هو:  النمس�اوي؛ 
مناطق  يحوي  الذي  الموجي  التداخل  من  نوًعا  ل  تشكِّ خلفه،  الحساس 
بالشرح  هنا  ض  نتعرَّ ال  (لالختصار:  امة  هدَّ تداخل  ومناطق  بناءة  تداخل 
التداخل  لعمليات  أو  المزدوج  الشق  لتجربة  العلمية  للجوانب  التفصيلي 
أو  الكتاب،  نفس  إل�ى  الرجوع  باالس�تزادة  للراغبين  وُيمك�ن  الموج�ي، 



56

موضع  "اإلنترنت"(.  الدولية  المعلومات  شبكة  على  أخرى  مصادر  إلى 
بكرات  شبيهة  ُجسيمات  هي  نتخيلها  كما  الجزيئات  أن  هو:  هنا؛  الشاهد 
ُسميت  أنها  ذكرنا  حيث  عليها؛  أطلقناها  التي  التسمية  هي  هذه  (وبالفعل 
كانت  فإنها  بالفعل؛  كروي�ة  أجس�اًما  كانت  لو  ولكن  َبك�ي"(،  ب�"ك�رات 
اثنتين  منطقتين  في  الحس�اس  اللوح  على  وتس�تقر  الش�قين  من  س�تخرج 
فريق  الحظها  الت�ي  الموجي  التداخ�ل  أنماَط  لتس�بِّب  تك�ن  ول�م  فق�ط، 
أننا  هنا:  نذكر  العلماء،  حيَّر  الذي  ما  نفهم  ولكي  التجرب�ة؛  ف�ي  العلم�اء 
على  كروية  أجس�ام  بقذف  ليس  ولكن  التجربة،  نفس  ُنجري  أن  ُيمكن 
سيحُدث  ما  ومالحظة  الشقين،  إلى  ماء  موجات  بإرسال  وإنما  الشقين، 
وفي  الموجات.  تلك  عليه  تقع  الذي  اللوح  على  الش�قين  جدار  خلف 
أنماطًا  ستش�كل  كانت  –مثاًل–  الماء  موجات  فإن  االعتيادية،  الحاالت 
(موجة  مناطق  ف�ي  بناًء  تداخ�ال  يك�ون  بحي�ث  الموج�ي؛  التداخ�ل  م�ن 
امًا  هدَّ تداخاًل  ويكون  األصلية(،  الموجة  قمة  م�ن  أكبر  عالي�ة  قم�ة  ذات 
الموجة  قمة  م�ن  أصغر  منخفضة  قمة  ذات  (موج�ة  أخ�رى  مناط�ق  ف�ي 
أن  نعلم  ا  عمَّ الحديث  يكون  حينما  تماًما  مفهوم  األمر  وهذا  األصلية(، 
جدار  نقذف  حينما  ولك�ن  (مثاًل(،  الماء  تيارات  مث�ل:  موجي�ة؛  طبيعت�ه 
اللوح  على  الموجي  التداخل  أنماط  ونالحظ  كروية،  بأجس�ام  الش�قين 
يعني  فهو  للعلم�اء؛  ا  ج�دًّ محيًرا  كان  أم�ٌر  ذل�ك  ف�إن  خلف�ه،  الحس�اس 
كرب�ون،  ذرة   60 م�ن  المكون�ة  (الجزيئ�ات  الكروي�ة  األجس�ام  تل�ك  أن 
الماء  تيارات  مثل  موجي�ة  طبيعة  لها  َبك�ي"(  ب�"ك�رات  س�ميناها  كم�ا  أو 
المادية  الجس�يمات  أن  حقيقة  "إن  والمحيط،  البح�ر  ف�ي  الت�ي نالحظه�ا 
أوحى  مما  كان  الماء،  بموجات  ش�بيًها  س�لوًكا  تس�لك  اإللكترونات  مثل 
في  الموجي  التداخل  ظاهرة  نرى  ال  إننا  وحيث  الكمية"،  الفيزياء  بنشوء 
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فإنَّ  ذلك،  شابه  ما  القدم...أو  كرة  أو  البرتقال،  مثل:  الكبيرة؛  األجسام 
يعلموا  أن  الم�زدوج– كان  الش�ق  تجربة  –منذ  العلم�اء  اهتمام�ات  م�ن 
الحصول  ُيمكن  التجربة  في  الُمس�تعملة  الُجس�يمات  من  حجم  أيِّ  إلى 
باستخدام  ذلك  أمكنهم  فقد  رأينا،  وكما  الموجي.  التداخل  ظاهرة  على 
كربون.  ذرة  ستين  تحوي  التي  َبكي  كرات  مثل:  ا؛  جدًّ ضخمة  جزيئات 
الفيروس�ات  باس�تخدام  الموجي  التداخل  على  الحصول  العلماء  ويأمل 
وهي  الضخمة،  الجزيئ�ات  تلك  من  حجمه�ا  في  كثي�ًرا  أكب�ر  ه�ي  الت�ي 

أيًضا. الحية  الكائنات  إلى  سلوكها  في  أقرب 
هي:  الفصل؛  ه�ذا  في  اآلن  حت�ى  س�بق  مم�ا  الق�ول  فخالص�ة  إذن؛ 
س�لوك  تارة  تس�لك  فهي  مزدوًجا؛  س�لوكًا  تس�لك  المادية  الجس�يمات  أن 
تجارب  قبل  ُكن�ا  وقد  الموجات.  س�لوك  أخ�رى  ت�ارة  وتس�لك  األجس�ام، 
قس�متنا  وكانت  أمواج،  أو  أجس�ام  ا  إمًّ األش�ياء  أن  نعتقد  المزدوج  الش�ق 
بموجة،  ليس  جس�م  هو  فما  القس�مين؛  بين  للتداخل  مانعة  لألش�ياء  هذه 
الجسم والموجة أصبح  بين  الحاجز  وما هو بموجة ليس بجسم، ولكن هذا 
للقس�م  باالنتماء  قس�م  كل  من  األش�ياء  لبعض  بالس�ماح  وبدأ  صالبة،  أقل 
للكتاب  الثالث  الفصل  عرض  في  أننا  الكريم  القارئ  ر  يتذكَّ قد  أيًضا.  الثاني 
الضوء  أن  يبيِّن  أن  الكهروفوتوني  األثر  استطاع من خالل  آينشتاين  أن  ذكرنا 
تم  وقد  جسيمية،  طبيعة  أيًضا  له  فقط  موجية  طبيعة  ذو  أنه  نعتقد  كنا  الذي 
المزدوج  الش�ق  تجربة  ولكن  أكثر،  بس�هولة  االزدواجية  تلك  وهضم  قبول 
أن  فبيَّنت  أيًضا؛  المخالف  باالتجاه  والموجة  الجس�يم  بين  الحدود  عبرت 
االزدواجية  هذه  وهضم  قب�ول  وكان  أيًضا،  موجية  طبيع�ة  له�ا  الجس�يمات 

أكثر. صعًبا 
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الش�ق  تجربة  في  أكبر–  بدرجة  –ربما  ُمحيًرا  كان  الذي  اآلخر  األمر 
الموجي  التداخل  أنماط  من  النتائج  نفس  على  نحصل  أننا  هو:  المزدوج؛ 
أو  ثواٍن،  ة  عدَّ كل  فقط  واحد  بُجس�يم  المزدوج  الش�ق  جدار  نقذف  حينما 
الطبيعة  أن  يعن�ي  كان  الذي  األمر  ث�واٍن؛  ة  ع�دَّ كل  واح�د  ضوئ�ي  بفوت�ون 
التي  الفوتونات  أو  الجس�يمات  لمجموعة  خاصية  فقط  تك�ن  ل�م  الموجي�ة 
األخرى،  الجس�يمات  مع  الجس�يمات  (أي:  البع�ض  بعضه�ا  م�ع  تتداخ�ل 
الواحد  الجس�يم  نفس  كان  وإنما  األخرى(،  الفوتون�ات  م�ع  الفوتون�ات  أو 
اثنتين  موجتي�ن  إلى  تنقس�م  موج�ة  ع�ن  عب�ارة  الواح�د  الفوت�ون  نف�س  أو 
الموجات  من  أكبر  عدد  إلى  تنقس�م  (أو  االثنين  الش�قين  من  مرورها  عند 
الموجتين  تلك  من  واحدة  كلَّ  أن  بحيث  الجدار(؛  في  الشقوق  عدد  حسب 
أنماط  إلنتاج  البعض  بعضهما  مع  تداخلتا  االثنين،  الش�قين  عن  الناتجتين 
جسيم  كل  فإن  أخرى:  بعبارة  أو  الحساس.  اللوح  على  الموجي  التداخل 
أنك  تخيل  أو  واحد،  آن  ف�ي  مًعا  الش�قين  كال  م�ن  يعب�ر  كان  فوت�ون  وكل 
الوقت!! نفس  في  البناية  لنفس  أكثر(  (أو  اثنين  مدخلين  من  ما  بناية  تدخل 

:)The Uncertainty Principle( ب– مبدأ الالحتمية

ينتقُل  للجس�يم–الموجة،  المزدوجة  الطبيعة  مس�ألة  تأس�يس  وبعد 
في  ا  ج�دًّ ُمهم  ومبدأ  أساس�ية  دعام�ة  إل�ى  الراب�ع  الفص�ل  ف�ي  الكات�ب 
الكتب  بع�ض  تس�ميه  م�ا  (أو  الالحتمي�ة  مب�دأ  وه�و:  الكمي�ة؛  الفيزي�اء 
عالم  وضع  1926م،  الع�ام  فف�ي  الش�ك"(..  ب�"مب�دأ  بالعربي�ة  المكتوب�ة 
أس�س   )Werner Heisenberg)ورنرهايزنبرج األلمان�ي  النظرية  الفيزي�اء 
قياس  إلمكانية  ح�دوًدا  هن�اك  أن  عل�ى:  ين�صُّ  ال�ذي  الالحتمي�ة؛  مب�دأ 
وقياس  الجسيم  موضع  قياس  قبيل  من  ذاته،  الوقت  في  الكميات  بعض 
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قياس  دقة  ازدادت  كلم�ا  أخ�رى:  بعب�ارة  أو  عين�ه.  الوق�ت  ف�ي  س�رعته 
الجس�يم  س�رعة  قياس  دقة  نفس�ه  اآلن  في  انخفضت  الجس�يم،  موضع 
تكون  حيث  الدقيقة؛  الجس�يمات  عالم  وفي  صحيح(.  (والعكس  نفس�ه 
واضًحا  يبدو  الدق�ة  فقدان  أثر  ف�إن  صغي�رة،  والكت�ل  عالي�ة،  الس�رعات 
المعلومات  مقدار  عن  النظر  بغض  فإنه  الكمية،  الفيزياء  على  وبناًء  ا.  جدًّ
العمليات  نتائج  فإن  الحاسوبية،  قدراتنا  عن  النظر  وبغض  بحوزتنا،  التي 
أو  "محددة  أساًس�ا  ليس�ت  ألنها  بحتمية؛  بها  التنب�ؤ  ُيمك�ن  ال  الفيزيائي�ة 
نظام  أي  حالة  مس�تقبل  د  تحدِّ الطبيعة  ف�إن  ذلك،  ع�ن  "عوًض�ا  محتوم�ة"، 
أية  نتيجة  ُتمل�ي  ال  الطبيعة  ف�إن  أخرى،  وبعب�ارة  حتمي�ة.  غي�ر  عملي�ة  عب�ر 
من  بعدد  تسمح  وإنما  الحاالت،  أبسط  في  حتى  تجربة،  أو  فيزيائية  عملية 
في  للحدوث  معينًا  رياضيًّا  احتماالً  منها  كل  تملك  التي  المختلفة  النهايات 
لنظام  تخضع  ال  الطبيعة  أن  ه�و:  هنا؛  قوله  الكاتب  ُيري�د  وم�ا  الواق�ع". 
التجربة  بداية  في  والسبب  بالعلة  معرفتنا  أن  بحيث  ثابتة؛  وأسباب  ِعلل 
في  والنتيجة  بالمعلول  ُمسبقة  ومعرفة  حتمي  علم  على  يجعلنا  قبلها  أو 
نتيجة  لتكون  �حة  ُمرشَّ كثيرة  إمكانيات  هناك  تظلُّ  وإنم�ا  التجرب�ة،  نهاي�ة 
د  ُمحدَّ نجاح  احتمال  منها  إمكانية  ولكل  الفيزيائي�ة،  العملي�ة  أو  التجرب�ة 
إلى  يصل  وال  أكثر،  ال  احتم�االً  ذلك  يظل  ولك�ن  والحص�ول،  للتحق�ق 

التنبؤ. أو  الحساب  أو  بالمعلومات  اإلحاطة  حاولنا  مهما  الحتمية  حد 
الطبيعة محكومة  أن  فك�رة  ض  تق�وِّ الكمي�ة  الفيزي�اء  أن  يب�دو  "ق�د 
الكمية  الفيزياء  فإن  ذلك،  عن  وِعوضا  صحيح.  غير  ذلك  ولكن  بالقوانين، 
االحتماالت  تحتم  الطبيعة  فقوانين  الحتمية"؛  من  جديدا  نوعا  علينا  تفرض 
مس�تقباًل  أو  ماضًيا  نعتبرها  ُكنا  التي  الحاالت  لمختلف  النتائج(  (وليس 
العمليات  ومس�تقبل  بماضي  الكاتب  يقصده  وم�ا  الفيزيائي�ة.  العملي�ات 
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الحالة،  لمعرفة  أحيان�ا  نس�عى  التجريبية  العلوم  في  أنن�ا  ه�و:  الفيزيائي�ة؛ 
تصل  قد  الزمن  م�ن  فترات  قبل  معي�ن  نظ�ام  علي�ه  كان  ال�ذي  والوض�ع 
ونسعى  الكون(،  نش�وء  كيفية  دراس�ة  حالة  في  (كما  الس�نين  باليين  إلى 
النظام  ذلك  عليه  س�يكون  الذي  والوضع  الحالة  لمعرف�ة  أخ�رى  أحيان�ًا 
بحثنا  حالة  في  (كما  السنين  باليين  إلى  تصل  قد  الزمن  من  فترات  بعد 
د  نحدِّ أن  نس�تطيع  ال  فإننا  الحالتين،  كلتا  وفي  مثاًل(.  الكون  لمس�تقبل 
الذي  النظام  هذا  مستقبل  سيكون  كيف  أو  ماضي  كان  –بحتمية– كيف 
دراساتنا  من  عليه  الحصول  نستطيع  ما  أقصى  إن  بل  فيه!  ونبحث  ندرسه 
ا  جدًّ (كبير  عدد  على  نحصل  أن  الالحتمية– هو  لمب�دأ  –طبق�ا  وبحوثن�ا 
مستقبل  أو  لماضي  والفرضيات  والسيناريوهات  اإلمكانيات  من  أحياًنا( 
تلك  من  واحدة  لكل  د"  رياضي"ُمحدَّ احتمال  مع  البحث  تحت  النظام، 
ذلك  في  المستقبل  أو  للماضي  والفرضيات  والسيناريوهات  اإلمكانيات 
أن على  إال  للبع�ض،  مستس�اغ  غير  يك�ون  ق�د  ذل�ك  أن  "وم�ع  النظ�ام، 
التي  وليس  العلمية،  التجارب  مع  تتوافق  التي  النظريات  يتقبلوا  أن  العلماء 

المسبقة". أفكارهم  مع  فقط  تتوافق 
قابلة لالختبار،  أن تك�ون  أي�ة نظرية؛ هو:  العل�م م�ن  يتطلب�ه  م�ا  "إن 
أو  للتأكيد  قابلة  غير  الكمية  الفيزياء  لتنبؤات  االحتمالية  الطبيعة  كانت  ولو 
النظريات  لمس�توى  ترتقي  ال  الكمية  النظريات  أن  يعني  ذلك  لكان  النفي، 
التنبؤات  لتلك  االحتمالية  الطبيعة  تلك  أن  هي  الحال  ولكن  علميًّا.  المقبولة 
عدًدا  ما  تجربة  إجراء  نعي�د  أن  ُيمكننا  فمثال:  والتمحي�ص؛  لالختب�ار  قابل�ة 
مع  يتوافق  فيها  المختلف�ة  النتائج  تك�رار  كان  إذا  م�ا  ونتأك�د  ات،  الم�رَّ م�ن 

بها". المتنبأ  االحتماالت 
بما  الكاتب  فكرة  شرحنا  أننا  من  للتأكد  قصيرة  وقفة  إلى  نحتاُج  هنا؛ 
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أبحاث  في  الخيمة  دور عمد  يلعب  الالحتمية  مبدأ  فيها؛ ألن  الشك  يقبل  ال 
ش�رحه،  في  اإلضافيين  والجهد  الوقت  بعض  صرفنا  ولو  الكمية،  الفيزياء 

ا. جدًّ مقبوٌل  استثماٌر  ذلك  فإن 
عن  تختلف  بطريقة  اليومية  الحياة  "احتمال" ف�ي  كلمة  نس�تعمُل  إنن�ا 
لنتائج  اإلمكاني�ات  لوصف  الكمي�ة  الفيزي�اء  به�ا  تس�تعملها  الت�ي  الطريق�ة 
نراقب  كنا  للكاتب– لو  –والمث�ال  فمثاًل  والتج�ارب؛  الفيزيائي�ة  العملي�ات 
المساحة  متفاوتة  دوائر  عليه  لوًحا  بالسهام  يرمي  أحمد(  (ولنسمه  شخًصا 
لمركز  أحمد  إصابة  احتم�ال  إن  نقول  أن  نس�تطيع  فإنن�ا  المرك�ز،  وُمتح�دة 
رمى  لو  أنه  بذلك  ونقص�د  المثال(،  س�بيل  (على   %  10 ه�و  بس�هم  الدوائ�ر 
تنبؤ  وه�ذا  الدوائر،  مرك�ز  منه�ا  عش�رة  ف�ي  يصي�ب  ق�د  فإن�ه  س�هم  بمائ�ة 
نابعة  الالحتمية  وهذه  االحتمال  هذا  ولكن  نرى،  كم�ا  حتم�ي  ال  احتمال�ي 
ولو  تلك،  سهامه  أحمد  بها  ُيطلق  التي  بالطريقة  العلمية  إحاطتنا  عدم  من 
لوتر  أحمد  ش�د  مقدار  عن  أكث�ر  معلوم�ات  بالدق�ة  نعل�م  أن  بإمكانن�ا  كان 
وسرعة  وانسيابيته  وكتلته  السهم  وطول  الوتر  ذلك  مرونة  ومقدار  القوس، 
في  التوتر  ومقدار  أحمد،  نظر  ودقة  الجو،  في  والرطوبة  واتجاهها،  الرياح 
أحمد  وضع  عن  األولية  المعطيات  من  والكثير  تصويبه،  وزاوية  عضالته، 
جيدة،  قدرات  ذي  بحاسوب  –باالستعانة  فإننا  للهدف،  السهم  ب  يصوِّ وهو 
– سنستطيع  والفيزياء  بالرياضيات  متمرس  ش�خص  بمهارات  وباالس�تعانة 
نحت�اج  ول�ن  تس�ديده،  عن�د  الس�هم  س�يقع  أي�ن  د  نح�دِّ أن  حتم�ي  بش�كل 
بنتيجة  التنبؤ  في  االحتماالت  إلى  فحاجتنا  إذن؛  االحتماالت.  الس�تعمال 
بالُمعطيات  جهلنا  من  نابعة  هي  ما،  لهدف  لسهم  ما  شخص  تسديد  عملية 
قد  التي  المؤثرات  من  بالكثير  اإلحاطة  عن  وقصورنا  العملية،  لتلك  األولية 

السهم. إطالق  نتيجة  في  للتأثير  تتداخل 
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اإللكترون–  –مثل:  ا  جدًّ صغيًرا  جسيًما  ٌنطلق  عندما  المقابل،  وفي 
احتماالً  هن�اك  فإن  أع�اله(،  التجرب�ة  ف�ي  (كم�ا  ش�قين  ذي  ج�دار  تج�اه 
الحساس  اللوح  تجاه  الشقين  أحد  من  اإللكترون  يمر  بأن  "ُمحدًدا" كبيًرا 
في  اإللكترون  ذل�ك  نجد  بأن  صغير  احتمال  أيًض�ا  هن�اك  ولك�ن  خلف�ه، 
ذلك  نجد  أن  أيًضا  صغي�ر  احتمال  وهناك  قنط�ورس"،  "ألف�ا  نج�م  نهاي�ة 
أثناء  الكلي�ة  مقهى  ف�ي  الكمي�ة  الفيزي�اء  م�درس  فطي�رة  ف�ي  اإللكت�رون 
بأي  العلمية  إحاطتن�ا  عدم  من  نابًع�ا  لي�س  االحتم�ال  وه�ذا  االس�تراحة. 
–وحس�ب  ألنه  اإللكترون؛  إطالق  وقبل  التجربة  بدء  في  المعطيات  من 
أولية عن وضع  مب�دأ الالحتمي�ة– مهم�ا جمعن�ا من معلومات ومعطيات 
ذلك  فإن  ا،  قويًّ حاس�وبنا  كان  ومهما  التجربة،  قبل  حوله  وما  اإللكترون 
إطالق  حالة  في  فعلنا  كما  حتم�ي  تنبؤ  إلى  االحتمالي  التنب�ؤ  ل  يح�وِّ ل�ن 
السهم. إذن؛ الطبيعة االحتمالية للتنبؤات في الفيزياء الكمية؛ هي: خاصية 
وهذا  المعلومات،  وقلة  الجهل  وليدة  وليس�ت  الكمية،  الطبيعة  في  ذاتية 
في  االحتماالت  وبين  اليومية،  حياتنا  في  االحتماالت  بين  أساسي  فارق 
عش�وائية  االحتماالت  تعكس  الكمية  الفيزياء  "ففي  الكمية،  الفيزياء  عالم 
ليس  تتضارب  مبادئ  يحوي  للطبيعة  الكمي  النموذج  إن  الطبيعة.  في  أساسية 
عن  الحدس�ية  مفاهيمنا  مع  أيًضا  وإنما  اليومية،  الحياة  في  خبراتنا  مع  فقط 
تش�ارك  بذلك  فإنك  التصديق  وصعب  غريًبا  ذلك  تج�د  كن�ت  وإن  الواق�ع، 
اآلمن  من  أن  )أعتقد  قال  الذي  فاينمان،  وريتشارد  آينشتاين  اإلحساس  هذا 
هضم  صعوبة  بذلك  قاصًدا  الكمية(؛  الفيزياء  يفهم  من  يوجد  ال  إنه  أقول  أن 
مع  تتفق  الكمية  الفيزياء  ولكن  الفلسفي.  الصعيد  على  الكمية  الفيزياء  نتائج 
وقد  اختبار.  أي  في  فشلت  أن  اآلن  إلى  يحدث  ولم  واألرصاد،  المالحظات 

الطبيعية". العلوم  في  أخرى  نظرية  أية  من  أكثر  الختبارات  إخضاعها  تم 
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:)Feynman Formulation( ج– صيغة فاينمان

حيث  الغرابة؛  م�ن  أكبر  درجة  إل�ى  الموض�وع  الكات�ب  يأخ�ذ  ث�م 
(فاينمان  فاينم�ان  فيليب�س  ريتش�ارد  األمريك�ي  العال�م  نم�وذج  يع�رض 
أنشأنا  أننا  افترضنا  فلو  المزدوج؛  الشق  تجربة  نتائج  تفسير  في  اختصارًا( 
رنا  وكرَّ منها،  قدم  ك�رة  لمرور  منهما  كل  يتَّس�ع  منفذان  ب�ه  كبي�ًرا  ج�داًرا 
كرات  وبقذف  الكبي�ر،  الجدار  بهذا  باالس�تعانة  الم�زدوج  الش�ق  تجرب�ة 
من  واحدة  كل  أن  س�نجد  فإننا  اإللكترونات(،  من  (ب�دالً  عبره�ا  الق�دم 
اآلخر،  دون  المنفذين  م�ن  فقط  واحًدا  منفًذا  س�لكت  ق�د  الق�دم  ك�رات 
(أو  اإللكترونات  باستخدام  المزدوج  الشق  تجربة  أن  نجد  أننا  حين  في 
الموجي  التداخل  أنماط  من  تعطي  َبكي"(  ب�"كرات  المسماة  الجزيئات 
قد  اإللكترونات  تلك  م�ن  واحدة  كل  بأن  لنا  ُيوح�ي  م�ا  الج�دار  خل�ف 
منها  إلكترون  كل  إن  لنق�ل  أو  واحد،  آن  في  مًع�ا  المنفذي�ن  عب�ر  ت  م�رَّ
أن  بحيث  أمام�ه؛  الجدار  ف�ي  الموجودة  المناف�ذ  ب�كل  عل�م  عل�ى  كان 
مروره  في  سلوكه  على  أثرت  قد  اإللكترونات  تلك  لدى  المعرفة  تلك 
(إلكترون(  جس�يم  كل  أن  ذلك  من  فاينمان  ويس�تنتج  مًعا.  الش�قين  عبر 
الش�قين  ذي  الجدار  باتجاه  انطالقته  منذ  دًا  ُمحدَّ واحًدا  مس�اًرا  يملك  ال 
–حس�ب  وذلك  الجدار؛  خلف  الحس�اس  اللوح  على  اس�تقراره  وحتى 
البدء  نقطة  م�ن  مس�ار  أيَّ  يتخذ  ل�م  اإللكت�رون  أن  يعن�ي  فاينم�ان – ال 
المسارات  كل  اتخذ  قد  اإللكترون  ذلك  أن  يعني  بل  االنتهاء،  نقطة  إلى 
"وهذا  االنتهاء،  نقطة  وحتى  الب�دء  نقطة  بين  الوقت  نف�س  ف�ي  الُممكن�ة 
عن  ا  جدًّ ُمختلفة  الكمي�ة  الفيزياء  يجع�ل  ما  فاينم�ان– ه�و  –حس�ب  األم�ر 
العلمي،  الخي�ال  ضروب  من  ذلك  لن�ا  يب�دو  وق�د  النيوتوني�ة"،  الفيزي�اء 
صيغة  إلى  ذل�ك  افتراضه  ترج�م  فاينم�ان  إن  ب�ل  كذل�ك،  لي�س  ولكن�ه 
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من  الترجمة  تختلف  (قد  التجميعية"  فاينمان  ب�"تواريخ  ُتس�مى  رياضية 
غراب�ة  نبيِّ�ن  ولك�ي   ،)Feynman Sum Over Histories) آلخ�ر(  كت�اب 
نحو  انطلق  ال�ذي  اإللكترون  إن  القول  نس�تطيع  فإنن�ا  فاينم�ان،  نم�وذج 
بكل  مروًرا  الحس�اس،  اللوح  باتجاه  رحلته  عبر  قد  الش�قين  ذي  الجدار 
الذي  بالمطعم  م�روًرا  تكون  قد  والتي  الكون،  ف�ي  ل�ه  الُممكن�ة  الط�رق 
الُمشتري  بكوكب  ومروًرا  منزلك،  من  بالغرب  مباٍن  ة  عدَّ ُبعد  على  يقع 
تفسير  هو  وهذا  الكون.  أقاصي  في  آخر  مكان  بأيِّ  ومروًرا  مرات،  ة  لعدَّ
في  أخرى(  أخرى (شقوق  منافذ  بوجود  اإللكترون  معرفة  لكيفية  فاينمان 
غرابته  في  يفوق  ونموذجه  فاينمان  تفس�ير  أن  ومع  يعبره،  الذي  الجدار 
(حس�ب  هذا  نموذجه  أن  إال  عادة،  الجد  محمل  على  أخ�ذه  ُيمكنن�ا  م�ا 
الفيزياء  في  سبقته  التي  النماذج  من  فائدة  أكثر  أنه  أثبت  قد  الكاتب(  رأي 

الكمية.

 د– التواريخ البديلة ومجموع التواريخ

:)The Alternative Histories and The Sum Over Histories(

التقنية  الجوانب  بعض  شرح  في  ق  يتعمَّ أن  المهم  من  يرى  الكاتب 
األمر؛  هذا  في  يعرضه  ما  بعض  باختص�ار  وس�ننقل  فاينمان،  صيغ�ة  م�ن 
النقطة  إلى  (أ(  النقطة  من  انطالقته  في  الُجس�يم  أن  كيف  يش�رح  حيث 
(أ(  النقطتين  بين  ُممكن  طريق  كل  من  عينات  تجربة  في  يش�رع  (ب(، 
(طوًرا  ُيمثل  رقم  على  الجسيم  يحصل  ُمحتمل  طريق  كل  ومن  و(ب(، 
المحتملة  الموجة  من  موقًعا  الرقم  ذلك  ُيمثل  حيث  الموجة(؛  أطوار  من 
بينهما(،  فيما  محددة  نقطة  في  أو  قاعها  أو  الموجة  (قمة  الطريق  لذلك 
لكل  الموجية  األطوار  أرقام  كل  بجمع  الرياضية  فاينم�ان  صيغ�ة  وتق�وم 
"مدى  أو  االحتمال"  ب�"س�عة  يس�مى  ما  على  لتحصل  المحتملة  الطرق 
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س�عة  مرب�ع  عل�ى  وبالحص�ول   ،)Probability Amplitude( "االحتم�ال
بين  للمسافة  الجسيم  بقطع  الرياضي  االحتمال  على  نحصل  االحتمال، 
عليه  تحصل  احتمال  أفضل  فإن  الكبيرة،  لألجسام  وبالنسبة  و(ب(.  (أ( 
(أ( و(ب(؛  النقطتين  بين  مباشر  يدعم طريق سير  الذي  األجسام هو  تلك 
في  تس�ير  فإنها  مثاًل؛  القدم  كرة  نرُكل  عندما  أننا  نالحظ  الس�بب  ولهذا 
أقل  ُيصبح  السير  خط  في  الوضوح  هذا  ولكن  لنا،  وواضح  د  ُمحدَّ خط 

ا. جدًّ الصغيرة  الجسيمات  حالة  في 
جسيم  حركة  احتماالت  مع  التعامل  فاينمان  صيغة  استطاعت  وكما 
كبيرة كالكون  أنظمة  تتعامل مع  أن  أيًضا تستطيع  فإنها  نقطتين،  بين  واحد 
وبين حالته حين  مثاًل(  )الك�ون  للنظام  االبتدائية  الحال�ة  "وبي�ن  مث�اًل،  كل�ه 
بطريقة  ر  تتط�وَّ الخواص  تل�ك  فإن  ما،  وقت  ف�ي  خواص�ه  ونرص�د  نقي�س 
أثناء  وحالته  االبتدائية  الحال�ة  بين  النظام  ذلك  لخ�واص  التط�ور  وه�ذا  م�ا. 
 System’s( النظام"  ب�"تاريخ  الفيزياء  علماء  يسميه  ما  هو  والرصد  القياس 
النظام  تاريخ  إن  نقول  أن  ُيمكننا  المزدوج  الشق  تجربة  وفي   ،")History

إلى  وصوله  ولحظة  إطالقه  لحظة  بين  اإللكترون  يقطعه  الذي  الخط  هو 
وصول  فرصة  فإن  فاينمان(  لصيغة  (طبقا  رأينا  وكما  الحس�اس،  اللوح 
اللوح  على  معين�ة  نقطة  الم�زدوج– إلى  الش�ق  تجربة  –ف�ي  اإللكت�رون 
نس�تطيع  وكذلك  أخذها،  له  الُممكنة  الطرق  كل  على  تعتمد  الحس�اس 
يعتمد  ُمعينة  حالة  في  الكون  مثل  معينًا  نظاًما  نج�د  أن  فرص�ة  إن  الق�ول 
يعيشها  أن  يستطيع  (الكون(  النظام  كان  التي  الُممكنة  التواريخ  كل  على 
وهذا  له،  ورصدنا  ومراقبتنا  قياس�نا  ولحظة  االبتدائية  حالت�ه  لحظ�ة  بي�ن 
والتي  التواريخ"،  "مجموع  البديلة" أو  "التواريخ  التسمية  في  السبب  هو 
التي  الس�يناريوهات"،  "مجموع  البديلة" أو  "الس�يناريوهات  به�ا  ُيقص�د 
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له. مراقبتنا  لحظة  وحتى  بدئه  منذ  يعيشها  أن  للكون  الممكن  من  كان 

:)Observer Effect( هـ– أثر المراقب

أن  دون  نظام  أيَّ  تراق�ب  أن  تس�تطيع  ال  فإنك  الكمي�ة،  الفيزي�اء  ف�ي 
من  جزًءا  تكون  وبالتالي  له؛  المراقبة  لحظة  نفس  في  فيه  التغيير  في  ُتساهم 
كيف  تعلم  أن  ُيمكنك  ال  أخ�رى  بعب�ارة  أو  نفس�ها،  المالحظ�ة  أو  التجرب�ة 
تراقبه..  تكن  لم  لو  س�يكون،  النظام  كان  كيف  أو  س�تكون،  التجربة  كانت 

ذلك؟ في  السبب  هو  فما 
تس�لط  ألن  تحتاج  فإنك  أمام�ك،  ش�يء  إل�ى  تنظ�ر  أن  ُتري�د  عندم�ا 
اليقطين  عن  عبارة  إليه  النظر  تريد  ما  كان  فإن  الش�يء،  ذلك  على  الضوء 
كثيًرا  يؤثر  ل�ن  اليقطين  على  سُتس�لطه  الذي  الض�وء  ش�عاع  ف�إن  (الق�رع(؛ 
ملحوظ  تأثير  دون  هو  كما  اليقطين  ترى  أن  وبإمكانك  نفسه،  اليقطين  في 
بغية  اإللكترون(  (مثل:  دقيق  ُجس�يم  على  الضوء  س�لطنا  إذا  ولكن  عليه، 
من  وتغيِّر  اإللكترون  م�ع  س�تتفاعل  الضوء  في  الفوتون�ات  ف�إن  ُمالحظت�ه، 
والرصد  المراقبة  عملية  أثناء  سُتالحظه  ما  فإن  وبالتالي  الفيزيائية؛  خصائصه 
التغيُّر. قبل حدوث  اإللكترون  وليس  فيه،  التغيُّر  بعد حدوث  اإللكترون  هو 

بديهي  كأمر  لتجاهلها  يكفي  بما  بسيطة  اآلن  إلى  تبدو  الفكرة  ولعل 
الش�ق  تجربة  على  تطبيقها  خالل  من  عواقبه�ا  لن�رى  ولك�ن  ل�ه،  أهمي�ة  ال 
إلكترون  كل  يسلكه  طريق  أيَّ  نعلم  ال  نحن  فاينمان:  صيغة  ففي  المزدوج؛ 
لمجموع  فاينمان  صيغة  فإن  لذلك  الحساس؛  للوح  وصوله  إلى  إطالقه  من 
إلى  إطالقه  من  لإللكترون  المحتملة  الطرق  (مجم�وع  المحتمل�ة  التواري�خ 
ُمتطابقة  نتائج  وتعطينا  منها،  طريق  لكل  االحتماالت  لنا  تحس�ب  وصوله( 
ولكن  الحس�اس،  اللوح  على  الموجي  التداخل  أنماط  من  نالحظه  ما  مع 
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وبين  الحس�اس  اللوح  على  النتائ�ج  بين  تطاب�ق  عل�ى  حصلن�ا  أنن�ا  الح�ظ 
التي  الطرق  أو  بالطريق  بمعرفتنا  التضحية  طريق  عن  الرياضية  الحس�ابات 
صيغة  حس�ب  منها  بد  ال  تضحية  وهذه  النقطتين،  بين  اإللكترون  س�لكها 
فاينمان،  صيغة  على  دنا  وتمرَّ التضحية،  هذه  رفضنا  أننا  َهْب  ولكن  فاينمان، 
بين  تس�لكه  د  ُمحدَّ طريق  أيَّ  لن�رى  اإللكترون�ات؛  ُمراقب�ة  عل�ى  وأصررن�ا 
الجدار  من  األول  الشق  من  بالقرب  جهازا  وضعنا  ذلك  وألجل  النقطتين، 
الجهاز،  ُيسجله  األول  الشق  من  يمر  إلكترون  أيَّ  أن  بحيث  الشقين؛  ذي 
وعليه؛  الجهاز.  ُيس�جله  ال  الثاني  الش�ق  من  يمرُّ  إلكترون  أيَّ  أن  حين  في 
اللوح  باتجاه  األول  الشق  من  ت  مرَّ اإللكترونات  أي  النهاية  في  سنعلم  فإننا 
إلكترونات  هناك  يكون  لن  فاينمان– فإنه  صيغة  –وحس�ب  هنا  الحس�اس، 
بالجهاز– س�نحصل على  مراقبتن�ا  –حس�ب  مًع�ا؛ ألنن�ا  الش�قين  م�ن  تم�رُّ 
الشق  من  ت  مرَّ التي  اإللكترونات  هي  األولى:  المعلومات؛  من  مجموعتين 
وألن  األول.  الشق  من  تمرُّ  لم  التي  لإللكترونات  هي  والثانية:  فقط،  األول 
فإن  مًعا،  الش�قين  من  اإللكترونات  مروَر  تتطلب  الموجي  التداخل  أنماط 
مثل  فإن  وبالفعل؛  الموجي.  التداخل  غير  نتيجة  لنا  ستحسب  فاينمان  صيغة 
فاينمان.  صيغة  توقعت  كما  الموجي  التداخل  أنماَط  ُتنتج  ال  التجربة  هذه 
أطلقناها  التي  اإللكترونات  أن  يبدو  إنه  نقول  أكثر،  بوض�وح  ذل�ك  ولِنَفه�م 
لنا  ونفَّذت  فأطاعتنا  األول؛  الش�ق  من  مرورها  أثناء  س�نراقبها  أننا  علمْت 
نتائج  أعطتنا  وبذلك  معا؛  منهما  وليس  فقط  الشقين  أحد  من  ت  ومرَّ رغبتنا 
اإللكترونات،  نراقب  نكن  لم  لو  عليها  نحصل  كنا  التي  تلك  عن  ُمختلفة 
هذا  ة  صحَّ العلماء  يؤك�د  ولكي  تس�لكها.  التي  بالط�رق  بمعرفتن�ا  وضحيَّن�ا 
أضع�ف  ُق�درات  ذا  جه�اًزا  ووضع�وا  التجرب�ة،  روا  ك�رَّ فإنه�م  االس�تنتاج، 
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اآلخر.  بعضه�ا  دون  اإللكترونات  بع�ض  يرص�د  أن�ه  بحي�ث  الرص�د؛  ف�ي 
بعضها،  دون  اإللكترونات  بعض  عن  معلومات  على  نحصل  فإنن�ا  وعلي�ه؛ 
الش�قين  من  ت  مرَّ نرصدها  لم  التي  اإللكترونات  تل�ك  أن  كان�ت  والنتيج�ة 
رصدناها  التي  تلك  أن  حين  في  الموجي؛  التداخ�ل  أنم�اط  وأنتج�ت  مًع�ا، 
ولم  مًعا،  الش�قين  من  المرور  ورفضت  علينا،  دت  تمرَّ تحركاتها  وس�جلنا 
دون  اإللكترونات  مراقبة  عن  نعجز  أننا  ُيؤكد  ما  وهو  موجيًّا،  تداخاًل  تنتج 

وعملها. سلوكها  في  ونتدخل  ُنزعجها  أن 

اإلطالة  وسبب  االكتشاف  هذا  أهمية  عن  تساؤلك  ر  تكرِّ اآلن  ولعلك 
هذه  من  فلسفيًّا  أمًرا  يستنتجون  العلماء  أن  هو  الس�بب  حس�نًا،  ش�رحه.  في 
الموجي  التداخل  مثل  ظاهرة  مع  نتعامل  عندما  أننا  وهو:  التجريبية؛  النتائج 
فإننا  المثال(،  سبيل  (على  المزدوج  الشق  تجربة  في  الحساس  اللوح  على 
إنتاج  سبيل  في  اإللكترونات  تلك  سلكتها  التي  الطرق  نعلم  أن  نستطيع  ال 
أننا  إال  له�ا،  كطريق  الش�قين  كال  س�لكت  أنها  علمنا  وم�ع  النتيج�ة.  تل�ك 
أنها  أو  الثاني،  ثم  األول  الش�ق  س�لكْت  كانت  إذا  ما  نعلم  أن  نس�تطيع  ال 
س�لكت  أنها  أو  معا،  الش�قين  س�لكت  أنه�ا  أو  األول،  ث�م  الثان�ي  س�لكت 
األمر  للثاني...وهكذا.  تتج�ه  أن  قبل  م�رات  ع�دة  طريقه�ا  رت  وك�رَّ األول 
ومع  (بكندا(،  تورونتو  إلى  ُعمان(  (بسلطنة  مسقط  من  سافر  بشخص  أشبه 
سلك  قد  كان  إذا  ما  جهل  في  سنظل  أننا  إال  تورونتو  إلى  وصل  بأنه  علمنا 
التجس�س  حاولنا  ما  وإذا  فرانكفورت،  أو  بأمس�تردام  أو  بلندن  يمر  طريقًا 
بذلك  سيعلم  فإنه  الوسطى،  محطته  كانت  أين  لنرى  تلك  رحلته  في  عليه 
تورونتو.  من  ب�دالً  بوس�طن  إلى  النهائية  وجهته  يغيِّ�ر  ب�أن  وُيعاقبن�ا  حتًم�ا، 
علينا. مجهوالً  يظل  فيه  نبحُث  الذي  النظام  ماضي  فإن  أخرى،  بعبارة  أو 
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عبر  د  ُمحدَّ أمٌر  الماضي  أن  هو  االفتراض  فإن  النيوتونية،  الفيزياء  وفي 
الورود  مزهرية  رأيت  فلو  به،  نعلم  لم  أم  به  علمنا  س�واء  أحداث؛  سلس�لة 
مكسورة،  األرض  على  الماضي  الصيف  في  اشتريتها  التي  الثمينة  الخزفية 
تستطيع  فإنك  الخوف،  نظرات  محياه  وعلى  بجانبها  الصغير  ابنك  ورأيت 
الذي  هو  أنه  اليقين(  من  كبيرة  درجة  (على  لتفترض  بحساباتك  ترجع  أن 
حين  في  النيوتونية،  النظ�رة  هذه  حس�ب  حاصل  واق�ع  فالماض�ي  أوقعه�ا؛ 
غير  أمر  هو  مالحظته  يتم  لم  ال�ذي  الماضي  إن  تق�ول  الكمي�ة  الفيزي�اء  أن 
اإلمكانيات.  من  (مجموع�ة(  طيف  ش�كل  على  فقط  ُيوجد  وإنم�ا  د،  ُمح�دَّ
هو  تورونتتو  إل�ى  وصل  الذي  المس�افر  ماض�ي  ف�إن  الس�ابق،  مثالن�ا  وف�ي 
أكبر  احتمال  له�ا  المدن  بعض  أن  م�ع  العال�م،  م�دن  كلَّ  تش�مل  مجموع�ة 
مرَّ  قد  يكون  أن  فاحتمال  رحلت�ه؛  أثناء  المس�افر  ماضي  لتكون  غيره�ا  م�ن 
تعيين  أن  إال  مثاًل،  موسكو  أو  بنيروبي  مر  يكون  أن  احتمال  من  أكبر  بلندن 
الذي  المسافر  إن  القول  الصحيح  فمن  إذن؛  ُممكن.  غير  أمٌر  بالتحديد  ذلك 

هذه. رحلته  في  د  ُمحدَّ ماٍض  له  ليس  تورونتو  إلى  وصل 
الحدس�ي  إحساس�ك  على  األمر  غرابة  ُتدرك  اآلن  بدأت  أنك  أعتقد 
له ماٍض  الكون ليس  فإن  النظرية  لهذه  اليومية؛ فطبقا  الحياة  تعيشه في  الذي 
الماضية  التواريخ  من  نهائية  ال  مجموعة  له  وإنما  محدد،  تاريخ  أو  د  ُمحدَّ
منها  أيٍّ  تحديد  إلى  سبيل  ال  ولكن  د،  ُمحدَّ احتماٌل  منها  لكل  التي  البديلة 

وتاريخه. الكون  ماضي  نراقب  لم  دمنا  ما  نهائي،  بشكل 
لدينا؛  مألوفًا  نجده  بما  بالعبث  تستمتع  الكمية  الفيزياء  أن  يبدو  ولكن 
فإن  الكمية  للفيزي�اء  فطبقًا  لألم�ر؛  الغرابة  م�ن  المزي�د  إضاف�ة  طري�ق  ع�ن 
التي نجريها في الحاضر على الكون مثاًل تؤثر في ماضيه، وقد  المالحظات 
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ب�"تجربة  يت  ُسمِّ تجربة   )John Wheeler) ويلر  جون  الفيزياء  عالم  أجرى 
رصد  جهاز  ووضع  المزدوج،  الشق  تجربة  ر  كرَّ حيث  المتأخر"؛  االختيار 
أحد  من  بالقرب  الجهاز  وضع  من  بدالً  ولكن  اإللكترونات،  طريق  لمراقبة 
س�لوك  ُيراقب  فإنه  وبذلك  الحس�اس؛  اللوح  من  بالقرب  وضعه  الش�قين، 
عبر  مروره  في  الفعلية  اختياراته  االلكترون  ذلك  أجرى  أن  بعد  اإللكترون 
أن  بعد  ماضيه  معرفة  على  اإللكترون  ُيرغم  وكأنه  كليهما،  أو  الشقين  أحد 
اإللكترون  يس�تطيع  ال  بحيث  الماضي؛  ذلك  ع�اش  ق�د  اإللكت�رون  يك�ون 
أن  إال  الشق،  من  قريًبا  الجهاز  وضعنا  حين  فعل  كما  الماضي  ذلك  تغيير 
الش�ق  من  بالقرب  الرصد  جهاز  وضعنا  حي�ن  عليها  حصلن�ا  الت�ي  النتائ�ج 
علم  وكأنما  الحس�اس،  اللوح  من  بالقرب  الجه�از  وضعن�ا  حي�ن  رت  تك�رَّ
قبل  رصد  جهاز  هناك  أن  الش�قين  ذي  الجدار  من  م�روره  بع�د  اإللكت�رون 
الجهل  في  نستمر  ليجعلنا  قليل  قبل  فعله  ما  وغيَّر  فرجع  الحساس؛  اللوح 
وعندما  س�اعات،  قبل  جريمة  ارتكب  بُمجرم  ش�بيه  األمر  إن  بل  بس�لوكه، 
بتلك  ُتدينه  التي  األدلة  على  الحصول  وش�ك  على  األمن  رجال  أن  أدرك 
على  األمر  لُيعمي  األدل�ة؛  تلك  من  فغيَّ�ر  الجريم�ة  لمس�رح  ع�اد  الجريم�ة 

األمن!! رجال 

كبيًرا؛  كونيًّا  ُبعًدا  فأعطاها  التجربة،  من  القدر  بهذا  ويل�ر  يكت�ف  ول�م 
هو  (الكوازار  بعي�د  كوازار  من  ُمنبعًثا  ض�وًءا  هناك  أن  افت�رض  أن�ه  بحي�ث 
يمرُّ  وحين  الموجات(،  وبقية  للضوء  نش�ط  ومصدر  بالنجوم،  ش�بيه  جس�م 
قد  الضوء  ف�إن  طريقه،  ف�ي  بمجرة  الك�وازار  م�ن  الُمنبع�ث  الض�وء  ذل�ك 
بفعل  أخرى  مرة  تلتقي  ثم  المجرة،  تلك  حول  تمرُّ  مجموعات  إلى  ينقسم 
في  المتناثرة  الضوء  مجموع�ات  العدس�ة  تركز  (كما  المجرة  تل�ك  جاذبي�ة 



71

ذلك  في  الموجي  التداخل  من  أنماطًا  د  يولِّ قد  الذي  األمر  واحدة(؛  نقطة 
ُيفترض  فإنه  األرض،  إلى  الضوء  ذلك  يصل  وحين  المجرة،  بعد  ما  الضوء 
المجرة  تلك  ح�ول  بنقاط  لمروره  الفعلي�ة  اختيارات�ه  أج�رى  ق�د  يك�ون  أن 
الس�نين  بباليين  األرض  عن  بعيدة  المجرة  تلك  ألن  الس�نين؛  باليين  قبل 
(ُيفترض  االختيارات  تلك  فإن  األرض  على  نرصده  عندما  ولكن  الضوئية، 
في  الفوتونات  علمت  وكأنما  اللحظة  تلك  في  تتخذ  وكأنها  تبدو  أن(  بها 
س�لوكها  وغيَّرت  البعيدة  المجرة  إلى  أدراجها  فعادت  نرصدها  أننا  الضوء 
عمليًّا،  تجَر  ولم  ذهنية،  نظرية  التجربة  هذه  أن  بالذكر  والجدير  جديد.  من 
المتأخر  االختيار  تجارب  إلى  بالنظر  منها  ويلر  يتوقعه  ما  كان  إليه  أشرنا  وما 

المزدوج. الشق  في 
من  القادمة  الخط�وة  أن  إلى  الكاتب  ُيش�ير  الفصل،  ه�ذا  نهاي�ة  وف�ي 
الكون  تحك�م  التي  الطبيعي�ة  القواني�ن  ع�ن  البح�ث  ف�ي  س�تكون  النق�اش 

الالحقة. الفصول  في  القوانين  تلك  منشأ  عن  للبحث  مة  كمقدِّ
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الف�صل الخام�س

 نظرية كل شيء

)The Theory of Everything(

أ– الكهرومغناطيسية:

بالقوانين الطبيعية. أو بعبارة أخرى؛  محكوم  ألنه  للفهم  قابل  "الكون 
إن  القوانين؟"..  تلك  هي  م�ا  ولكن  له،  ونماذج  نظريات  بن�اء  ُيمك�ن  ألن�ه 
قانون  الجاذبية؛  قوة  كانت  الرياضية  بالطريقة  وصفها  تم  طبيعية  قوة  أول 
في  جس�م  كلَّ  أن  على  ن�صَّ  1687م؛  ع�ام  ُنش�ر  ال�ذي  للجاذبي�ة  نيوت�ن 
وقد  ُكتلته.  مع  ا  طرديًّ تتناس�ب  بقوة  فيه  آخر  جس�م  كل  يجتذب  الكون 
ناحية  أن  أظهر  ألنه  العصر؛  ذلك  في  كبيٌر  علميٌّ  تأثيٌر  القانون  لذلك  كان 
م  وقدَّ علمي.  بنموذج  عنها  ُيعبَّر  أن  ُيمكن  الكون  من  األقل  على  واحدة 
نموذج  ُصنع  أمكن  التي  الثانية  القوة  أما  لذل�ك.  الرياضي  التعبي�ر  أيًض�ا 
األقطاب  فإنَّ  نعلم،  وكما  والمغناطيسية.  الكهرباء  قوى  فهي  لها؛  علمي 
األقطاب  أن  حي�ن  ف�ي  تتناف�ر،  والمغناطي�س  الكهرب�اء  م�ن  الُمتش�ابهة 
من  أقوى  والمغناطيس  الكهرب�اء  وق�وى  لبعضه�ا.  تتج�اذب  المتخالف�ة 
والمغناطيسية؛  الكهربائية  القوى  تأثيرات  ُنالحظ  ال  ولكننا  الجاذبية،  قوة 
مقداًرا  تحوي  اليومية(  حياتن�ا  في  توجد  (كالت�ي  الكبي�رة  األجس�ام  ألن 
مما  والس�البة؛  الموجبة  والمغناطيس�ية  الكهربائية  الش�حنات  من  متقارًبا 
يتس�اوى  كبيرين  جس�مين  بين  والمغناطيس�ية  الكهربائية  القوى  أن  يعني 
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قوى  عكس  على  اآلخ�ر،  أحدهما  يلغ�ي  مم�ا  والتناف�ر؛  التج�اذب  فيه�ا 
بين  بالعالقة  معرفتنا  بدايات  إن  األحوال.  كل  ف�ي  تعمل  الت�ي  الجاذبي�ة 
تجارب  عبر  الزمن  من  قرن  عبر  توطَّدت  والمغناطيسية  الكهربائية  القوى 
ُمرتبطتان  القوتين  أن  وأدرك�وا  القوتين،  عل�ى  العلم�اء  أجراه�ا  تفصيلي�ة 
كما  المغناطيس،  على  قوة  تولِّد  الُمتحركة  الكهربائية  فالش�حنات  كثيًرا؛ 
وأول  الكهربائية،  الش�حنات  على  ق�وة  �د  يولِّ الُمتح�رك  المغناطي�س  أن 
الدانمارك�ي  الفيزيائ�ي  ه�و:  القوتي�ن؛  بي�ن  عالق�ة  هن�اك  أن  أدرك  م�ن 
– الح�ظ  حي�ث  (Hans Christian Ørsted(؛  أورس�تد  كريس�تيان  هان�ز 
ما قد أدى  بطارية  الكهربائي ف�ي  التي�ار  الصدف�ة– أن م�رور  ع�ن طري�ق 
مصطلح  وضع  من  أول  كان  وبالتالي  منها؛  بالقرب  بوصل�ة  ك  تح�رُّ إل�ى 
والمغناطيس�ية  الكهربائية  القوى  مزيج  عن  للتعبير  (الكهرومغناطيس�ية( 
مايكل  البريطاني  الفيزيائ�ي  وضع  س�نوات،  بعدة  ذلك  وبع�د  الُمتب�ادل. 
مجال  توليد  على  قادرة  الكهربائية  القوة  كانت  إذا  بأنه  افتراضَا  فاراداي 
المغناطيسية  القوى  تستطيع  أن  أيًضا  الُممكن  من  فإن  حولها،  مغناطيسي 
تأثير  بعد– اكتشاف  –فيما  استطاع  كما  بالمقابل.  الكهربائية  القوة  توليد 
من  أن  كما   ،)Polarized light) طب  المقَّ الضوء  على  القوي  المغناطيس 
حيث  مرة؛  ألول  القوى"  "مجاالت  مس�ألة  طرح  أنه  فاراداي  إنجازات 
قبل  غامًضا  أمًرا  ُبعد  عن  أخرى  أجسام  على  األجسام  تأثير  مسألة  كانت 
حتى  بطيًئا  الكهرومغناطيسية  أبحاث  في  التطور  ظلَّ  ذلك،  وبعد  ذلك. 
 James Clerk) ماكسويل  كالرك  جيمس  االسكتلندي  الفيزيائي  استطاع 
Maxwell( تطوير أفكار فاراداي عن الكهرومغناطيسية إلى صيغ رياضية؛ 

هي  المغناطيس�ية  والقوى  الكهربائية  القوى  أن  فكرة  ذلك  �خ  رسَّ حيث 
وبهذا؛  الكهرومغناطيسي.  المجال  وهو:  ُمشترك؛  واحد  قوة  مجال  نتاج 
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كما  فقط،  واحدة  قوة  الحقيقة  في  لتكونا  قوتين  بين  ماكسويل  د  وحَّ فقد 
على  الفضاء  عبر  ينتقل  الكهرومغناطيسي  المجال  أن  يبيِّن  أن  استطاع  أنه 
ليس  نفس�ه  الضوء  أن  اكتش�ف  إنه  بل  الضوء،  بس�رعة  موجات  ش�كل 
من  اس�تفادْت  التي  التقنية  التطبيق�ات  إن  كهرومغناطيس�ية.  موج�ات  إال 
قبيل:  من  حولنا؛  م�ن  كثيرة  الكهرومغناطيس�ية  في  ماكس�ويل  مع�ادالت 
تلك  إن  بل  اآللي...وغيرهما،  والحاس�ب  المنزلية،  الكهربائية  األجهزة 
الكهرومغناطيس�ية؛  الموجات  من  ُأخر  أنواًعا  أيًض�ا  تص�ف  المع�ادالت 
تحت  واألش�عة  الراديو،  وموجات  والمايكروويف،  إكس،  أش�عة  مثل: 
الموجة؛  طول  في  إال  بعضها  عن  تختلف  ال  والتي  الحمراء...وغيرها، 
موجات  أن  حين  في  أكثر،  أو  المتر  ُيقارب  طول  له�ا  الرادي�و  فموج�ات 
أش�عة  أما  المتر.  من  ماليين  عش�رة  من  أجزاء  إلى  تصل  المرئي  الضوء 
مليون  مائة  م�ن  جزء  من  أقل  موجتها  فط�ول  الس�ينية(،  (األش�عة  إك�س 

المتر. من 

ب– سرعة الضوء:

كبيرة  أهمية  له  سيكون  أمر  اكتشاف  قصة  سرد  إلى  الكاتب  ينتقل  ثم 
سرعة  يحسب  أن  اس�تطاع  ماكس�ويل  إن  حيث  الحًقا؛  النس�بية  النظرية  في 
الس�اعة(،  في  ميل  مليون   670 أو  الثاني�ة  ف�ي  كيلومت�ر  أل�ف   300) الض�وء 
هو  فما  له؛  معن�ى  ال  لها  إطار  تحدي�د  دون  الس�رعة  ع�ن  الحدي�ث  ولك�ن 
فإن  الحركة(،  إطار  (أو  السرعة  إطار  معنى  ولتوضيح  الضوء؟  سرعة  إطار 
مترين  كيلو  بس�رعة  نفاثة  طائرة  داخل  يمش�ي  لرجل  مثااًل  يضرب  الكاتب 
كيلو  هي  س�رعتي  "إن  لك  لقال  س�رعته؛  عن  هو  س�ألته  ولو  الس�اعة،  في 
قدميه(،  تحت  متحركة  غير  ثابتة  الطائرة  بأن  يحس  الساعة" (ألنه  في  مترين 
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لقال  الطائرة  في  الرجل  س�رعة  عن  األرض  على  مراقًبا  س�ألت  لو  ولكن 
الطائرة  في  الرجل  يرى  الس�اعة" (ألنه  في  مياًل   572 هي  س�رعته  "إن  لك 
الشمس  على  افتراضيًّا  مخلوقًا  سألت  لو  أما  الطائرة(.  سرعة  بنفس  يتحرك 
في  مياًل   18 هي  سرعته  بأن  سيجيب  فإنه  الطائرة،  على  الرجل  سرعة  عن 
جاذبة  الس�رعة  بتلك  الش�مس  حول  تتحرك  األرض  أن  يرى  (ألنه  الثانية؛ 
الس�رعة  عن  فالتعبير  إذن؛  الس�رعة(.  تلك  بنفس  بداخلها  والرجل  الطائرة، 
نتساءل  فقد  ذلك،  على  وبناًء  به.  ُيقارن  ثبات  بإطار  مقرونًا  يكون  أن  بد  ال 
هو  ما  بأنه:  الضوء،  لسرعة  قيمة  لنا  تنتج  ماكسويل  معادالت  أن  نجد  عندما 
المقارنة  إطار  إن  قائل  يقول  قد  الضوء؟  به سرعة  ُتقارن  الذي  الثابت  اإلطار 
مكان  لكل  تصلح  ماكس�ويل  معادالت  ولكن  األرض،  هو  الضوء  لس�رعة 
الضوء،  لسرعة  ثبات  كإطار  لألرض  خصوصية  توجد  ال  إذن؛  الكون.  في 
يتخلل  ُمكتش�ف  غير  وس�ط  هو  الثابت  المقارنة  إطار  يكون  أن  اقُتِرح  ثم 
وقد  "األثير"،  المختصر  بالتعبير  أو  المضيء"،  ب�"األثير  ويسمى  الفضاء  كل 
كل  تمأل  التي  المادة  عن  للتعبير  المصطلح  هذا  اس�تخدم  قد  أرس�طو  كان 
الذي  الوس�ط  هو  األثير  فإن  الفرض،  ه�ذا  وعل�ى  األرض.  خ�ارج  الك�ون 
–مثاًل–  الهواء  أن  كما  تماًما  الكهرومغناطيس�ية  الموجات  خالله  من  تعُبر 
ذلك  فإن  األثير  وجود  ثُبَت  فإن  خاللها،  الصوت  يعُبر  التي  األوساط  من 
في  األجسام(  سرعة  أو  الحركة  (أو  للسكون  المطلق  المعيار  بمثابة  سيكون 
سرعة  أو  لألثير،  بالنس�بة  الحركة  أو  لألثير،  بالنس�بة  الس�كون  (أي:  الكون 
على  مبنيًّا  كان  األثير  وجود  افتراض  إن  وحيث  لألثير(.  بالنس�بة  ما  ش�يء 
نفسه– سعوا  ماكسويل  ضمنهم  –ومن  العلماء  من  العديد  فإن  نظرية،  أسس 

ما. أمر  شرح  من  بد  ال  ذلك،  تبيان  وقبل  وجوده.  نفي(  (أو  إلثبات 
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فإنك ستالقيه  لوجه(،  (وجًها  ُمتحرك  تجاه شيء  ُمسرًعا  كنت  لو  إنك 
بعيًدا  مسرًعا  كنت  ولو  ساكنًا.  كنت  لو  ستالقيه  ُكنت  مما  أقصر  وقت  في 
وقت  في  منك(  أس�رع  كان  (لو  إلي�ك  يصل  قد  فإن�ه  ُمتح�رك،  ش�يء  ع�ن 
المنطق،  نف�س  وبتطبيق  س�اكنًا.  كن�ت  ل�و  في�ه  س�ُيالقيك  كان  مم�ا  أط�ول 
لو  ا  عمَّ ُسرعته  ستختلف  لألثير  بالنسبة  ما  اتجاه  في  الُمتحرك  الضوء  فإن 
وعلى  لألول.  معاكس  اتجاه  في  يتحرك  وهو  للضوء  السرعة  تلك  قيست 
وقتين  في  الضوء  س�رعة  فيها  يقيس  تجربة  ماكس�ويل  اقترح  األس�اس،  هذا 
مدارات  في  الش�مس  حول  تدور  األرض  ألن  وذلك  الس�نة؛  من  ُمختلفين 
"اإلهليليجي�ة"(؛ وبذلك  الناق�ص" أو  ب�"القط�ع  (ُتس�مى  الش�كل  بيضاوي�ة 
تسير  الشهور  بعض  وفي  الشمس،  اتجاه  في  تسير  الشهور  بعض  في  فهي 
وجود  حالة  في  المفروض  فإن  ماكسويل،  تجربة  وفي  الشمس.  عن  ُمبتعدة 
األرض  تسير  حينما  أكبر  تكون  الشمس  عن  الصادر  الضوء  سرعة  أن  األثير 
ُمسرعة  األرض  تكون  حينما  الشمس  ضوء  سرعة  من  الشمس،  اتجاه  في 
علمية،  مجلة  في  تجربته  فكرة  نش�ر  ماكس�ويل  وأراد  الش�مس.  عن  ُمبتعدة 
نشرها  عن  عدل  وبالتالي  فكرته؛  جدوى  بعدم  أقنعه  تحريرها  رئيس  أن  إال 
أخيًرا  فكرته  أرسل  حيث  المعدة؛  سرطان  اء  جرَّ 1879م  عام  وفاته  قبيل  إلى 
أخرى؛  علمية  مجلة  في  وفاته  بعد  له  بنش�رها  قام  له،  صديق  إلى  كرس�الة 
مايكلس�ون  ألبرت  األمريكي  الفيزيائي  ضمنهم  –ومن  العديد  قرأها  حيث 
ُيس�مى  آخر  أمريك�ي  فيزيائ�ي  بمعي�ة  ق�ام  وال�ذي   ،)Albert Michelson(
مايكلسون  الحظه  وما  دقيقة–  بتجربة   )Edward Morley) مورلي  إدوارد 
األرض  حركة  اتجاهات  من  أي  في  تختلف  لم  الضوء  سرعة  أن  ومورلي 
إزالة  التي كان من شأنها  المفصلية  التجربة  الشمس. وبالرغم من هذه  حول 
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لم  آنذاك  العلماء  من  أحًدا  أن  إال  آنذاك،  العلمي  النموذج  من  األثير  فكرة 
بوجود  القوي  االعتقاد  اس�تمر  بل  األثير،  وجود  ينف�ي  دلي�اًل  منه�ا  يس�تنتج 
أحيانًا  العلماء  أن  على  آخر  ش�اهد  وهو  الزمن،  من  آخرين  لعقدين  األثير 
تغيير  –وعوًضا عن  فإنهم  لتوقعاتهم،  ُمخالفة  نتائج تجريبية  يواجهون  حينما 
ترميمات على ذلك  الواق�ع– يحاولون إجراء  العلم�ي لوص�ف  نموذجهم�ا 
اس�تمرت  األثير  مس�ألة  أن  المهم  التجريبية.  النتائج  م�ع  ليتواف�ق  النم�وذج 
ومغمور  سنة(   26 آنذاك  (عمره  شاب  موظف  قام  حتى  أخرى  سنة  لعشرين 
 Albert) آينش�تاين  ألبرت  ُيس�مى  السويس�ري  االختراع  براءات  مكتب  من 
الُمتحركة". األجسام  "كهروديناميكيات  عن  مميزة  مقالة  بنشر   ،)Einstein

ج – الزمكان:

"أن  على:  ينص  ا  ُمهمًّ افتراض�ًا  آينش�تاين  وضع  المقالة،  تل�ك  ف�ي 
ألي  بالنس�بة  ثابت�ة  الض�وء– ه�ي  س�رعة  –وباألخ�ص  الفيزيائي�ة  القواني�ن 
وهذا  الك�ون".  في  بقوة(  مدفوعة  (غي�ر  منتظم�ة  بحرك�ة  يتح�رك  مراق�ب 
مفروض  إطار  أي  مع  بالمقارنة  نفس�ها  س�تكون  الضوء  س�رعة  أن  يعني 
الفكرة  وهذه  الفضاء.  ف�ي  تتحرك  التي  األجس�ام  بقية  بخ�الف  للحرك�ة 
فعلى  الفيزياء؛  في  والمكان  الزمان  مفاهيم  في  كبير  مؤداها  بساطتها  على 
الطائرة  متن  على  َحَدثين  راقب  نفاثة  طائرة  في  راكًبا  أن  لو  المثال  سبيل 
الماء  من  ُكوب  سقوط  هو  األول  الحدث  إن  ولنقل  مختلفين،  وقتين  في 
من  ُكوب  سقوط  ثم   ،33 رقم  المقعد  بجانب  الممر  على  األرض  على 
بجانب  الممر  من  المكان  نفس  على  بدقيقة  بعدها  األرض  على  الشاي 
المكان  نفس  في  وقعا  ق�د  الحدثين  أن  ل�ه،  فبالنس�بة   .33 المقع�د  نف�س 
قد  الحدثين  فإن  األرض،  س�طح  على  لمراقب  بالنس�بة  ولكن  بالضبط، 
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التي  المس�افة  بينهما  تفصل  ا  جدًّ ُمتباعدين  ُمختلفي�ن  مكاني�ن  ف�ي  وقع�ا 
الماء  ك�وب  س�قوط  بين  تخللت  الت�ي  الدقيق�ة  خ�الل  الطائ�رة  قطعته�ا 
لن  لبعضهما  بالنس�بة  يتحركان  مراقبْين  (أن  يظهر  وهذا  الش�اي.  وكوب 

اثنين(. حدثين  بين  (المكان(  المسافة  على  يتفقا 
(ف�ي  الطائ�رة  م�ن  مقع�د  آخ�ر  ف�ي  جالًس�ا  راكًب�ا  أن  افت�رض  اآلن؛ 
مقعد  أول  في  آخر  راكب  يرصده  حتى  الضوء  من  شعاًعا  أطلق  الخلف(، 
المراقب  فإن  الس�ابق،  المثال  في  رأينا  وكما  (ُمقدمتها(،  الطائرة  تلك  من 
بين  الضوء  قطعه�ا  التي  المس�افة  سيحس�ب  الطائ�رة  مت�ن  عل�ى  الموج�ود 
المس�افرين  كابينة  مس�افة  لتس�اوي  باألمام  الراكب  وبين  بالخلف  الراكب 
سيحس�ب  األرض  س�طح  على  الُمراقب  أن  حي�ن  ف�ي  الطائ�رة،  تل�ك  ف�ي 
من  الضوء  أش�عة  انطالق  نقط�ة  بين  الطائ�رة  قطعته�ا  الت�ي  المس�افة  تل�ك 
التي  المس�افة  إضافة  مع  مقدمتها،  في  وصوله  نقطة  وبي�ن  الطائ�رة  مؤخ�رة 
تحسب  الُمتحرك  الشيء  سرعة  إن  وحيث  األثناء،  ذلك  في  الطائرة  قطعتها 
في  اس�تغرقه  الذي  الزمن  على  الش�يء  ذلك  قطعها  التي  المس�افة  بقس�مة 
آينشتاين– فإن  فرض  –حسب  ثابتة  الضوء  سرعة  إن  وحيث  الحركة،  تلك 
إلى  الطائرة  مؤخرة  من  الضوء  قطعها  التي  المس�افة  حس�اب  في  التفاوت 
نفس  احتس�به  الذي  الزمن  في  تفاوتًا  يعني  االثنين  المراقبي�ن  بي�ن  مقدمته�ا 
لبعضهما،  بالنس�بة  يتح�ركان  ش�خصْين  أن  أي  الح�دث؛  لنف�س  المراقبي�ن 
مختلفتين  ومس�افتين  مختلفين  زمنين  س�يرُصدان  الحدث،  نف�س  ويراقب�ان 
التي  آينشتاين  نظرية  أعمدة  أحد  األمر  ذلك  كان  وقد  الحدث.  ذلك  لنفس 
ب�"النس�بية  اليوم  نعلمها  كما  يت  ُس�مِّ والتي   ،1905 عام  ورقته  في  نش�رها 

الخاصة".
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س�اعة  ش�خصان  راقب  لو  فإنه  الخاصة،  للنس�بية  وطبقًا  فإنه  وبذلك؛ 
بالنسبة  ُمتحرًكا  واآلخر  الساعة،  لتلك  بالنسبة  ساكنًا  أحدهما  وكان  واحدة؛ 
فإن  للش�خصين(،  والس�رعة  الحركة  مقارنة  إطار  هي  الس�اعة  أن  (أي  لها 
فيها(  الوقت  مرور  (أو  الس�اعة  تلك  عقارب  س�يرصد  الس�اكن  الش�خص 
هذا  فإن  وبالطبع؛  الساعة.  لتلك  بالنسبة  المتحرك  اآلخر  من  أسرع  بشكل 
ماركة صانعها؛  أو  دقتها  أو  الساعة  لنوع  نتاًجا  ليس  الوقت  مرور  في  التباطؤ 
البيولوجية" في  ب�"الس�اعات  نس�ميه  ما  على  حتى  س�يجري  األثر  هذا  ألن 

الحية. الكائنات  أجسام 
آينشتاين  فحسب  لغرابته؛  التكرار  بعض  منا  يتطلب  األمر  هذا  إن   ...
من  بد  ال  بل  بمطل�ق،  ليس  والس�كون  الحركة  مث�ل  الزم�ن  ف�إن  ونظريت�ه، 
نعيِّن  أن  يمكن  وال  بالنسبية(،  النظرية  تس�مية  منش�أ  (وهو  ما  لش�يء  نس�بته 
ذلك  يرصد  ُمراقب  ولكل  المراقبين،  كل  عليه  يتفق  واحًدا  زمنًا  حدث  ألي 
حياتنا  في  نتعامل  وألننا  الحدث.  ذلك  لوصف  ُيسجله  خاصٌّ  زمٌن  الحدث 
نستطيع  ال  فإننا  الضوء(،  سرعة  مع  (بالمقارنة  ا  جدًّ بطيئة  سرعات  اليومية 
نتائج  مع  تطابق  األمر  ولكن  بحواس�نا،  الزمن  في  التفاوت  بهذا  نحس  أن 

التجريبية. االختبارات 
كان  للحركة،  المقارنة  أط�ر  كل  في  الضوء  س�رعة  ثب�ات  افت�راض  إن 
مثل:  األبعاد؛  من  ُبعد  أنه  على  ُيعامل  صار  فالزمن  أيًض�ا؛  أخ�رى  نتائ�ج  ل�ه 
مع  متشابًكا  صار  الزمان  أن  أي  العمق(؛  (أو  واالرتفاع  والعرض،  الطول، 
السابقة(؛  الفقرة  في  رأينا  (كما  اآلخر  عن  أحدهما  فصل  ُيمكن  وال  المكان، 
العلماء  أطلق  لذا  أيًضا؛  الزمان  في  تأثير  إلى  يؤدي  المكان  في  الحركة  فتأثير 
.)Space–time( "الزمكان"  مصطلح  والمكان  الزمان  نسيج  أو  مزيج  على 
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النس�بية،  في  نظريته  مع  الجاذبية  تنس�جم  لكي  أنه  آينش�تاين  أدرك  ثم 
في  نيوتن  نظري�ة  فحس�ب  النظرية؛  على  آخر  تعدي�ل  إلج�راء  يحت�اج  فإن�ه 
في  بينهما  المس�افة  مع  تتناس�ب  بقوة  يتجاذبان  جس�مين  أيَّ  فإن  الجاذبية، 
صدد  في  فإنك  اللحظة  تلك  في  تقول  حينما  مه�اًل،  ولك�ن  اللحظ�ة،  تل�ك 
مراقب  من  يختلف  الزم�ان  حس�اب  أن  رأينا  كما  ولك�ن  الزم�ان،  حس�اب 
لحس�اب  الزمان  مس�ألة  على  االعتماد  الممكن  غير  من  فإنه  وعليه؛  آلخر. 
اللحظة"؛  تلك  في  الجسمين  بين  "المسافة  تقول  أن  ُيمكنك  وال  الجاذبية، 
تقص�د؟".  لحظ�ة  "أي�ة  سيس�ألك:  ه�ذا  تق�ول  يس�معك  مراق�ب  كلَّ  ألن 
الخاصة،  النسبية  بعد  سنة  عشرة  إحدى  فترة  طوال  آينشتاين  عكف  وعليه؛ 
عامل  على  االعتماد  دون  الجاذبية  مع  التعامل  لتستطيع  النظرية  تعديل  على 
العامة"؛ حي�ث طرح مفهوًما  ب�"النس�بية  ي  ُس�مِّ ما  أنت�ج  الزم�ان. وبالفع�ل؛ 
ليس  الزمكان  أن  على  مبنيٌّ  المفهوم  وهذا  فيها،  الجاذبية  عن  تماًما  جديًدا 
الذي  النسيج  قبيل  من  هو  وإنما  المسطحة(،  (كالورقة  قوامه  في  ُمتجانسا 
أضرب  دعني  الفكرة  ولتقريب  محتوياته،  وطاقة  كتلة  بفعل  وينحني  س  يتقوَّ
(الجيلي  الجيالتين  حل�وى  من  ُمتجانس�ة  كمية  به  ُكوًبا  تخيَّ�ل  مث�ااًل،  ل�ك 
العنب  من  حبة  أس�قطت  أنك  تخيل  ثمَّ  (الباردة(،  الُمتماس�كة  الجيلو(  أو 
انحناءة  اكتس�بت  الجيالتين  حلوى  أن  س�ترى  بالطبع  الحل�وى.  تل�ك  ف�ي 
الجسم  (أو  العنب  حبة  كانت  وكلما  العنب.  حبَّة  حول  سطحها  على  بسيطة 
الكاتب  أكبر.  االنحناءة  تلك  كانت  أثقل،  الحلوى(  تلك  ف�ي  تضع�ه  ال�ذي 
يبدو  الكروي  األرض  س�طح  أن  كيف  لنا  ر  يصوِّ حين  آخر  مثاالً  يس�تعمل 
أقصر  فإن  التقليدية،  الهندسة  وحسب  ُبعدين.  ذا  ُمسطًحا  عليه(  (ونحن  لنا 
بين  المس�تقيم  الخط  هي  المنحنية  غير  األس�طح  على  نقطتين  بين  مس�افة 
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س�طح  مثل:  المنحنية؛  األس�طح  مع  نتعامل  حينما  ولك�ن  النقطتي�ن،  تل�ك 
تتبع  التي  تل�ك  ليس�ت  النقطتين  بين  مس�افة  أقص�ر  ف�إن  األرضي�ة،  الك�رة 
المنحنية؛  الخط�وط  أحد  تتبع  الت�ي  تل�ك  وإنم�ا  بينهم�ا،  المس�تقيم  الخ�ط 
مستقيم  خط  في  وسافرت  مدريد،  إلى  نيويورك  من  السفر  أردت  لو  فمثال 
أن  حين  في  مدريد،  إلى  لتصل  أميال   3707 مس�افة  س�تقطع  فإنك  ش�رقا؛ 
الخريطة  على  ترس�مه  حينما  منحنًيا  يبدو  الذي  هو  حقيق�ة  األقص�ر  الخ�ط 
أميال   3605 مسافة  تقطع  يجعلك  الواقع  في  ولكنه  المنحنية  غير  المسطحة 
نحو  البداية  في  الس�فر  عليك  ُيحتم  الخط  وهذا  مدري�د.  إل�ى  لتص�ل  فق�ط 
ثم  الش�رقي.  الجنوب  إلى  تتجه  أن  قبل  الش�رق  إلى  ثم  الش�رقي،  الش�مال 
المستقيمة  الخطوط  بين  العالقة  عن  التقنية  التفسيرات  بعض  الكاتب  م  يقدِّ
المنحنية؛  غير  األسطح  على  المستقيمة  والخطوط  المنحنية،  األسطح  على 
الفضاء  س  تقوُّ إن  تقول  التي  العامة  النس�بية  طبق  للجاذبية  بتفس�ير  ليخرج 
نحس  تجعلنا  ُمنحنية  مس�ارات  في  تمش�ي  األش�ياء  يجعل  األجس�ام  حول 

اآلخر. الجسم  إلى  ُمنجذبة  أنها 

نظرية  بين:  فيها  يرب�ط  أخرى؛  نقلة  ينقلن�ا  أن  الكات�ب  ُيح�اول  اآلن؛ 
بنظريات  آلينشتاين،  العامة  النسبية  والنظرية  الكهرومغناطيسية  في  ماكسويل 
تلك  إن  يقول  حي�ث  الرابع؛  الفصل  ف�ي  لها  ق  تط�رَّ الت�ي  الكمي�ة  الفيزي�اء 
الكون  أن  تفترض  نماذج  هي  العامة(  والنسبية  (الكهرومغناطيسية  النظريات 
علينا  فإن  الكمية،  الفيزياء  في  إليه  توصلنا  ما  على  وبن�اًء  واح�د،  تاري�خ  ل�ه 
تاريخ  ولكل  ُممكن،  تاريخ  أي  فيها  للكون  يكون  أن  يمكن  نماذج  اعتماد 
مع  للتعامل  كافية  الكمي�ة  غير  النماذج  أن  ومع  ب�ه،  خ�اص  احتم�ال  م�دى 
فعلينا  الذرية،  الجسيمات  سلوك  فهم  أردنا  إذا  أننا  إال  اليومية،  الحياة  فيزياء 
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الكهرومغناطيس�ية  في  ماكس�ويل  نظرية  من  معدلة  نس�خة  عل�ى  نعتم�د  أن 
كانت  حينما  الكون  نشوء  بدايات  نفهم  أن  أردنا  وإذا  الكمية.  على  تعتمد 
أن  فعلينا  ا،  جدًّ صغير  حجم  في  مضغوط�ة  الكون  ف�ي  والطاق�ة  الم�ادة  كل 
الطبيعة  إننا كي نفهم  العامة، بل  النسبية  النظرية  لة من  نعتمد على نسخة معدَّ
بعضها؛  مع  ُمتجانس�ة  فيها  القوانين  كل  تكون  طريقة  نج�د  أن  علين�ا  جي�ًدا 
ومثل  الكمية،  والفيزياء  العامة  النس�بية  بين  تعارض  هناك  يكون  ال  بحيث 
المجال  ب�"نظريات  ى  ُتس�مَّ عنها(  نبحث  (التي  المتجانس�ة  النظريات  هذه 

الكمي".

د– القوى األربعة في الطبيعة:

مجموعات؛  أربعة  إلى  الطبيعة  ف�ي  المعروفة  القوى  تصني�ف  ُيمك�ن 
هي:

مدى  في  أطولها  ولكنه�ا  الطبيعة،  ق�وى  أضعف  وه�ي  الجاذبي�ة؛   –
الكون. عبر  لمسافات شاسعة  تمتد  حيث  تأثيرها؛ 

الكهرومغناطيسية؛ وهي أيًضا من القوى الطويلة المدى في تأثيرها،   –
وه�ي أق�وى من الجاذبي�ة، ولكنها تؤث�ر فقط في الجس�يمات التي 
تحمل ش�حنة كهربائية؛ حيث إن الش�حنات المتخالفة –كما نعلم– 
تتج�اذب، والمتش�ابهة تتناف�ر، ولُحس�ن الحظ فإن عدد الش�حنات 
الموجب�ة ف�ي األجس�ام الكبيرة تقارب عدد الش�حنات الس�البة في 
تل�ك األجس�ام؛ مما يلغي وُيضع�ف من تأثيرها الكهرومغناطيس�ي 
الذري�ة والجزيئات  عل�ى بعضها، ولكن على مس�توى الجس�يمات 
فإن لها تأثيًرا كبيًرا؛ لذا فالكهرومغناطيس�ية مسؤولة عن التفاعالت 

والحيوية. الكيميائية 
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اإلش�عاعي،  النش�اط  عن  مس�ؤولة  وهي  الضعيفة؛  النووية  القوى   –
ن الكون الُمبكر،  ن العناصر في باطن النج�وم، وعن تكوُّ وع�ن تكوُّ

اليومية. في حياتنا  القوى  هذه  بآثار  نشعر  ال  ولكننا 
النيوترونات  البروتونات مع  التي تلصق  القوية؛ وهي  النووية  القوى   –
ن  داخ�ل أنوي�ة ال�ذرات، بل هي الت�ي تلصق الك�واركات التي تكوِّ
البروتون�ات والنيوترون�ات م�ع بعضها (وس�يجيء الحق�ًا في هذا 
الفص�ل معن�ى الك�وارك(، وهذه هي القوى المس�ؤولة ع�ن الطاقة 

والنجوم. الشمس  وقود  وهي  النووية، 
إصدار(  (أو  نس�خة  إنتاج  ُيحاولون  العلم�اء  ف�إن  س�ابقًا،  قلن�ا  وكم�ا 
البحث  ألن  الكمية؛  الفيزياء  بلغة  األربعة  القوى  تلك  م�ن  كل  م�ن  خ�اص 
هذه  يتطلب  الدقيق�ة  الجس�يمات  عال�م  ف�ي  والبح�ث  الك�ون  أص�ول  ف�ي 
هي:  لها؛  كمي  نموذج  إنتاج  ف�ي  العلماء  نجح  التي  الق�وى  وأول�ى  اللغ�ة. 
الكمية"  ب�"الكهروديناميكيات  النم�وذج  ذل�ك  ي  وُس�مِّ الكهرومغناطيس�ية، 
الق�رن  أربعيني�ات  ف�ي  وذل�ك  )Quantum Electrodynamics–QED(؛ 
النظريات  حسب  أنه  حين  في  و  وغيره.  فاينمان  ريتشارد  يد  على  العشرين 
الكهربائي،  "المجال  القوة:  القوى كان عبر مجاالت  انتقال  فإن  الكالسيكية 
جس�يمات  وجود  يفترض  الكمي  النموذج  فإن  المغناطيس�ي..."،  المجال 
تتطاير  والتي   ،)Bosons( "ب�"البوزون�ات تس�مى  القوة  لنقل  خاص�ة  أولي�ة 
تتقاذف  المادة  جس�يمات  أن  أي  بينها؛  القوى  لنقل  المادة  جس�يمات  بين 
القوة  نقل  جس�يمات  بين  وللتمييز  بعضها.  عل�ى  للتأثي�ر  بينه�ا  البوزون�ات 
وبهذا؛   .)Fermions( ب�"الفرميونات"  األخيرة  س�ميت  المادة  وجس�يمات 
والنيوترونات... البروتونات  تكون  (الت�ي  والكواركات  اإلالكترونات  ف�إن 

من  الضوء(  (جسيم  الفوتون  أن  حين  في  للفرميونات،  أمثلة  هي  وغيرها( 
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الكهرومغناطيس�ية،  القوة  تنق�ل  التي  ه�ي  والبوزون�ات  البوزون�ات،  أمثل�ة 
متطابقة  نتائ�ج  أظهرت  فإنه�ا  الكمي�ة  الكهروديناميكي�ات  اختب�رت  وحي�ن 
الرياضية  الحس�ابات  إجراء  ولكن  عالية،  بدق�ة  التجريبي�ة  االختب�ارات  م�ع 
الكمي�ة  النم�اذج  متطلب�ات  م�ن  ألن  صع�ب؛  الكمي�ة  بالكهروديناميكي�ات 
التي  المختلفة(  (الطرق  البديلة  التواريخ  كل  على  الحس�ابات  تش�تمل  أن 
فإن  الحظ  لحس�ن  ولك�ن  الفرميون�ات،  بي�ن  يس�لكها  أن  للب�وزون  ُيمك�ن 
تلك  باالعتبار  األخ�ذ  من  ُتمكننا  جديدة  بياني�ة  طرقًا  أيًض�ا  ابتك�ر  فاينم�ان 
التواريخ  عن  للتعبي�ر  البيانية  الطريقة  ه�ذه  يت  ُس�مِّ وقد  البديل�ة.  التواري�خ 
 ،)Feynman Diagrams( "البيانية فاينمان  رس�ومات  أو  ب�"أش�كال  البديلة 
ليست  فاينمان  ورسومات  الحديثة،  الفيزيائية  األدوات  أهم  من  ُتعتبر  والتي 
للجسيمات  يمكن  التي  المختلفة  الطرق  عن  للتعبير  أنيقة  بيانية  طريقة  فقط 
رياضية  طرق  تطوي�ر  من  أيًضا  تمكنن�ا  وإنما  بعضه�ا،  م�ع  به�ا  تتفاع�ل  أن 
فمثال  الجس�يمات؛  لس�لوك  احتماالت  لنا  م  تقدِّ معادالت  عل�ى  للحص�ول 
مع  ليتفاعل  ُمعينة  (س�رعة(  تحرك  بكمية  قادًما  م�ا  إلكت�رون  هن�اك  كان  إذا 
من  يرافقها  وم�ا  الرس�ومات،  تلك  طريق  –عن  ُيمكنن�ا  فإن�ه  آخ�ر،  جس�يم 
اإللكترون  لذلك  معينة  نهائية  سرعة  احتمال  نحسب  رياضية– أن  معادالت 
تتعامل  ألنها  سهلة؛  ليست  الحسابية  العملية  أن  من  وبالرغم  التفاعل.  بعد 
إال  الجسيم،  لذلك  الممكنة  (التواريخ(  الطرق  من  نهائية  ال  احتماالت  مع 
وإلجراء  التفاعالت،  تلك  أنواع  لتخيُّل  ا  جدًّ كبيًرا  عوًنا  للعلماء  مت  قدَّ أنها 
واجهوا  أنهم  إال  الكمية،  الكهروديناميكيات  لعمليات  الضرورية  الحسابات 
الُممكنة  (الطرق(  للتواريخ  الالنهائي  للعدد  نتيجة  أنه  وهي:  أخرى؛  مشكلة 
احتمال  كل  إضافة  اء  جرَّ عليها  يحصلون  التي  األرقام  فإن  الواحد،  للتفاعل 
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اإللكترون  فمثال: تكون شحنة وكتلة  نهائية؛  أرقام ال  ُممكن هي  تاريخ  لكل 
البطالن؛  واضح  وذلك  نهائية  ال  فاينمان  رس�ومات  خالل  من  المحس�وبة 
التس�وية"؛  ب�"إعادة  تس�مى  رياضية  عملية  تطوير  إل�ى  العلم�اء  لج�أ  لذل�ك 
الالنهائية  الكميات  كل  م�ع  الس�البة  الالنهائية  الكمي�ات  كل  بإضاف�ة  تق�وم 
(ألن  الالنهائية  الكمي�ات  من  التخلص  إل�ى  ُيؤدي  ال�ذي  األم�ر  الموجب�ة؛ 
كميات  التسوية  إعادة  من  ويتبقى  العكس(،  وكذا  السالب،  يلغي  الموجب 
ُيعطيك  أن  شأنه  من  يبدو  باألرقام  التالعب  من  النوع  هذا  بسيطة.  محددة 
إعادة  عملية  فإن  وبالفعل؛  بالمدرسة.  الرياضيات  امتحان  في  سيئة  درجات 
إعادة  بواسطة  تس�تطيع  فمثال:  الرياضية؛  الناحية  من  للش�ك  ُمثيرة  التس�وية 
إن  ما  ولكن  وش�حنته،  اإللكترون  لكتلة  قيمة  أية  على  تحصل  أن  التس�وية 
النتائج  م�ن  عليهما  حصلنا  (اللتي�ن  وش�حنته  اإللكترون  كتل�ة  قيم�ة  نثب�ت 
تس�تعمل  التي  الكمية  الكهروديناميكيات  حس�ابات  بقي�ة  ف�إن  التجريبي�ة(، 
ومتطابقة  ا  جدًّ دقيق�ة  تكون  القيمتين  هاتين  عل�ى  والمبني�ة  التس�وية،  إع�ادة 
من  أساسي  ن  مكوِّ هي  التسوية  إعادة  عملية  فإن  لذا  التجريبية؛  النتائج  مع 
الكمية  الكهروديناميكيات  قدرة  وتعد  الكمية،  الكهروديناميكيات  نات  مكوِّ
المبكرة  االنتص�ارات  الم�ب" من  ب�"تغير  يس�مى  بم�ا  الدقي�ق  التنب�ؤ  عل�ى 
إحدى  في  طفيف  تغير  هو:  1947م؛  عام  اكتش�ف  الذي  المب  وتغير  لها، 

الهيدروجين. ذرة  حاالت 

ع  ش�جَّ قد  الكمية  بالكهروديناميكي�ات  التس�وية  إع�ادة  نج�اح  إن   ...
الق�وى  أن�واع  لبقي�ة  كمي�ة  وإص�دارات  صي�غ  ع�ن  البح�ث  عل�ى  العلم�اء 
هو  أنواع  أربعة  إلى  الطبيعة  قوى  تقس�يم  فإن  وبالطبع؛  األخرى.  الطبيعية 
انطلقوا  العلماء  فإن  لذا  للطبيع�ة؛  فهمنا  ضعف  عن  نات�ج  اعتباط�ي  تقس�يم 
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الطبيعة  قوى  لكل  دة  الموحَّ النظرية  أو  ش�يء"  كل  "نظرية  عن  بحثهم  في 
تعبير  –حس�ب  ذلك  ل�كان  عليها  العث�ور  لن�ا  ر  ق�دِّ ول�و  كم�ي.  إط�ار  ف�ي 
تعبير  هي  المقدس�ة"  و"الكأس  للفيزي�اء،  المقدس�ة  بال�كأس  المؤل�ف– 
المسيح  استخدمه  كوب  أو  طبق  أو  كأس  وهي  المسيحية،  الميثولوجيا  من 
وُيستخدم  الطبيعية،  فوق  قدرات  الكأس  لذلك  وُتعزى  األخير،  العشاء  في 
ألي  العظمى  األهمية  عل�ى  للداللة  األدبيات  ف�ي  المقدس�ة  ال�كأس  تعبي�ر 

بحث. أي  من  المرجو  الهدف  على  "الكنز"  كلمة  داللة  مثل:  شيء؛ 
ش�يء(  كل  (نظرية  دة  الموحَّ النظري�ة  مس�ار  صح�ة  مؤش�رات  بع�ض 
إن  حيث  الضعيفة؛  النووية  الق�وى  نظرية  من  اس�ُتْوِحي  الفيزيائي،  للبح�ث 
الضعيفة  النووية  القوى  وص�ف  تحاول  كانت  التي  الكم�ي  المج�ال  نظري�ة 
البديلة  التواريخ  حسابات  تسوية  إعادة  في  ناجحة  تكن  لم  الكمي  باإلطار 
وآينبرج  وإستيفن  السالم  عبد  الفيزيائيان  م  قدَّ 1967م،  العام  في  ولكن  لها، 
والقوى  الكهرومغناطيس�ية  بين  لنظرية دمجت  عل�ى ح�دة– نموذًج�ا  –كلٌّ 

هذه  واس�تطاعت  الكهروضعيفة"،  ب�"النظري�ة  يت  وُس�مِّ الضعيف�ة،  النووي�ة 
وتنبأت  الضعيفة،  القوى  نظرية  في  التس�وية  إعادة  مش�كالت  حل  النظرية 
 W– وجسيم   W+ (جسيم  سابقا  مكتشفة  "بوزونات" غير  جسيمات  بوجود 
 ºZ الجسيم  وجود  على  مباشر  غير  دلياًل  العلماء  وجد  وقد   ،)ºZ وجسيم 
من:  كلٌّ  حص�ل  س�نوات(،  س�ت  بعد  (أي  ذلك  إث�ر  وعل�ى  1973م.  ع�ام 
الدليل  أن  من  بالرغم  1979م،  عام  نوبل  جائزة  على  وواينبرج  السالم  عبد 

1983م. العام  حتى  يتوفر  لم  الجسيمات  تلك  لوجود  المباشر 
تس�مح  لها  كمية  صيغة  وض�ع  ت�م  فق�د  القوي�ة،  النووي�ة  الق�وى  أم�ا 
وكلمة  الكمية"،  ب�"الكروموديناميكيات  يت  وُس�مِّ التس�وية،  إعادة  بعمليات 
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يعني: اللون. والسبب في هذه التسمية هو أنه طبقا  التيني؛  ُمشتق  "كرومو" 

مكونات  من  مكونة  أنها  ُيفترض  والنيوترونات  البروتونونات  فإن  للصيغة، 
القوية،  النووية  بالقوى  بعضه�ا  مع  تلتصق  الت�ي  ب�"الك�واركات"  تس�مى 
من  أنواع  ثالث�ة  على  أل�وان  ثالثة  أس�ماء  العلماء  أطل�ق  فق�د  م�ا  ولس�بب 
]ولعل  واألزرق(،  واألخض�ر  (األحمر  الكروموديناميك:  لق�وة  الش�حنات 
مكونات  كلها  أن  هو  الكواركات  لتس�مية  األساس�ية  األلوان  اختيار  س�بب 
إلى  االنتباه  يجدر  ولكن  والجسيمات[،  األلوان  بقية  بخلطها  ينتج  أساسية 
إطالقا  تعني  ال  الكواركات  شحنات  على  أطلقت  التي  األلوان  تسميات  أن 
دمج  في  العلماء  نج�اح  وبعد  األل�وان.  بتل�ك  ُملون�ة  الك�واركات  تل�ك  أن 
فقد  ب�(الكهروضعيفة(،  يناه  س�مَّ فيما  الكهرومغناطيس�ية  مع  الضعيفة  القوى 
القوى  إدخال  إل�ى  العش�رين  القرن  من  الس�بعينيات  في  أنظاره�م  اتجه�ت 
يس�مى  ما  تلك  محاوالتهم  وأنتج�ت  الحظي�رة،  تل�ك  ف�ي  القوي�ة  النووي�ة 
 ،)Grand Unifying Theories−GUT) العظم�ى  الموح�دة  ب�"النظري�ات 
النووية  والق�وى  الكهرومغناطيس�ية  طياتها  ف�ي  تجم�ع  أن  حاول�ت  والت�ي 
تتحل�ل  البروتون�ات  ب�أن  تتنب�أ  كان�ت  معظمه�ا  أن  إال  والقوي�ة،  الضعيف�ة 
100000000000000000000000000000[ س�نة   3210 معدلها  فت�رة  بع�د 

يقارب  الذي  نفس�ه  الكون  عمر  من  أطول  فت�رة  بالطب�ع  وه�ي  س�نة[،   000

هذا  –حسب  االعتقاد  الخطأ  من  ولكن  سنة[،   10000000000[ سنة   1010

أن  قبل  س�نة   3210 لفترة  تعيش  س�وف  البروتونات  معظ�م  التحلي�ل– ب�أن 
يتحلل  أن  س�نوية  فرصة  لديه  بروتون  كل  أن  هو  المقص�ود  وإنم�ا  تتحل�ل، 
بروتون   3210 يحوي  خزاًنا  تراقب  كنت  فلو  وعليه  3210؛  من   1 باحتمال 
يكن  لم  وعمليًّ�ا،  بعده�ا.  بروتون�ات  ع�دة  س�تفتقد  فإن�ك  س�نوات،  لع�دة 
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وجدوا  أجروها  عندما  ولكن  التجربة،  ُيجروا هذه  أن  العلماء  بالصعب على 
س�نة؛  من3410  أكبر  س�يكون  عمرها  فإن  تتحلل  كانت  إن  البروتونات  أن 
ونتيجة  دة.  الموحَّ النظريات  ألصحاب  الس�ار  بالخبر  يكن  لم  الذي  األمر 
لنموذج  مضض  عن  والتنازل  بالتسوية  يرضوا  أن  العلماء  على  كان  لذلك، 
النظرية  من  مركب  وهو   )Standard Model( "المعياري ب�"النموذج  سمي 
الضعيفة(  النووي�ة  والقوة  الكهرومغناطيس�ية  م�ع  (للتعام�ل  الكهروضعيف�ة 
وبالطبع،  القوية(.  النووية  القوة  مع  (للتعامل  الكمية  والكروموديناميكيات 
س�لة  هي  بل  الموح�دة،  للنظري�ة  مصداق�ًا  لي�س  النم�وذج  ه�ذا  أن  يتض�ح 
ومتوافق  ا  جدًّ ناجح  المعياري  النموذج  أن  من  وبالرغ�م  نظريتي�ن،  جمع�ت 
الرابعة(؛ وذلك  (القوة  الجاذبية  يشمل  أنه ال  إال  التجريبية،  الملحوظات  مع 

الكامل. واالرتياح  الرضا  بعدم  لإلحساس  آخر  سبب 

العلماء حتى اآلن؛  دها وعصيانها على  أثبتت تمرُّ ... إن قوى الجاذبية 
مع  دة  موحَّ نظرية  في  الجاذبية  ضم  في  ينجحوا  لم  العلماء  أن  فقط  فليس 
لم  إنهم  بل  والضعيفة(،  القوية  والقوى  (الكهرومغناطيسية  الثالثة  أشقائها 
يتمكنوا حتى من صياغة نموذج كمي للجاذبية بحد ذاتها. وهذا أمر يستحق 
النمذجة  على  مس�تعصية  الجاذبية  أن  في  فالس�بب  للحظات؛  عنده  التوقف 
ولكن  الرابع،  الفصل  في  طرحناه  الذي  الالحتمية(  (مبدأ  إلى  راجع  الكمية 
مًعا،  وسرعته  الجسيم  موضع  تحديد  في  الالحتمية  عن  نتكلم  كنا  سبق  فيما 
هما  فالكميتان  وبالتحديد  الالحتمية،  للكميات  آخر  مثاالً  نعطي  هنا  ولكننا 
"مقدار التغير في مجال الجاذبية"، وبالتالي فكلما  الجاذبية" و  مجال  "قيمة 
استطعنا تحديد أحدهما بدقة كان تحديد اآلخر منهما غير دقيق بما يتناسب 
تس�اويان  مًعا  القيمتان  تكون  أن  يمكن  ال  أنه  يعن�ي  وه�ذا  األول،  دق�ة  م�ع 
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التغير  قيمة  كانت  صفًرا  المجال(  (قيمة  كانت  فإن  حتمي،  بش�كل  الصفر 
ب�"الفراغ  ُيسمى  ما  يوجد  ال  أنه  بسيطة  بلغة  ذلك  ومؤدَّى  محددة.  غير  فيه 
المجال  أن  يعني  الكامل  الفراغ  ألن  (Empty Space(؛  الفضاء  الكامل" في 
بكونهما  يس�مح  ال  الالحتمية  مبدأ  وألن  صفر،  كالهما  فيه  التغير  ومقدار 
ضئياًل  مقداًرا  هناك  أن  يعني  وهذا  كامل.  فراغ  هناك  فلي�س  مع�ا  محددي�ن 
هذه  الخواء  وطاقة   ،)Vacuum( "ب�"الخ�واء ُيس�مى  الفراغ  في  الطاق�ة  م�ن 
Quantum Jitters/ المس�تمر  التذبذب  من  لنوع  تتعرض  بل  ثابتة  ليس�ت 

أزواج  تنش�أ  حي�ث  Quantum Fluctuations/Vacuum Fluctuations؛ 

"الجس�يمات  الثانية  من  أجزاء  في  تضمح�ل  ثم  الدقيق�ة،  الجس�يمات  م�ن 
باللغ�ة   )virtual) لفظ�ة  اس�تخدام  إن   .)Virtual Particles( االفتراضي�ة" 
تماًما  متقابلة  تك�ون  تكاد  مختلفة  وإيحاءات  معاني  ُيعط�ي  ق�د  اإلنجليزي�ة 
إال  فعلي(،  (واقع�ي،  يعني:  للفظة  الحرف�ي  المعن�ى  أن  فم�ع  بعضه�ا؛  م�ع 
وفي  واالس�تخدام.  الكتابة  مجال  حس�ب  يختلف  بها  المقصود  المعنى  أن 
وإنما  تماًما،  بحقيقي  ليس  ما  تعني  اللفظة  فإن هذه  الرقمية،  والتقنية  الفيزياء 
نقول  عندما  فمثال  الحقيقي؛  األمر  خصائص  أو  الحقيقة  من  مقدار  له  أمر 
الحاسوب  أن  نقصد  فإننا  اآللي،  الحاسب  عالم  في  االفتراضية"  "الحقيقة 
والمس�موعة  المرئية  صفاته  بعض  في  الحقيقي  الواقع  ُيش�به  ما  لك  م  يقدِّ
إن  نقول  أن  يصح  ل�ذا  الحقيقي؛  الواقع  نف�س  لي�س  ولك�ن  والمحسوس�ة، 
الدقيقة،  الجسيمات  عالم  في  أما  المجال.  هذا  في  (تقريبا(  هو  اللفظة  ُمراد 
تتش�ابه  التي  الخصائص  بعض  لها  جس�يمات  هن�اك  أن  تعن�ي  اللفظ�ة  ف�إن 
وأوضح  أكبر  بش�كل  الموجودة  األخرى  العادية  الجس�يمات  خصائص  مع 
افتراضية  الجس�يمات  تلك  نعتبر  يجعلنا  الذي  والس�بب  الفيزياء.  عالم  في 
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–بخالف  االفتراضية  الجسيمات  أن  هو:  واقعية(؛  تقريبا  أو  حقيقية،  (شبه 
كشف  أجهزة  باس�تخدام  مباش�رة  مراقبتها  يمكن  الحقيقية– ال  الجس�يمات 
غير  آثاره�ا  بع�ض  خ�الل  م�ن  (Particle Detectors(،ولك�ن  الجس�يمات 
اإللكترونات،  م�دارات  طاقة  في  طفيفة  تغيرات  ح�دوث  مث�ل:  المباش�رة؛ 
تطابقْت  والتي  التجريبية،  المش�اهدات  مع  ومقارنتها  قياس�ها  ُيمكن  والتي 

القياسات. تلك  مع  كبير  حد  إلى 
في  عويص�ة  مش�كلة  نش�أت  االفتراضي�ة،  الجس�يمات  ه�ذه  وبس�بب 
نهائي  ال  عدًدا  هناك  أن  فالمفروض  للجاذبية؛  كمي  نموذج  إنتاج  محاوالت 
مقداًرا  يملك  منها  كالًّ  وألن  الكون؛  في  االفتراضية  الجس�يمات  تلك  من 
أال  يجب  نهائية  الال  الجسيمات  تلك  طاقة  مجموع  فإن  الطاقة،  من  بسيطًا 
الكون  يكّور  أن  ش�أنه  من  ذلك  فإن  العامة،  للنس�بية  وطبق�ا  نهائيًّ�ا.  يك�ون 
يحدث. ال  أنه  بوضوح  نعلم  الذي  األمر  ا؛  جدًّ صغير  حجم  في  ويضغطه 

شبيهة  الجاذبية  قوى  في  ُهنا  نراها  التي  نهائية  الال  الكميات  ومشكلة 
كنا  أننا  ف�ارق  مع  األخرى،  الثالثة  الق�وى  مع  التعام�ل  عن�د  واجهن�اه  بم�ا 
للتخلص  التس�وية  إعادة  عمليات  نجري  أن  األخريات  الثالثة  في  نس�تطيع 
العملية  بهذه  االس�تعانة  نس�تطيع  ال  تقنية  ألس�باب  أننا  إال  الوباء،  هذا  من 

الجاذبية. مع  التعامل  في 
يت  ُس�مِّ للمش�كلة؛  حل  بوادر  األفق  في  الحت  1976م،  العام  وفي 
نسميه  لما  وصًفا  كانت  الفائقة  كلمة  أن  والحقيقة  الفائقة"،  ب�"الجاذبية 
فائق(  (تناس�ق  فهناك  عليه؛   .)Symmetry) النظرية  في  الموجود  بالتناس�ق 
"تناس�ق" ُتطلق  لفظة  فإن  الفيزياء  وف�ي   ،)Supersymmetry) النظري�ة  ف�ي 
ذلك  في  الت  تحوُّ حدوث  عند  الفيزيائية  خصائصه  تتغيَّر  ال  نظام  أيِّ  على 
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الكعك  هو:  األنظم�ة؛  في  للتناس�ق  المؤلف  يضربه  مث�ال  وأبس�ط  النظ�ام. 
إطار  شكل  على  أنواعها  أش�هر  في  والتي  ب�"الدوَنت"،  اه  والمس�مَّ المقلي، 
الش�كل  بنفس  س�يظل  اإلطار  فإن  الدوَنت  قلبت  ول�و  مركزي�ة،  فج�وة  ذي 
المادة  أن  الفيزياء  في  ذلك  ُمقتضى  فإن  الفائق،  للتناسق  ورجوًعا  والهيئة. 
المادة والطاقة(.  بين  تناسقًا  أن هناك  والطاقة هما وجهان لعملة واحدة (أي 
يناظره  ما  له  الكوارك(  (مثل  المادة  جسيمات  من  جسيم  لكل  فإن  وعليه؛ 
أن  ش�أنه  من  ذلك  فإن  ومبدئيًّا،  صحيح.  والعك�س  الطاق�ة  جس�يمات  م�ن 
لها  الطاقة  جسيمات  ألن  الجاذبية؛  في  نهائية  الال  الكميات  إشكالية  يحل 
نهائية  ال  كميات  لها  المادة  جسيمات  أن  حين  في  موجبة،  نهائية  ال  كميات 
الموجبة  نهائية  الال  الكميات  بين االثنتين فإن  تناسقًا  سالبة، وحيث إن هناك 
كميات  أية  عن  البحث  محاولة  فإن  ذلك  مع  ولكن  بعضها،  تلغي  والسالبة 
ا  جدًّ صعبة  رياضية  مغامرة  هي  الالنهائية  الكميات  إلغاء  بع�د  باقي�ة  صغي�رة 
اقتحامها.  على  أحد  يجرؤ  لم  درجة  إلى  الخطأ  إمكانية  وبها  ا،  جدًّ وطويلة 
هي  الفائقة(  (الجاذبي�ة  بأن  االعتقاد  الفيزيائيي�ن  أغلب  اخت�ار  ذل�ك،  وم�ع 
من  بغيرها  الجاذبية  تجمع  دة  موحَّ نظرية  إيجاد  إلى  المؤدِّي  الصحيح  الحل 
خالل  من  النظرية؛  لهذه  مؤيدة  شواهد  إيجاد  في  آمالهم  ويعلقون  القوى، 
سويسرا. في  الكبير"  الهادرونات  "مصادم  في  إجراؤها  المزمع  التجارب 

هـ – نظرية األوتار:

الفائقة،  الجاذبية  نم�وذج  إلى  أدَّى  ال�ذي  الفائ�ق  التناس�ق  مفه�وم  إن 
حينما  س�نوات  بعدة  قبلها  تداول  محلَّ  كان  ألنه  الجديد؛  باألم�ر  يك�ن  ل�م 
 ،)String Theory( "األوتار ب�"نظرية  تس�مى  نظرية  يدرس�ون  العلماء  كان 
نقاط  أو  كريَّات  شكل  على  ليست  الجسيمات  فإن  األوتار؛  لنظرية  وطبقا 
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متناهية  وهي  التذبذب،  من  أنماط  لها  ُشعيرات  شكل  على  وإنما  صغيرة، 
األوتار  ونظريات  ُس�مك،  لها  ليس  ولكن  د،  محدَّ طول  وله�ا  الصغ�ر،  ف�ي 
تواجه أيًضا ُمشكلة الكميات الالنهائية، ولكن ُيعتقد أنَّ النظرية المناسبة من 
الموجبة  الكميات  إلغاء  طريق  عن  المشكلة؛  على  ستتغلب  المجموعة  تلك 
وهو:  آخر؛  غريٌب  مطلٌب  له�ا  األوتار  نظريات  ولك�ن  الس�البة،  بالكمي�ات 
من  بالغرابة  سنحس  وبالطبع؛  أربعة.  من  بدالً  عشرة  األبعاد  عدد  يكون  أن 
موجودة  كانت  إن  اإلضافية  األبعاد  تلك  نالحظ  ال  لماذا  ونتساءل:  ذلك، 
يحاول  ما  غرابته  في  يقارب  تفس�يًرا  النظرية  مؤيدو  لنا  ُيقدم  وُهنا؛  فعاًل؟ 
ال  بحيث  ا؛  جدًّ صغير  حجم  في  نفس�ها  على  ة  ملويَّ األبعاد  فتلك  تفس�يره؛ 
إذا  أننا  هو:  ذلك؛  لتوضيح  لهم  مثال  وأقرب  بحواسنا.  مالحظتها  نستطيع 
بعد  ذي  مستقيم  كخط  سنالحظها  فإننا  ما،  مسافة  من  حبل  قطعة  إلى  نظرنا 
أي  له؛  الثاني  الُبعد  س�نالحظ  قلياًل  نقترب  وحينما  له(،  س�مك  (ال  واحد 
حجم  ليس�اوي  حجمنا  صُغر  ولو  ُمعيَّن،  ُس�مك  ذو  حبل  أنه  س�ناُلحظ  أننا 
الحبل  طول  إلى  –باإلضافة  سنالحظ  فإننا  الحبل،  ذلك  على  تمشي  نملة 
وبنفس  الحبل.  لذلك  الثالث  الُبعد  وهو  أيًضا،  ارتفاًعا  للحبل  وعرضه– أن 
والعرض  (الطول  أبعاد  أربعة  عالمنا– ُنالحظ  –وفي  بحواسنا  فإننا  الطريقة، 
الذرية  الجسيمات  بحجم  نكون  أن  لنا  ر  قدِّ لو  ولكن  والزمن(،  واالرتفاع 
نتجنب  ولكي  النظرية(،  (حس�ب  أبعاد  عش�رة  من  عالم  في  س�نعيش  فإننا 
ى  المتوخَّ الهدف  إن  بالق�ول  نكتفي  تعنينا،  ال  تقني�ة  تفاصي�ل  ف�ي  الدخ�ول 
ذلك  من  بالعكس  ب�ل  يتحقق،  لم  األوت�ار  نظري�ة  عب�ر  النظري�ات  بتوحي�د 
النظريات  م�ن  العديد  إلى  صيغها  ف�ي  عت  تنوَّ نفس�ها  األوت�ار  نظري�ة  ف�إن 
هي  ما  لها  المختلفة  الصيغ  أن  يرون  بالنظرية  كين  الُمتمسِّ ولكن  األخرى، 
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األوضاع  حسب  مختلفة  زوايا  من  الشيء  نفس  إلى  للنظر  مختلفة  أوجه  إال 
ويرى  م"،  ب�"نظرية  تس�مى  النظريات  من  ُس�لَّة  ظهرت  فقد  لذا  المختلفة؛ 
على  المبنية  الواقعية  ُمتطلبات  إن  حيث  بشيء؛  يضرنا  ال  ذلك  أن  هوكنج 
عليها  ُمتفق  دقيقة  بتنبؤات  دنا  يزوِّ ما  إلى  حاجتنا  ى  تتعدَّ ال  العلمي  النموذج 
تقنية  تعديالت  النظرية  أصحاب  أجرى  وقد  المختلفة.  النظريات  تلك  من 
أساسية  فكرة  مع  تنسجم  النظرية  تلك  أن  اآلن  ذلك  من  نا  يهمُّ وما  عليها، 
أكوان  وجود  إمكانية  وهي:  البداية؛  منذ  إليها  الوصول  في  المؤلف  يرغب 
من  صفر   500 أمامها   10 إلى  تصل  العلمية  قوانينه  منها  كون  لكل  ُمتعددة، 

الممكنة! األكوان  عدد  في  االحتماالت 
األكوان،  من  ا  جدًّ ضخم  عدد  نشوء  باإلمكان  كان  إن  هو:  والسؤال 

بالتحديد؟ الخاص  الكون  هذا  إلى  الوضع  بنا  انتهى  فكيف 
تاريخ  قراءة  في  المشقة  من  الكثير  لت  تحمَّ أنك  أعلم  القارئ،  عزيزي 
مع  تتس�اءل  ولعلك  الفصل،  وهذا  الس�ابقة  الفصول  في  العلمية  النظريات 
لكل  كان  إذا  ا  وعمَّ سًدى،  ذلك  في  وقتك  أضعت  قد  كنت  إذا  ا  عمَّ نفسك 
االس�تمرار  رت  قرَّ إن  ولكنك  الطويل،  الس�رد  من  إليه  نس�عى  مغزى  ذلك 
أن  سترى  فإنك  بالمناسبة(،  شجاع  قرار  (وهو  القادمة  الفصول  في  بالقراءة 
ومبانيهما  العلمية  النظرية  مرتكزاتهم�ا  عرض  في  ُهنا  م�ن  يب�دآن  المؤلفي�ن 
البحث  نتيجة  إلى  للوصول  العلمية  النظريات  تلك  من  المستوحاة  الفلسفية 
جديد،  من  سنغطس  ألننا  عميقًا؛  نفًسا  ُخْذ  الكتاب..  في  لها  يسعيان  التي 

المرة. هذه  في  أكبر  وألعماق 
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الف�صل ال�صاد�س

 اختيار كوننا

)Choosing our Universe(

بعض  عند  القديمة  األساطير  لبعض  ُموجز  بسرد  الكاتب  يبدأ  أن  بعد 
حاول  الذي  السؤال  ليطرح  يرجع  والمكسيك،  الوسطى  إفريقيا  في  القبائل 
على  هو  ولماذا  الكون؟  ُيوجد  لماذا  وهو:  عنه؛  اإلجابة  القدم  منذ  اإلنسان 
الفصول  في  الكاتب  له  أوجز  بما  وباالستعانة  اآلن؟  عليها  هو  التي  الطريقة 
ُيعطينا  األس�ئلة،  تلك  عن  إجابات  طرح  يس�تطيع  أنه  يعتقد  فإنه  الماضية، 
ذلك–  على  –بناًء  ليستطيع  الكون؛  نشوء  تاريخ  عن  ُموجًزا  ُملخًصا  الكاتب 

أعاله. األسئلة  ُمعالجة 
العش�رين  القرن  م�ن  العش�رينيات  في  القص�ة  أح�داث  أه�م  تب�دأ   –
باكتش�اف إدوي�ن َهْب�ل ألمور أدَّت به إلى االس�تنتاج بأن الكون في 
د"،  "تمدُّ كلمة  أذهاننا من تصور عن  إلى  ما يحضر  د، وبخالف  تمدُّ
والت�ي نفه�م منه�ا ع�ادة أن ش�يًئا م�ا كان يحت�لُّ حجًم�ا ُمعيَّن�ًا من 
د  الم�كان ص�ار بعد فترة يحت�ل حجًما أكبر من الم�كان، فإن التمدُّ
ع  �َع الش�يء في المكان، وإنما هو توسُّ الذي اكتش�فه َهْبل ليس توسُّ
ر ذلك يس�تدعي توقفًا لبضعة  الم�كان نفس�ه!! نع�م؛ أعلم أن تص�وُّ
رنا العرف�ي العادي فإن  دقائ�ق ف�ي محاولة لتخيُّل األم�ر؛ ففي تصوُّ
�ة نتحرك في الحيز  الم�كان أم�ٌر ثابٌت ُمطلٌق ونحن موجودات ماديَّ
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"ش�يء" مثل  الثاب�ت، ولكن األمر لي�س كذلك؛ فالمكان  المكان�ي 
البالون. وفي هذه  مثل:  ع؛  والتوسُّ د  للتمدُّ ُعرضة  األشياء، وهو  بقيَّة 
َهْبل هو عبارة عن توسع  اكتشفه  الذي  والتمدد  التوسع  فإن  الحالة، 
للمكان حاماًل معه األشياء التي فيه بعيًدا عن بعضها. ويجُدر القول 
ات واألجس�ام الفلكية التي ترتب�ط مع بعضها بالتجاذب  ب�أن المجرَّ
ال تبتع�د ع�ن بعضه�ا، وإنم�ا تبتع�د كمجموع�ة واح�دة ع�ن بقي�ة 

األخرى. المجموعات 
بالمالزمة  فإنن�ا  �ع،  توسُّ ف�ي  (والفض�اء(  الك�ون  إن  نق�ول  حينم�ا   –
نق�ول إن الك�ون كان أصغ�ر حجًما فيم�ا مضى. وعل�ى ذلك؛ فلو 
ا هو  تتبعن�ا الك�ون ف�ي الماضي لوجدن�اه أصغ�ر حجًما بكثي�ر عمَّ
يًا  علي�ه اآلن، ب�ل إنن�ا نصل إلى لحظ�ة يكون الكون كل�ه فيها محوِّ
ف�ي حج�م ُيس�اوي الصفر، أو ما ُيس�مى بلحظة االنفج�ار العظيم. 
ة أخرى يضي�ق علينا التعبير اللفظي في كلم�ة االنفجار؛ فعادة  وم�رَّ
الُمنفِجر كان يحت�ل موقًعا  م�ا نفهم م�ن انفجار الش�يء أنَّ الش�يء 
ا تؤدي ب�ه إلى التناثر  مكانيًّ�ا ُمح�دًدا، وم�ن ثم يتأثر بق�وة كبيرة جدًّ
–كم�ا تتذكر من  "الم�كان" الُمختلفة، ولكن  واالنتش�ار ف�ي أرجاء 
النقط�ة الس�ابقة– ف�إن الك�ْون هو نفس�ه المكان، ولي�س أن الكون 
الذي  االنفجار  فإن  المكان وجزٌء من محتوياته. وعليه؛  في  موجوٌد 
نفترضه ُهنا هو أمر حدث في كل أرجاء الكون، وفي كل مكان فيه. 
أو بعب�ارة أخ�رى: أن االنفج�ار لم يحُدث في الك�ون، وإنما حدث 
للك�ون ف�ي حدوث�ه؛ وهو أمر آخ�ر يجعلك تحك فروة رأس�ك في 
محاول�ة لتخيُّل�ه دون جدوى. ومع أن افتراض االنفجار العظيم هو 
أنه يظل بحاجة  المنطقي لمسألة توسع الكون المستمر، إال  ر  التصوُّ
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لحدوثه. دليل  إلى 
1965م،  هذا الدليل على حدوث االنفجار العظيم لم يتوفَّر حتى العام   –

التشويش في هوائي  المهندسين يحاوالن إصالح  اثنان من  حينما كان 
التقاط  ناتٌج عن  التشويش  أن ذلك  وتبيَّن الحقًا  عبًثا،  لديهما  اإلرسال 
المايكروويف  ذلك الهوائي لموجات المايكروويف المسماة ب�"إشعاع 
 Cosmic Microwave Background Radiation–( "الكوني الخلفي
CMBR(، والذي هو عبارة عن: ش�فق وبقايا االنفجار العظيم؛ حيث 

الُمبكر أخذْت في االنخفاض والبرود  الكون  المرتفعة في  الحرارة  إن 
تدريجيًّ�ا مع توس�ع الك�ون؛ حتى وصلت إلى مق�دار 3 درجات فوق 
الصف�ر المطل�ق (أو 270 درج�ة مئوية تحت الصفر(. وكما اس�تنتجنا 
�ع الكون الحالي أن�ه كان في الماض�ي أصغر مما هو  م�ن خ�الل توسُّ
علي�ه اآلن، فإننا نس�تنتج م�ن خالل بقايا أش�عة المايكروويف الحالية 
أن الك�ون كان ف�ي الماضي أكثر حرارة مما هو عليه اآلن؛ وهي داللة 

العظيم. االنفجار  افتراض  على 
العظيم؛ فحس�ب  االنفجار  افتراض  على  الدليل  بمثابة  كان  آخر  أمٌر   –

نم�وذج االنفج�ار العظي�م، كان الكون كله في بدايات�ه عبارة عن أتون 
أكث�ر حرارة م�ن مركز النجوم، ويعمل بأكمل�ه كُمفاعل نووي، ولكن 
النووية تتوقَّف  التفاع�الت  �ع الكون وانخف�اض حرارته، فإن  مع توسُّ
وحسب حسابات نموذج االنفجار العظيم تكون ُمعظم مادة الكون من 
الهيدروجين، في حين تكون 23 % منه من الهيليوم، ونس�بة بس�يطة من 
نت  الليثي�وم (أم�ا بقية العناصر التي هي أثقل من هذه الثالثة؛ فقد تكوَّ
ف�ي بواط�ن النجوم فيما بعد(. ومع مقارنة هذه التنبؤات مع ما نرصده 
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اليوم من كميات الهيدروجين والهيليوم والليثيوم في الكون، فإننا نجد 
ا، وهو دليل آخر على افتراض االنفجار العظيم. لعلك  تطابقًا قريًبا جدًّ
الحظ�ت أنن�ي اس�تخدمُت كلمة "افت�راض" في التعبير ع�ن االنفجار 
العظي�م؛ وذل�ك ألن نظري�ة النس�بية العامة تتنبأ بأن الك�ون في بداياته 
كان ل�ه م�ن الحرارة والكثافة واالنحن�اء درجة ال نهائية؛ وهي ظروف 
تتوقَّف  العامة  النس�بية  د" )Singularity(. والنظرية  "التفرُّ نطل�ق عليها 
لما وراء  تنبؤات  أية  اختراقه وتقديم  تس�تطيع  د، وال  "جدار" التفرُّ عند 
ذلك الجدار. وبالتالي؛ فال ُيمكن استخدامها للتنبؤ بحدوث االنفجار 
العظي�م. أو بعب�ارة أخ�رى: أن النظرية مع أنها ف�ي البداية تضعنا على 
–فيما  النظرية  مسار نفترض فيه حدوث االنفجار العظيم، إال أن نفس 
ا ال ُيمكنها  – تضع لنفسها حدًّ بعد، وفي نقطة ما قبل االنفجار العظيم 

تجاوزه.
م�رَّ  ق�د  الك�ون  ف�إن  العظي�م،  االنفج�ار  لنم�وذج  طبق�ًا   –"

�ع الس�ريع (Inflation(، ال�ذي حدث   بمرحل�ة م�ن التضخ�م والتوسُّ
 خ�الل فت�رة زمني�ة بالغ�ة الصغ�ر. وبلغ�ة األرق�ام، فإن حج�م الكون 
 100000000000000000000000000000) بمق�دار  �ع  توسَّ ق�د 
 م�رة( – ثالث�ون صف�را عل�ى يمي�ن الواحد – ف�ي فترة زمنية تس�اوي 
 34– ثاني�ة(   0.0000000000000000000000000000000001(
صف�ًرا عل�ى يمي�ن الفاصلة العش�رية– ولمن يجد لغة األرقام عس�يرة 
قطرها  معدنية  د عملة  بتمدُّ له  الوضع  تشبيه  نستطيع  فإننا  الهضم؛  على 
التبانة!!  ة درب  ال�10 ماليين مرة من مجرَّ تفوق  إلى مساحة  1 سنتمتر 
وم�ع أن انتق�ال أي ش�يء (في المكان( بأس�رع من س�رعة الضوء أمٌر 
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ممنوٌع في النسبية، إال أن هذا القْيَد ال ينطبق على تمدد (المكان نفسه( 
أننا اس�تعملنا وسنس�تعمل مصطلح  إلى  هنا  القارئ  ينتبَّه  أن  – أرجو 
�ع  (Inflation(، وهو التوسُّ مصطلح  عن  للتعبير  الس�ريع"؛  "التوس�ع 
ا الذي حدث في بداية الكون، ولكننا س�نحتفظ بمصطلح  الس�ريع جدًّ
د الذي يحصل في الكون  "السريع"( لوصف التمدُّ التوسع (دون كلمة 

باستمرار.
العظيم، فإن العلماء يتوقعون أن ذلك التوسع  االنفجار  نموذج  حسب   –
أن  يعني  الذي  بالكامل في كل األنحاء؛ األمر  الس�ريع لم يكن منتظًما 
المايكروويف لن تكون بدورها  ُمخلف�ات االنفجار العظيم من أش�عة 
ر اختبار  الُمتعذَّ ُمنتطم�ة بالكام�ل في كل أنحاء الك�ون. وقد كان م�ن 
هذه النبوءة في حينها (أي في الس�تينيات من القرن العش�رين( إلى أن 
تم التحقق من ذلك من خالل القمر الصناعي (COBE(، الذي أطلقته 
ناس�ا ف�ي العام 1992م، والحقًا القمر الصناع�ي (WMAP( في العام 
الس�ريع  التوس�ع  بأن  فإننا اآلن على ثقة أكبر  2001م. وكنتيجة لذلك؛ 

بالفعل. حدث  قد 
ا في نموذج االنفجار  ا ومفصلية جدًّ ة جدًّ مسألة التوسع السريع ُمهمَّ  –
بناًء  ن العلماء من تفس�ير وضع الك�ون الحالي  العظي�م؛ ألنه�ا ُتمكِّ
نهم من تفس�ير حالة االنتظام  العظيم، وتمكِّ عل�ى نموذج االنفج�ار 
انتظام تقريبي؛ ألننا  الكونية (نقول  المايكروويف  التقريبي في أشعة 
ع السريع في  كما أس�لفنا أنها ليس�ت منتظمة بالكامل(، ولوال التوسُّ
لما  الضوء،  ا من سرعة  بكثير جدًّ أكبر  الكون، والذي حدث بسرعة 
كان هناك انتظام تقريبي في أشعة المايكروويف الكونية؛ ألن حرارة 
الكون لم تكن لتستطيع االنتشار بشكل شبه ُمنتظم في أرجاء الكون 
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بالس�رعة الكافي�ة؛ وذل�ك للقيود التي تفرضها النس�بية على س�رعة 
المكان. في  األشياء  حركة 

�ع الس�ريع فرضت مش�كلة  التوسُّ ظاهرة  فإن  ذاته،  الوق�ت  ف�ي  لك�ن   –

(عل�ى األق�ل هك�ذا وصفوها( أم�ام بع�ض الفيزيائيي�ن؛ فلكي يكون 
�ع الس�ريع– قاباًل للعمل، فإننا نضطر  –التوسُّ نموذج االنفجار العظيم 
ألن نفت�رض أن وضعي�ة الك�ون ف�ي لحظ�ة الصف�ر (ما قبل التوس�ع 
ا ال ُيمكن للصدف�ة وحدها أن  الس�ريع( كان�ت ف�ي حالة خاص�ة ج�دًّ
الصفر في نشوء  ا في لحظة  الخاصة جدًّ الوضعية  تلك  تفسرها، ولوال 
الس�ريع–  �ع  –التوسُّ العظيم  االنفجار  نموذج  بناء  اس�تطعنا  لما  الكون 
ولُعدن�ا بيدي�ن خاليتين من جدي�د. وبالطبع؛ فغير خ�اٍف على القارئ 
الكري�م أن ه�ذا الطريق يتجه إلى نتيجة فلس�فية فكرية بوجود ُمصمم 
ا، والتي أمكن من  وخال�ق للك�ون؛ جعله بتلك الوضعية الخاصة ج�دًّ
�ع الس�ريع للكون، مع ما له م�ن نتائج على  خالله�ا أن يح�دث التوسُّ
الكاتب  إن  المجرات والكواكب والحياة على األرض. وحيث  نش�وء 
يرغ�ب ف�ي نتيجة مخالفة، فإنه س�يحاول عرض نظرية أخرى لتفس�ير 

الحقًا. –كما سنرى  الخاصة  الحالة  تلك 
نشأة الكون وتفسيرها:  مع  تعامله  في  هوكنج  أقلقت  التي  األمور  من   –

أيَّ شيء  أن  نعلم  الُعرفي  الفهم  للكون؛ فحسب  الزمانية  البداية  مسألة 
دة إنما يحتاج إلى فاع�ل ُيْوِجد ذلك الحدث أو  ل�ه بداي�ة زمانية ُمح�دَّ
– اس�تطعنا  إن  لم يكن موجوًدا، ولكن  أن  بعد  للوجود،  الش�يء  ذلك 
للكون  الزمانية  البداية  نتخلص من مسألة  افتراض هوكنج– أن  حسب 
(أي أن نتخل�ص م�ن اللحظة الزمانية التي نش�أ فيها الك�ون(، فإننا ال 
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نحت�اج عنده�ا الفت�راض وج�ود فاعل ُمْوِج�د للكون، وهو ما س�عى 
الكون  نشأة  بدايات  الزمن في  بأن  القول  إلى  اللجوء  إلثباته عن طريق 
كان يس�لك س�لوًكا أش�به باألبعاد المكانية الثالثة؛ بحيث أننا نستطيع 
الق�ول ب�أن الزم�ن لم يكن أم�ًرا ُمنفصاًل ع�ن المكان، إنم�ا كان ُبعًدا 
النس�يج  ي  مكانيًّ�ا رابًعا، إضافة إلى الطول والعرض واالرتفاع، وُس�مِّ
الرباع�ي من تلك األبعاد األربعة ب�"الزمكان" )Space time(. وعليه؛ 
فإن ذلك كفيٌل بالتخلص من الزمن كُبعد مستقل غير مكاني. وعندها؛ 
البداية كانت غير زمانية (وإنما  البداية ألن  للسؤال عن لحظة  ال معنى 
ُمْوِجد  فاعل  بوجود  االفتراض  إلى  الحاجة  تس�قط  وبالتالي  زمكانية(؛ 

للوجود. العدم  من  أوجده  للكون 
لنفي  للكون  الزماني�ة  البداي�ة  نفي  عند  يق�ف  ل�م  هوكن�ج  أن  بي�د   –
الُمْوِج�د له، وإنما س�عى إلثبات عدم الحاج�ة للفاعل من  الفاع�ل 
س�لوك  يس�لك  كان  الزمن  أن  إدراكنا  "إن  قال:  أخرى؛ حيث  زاوية 
م لنا بدياًل جديًدا؛ فهو ُيزيل االعتراض القديم بأن الكون له  المكان يقدِّ
العلم،  بقوانين  الكون كانت محكومة  بداية  أن  أيًضا  يعني  بداية، ولكنه 
وال يحت�اج ألن يب�دأه إل�ه ما". وعليه؛ فإن هوكن�ج يرى في القوانين 

الكون! نشأة  لتفسير  الخالق  اإلله  منطقيًّا عن  بدياًل  العلمية 
النس�بية  قوانين  إلى  نلجأ  فإننا  الحالي،  في حجمه  الكون  دراس�ة  عند   –

الكبيرة لألشياء، ولكن  تتعامل مع األحجام والمس�افات  العامة؛ ألنها 
ا؛ وعليه فإن دراس�ته  الك�ون ف�ي باكورة حياته كان له حجم صغير جدًّ
ف�ي تل�ك المرحلة يتطلب اللجوء إل�ى قوانين النظري�ات الكمية التي 
ا، ولكي نفعل ذلك فإننا نس�تعمل  تتعام�ل م�ع األحجام الصغيرة ج�دًّ
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أس�اليب فاينم�ان الرياضي�ة لحس�اب كل االحتماالت الت�ي ُيمكن أن 
يكون قد س�لكها الكون منذ نش�أته وحتى وقتنا الحاضر. وبفعل ذلك 
يظه�ر لن�ا (والكالم لهوكن�ج( أن الكون ظهر تلقائيًّ�ا ليبدأ بكل طريقة 
بها. وبعبارة أخرى: لم يظهر كوٌن واحٌد، وإنما عدد  يبدأ  أن  له  ُممكنة 
ال نهائ�ي م�ن األكوان؛ فبعض تلك األكوان يختلف عن كوننا قليلين، 
العلمية  القوانين  في  يختلف عن كوننا حتى  اآلخر  بعضها  أن  في حين 
ر  التي تحكمه. ولتصوير ذلك، يضرُب هوكنج مثاالً تقريبيًّا؛ حيث يصوِّ
س�طح الم�اء الذي يغلي، ول�و تأملت فيه س�ترى اآلالف من فقاعات 
دة،  المجرَّ بالعين  ُترى  اله�واء بعضها صغير لدرجة مايكروس�كوبية ال 
التذبذبات  فإن  الصورة،  نفس  كبير. وعلى  ُمتوس�ط، وبعضها  وبعضها 
الكمي�ة (الت�ي ذكرناه�ا في الفص�ل الماضي؛ في مع�رض الكالم عن 
طاق�ة الف�راغ، وعن عدم وجود فراغ مطلق(، تنش�ئ عدًدا ال نهائيًّا من 
َيْفنَى في ِصغره وبداياته،  ا، ولكن بعضها  تبدأ صغيرة جدًّ التي  األكوان 
ع والبقاء حتى ُينشئ نجوًما ومجرات وكواكب،  وبعضها يستمر بالتوسُّ

وأناًسا. حية  األقل مخلوقات  واحدة على  وفي حالة 
أن  العلمي  البحث  عادة  جرت  فقد  الغرابة،  عمق  في  األمر  يستمر   –
يب�دأ العال�م بمراقبة ح�دث واضح ومحدد (كما ل�و نظر إلى قطعة 
حج�ر ف�ي اله�واء على ارتف�اع معين م�ن األرض(؛ ليح�اول توقع 
سلوكه في المستقبل (لمعرفة أين سيقع وبأية سرعة وما إلى ذلك(. 
إلى األعلى، ولكنه يقول  الكاتب من األسفل  يها  ُيسمِّ الطريقة  وهذه 
إن�ه بالنظ�ر إل�ى أن الكون كان حدث�ًا كميًّا في بدايته، وأن حس�اب 
األحداث الكمية يتطلب اس�تعمال أساليب فاينمان لألخذ باالعتبار 
الطريق�ة الصحيحة  المحتمل�ة لذلك الح�دث، فإن  التواري�خ  كاف�ة 
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"من األعلى لألسفل"، أو في مثالنا السابق  لدراسة بداية الكون هي 
حس�اب س�لوك الحج�ر ف�ي الماض�ي (لمعرف�ة كيفي�ة انطالقه من 
األرض ونقطة انطالقه وس�رعة انطالق�ه والزاوية...وما إلى ذلك(. 
أن  ُيمكن  الحجر كان  أن  الكمية، سنجد  فاينمان لألحداث  وبطريقة 
يك�ون له ع�دد ال نهائي م�ن التواريخ الُمحتملة قب�ل وصوله لتلك 
النقطة، ومع أن بعضها قد يكون غريًبا إلى حدٍّ الخيال، إال أن ذلك 
ال يجعل�ه خاطًئ�ا علميًّا، وإنما يجعله حدًث�ا مختلًفا ناتًجا عن كوٍن 
تبًعا لتلك  ُمختلف له قوانين ُمختلفة؛ حيث قد يكون سلوك الحجر 
إضافية  قوة  إلى  الحاجة  يرتفع عن س�طح األرض دون  أنه  القوانين 
ترفع�ه؛ فيرتف�ع تلقائيًّ�ا (كأن تكون الجاذبية األرضي�ة طاردة له إلى 
األعل�ى(، في حين أنه يحتاج إلى قوة إضافية إلنزاله إلى األس�فل؛ 
فمث�اًل: (والمثال للكاتب( قد يك�ون الكون في أحد تواريخ الكون 
المحتمل�ة؛ ُمش�تمال على قمر مصنوع من جبن�ة روكفورت، ولكننا 
نعل�م أن القم�ر لي�س مصنوًع�ا م�ن تلك الجبن�ة؛ لذلك ف�إن ذلك 
التاري�خ الُمحتم�ل ال يتطاب�ق مع وضعي�ة كوننا الحال�ي، ولكنه قد 

آخر. حقيقيٍّ  كوٍن  مع  ُمتطابًقا  بالفعل  يكون 
عل�ى  مبنيًّ�ا  كان  ال�ذي  الس�ابق  تفكيرن�ا  ف�إن  ذل�ك؛  عل�ى  وبن�اًء   –
اس�تنتاج األح�داث والتواري�خ من القوانين العلمية، ينقلُب حس�ب 
ه�ذا المفه�وم إلى العكس؛ أي أننا نس�تطيع أن نفترض أيَّ نوع من 
الالنهائية؛  الكثيرة  التواريخ  المختلفة حس�ب  العلمية  القوانين  أنواع 
د الماء فيه عند التس�خين ويغلي  فيمكن�ك أن تفت�رض قانون�ًا يتجمَّ
عن�د التبريد، وم�ع أن ذلك ليس بصحيح في كوننا نحن، إال أنه قد 
ُمختلفة. قوانين  له  آخر  أمًرا واضًحا وبسيطًا وبديهيًّا في كوٍن  يكون 
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(الماضي( عن طريق  التاريخ  نؤسس  من  نحن  أننا  ذلك  على  وُيبنى   –
وسائل المراقبة التي نستعملها (في الحاضر( لمالحظة الطبيعة، وليس 
أن التاريخ (الماضي( هو من يبني واقعنا (الحالي(؛ أي: أن هناك عدًدا 
أن يكون صحيًحا مع  ُيمكن  الماضية، وكلٌّ منها  التواريخ  نهائيًّا من  ال 
تفاوت في احتماالت حدوثها، إال أن ذلك التفاوت ال يفرض إحداها 
عل�ى األخرى بالضرورة (ما لم يكن احتمال أحدهما صفًرا(. وُيعطي 
لذلك مثاالً؛ فالبابا حاليا ألماني، ولكنه كان ُيمكن أن يكون صينيًّا، بل 
إن االحتم�ال األكب�ر هو أن يكون صينيًّ�ا؛ ألن عدد الصينيين باألرض 
أكب�ر بكثي�ر م�ن عدد األلمان فيه�ا، ولكن ذلك لم يع�ِن بالضرورة أن 

ألماني. أنه  فالواقع  صينيًّا؛  البابا  يكون 
يختت�م الكات�ب الفص�ل الس�ادس بفقرة يق�ول فيها: "هن�اك إمكانية   –
لوج�ود ع�دد هائل من األكوان، ولكننا كما س�نرى ف�ي الفصل القادم 
ف�إن وج�ود أك�وان فيها حياة مثل التي لدينا ن�ادرة. إننا نعيش في كوٍن 
الحي�اة فيه ُممكن�ة، ولكن لو كان الكون ُمختلفًا قلياًل لما أمكن وجود 
كائن�ات مثلنا.. ماذا نس�تنتُج من هذا الضب�ط الدقيق للكون؟ هل ذلك 
توائم  التي  الدقيقة  الطريقة  بتلك  مه  للكون صمَّ دليٌل على وجود خالق 

لذلك؟". آخر  تفسيًرا  لنا  يوفر  العلم  أن  أو  وجودنا، 
س�ين  ُمتحمِّ ليتركنا  الس�ادس؛  الفصل  ينتهي  ا  جدًّ المثيرة  الفقرة  بهذه 
دقة  عن  بحق  ا  جدًّ المثير  السابع،  الفصل  في  الكاتب  سيقوله  ما  لنقرأ  ا  جدًّ
وجود  على  النظم  ب�"برهان  الكالم  علم  في  ُيعرف  ما  أو  الكون،  في  الضبط 
أصحابه  عرضه  مما  بأفضل  البرهان  ه�ذا  س�يعرض  الكاتب  ألن  الخال�ق"؛ 

بعد. فيما  نقضه  ُيحاول  أن  قبل  له(  قرائتي  (حسب 
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الف�صل ال�صابع

 الُمعجزة الظاهرية

)The Apparent Miracle(

بها  حظينا  التي  األمور  من  عدًدا  الكاتب  لنا  يعرض  الفصل،  هذا  في 
فمع  األرض؛  كوكب  على  الحياة  وجود  لنا  نت  مكَّ التي  الكوني�ة  بيئتن�ا  ف�ي 
وضخٌم،  هائٌل  الكون  في  والكواكب  النجمية  واألنظمة  المجرات  عدد  أن 
الذي  النجمي–الكوكبي  النظام  في  وجودها  يتطلب  معيَّنة  شروطًا  هناك  فإن 
إلى  ا  جدًّ ن�ادرة  الش�روط  وهذه  عليه،  الحياة  نش�وء  يحتض�ن  أن  ل�ه  ُيمك�ن 
للحياة  أراد  ا  جدًّ ذكي  م  ُمصمِّ يد  على  مت  ُصمِّ بأنها  لالعتقاد  تدفعنا  درجة 
أخرى:  بعبارة  أو  الخ�اص.  النجمي–الكوكبي  النظ�ام  ه�ذا  عل�ى  تنش�أ  أن 
االعتقاد  إلى  تدفعنا  ُمعج�زة  الخاص  النادر  النظام  هذا  عل�ى  وجودن�ا  ف�إن 
تلك  تصف  كلمة  ُيضيف  فالكاتب  مهاًل..  ولكن،  ذكي.  م  ُمصمِّ إله  بوجود 
ليس�ت  بأنها  اعتقاده  على  كداللة  الظاهرية"  "المعجزة  يقول  إنه  الُمعجزة، 

بالمعجزة. ا  حقًّ
علمية  بأمانة  عرض  الكاتب  أن  الفصل  هذا  في  لإلعجاب  يدفعنا  ما 
الشمس�ي  (النظام  الكوكبي  النجمي  نظامنا  في  الندرة  جوانب  بحثي�ة  ودق�ة 
ذلك  عرض  وقد  األرض،  على  بالنشوء  للحياة  سمحْت  والتي  األرضي(، 
أيًضا  ولكن�ه  أخرى،  كت�ب  في  وجودهم�ا  ين�ُدر  ُمذهلْي�ن  واختص�ار  بدق�ة 
م للكون؛  إله ُمصمِّ الذي يذهب لوجود  للتفسير  سيحاول تقديم تفسير بديل 
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الكاتب: وصف  حد  "الظاهري" –على  اإلعجاز  جوانب  على  لنطلع 
نة من نجمين أو  نص�ف عدد األنظمة النجمية في الك�ون ُمكوَّ حوال�ي   –
أكثر، ولو كانت األرض تدور حول شمسين اثنتين بدالً من واحدة، فإن 
فترات،  في  ا  عالية جدًّ لحرارة  ضة  معرَّ تكون األرض  أن  يس�تلزم  ذلك 
ا في فترات أخ�رى، وكال األمرين ال يتواءم مع  وح�رارة منخفض�ة جدًّ
نش�وء الحياة على األرض، واألمر أس�وأ في األنظمة التي تحوي أكثر 
"محظوظون" بوجود ش�مس واحدة فقط في  من شمس�ين؛ إذن فنحن 

الشمسي. نظامنا 
النجوم إما  حول  الكواكب  مدارات  تك�ون  أن  نيوتن  قواني�ن  تقتض�ي   –
دائرية أو بيضاوية الشكل (إهليجية(، وُيمكن التعبير عن مقدار التفلطح 
الصفر  أن  بحيث  والواحد؛  الصفر  بين  برقم  رياضيًّا  البيضاوي  بالمدار 
يعن�ي أن الم�دار دائ�ري تماًما، في حين أن الرق�م القريب من الواحد 
ا، ودرجة التفلطح بمدار األرض حول الش�مس  يعن�ي أن�ه ُمفلطح جدًّ
ا؛ في حين  ا من كونه دائريًّ أنه مدار قريب جدًّ 2 % فقط (0.02( أي  هي 
20 % (0.2(؛ األمر الذي ُيؤدِّي  أن درجة التفلطح في مدار عطارد هي  
للش�مس  النقطة األقرب  بين  الكوكب  الفارق في حرارة  أن يكون  إلى 
وبين النقطة األبعد عن الشمس هي 93 درجة مئوية. فبالنسبة لألرض، 
ف�إن مي�الن محور دوران األرض حول نفس�ها بالنس�بة لمدارها حول 
الشمس ُيخفف كثيًرا من فروقات الحرارة بالنسبة لُبعدها عن الشمس، 
ول�و كان تفلُط�ح مدار األرض قريًبا من الواح�د لكانت بَِحار األرض 
د في الش�تاء. وهذا يعني أنن�ا "محظوظون"  تغل�ي ف�ي الصيف وتتجمَّ

الدائري. من  قريًبا  الشمس  حول  األرض  مدار  بكْون 
تك�ون أكبر  منها  الُمنبعث�ة  الطاق�ة  فإن  الش�مس،  كتل�ة  كب�رت  كلم�ا   –
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(والعك�س بالعك�س(، وهناك نجوم أكبر من شمس�نا بمائ�ة مرة، كما 
أن هن�اك أخري�ات أصغر منها بمائة مرة، ولو كانت الش�مس أكبر مما 
ه�ي علي�ه ب�20 % لكانت ح�رارة األرض أكبر مما هي عليه في كوكب 
الزه�رة، ول�و كانت كتلتها أصغ�ر ب�20 % مما هي علي�ه لكانت حرارة 

المريخ. في  عليه  مما هي  أقل  األرض 
للحياة ف�ي ُبع�د الكوكب عن  قابل�ة  ضيِّق�ة  منطق�ة  العلم�اء  يحس�ب   –
الش�مس؛ بحيث تك�ون حرارة الكوكب في تل�ك المنطقة الضيقة بما 
ى ب�"المنطق�ة المعتدلة"  يس�مح للماء بأن يكون في حالة س�ائلة تس�مَّ
"جولديلوكس"؛  ُمصطلح  العلماء  أو "منطقة جولديلوكس" (يستخدم 
وهو مصطلح ُمستعار من األدبيات اإلنجليزية في قصة "الدببة الثالثة"، 
والقصد في االستعارة هو في داللة المصطلح على االعتدال واإلتقان 
واإلحكام في الصنع والعمل، وكون الش�يء في محله المناس�ب له(. 
وفي تلك المنطقة المعتدلة –حيث يكون الماء في حالته السائلة– فإن 

ُممكن. الذكية  الحياة  نشوء صور 
ننظر  أننا  بمعنى  بيئيَّة؛  بأنها  الماضية  األربعة  األمور  الكاتب  ويصف 
عمر  من  الوقت  هذا  في  الحياة  نش�وء  مع  الُمتناس�ب  واعتدالها  البيئة  إلى 
تتعلق  أخرى  أمور  وهن�اك  الكون.  من  بالذات  الم�كان  ه�ذا  وف�ي  الك�ون، 
أو  ُممكنًا.  أم�ًرا  الحي�اة  وجود  م�ن  تجع�ل  الت�ي  العلمي�ة  القواني�ن  بنوعي�ة 
مس�ألة  مع  البيئة  تناس�ب  فقط  ليس  �ر  نفسِّ أن  علينا  يج�ب  أخ�رى:  بعب�ارة 
لمثل  س�محت  التي  العلمية  القوانين  نفس�ر  أن  أيًضا  وإنما  الحياة،  نش�وء 
وجود  أمكن  لما  ُمختلفة  القوانين  تلك  كانت  لو  إذ  بالحدوث؛  الشيء  هذا 

الحياة. لنشوء  ُمناسبة  بيئة 
الحية  الكائنات  كلَّ  إن  (حيث  الكربون  على  مبنية  حياة  نش�وء  إن   –
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مبني�ة م�ن وح�دات عضوية؛ أي: تحت�وي على الكرب�ون(، يتطلب 
النتيجة من نشوء  إلى هذه  التي تفضي  الدقيقة  سلسلة من األحداث 
العظيم–  –في مرحلة ما بعد االنفجار  البداية  الحياة الكربونية؛ ففي 
ا إلى درج�ة يكاد يكون  كان توزي�ع الم�ادة ف�ي الكون متناس�قًا جدًّ
كام�اًل تماًما، والحظ أننا اس�تعملنا لفظ�ة "يكاد"؛ ألن التوزيع ليس 
متناسقًا تماًما، ولو كان متناسقًا بالكامل لما نشأت الحياة، والسبب 
أن ه�ذا االخت�الف في كثافة المادة الكونية في بداية نش�وئه، والتي 
السبب في وجود ما  تقارب جزًءا واحًدا من كل مائة ألف جزء هي 
ن النجوم التي تش�كلت و"طبخت" في  ُيمك�ن أن نصف�ه ببذور تكوُّ
الثقيل�ة األخ�رى؛ ومن ضمنه�ا: الكرب�ون. ولكن  أتونه�ا العناص�ر 
يكفي�ان  ال  باطنه�ا  ف�ي  الثقيل�ة  العناص�ر  ن  وتك�وُّ النج�وم  وج�ود 
العلمي�ة أن تقتضي انفج�ار تلك النجوم  القوانين  وحدهم�ا؛ فعل�ى 
ب�"السوبرنوفا"؛  ى  ُتسمَّ بطريقة خاصة  مراحل عمرها  مرحلة من  في 
الثقيلة من اإلف�الت من قبضتها واالنتش�ار  العناص�ر  لتمك�ن تل�ك 
ف�ي الفضاء، ويجب على القواني�ن العلمية أن تكون بحيث تقتضى 
نجوم  لتكوين  أخرى  مرة  التجمع  من  المنفجرة  الشظايا  تلك  ع  تجمُّ
أخ�رى محفوف�ة بمجموعات كوكبي�ة (ُنظم شمس�ية(، تحوي تلك 
العناص�ر الثقيلة والكربون م�ن ضمنها. وبعبارة أخرى؛ فإن ما يريد 
هوكن�ج قوله هنا؛ هو: أن القوى األساس�ية للطبيعة يجب أن تكون 
دة لتنتج لنا سلس�لة األحداث  ف�ي ت�وازن خاص، وذات طبيعة محدَّ
بيئة صالحة لنش�وء  لن�ا  الت�ي من ش�أنها أن تولد  الن�ادرة الخاص�ة، 

اليوم. نعلمها  كما  الحياة  وتطور 
"األلفا  عملية  اكتش�اف  تاريخية عن  تفاصي�ل  هن�ا  ويس�رد هوكن�ج 
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نواتين  اندماج  خ�الل  من  الكربون؛  أنوي�ة  بها  تش�كلت  الت�ي  الثالثي�ة"، 
الطاقة  تنتج  التي  العملية  وهي  هيليوم،  نواة  لتكوين  مًعا  الهيدروجين  من 
نواة  لتكوين  الهيليوم  نواتين من  اندماج  ثمَّ  للنجوم، ومن  الهائلة  الحرارية 
هيليوم  نواة  مع  بريليوم  نواة  اندماج  هي:  األخيرة؛  والخطوة  البيريليوم. 
البيريليوم  فنواة  السهولة!  بهذه  ليس  األمر  ولكن  الكربون،  نواة  لتكوين 
قصير  وقت  في  هيليوم  نواتي  إلى  أخرى  مرة  وتتحلل  مس�تقرة،  ليس�ت 
الوضع  ولكن  أخ�رى،  نواة  أي  م�ع  االندماج  له�ا  يتس�نَّى  أن  قب�ل  ا  ج�دًّ
مركز  يبدأ  حيث  الهيدروجين؛  وقود  من  النجم  مخزون  َينفذ  عندما  يتغيَّر 
مليون  المائة  قراب�ة  إلى  حرارته  تصل  حت�ى  واالنهي�ار  بالتقل�ص  النج�م 
االحتكاك،  البيريليوم  ألنوية  معه  يمكن  الذي  الوضع  وهو  كلفن،  درجة 
الهيليوم قبل أن يتسنَّى لها التحلل مرة أخرى،  ومن ثم االندماج مع أنوية 
الكربون  إنتاج  بطيًئا في  أن يكون  االندماجي من شأنه  التفاعل  ولكن هذا 
ب�"الرنين"،  تس�مى  هويل– ظاهرة  فريد  نظرية  –وحس�ب  هناك  أن  لوال 
تقريًبا  تساوي  والهيليوم  البيريليوم  أنوية  طاقات  مجموع  أن  تعني  والتي 
ش�أنها  من  الظاهرة  وهذه  الكربون.  نواة  نظائر  إلحدى  كمية  حالة  طاقة 
بالذكر  والجدير  النج�م.  باطن  في  الكربون  إنت�اج  عملي�ة  م�ن  تس�رع  أن 
ل�"فريد  عب�ارة  أوردا  قد  الكتاب  تألي�ف  ف�ي  وش�ريكه  هوكن�ج  أن  هن�ا: 
األدلة  تفحص  عالم  أي  أن  أعتق�د  ال  "إنني  فيه�ا:  يق�ول  والت�ي  هوي�ل"، 
ُصّممت  قد  النووية  الفيزياء  قوانين  بأن  االستنتاج  إلى  الوصول  في  سيفشل 
هو  لالنتباه  إثارة  واألكث�ر  النجوم".  بواطن  في  تنتجه  م�ا  لتنت�ج  عم�د  ع�ن 
يكن  لم  الوقت  ذلك  "وفي  يقول:  حيث  العبارة؛  هذه  على  الكاتب  تعليق 
إلى  المؤدِّي  السرنديب  مقدار  ر  ليقدِّ يكفي  ما  النووية  الفيزياء  من  يعلم  أحد 
األحداث  تسلسل  هو  ب�"السرنديب"  والمقصود  الدقيقة".  األحداث  هذه 
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المرغوبة.  أو  المطلوبة  النتيجة  لُتنتج  وتوقيتًا  ونوًعا  �ا  كمًّ الت�ام  وتوافقه�ا 
الكربون،  ن  لتكوُّ المؤدِّي  ل�"الس�رنديب"  عمليًّا  ش�رًحا  الكاتب  وُيعطينا 
الحاسوبية  النماذج  "إن  فيقول:  الحياة؛  نشوء  الزاوية في  والذي هو حجر 

بأن: تخبرنا  والحسابات 
 % 4 بمقدار  تغيًرا  أو  القوية  النووية  القوة  في   % 0.5 بمقدار  طفيًفا  تغيًرا   –

ف�ي الق�وة الكهربي�ة، كفيٌل بتدمي�ر كافة الكربون واألكس�جين في كل 
النج�وم؛ وبالتالي تدمير إمكانيات نش�وء الحياة كم�ا نعلمها. إن تغيًرا 
الظروف  اختفاء  إلى  َكْوننا سيؤدي  في  (الموجودة(  القوانين  في  طفيفًا 
القوى  أنه ليس�ت فقط  ”يتضح  يزيد على ذلك:  المؤدية لوجودنا". ثم 
النووي�ة القوي�ة أو الكهرومغناطيس�ية قد ُوضعت لتجع�ل من وجودنا 
نظرياتنا هي موضوعة  في  األساسية  الثوابت  معظم  إن  بل  ُممكنًا،  أمًرا 
بدق�ة عالي�ة؛ بحيث أنه لو تم تغييرها بش�كل طفيف، ف�إن الكون كان 
سيختلف نوعيًّا، وفي كثير من الحاالت غير صالح لنشوء الحياة فيه.. 

المثال: وعلى سبيل 
الضعيف�ة أضعف مم�ا هي علي�ه، فإن كلَّ  النووي�ة  الق�وى  كان�ت  ل�و   –

الهيدروجي�ن الذي كان موجوًدا في بدايات الكون كان س�يتحول إلى 
الطبيعية. النجوم  لتتكون  تكن  لم  وبالتالي  هيليوم؛ 

علي�ه، لم�ا أمك�ن النفج�ارات النجوم  ه�ي  مم�ا  أق�وى  كان�ت  ول�و   –

ب�"الس�وبرنوفا" أن ُتطل�ق محتوي�ات النجوم إلى الفض�اء؛ وبالتالي لم 
الحياة. لتصنع  الشمسية  المجموعات  إلى  لتصل  الثقيلة  العناصر  تكن 

ب��0.2 % مما ه�ي علي�ه؛ لتحلَّلت إلى  أثق�ل  البروتون�ات  كان�ت  ول�و   –

كت�ل  كان�ت  ول�و  الس�تقرارها.  ال�ذرة  فق�دان  وبالتال�ي  نيوترون�ات؛ 
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ب�10 % مم�ا هي عليه؛  مختلف�ة  للبروتون�ات  ن�ة  المكوِّ "الك�واركات" 
ل�كان هن�اك القلي�ل فقط م�ن الذرات المس�تقرة. في الواق�ع: أن كتل 
أكبر عدد ممكن من  لصنع  مثاٌل  للبروتونات  ن�ة  "الك�واركات" المكوِّ

المستقرة. الذرات 
د دقيق إلمكانية نشوء الحياة  (ثالثة( أيًضا ُمحدِّ المكانية  األبعاد  إن عدد   –

عل�ى الكواك�ب، وأهمية ع�دد األبع�اد متعلقة بمس�ألتين؛ األولى: أن 
الثالثي  المس�ارات اإلهليليجية المستقرة ُممكنة فقط في إطار المكان 
األبعاد. أما المدارات الدائرية التي هي ُممكنة في األطر المكانية ذات 
االحتفاظ  تستطيع  مدارات غير مستقرة، وال  فهي  الثالثية،  غير  األبعاد 
في  بالُجرم الدائر فيها. واألهمية الثانية لألبعاد الثالثة؛ تتعلق ب�"التغير 
األبعاد  ففي  الُمتجاذبة"؛  بين األجرام  للمس�افة  بالنس�بة  الجاذبية  قوى 
الثالث�ة تق�ل ق�وة التج�اذب بي�ن الجرمي�ن بعالقة عكس�ية م�ع مقدار 
بعامل  (االفتراضية(  األربعة  األبعاد  الربع. وفي  بعامل  بينهما  المس�افة 
16. وكنتيجة   :1 الثُّم�ن، وف�ي األبعاد الخمس�ة (االفتراضي�ة( بعام�ل 
لذلك؛ ففي حالة كون األبعاد المكانية أكثر من ثالثة ُيهدم التوازن بين 
إلى خارجها  (النجوم(  الشمس  التي تقذف بمحتويات  الضاغطة  القوة 
وبي�ن الق�وة الجاذبة التي تس�حب محتويات الش�مس إل�ى باطنه؛ أي 
أن�ه إم�ا أن محتوي�ات الش�مس س�تتبعثر في الفض�اء، أو أنها س�تنهار 
نة ثقًبا أس�ود. ولي�س ذلك األمر حك�ًرا على األجرام  إل�ى باطن�ه مكوِّ
الس�ماوية العمالقة، بل إن لألبعاد الثالثة أهمية ُمش�ابهة على مستوى 
الش�حنات  بين  الجاذبة  الكهربائية  بالقوى  ال�ذرة ومكوناتها وعالقته�ا 

المتخالفة.
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"الثابت الكوني".. رقٌم افترضه آينشتاين لتفسير ثبات الكون (من ناحية   –

التج�اذب والتنافر(، ولكنه تراجع عنه فيما بعد، إال أن العلماء رجعوا 
ليفترض�وا وج�ود ق�وة تناف�ر تعاكس قوة تج�اذب المادة ف�ي األجرام 
الس�ماوية، وتحف�ظ الكون م�ن االنهيار في نقطة واح�دة، وعبَّروا عن 
ا؛  د وُمهم جدًّ تل�ك الق�وة باس�تخدام الثابت الكوني، وه�و رقم ُمح�دَّ
ن  بحي�ث أن�ه لو كان أكبر مما هو عليه لتش�تت الكون وتبعثر قبل تكوُّ

الحياة. نشوء  فرص  بذلك  ُمبعثرا  المجرات؛ 
"الحظ" والس�رنديب  هذا  لمثل  التفس�ير  عن  الكات�ب  يتس�اءل  وهن�ا 
(العوامل  بالكون  العلمية  القوانين  طبيعة  "الحظ" في  تفسير  أن  وُيؤكد  (؟(. 
 4–1 (العوامل  البيئية  العوامل  في  تفسيره  من  بكثير  أصعب  أعاله(   12–5

السؤال! هذا  لمثل  فلسفية  تفسيرات  يفرض  أمر  وهو  أعاله(، 
الثيولوجية  الرؤى  من  مجموعة  باختصار  الكاتب  يس�رد  ذلك،  وبعد 
في  بدأ  ثم  ُمريد،  ذكي  واٍع  م  ُمصمِّ طريق  عن  الكون  خلق  لتفس�ير  الدينية 
األرض  موقع  بأن  القول  طريق  عن  والتفسيرات  الرؤى  هذه  في  التشكيك 
ليس  أنه  كما  القديم،  االعتقاد  كان  كما  الشمسية  المجموعة  مركز  في  ليس 
في  اإلنس�ان  مركزية  فكرة  ينفي  وهذا  الكون،  مرك�ز  أو  ة  المج�رَّ مرك�ز  ف�ي 
واعية  وإرادة  دقيق  كتصميم  يبدو  لما  العلمي  التفسير  بأن  أعقب  ثم  الكون. 

ذلك. عن  ُمختلف  فيه  اإلنسان  وخلق  الكون  لخلق 
الكات�ب– وليدة  رأي  –حس�ب  ليس�ت  األك�وان  د  تع�دُّ فك�رة  إن   ...
مبدأ  نتاج  ه�ي  وإنما  م،  الُمصمِّ الخال�ق  فكرة  ونف�ي  معارض�ة  ف�ي  الرغب�ة 
والتي  للكوني�ات–  هارتل–هوكنج  نظري�ة  –ف�ي  الح�دود(  انع�دام  (ش�رط 
الزمان  ألن  الكون؛  لبداية  مكانية  أو  زمانية  حدود  توجد  ال  أنه  على  تنصُّ 
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لكان  ذلك  صحَّ  ولو  (الُمعلِّق(.  لهم�ا  وجود  ال  الكون  ب�دء  قب�ل  والم�كان 
توافق  في  سهل  هو  مثلما  سهاًل  العلمية  القوانين  توافق  في  الصدف  تفسير 
الباليين  وجود  إن  حيث  الكون؛  في  الحياة  نشوء  نتيجة  مع  البيئية  العوامل 
إحداها  كون  نفس�ر  أن  الس�هل  من  جعل  الكون،  في  الشمس�ية  األنظمة  من 
وكذلك  الحياة،  نش�وء  ش�روط  مع  تركيبته  في  ُمتوافقًا  الشمس�ي(  (نظامنا 
قوانينها  منها  لكل  التي  وجودها(  صحَّ  (لو  األكوان  من  الباليين  وجود  فإن 
نس�توعب  أن  علينا  يس�هل  س�ابقا(،  الكاتب  افترض  (كما  الخاصة  العلمية 
ُمتوافقة  رياضية  وثوابت  علمية  قوانين  له  منها  األقل  على  واحد  َكْون  وجود 
م  ُمصمِّ إلى  الحاجة  دون  الكون،  ذلك  في  الحياة  نش�وء  ش�روط  مع  بالدقة 

لذلك. خاص  وخالق 
العلماء في  التي جهد  دة  الموحَّ النظرية  ث عن  ليتحدَّ الكاتب  ينتقل  ثم 
وسُيلخص  واحد.  إطار  في  الكون  في  األساسية  القوى  كل  لتفسير  إيجادها 
الكتاب. به  بدأ  التي  الثالث  األسئلة  عن  القادم  الفصل  في  إجاباته  الكاتب 
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الف�صل الثامن

 التصميم العظيم

)The Grand Design(

بدأ  التي  الثالث  األسئلة  إلى  الكاتب  يرجع  األخير،  الفصل  هذا  في 
وهي: الكتاب؛  بها 

شيء؟ ال  من  بدالً  شيء  هناك  يوجد  لماذا   –
موجودون؟ نحن  لماذا   –

غيرها؟ من  بدالً  العلمية  القوانين  من  المجموعة  هذه  توجد  لماذا   –
عن  كإجابة  الخالق  وج�ود  يطرح  من  هناك  ب�أن  ذل�ك  عل�ى  ويعق�ب 
األسئلة؛  هذه  عن  كافية  علمية  إجابات  هناك  إن  يقول  ولكنه  األسئلة،  هذه 

األسئلة. لهذه  كإجابة  الله  وجود  افتراض  إلى  نحتاج  ال  وبالتالي 
لذكره  نحتاج  (ال  حاس�وبي  لبرنامج  طويل  س�رد  في  الكاتب  فيدخل 
الفيزيائية  القوانين  من  مجموعة  أن  وهو:  د؛  ُمحدَّ استنتاج  إلى  للوصول  هنا( 
دة  "الكيميائية" الُمعقَّ القواني�ن  من  أخرى  مجموعة  إلنت�اج  تكف�ي  البس�يطة 
من  مالحظتها  ُيمكن  التي  القوانين  تلك  الكيميائية  بالقوانين  هنا  – ونقصد 
أخرى:  البعض – وبعبارة  بعضه�ا  مع  المركبة  الفيزيائي�ة  الوح�دات  تفاع�ل 
مع  بالتفاعل  لها  ونس�مح  فيزيائية،  وثوابت  قوانين  ببضعة  نبدأ  حينما  فإننا 
يمكن  ال  لدرجة  تعقيًدا  أكثر  وتفاعالت  وح�دات  تولُّد  نرى  فإنن�ا  بعضه�ا؛ 
لنا  د  تولِّ التفاعالت  وهذه  ُممكن�ًا(.  أمًرا  ا  نظريًّ كان  (وإن  عمليًّ�ا  به�ا  التنب�ؤ 
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أفراد  بين  التفاع�الت  بس�بب  جيل؛  كل  م�ع  تعقي�ًدا  ت�زداد  تطوري�ة  عملي�ة 
أنه  للناظر  يب�دو  مما  التعقيد،  في  غاية  أنظم�ة  ُتنتج  حت�ى  األس�بق؛  الجي�ل 
الحظت  ولو  ذاتها.  حد  في  البسيطة  التطورية  العملية  بهذه  نشوؤه  يستحيل 
األس�ئلة  من  الثاني  الس�ؤال  عن  اإلجابة  تح�اول  الفق�رة  ه�ذه  أن  لوج�دت 
ُوجد  ما  متى  أنه  اإلجابة:  وُملخص  موجودون؟  نح�ن  لماذا  وه�و:  أع�اله؛ 
تفاعالت  تحكم  التي  الفيزيائي�ة  القوانين  من  دة  محدَّ مجموع�ة  م�ع  الك�ون 
التفاعالت  من  سلسلة  ُينتج  أن  ذلك  شأن  من  فإن  فيه،  األولية  الجسيمات 
ذاتي،  توالد  خاصية  ذات  ومركبات  تعقيدا،  أكثر  ُبنى  إنتاج  في  ستستمر  التي 

اإلنسان. مثل:  ذكية؛  حية  كائنات  بوجود  ستنتهي  التي  التطور  وخاصية 

عنده  –س�نقف  ا  جدًّ خطير  مفه�وم  –بعده�ا– عل�ى  الكات�ب  ويع�رج 
التالي:  السؤال  عن  اإلجابة  لمحاولة  الكتاب–  من  الثاني  القسم  في  قلياًل 
ُيناقش  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة  شيء؟  ال  من  شيء  ينتج  أن  ُيمكن  هل 
فنحن  وبالطبع  لألش�ياء،  الس�لبية  والطاقة  اإليجابية  الطاقة  مس�ألة  الكاتب 
يتعلق  فيما  عنها  يتحدثَّون  التي  والس�لبية  اإليجابية  الطاقات  عن  نتكلم  ال 
التي  الفيزيائية  الطاقة  وإنما  ذلك،  ش�ابه  الذاتية...وما  والتنمية  بالنفس�يات 
األجس�ام  أن  الحديث:  وخالص�ة  واألجه�زة.  بالمع�ادالت  قياس�ها  ُيمك�ن 
ويتطلب  ُيكلف  إيجادها  أن  بحيث  إيجابية؛  طاقة  لها  الفضاء  في  الُمنفصلة 
تظهر  أن  ُيمكن  ال  فإنه  ثابت�ة  الكون  طاقة  إن  وحي�ث  الطاق�ة،  تل�ك  وج�ود 
ولكن  ش�يء،  ال  من  والكواكب(  النجوم،  (مثل:  المنفصلة  األجس�ام  تلك 
الجاذبية  أثر  لمعاكسة  تحتاج لصرف طاقة  أنك  (بحيث  الجاذبية سلبية  طاقة 
اإليجابية  الطاقة  ف�إن  ككل،  للكون  نظ�رت  لو  أن�ه  والنتيج�ة:  ومفعوله�ا(. 
نفسه  الكون  يخلق  أن  الممكن  من  فإنه  وعليه  السلبية؛  الطاقة  تساوي  فيه 
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من  بدالً  شيء  وجود  في  السبب  هو  التلقائي  الخلق  وهذا  ذلك.  وسيفعل 
رأي  –حسب  نحتاج  ال  وبالتالي  نحن؛  وجودنا  في  السبب  وهو  شيء،  ال 
فهذه  إذن؛   .)!) نفسه  الكون  غير  للكون  خالق  وجود  نفترض  الكاتب– أن 
هذا  في  بحثه  من  الكاتب  إليها  خلص  التي  األولى  األساس�ية  النتيجة  هي 
ككل  الكون  أن  في  وتتلخ�ص  األول  الس�ؤال  عن  تجي�ب  والت�ي  الكت�اب، 
أو  نفس�ه،  ُيوِجد  أن  يس�تطيع  أجزائه(  بعض  أو  أجزائ�ه  م�ن  ج�زًءا  (ولي�س 
تلقائيًّا  من  والمقصود  تلقائيًّ�ا.  العدم  من  َينَْوِجد  أن  ُيمك�ن  أخ�رى:  بعب�ارة 

له. آخر  ُمْوِجد  إلى  الحاجة  دون  نفسه  تلقاء  من  هو 
هذه  توج�د  لم�اذا  وه�و:  الثال�ث؛  الس�ؤال  ع�ن  لإلجاب�ة  ينتق�ل  ث�م 

غيرها؟ من  بدالً  العلمية  القوانين  من  المجموعة 
ذات  كونها  حيث  من  النظرية؛  هذه  في  ض�روري  أم�ر  الجاذبي�ة  إن 
تس�مح  وبذلك  الكون؛  في  لألش�ياء  اإليجابية  الطاقة  تعادل  س�لبية  طاقة 
العدم  من  الكاتب–  رأي  –على  َينَْوِجد  أن  أسلفنا–  –كما  ككل  للكون 
محددة،  بكميات  لن�ا  تتنبأ  أن  الجاذبي�ة  قواني�ن  تس�تطيع  ولك�ي  تلقائيًّ�ا؛ 
 )Supersymmetry) الفائق  التماثل  خاصية  على  تنطوي  أن  يج�ب  فإنه�ا 
ثم  القوى،  تلك  فيها  تؤثر  التي  المادة  وبين  (األربعة(  الطبيعة  قوى  بين 
ذلك  وألجل  للجاذبية؛  التماثل  فائقة  عامة  نظرية  "م" كأكثر  نظرية  يطرح 
"فإن  الختام  وفي  الكاملة.  الكونية  النظرية  لتكون  غيرها  دون  يرش�حها 
الخالصة  س�تكون  فإنها  والتجربة،  المراقبة  عبر  إثباتها  تم  ل�و  النظري�ة  ه�ذه 
التصميم  على  عثرنا  قد  وسنكون  البحث،  من  سنة   3000 لمسيرة  الناجحة 

العظيم".
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القراءة النقديَّة

م العظيم  الُم�صمِّ
)قراءة نقديَّة في كتاب الت�صميم العظيم(

بعـــد اأن ا�ضتعر�ضـــنا –ب�ضـــكل ُموجز– اأفـــكار كتاب 
"الت�ضميم العظيم" بف�ضوله الثمانية؛ للعالمْين "اإ�ضتيفن 
هوكنـــج" و"ليونـــاردو ملودينو"، جاز لنـــا الآن اأن 
نعر�س قراءتنـــا النقدية عليه. ولكـــي يكون البحث 
ا؛ فاإننا �ضنلجاأ اإلى  ا ومت�ضل�ضاًل ت�ضل�ضـــاًل منطقيًّ منهجيًّ
مناق�ضـــة كل فكرة في ف�ضـــل خا�س، ونحاول ربطه 
)من جهـــة( باأفكار الكاتب.. م�ضـــيرين اإلى مواطن 
ال�ضعف في كالمه وا�ضـــتنتاجاته الفل�ضفية، ونحاول 
ربطه )من جهة اأخرى( ببقية كالمنا في ف�ضول الق�ضم 
ن لدى القارئ الكريم �ضل�ضلة اأفكار  الثاني؛ حتى تتكوَّ

ُمترابطة عن المو�ضوع ككل.
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الف�صل الأول

 البحث المعرفي..

السؤال والوسيلة

إلى  الطريق  نص�ف  هو  الصحيح  الس�ؤال  فإن  للمعرف�ة،  َمس�عانا  ف�ي 
ما  ل  أوَّ فإن  صحيحة،  إجابات  على  الحصول  أردنا  فإن  الصحيح؛  الجواب 
السؤال  ألن  ال؛  أم  الصحيح  السؤال  طرحنا  قد  كنا  إن  هو  يهمنا  أن  يجب 
اإلجابة  تكون  لن  حتًما  ولكنها  صحيحة،  إجابة  له  تكون  قد  الصحيح  غير 
ذلك  في  المعرفية  حاجتنا  لس�د  إليها  الوصول  في  نرغ�ب  الت�ي  الصحيح�ة 
إلى  نصل  لن  فإننا  الحديق�ة،  في  الوردة  ل�ون  معرفة  نري�د  كن�ا  فل�و  األم�ر؛ 
إجابة  له  السؤال  أن  فمع   !2 مع   2 جمع  ناتج  سألنا  إن  الصحيحة  اإلجابة 
صحيحة  ليست  الصحيحة  اإلجابة  تلك  أن  إال   ،4=2+2 أن  وهي  صحيحة 

الوردة! لون  معرفة  في  رغبتنا  مع  بالمقارنة 
الصحيح.  الس�ؤال  تحديد  هي:  البحث؛  ف�ي  األول�ى  فالخط�وة  إذن؛ 
وهنا  الوردة؟"،  هذه  لون  "ما  هو:  الصحيح  السؤال  فإن  أعاله،  مثالنا  وفي 
الصحيح،  األسلوب  اختيار  وهي:  البحث؛  من  الثانية  الخطوة  إلى  سنصل 
أحدهم  حاول  فلو  الصحيحة.  اإلجابة  إلى  للوصول  الصحيح�ة؛  والطريق�ة 
مغمض  (وهو  الوردة  تذوق  خالل  من  الوردة  لون  عن  سؤالنا  عن  اإلجابة 
بين  تام  ارتباط  هناك  كان  إذا  (إال  الجواب  معرفة  إلى  يصل  لن  فإنه  عينيه(، 
س�يكون  المباش�ر  غير  أس�لوبه  فإن  الحالة  هذه  وفي  وطعمها،  الوردة  لون 
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بين  تام  ارتباط  هن�اك  يوجد  ال  إنه  وحيث  ال�وردة؛  ل�ون  لمعرف�ة  صحيًح�ا 
معرفة  إلى  به  يصل  ولن  صحي�ح،  غير  أس�لوبه  فإن  وطعمها،  ال�وردة  ل�ون 
إلى  النظر  وهو:  الصحيح؛  األس�لوب  الباحث  يس�تخدم  لم  وما  الجواب(. 
"النظر" إلى  له  تحقق  ش�أنها  من  أخرى  أداة  أية  (أو  لونه�ا  لمعرف�ة  ال�وردة 

اللون. معرفة  إلى  يصل  لن  فإنه  الوردة(، 
شرطان  البحث  في  الصحيحة  بالطريقة  متبوًعا  الصحيح  السؤال  إذن؛ 
الضوء  تس�ليط  لنحاول  واآلن؛  الصحيحة.  اإلجابة  إلى  للوصول  أساس�يان 
اتبع  قد  كان  إن  لن�رى  كتابه؛  بدء  في  الكات�ب  طرح�ه  ال�ذي  الس�ؤال  عل�ى 

ال! أم  عنه  لإلجابة  الصحيح  الطريق 
من  بدالً  شيء  هناك  "لماذا  بالوجود:  تتعلق  األساسية  الكاتب  أسئلة 
ألعدنا  االصطالحية؛  بأس�مائها  األش�ياء  ي  نس�مِّ أن  ش�ئنا  ولو  ش�يء؟"،  ال 
نستطيع  ولكي  العدم؟"،  من  بدالً  وجود  هناك  "لماذا  كالتالي:  صياغة سؤاله 
والعدم. بالوجود  المقصود  فهم  من  لنا  بد  ال  السؤال،  هذا  صحة  ص  تفحُّ

ما المقصود بالوجود؟

تعريف،  أو  وساطة  غير  من  ومباشرة  بداهة  الوجود  مفهوم  ُندرك  إننا 
"مفهوم  ألن  إطالق�ًا؛  ُممكن  غير  أمٌر  �ا  تامًّ تعريف�ًا  الوج�ود  تعري�ف  إن  ب�ل 
عن  ومس�تغٍن  بالذات،  معلوم  بس�يط  مفهوم  وكل  بس�يط،  مفه�وم  الوج�ود 
إضافي،  تعريف  دون  وبذاته  بنفس�ه  ف  يعرَّ بس�يط  أمر  أي  إن  التعريف")1). 
"جزأين  تركي�ب  طريق  عن  يت�م  إنم�ا  التعري�ف  ألن  تعريف�ه  ُيمك�ن  ال  ب�ل 
واآلخر:  تعريف�ه[،  ]المراد  المفه�وم  من  أع�مُّ  أحدهم�ا:  التعري�ف(؛  (ف�ي 

الطباطبائي، محمد حسين: أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. ترجمة عمار أبو رغيف.   (1(

ص56–57
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"الحيوان  بأنه  نعرفه  فإننا  اإلنسان؛  تعريف  نريد  حينما  فمثاًل:  له")2)؛  مساٍو 
الجزء  هو  والناطق  ل�ه،  األعم  الجزء  ه�و  الحيوان  يك�ون  حي�ث  الناط�ق"؛ 
ُمركب  بأمر  تعريفه  فإن  ُمركب؛  غير  بسيط  الوجود  إن  وحيث  له.  المساوي 
ُمركب؟  غير  بس�يط  الوجود  مفهوم  إن  نق�ول  لماذا  ولك�ن:  صحي�ح.  غي�ر 
الوجود؛  من  أعم  شيء  يوجد  وال  شيء،  كل  من  أعم  الوجود  إن  الجواب: 
يوجد  ال  إنه  وحيث  له.  ومرتبة  الوجود،  أنواع  من  نوع  هو  إنما  شيء  فكل 
جزء  من  تعريف  تركيب  نس�تطيع  ال  فإننا  الوجود؛  مفهوم  من  أعم  هو  ما 
هناك  أو  هنا  نس�تخدمه  قد  ما  أما  ل�ه.  مس�اٍو  جزء  وم�ن  الوج�ود  م�ن  أع�م 
"الش�يئية"،  أو  "الواقعية"،  أو  "التحقق"،  قبيل:  من  للوج�ود؛  تعريف�ات  م�ن 
مكان  لفظ  اس�تبدال  مج�رد  ه�و  فإنم�ا  ذل�ك،  ش�ابه  "الثبوت"...وم�ا  أو 
يكون  قد  م�ا  ش�خص  ذهن  إن  حيث  الذهن؛  إل�ى  المفه�وم  لتقري�ب  آخ�ر 
حين  في  الواقعية؛  لفه�م  أقرب  آخر  ش�خص  وذهن  التحقق،  لفه�م  أق�رب 
ُيطلق  ما  وهذا  اللفظة.  بنفس  الوجود  لفهم  أقرب  يكون  قد  ثالثًا  شخًصا  أن 
آخر،  بلفظ  باس�تبداله  لفظ  تعريف  هو  الذي  االس�مي"،  "التعريف  عليه 

حقيقيًّا. تعريفًا  ليس  وهو 

ما المقصود بالعدم؟

أمٌر  أيًضا  أذهاننا، وهو  "موجود" في  أمر  الع�دم كمفه�وم ه�و  مفه�وم 
مفهوم  فإن  وعليه؛  مباش�رة.  بالذات  ُيفهم  وإنم�ا  تعريف�ه،  يمك�ن  ال  بس�يط 
–كعدم  للعدم  ليس  ولكن  الذهن،  في  موجود  وإنما  معدوًم�ا،  لي�س  الع�دم 
محضة،  شيئية  وال  محض،  بطالن  هو  بل  إطالقًا،  وواقعية  حقيقة  مطلق– 
العدم  مصداق  عن  الحديث  يمكن  ال  لذل�ك  خارجي؛  ِمْص�داق  ل�ه  ولي�س 

ص56 السابق  المصدر    (2(
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هو  فيما  ال�كالم  يجوز  وإنما  عن�ه،  نتكلم  حتى  ش�يئًا  لي�س  ألن�ه  الُمطل�ق؛ 
مقارنته  أو  وصف�ه،  أو  عنه،  الحدي�ث  ُيمكن  فال  بش�يء  لي�س  وم�ا  ش�يء، 
فإنما  الُمطلق،  العدم  عن  نتكلم  حينما  أننا  إلى  االلتفات  نرجو  لذا  بشيء؛ 
المطلق  العدم  "ِمص�داق  عن  وليس  المطل�ق"،  العدم  "مفه�وم  ع�ن  نتكل�م 
الُمضاف"؛ وهو: عدم ش�يء  "العدم  الكالم عن  ُيمكنن�ا  ولك�ن  وحقيقت�ه"، 
التام  العدم  أما  ذلك.  شابه  المال...وما  عدم  أو  البصر،  عدم  مثل:  د؛  ُمحدَّ
على  بش�يء  ليس  ما  مع  والتعامل  بش�يء،  ليس  قلنا–  –كما  فهو  الُمطلق، 

وُمغالطة)3). واضح  خطأ  شيء  أنه 

هل السؤال األول صحيح؟

الكتاب؛  بداية  ف�ي  الكاتب  طرحه  ال�ذي  الس�ؤال  إل�ى  اآلن  لنرج�ع 
من  بدالً  ش�يء  هناك  "لماذا  كان:  الس�ؤال  ال.  أم  صحيًحا  كان  إن  لنرى 
صحيح؛  غير  س�ؤال  هذا  الس�ابقة– أن  المقدمة  –بعد  يتضح  ش�يء؟".  ال 
حدوث  في  الس�بب  معرفة  ويُحاول  "الالش�يء"،  "الش�يء" مع  يقارن  فهو 
أننا  الواضحات  أوضح  من  إن  "الالشيء"!.  حدوث  من  بدالً  "الشيء"، 
"ش�يئًا"،  األولى  الميزان  ة  ِكفَّ في  نضع  فإننا  ُمقارنة،  عملي�ة  نج�ري  عندم�ا 
الشيء  مع  األول  الشيء  نقارن  ثم  آخر"،  "شيئًا  األخرى  الكفة  في  ونضع 
الثانية  الكفة  ونت�رك  ش�يًئا،  األولى  الِكفة  في  نضع  عندم�ا  ولك�ن  الثان�ي، 
معه  نقارن  ما  يوجد  ال  ألنه  مقارنة؛  إجراء  نستطيع  ال  فإننا  تماًما،  فارغة 

أساًسا.
وأستطيع  "نحاس".  من  بدالً  "حديد"  هناك  لماذا  نسأل:  أن  بإمكاننا 

)3)  األسعد، عبدالله: دروس في الحكمة االلهية: شرح بداية الحكمة للعالمة الطباطبائي. 

العدم". في  علية  وال  تمايز  "ال  عنوان  ج1ص151 تحت 
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أسأل:  أن  أستطيع  ال  ولكن  "ماء"،  من  بدالً  "تراب"  هناك  لماذا  أسأل:  أن 
حتى  بشيء  ليس  الالشيء  إن  إذ  شيء"!!؛  "ال  من  "شيء" بدالً  هناك  لماذا 
األشياء  في  ُمنحصٌر  األس�باب  عن  الس�ؤال  ألن  س�ببه؛  عن  الس�ؤال  نطلب 

منها. الحادثة  وتحديًدا 
يكن  لم  لعله  آخر..  أمًرا  المار  التساؤل  من  أراد  الكاتب  لعلَّ  ولكن؛ 
استخدامه  كان  وإنما  ُمطلق،  عدم  هو  بما  الُمطلق  العدم  عن  الحديث  يقصد 
عن  الحديث  يريد  كان  وربما  إال،  ليس  ا  استطراديًّ استخداًما  الالشيء  للفظة 
الشيء،  حدوث  "سبب  بين  مقارنة  ليس  سؤاله  وكان  فقط،  الوجود  سبب 
الشيء  حدوث  "سبب  بين  مقارنة  كان  وإنما  الالشيء"،  حدوث  سبب  وبين 
ا  المقارنة مختلفة جذريًّ أن هذه  الشيء". وواضح  وعدم سبب حدوث ذلك 

الُبطالن. واضحة  هي  التي  األولى  المقارنة  عن 
أطروحته  "العدم" في  مصطلح  الكات�ب  اس�تخدام  فإن  الواقع؛  وف�ي 
"العدم"؛  وبي�ن  "الالش�يء"،  بمعنى:  "العدم"؛  بي�ن  كثي�ًرا  متأرجًح�ا  ج�اء 
لفظة  ُيكرر  أن�ه  فمع  الحقًا".  عنه  نش�أ  الذي  الش�يء  غي�ر  "ش�يء  بمعن�ى: 
عن  أطروحته  يس�تعرض  –حينم�ا  كالم�ه  م�ن  ُيفه�م  م�ا  أن  إال  الالش�يء، 
دة– هو:  ُمتعدِّ أكوان  من  عنه  ينشأ  قد  وما  الفراغ،  في  الكمومية  التذبذبات 
الذاتي  للتطور  اس�تعداًدا  يحمل  ش�يء  "وجود  هو  العدم  من  مقصوده  أن 

الكون". هذا  هيئة  إلى 
هو  (األول:  مقصده  من  االحتمالين  غطيَّنا  أننا  نضمن  ولكي  ولكن؛ 
آخر  شيء  من  الكون  نشوء  هو  والثاني:  المحض،  العدم  من  الوجود  نشوء 
فإننا  كمية(،  وتذبذبات  هائلة  طاقة  من  يحويه  ب�"الفراغ" بما  ُيسمى  موجود 
ال  االحتمالين  كال  أن  كي�ف  لن�رى  ح�دة؛  عل�ى  االحتمالي�ن  كال  س�نُناقش 
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الُمْوِجَدة. والعلة  الخالق  عن  االستغناء  مستوى  إلى  يرقيان 

محل  لنقل:  أو  يس�مونه،  "الن�زاع" –كما  محل  تحري�ر  ف�إن  وهك�ذا؛ 
زاويتين  م�ن  إليه  ننظر  (وس�وف  التال�ي  ف�ي  الجوهري�ة– يكم�ن  المناقش�ة 

مختلفتين(:

فرضنا: لو 
–فحس�ب–  ح  ُيصحِّ هذا  فهل  مح�ض؛  عدم  ع�ن  نش�أ  الك�ون  أن   –
ض�رورة وج�ود خالق له ُيؤسس�ه ويبنيه من الالش�يء؟ وتزول هذه 

المحض؟  الفراغ  من  أتى  ما  الكون  أن  ثبت  ما  إذا  الضرورة 
تزول  حينئذ  فهل  م�ا؛  بنحو  ووجود  ما  طاقة  ع�ن  نش�أ  الك�ون  أن   –
ض�رورة الق�ول بوجود خالق؟ أو أن هذه الضرورة تظل قائمة حتى 
�دت النبثاقه  ف�ي حال�ة وج�ود طاقة ما قبل نش�وء الكون، والتي مهَّ

عنها؟ 
"هوكنج"  س�ؤال  صياغة  ُنعيد  بدق�ة؛  المناقش�ة  موض�وع  ر  تح�رَّ ف�إذا 
ُمحتملتين؛  هيئتين  في  الشيء؟"،  من  بدالً  شيء  هنالك  كان  "لماذا  السابق: 

هما:
يكن  لم  أن  بعد  (الكون(،  شيء  هناك  يكون  أن  ينبغي  كان  "لماذا   –

الحالية(؟". هيئته  (على 
يكن  لم  أن  بعد  (الكون(  ش�يء  هناك  يكون  أن  ينبغي  كان  "لماذا   –

اإلطالق(؟". (شيًئا على 
لهذه  العام  واإلط�ار  المنهجي�ة  بتصمي�م  أوالُ  نق�وم  أن  علين�ا  ولك�ن 
المس�ألة  إلى  نرجع  أن  على  القادمة،  الفص�ول  خ�الل  م�ن  النقدي�ة  الق�راءة 

النقدية.  القراءة  هذه  من  السادس  الفصل  في  بهيئتيها  الجوهرية 
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هل وسيلة البحث في السؤال األول صحيحة؟

والمقصود  المنطق.  علماء  ذل�ك  إلى  انتهى  كما  موض�وع  ِعل�م  ل�كل 
وعوارضه  أحوال�ه  ع�ن  عل�م  كل  ف�ي  يبح�ث  "م�ا  ه�و:  العل�م؛  بموض�وع 
وما  الكلمة  هو:  اللغوية؛  العلوم  موضوع  فمثال:  به")4)؛  الُمرتبطة  والقضايا 
وموضوع  ذلك.  إلى  وتش�كيل...وما  وبناء  وصياغة  تركيب  من  به�ا  يتعل�ق 
العلوم  ضم�ن  وفي  المادي�ة.  الطبيع�ة  ه�و:  ع�ام؛  بش�كل  الطبيعي�ة  العل�وم 
من  بهما  يتعلق  وم�ا  والطاقة  المادة  هو:  الفيزي�اء؛  موض�وع  ف�إن  الطبيعي�ة؛ 
(أي  الوجود  مطلق  ف�ي  البحث  أما  لهما.  أخرى  وخصائ�ص  وق�وة  حرك�ة 
يتعلق  سؤال  أي  فإن  لذلك  الفلسفة)5)؛  بحث  موضوع  فإنه  تحديد(،  دون 
تجيب  أن  وللفلسفة  للفلسفة،  ه  يوجَّ إنما  فإنه  العدم(،  (أو  الوجود  بمطلق 
عدمه؛  أو  د  ُمحدَّ شيء  وجود  عن  نتكلم  ال  نحن  بالطبع؛  السؤال.  ذلك  عن 
أي  موضوع  يكون  وقد  الفلسفة،  موضوع  ليس  د  الُمحدَّ الوجود  ذلك  فإن 
اختصاص  من  وجودها  ع�دم  "بوزوناتهيجز" أو  وجود  فمث�ال:  آخ�ر؛  عل�م 
الفيزياء،  اختصاص  من  ليس  الوجود  ُمطلق  ولكن  الفلسفة،  وليس  الفيزياء 

والوقت. للجهد  مضيعة  إال  ليس  خاللها  من  فيه  البحث  ومحاولة 

تحاول  الت�ي  العل�وم  م�ن  الكثي�ر  ف�ي  يحص�ل  ال�ذي  الخل�ط  إن   ...
في  والخطأ  المغالطة  أسباب  من  لهو  مواضيعها؛  غير  مواضيع  في  البحث 

واقعيًّا: مثاالً  نضرب  المشكلة؛  حجم  تقدير  ولِنستطيع  االستنتاجات. 

الطباطبائي، محمد حسين: أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ترجمة عمار أبو رغيف.   (4(

مصدر سابق المطهري.  مرتضى  تعليق 
)5)  المصباح، محمد تقي: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. ج1ص81. تعريب: محمد 

الخاقاني. عبدالمنعم 
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تبثها  التي  التليفزيونية  البرامج  نوعية  في  البح�ث  أراد  أحدن�ا  أن  َه�ْب 
توصيالته  تش�ريح  في  واجتهد  التليفزيون،  جهاز  بتفكيك  فقام  ُمعيَّن�ة؛  قن�اة 
فيه،  اإللكترونية  الوحدات  وبقية  والُمقاومات  الُمكثفات  ودراسة  الكهربائية 
ماذا  والُمضني..  الجاد  العم�ل  من  س�نوات  ة  عدَّ األمر  ذلك  عل�ى  وعك�ف 

البحث؟ نتيجة  ستكون 
س�يكون  أنه  هي:  "الباحث"؛  ذلك  إليه�ا  ل  س�يتوصَّ الت�ي  النتيج�ة  إن 
المؤهالت  أعلى  عل�ى  يحصل  وقد  التلفاز،  جه�از  بتركيب�ة  وعالًم�ا  خبي�ًرا 
أنملة من  قيد  اقترب  يكون  –مع ذلك– لن  ولكنه  المجال،  ذلك  في  العلمية 
لتلك  التليفزيونية  البرامج  نوعية  عن  األساس�ي  س�ؤاله  عن  الجواب  معرفة 
موضوع  في  وعمقه– كان  كثافته  –رغم  بحثه  أن  ببس�اطة:  والس�بب  القناة؛ 
بمن  ش�بيه  األمر  وهذا  عنه.  اإلجابة  الُمراد  الس�ؤال  موضوع  عن  ُمختلف 
مضيء؛  آخر  مكان  ف�ي  عنه  ليبحث  فذهب  ُمظلم؛  م�كان  ف�ي  ش�يئًا  أض�اع 

الظالم! في  الرؤية  يستطيع  ال  أنه  ة  بُحجَّ
ُيعطينا  ل�ن  الفيزياء،  خ�الل  م�ن  الوج�ود  ُمطل�ق  ف�ي  البح�ث  إن   ...
بهذا  البحث  ف�ي  لنا  توغَّ كلم�ا  بل  البح�ث،  ط�ال  مهم�ا  صحيح�ة  إجاب�ات 
ُمختلف  اتجاه  في  يقبع  الهدف  ألن  أكثر؛  الهدف  عن  سنبعد  فإننا  االتجاه، 

والمعرفة. البحث  من 

البحث عن الله

في  العلم– البحث  ف�روع  مختلف  –من  الباحث�ون  يح�اول  م�ا  كثي�ًرا 
أو  بالتأكيد  إجابة  تقدي�م  ويحاولون  الخالق،  وج�ود  لنق�ل  أو  الل�ه،  وج�ود 
في  س�ائًرا  البحث  هذا  كان  إن  نتس�اءل:  أعاله؛  نقاش�نا  غرار  وعلى  النفي. 

ال؟ أو  الصحيح  االتجاه 
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الكائنات  يختب�ر  أن  األحياء(  (عل�م  البيولوج�ي  عال�م  بإم�كان  وه�ل 
مجال  خ�الل  –من  بدليل  ويخ�رج  الطبيع�ة،  ف�ي  أو  المختب�ر،  ف�ي  الحي�ة 
بإمكان  هل  وجوده؟  عدم  على  بدليل  أو  الله،  وجود  على  وعمله–  علمه 
–بشتى  الطبيعيات  من  عالم  أي  بإمكان  هل  ذلك؟  يفعل  أن  الفيزياء  عالم 
دون  وجوده  عدم  إثبات  إلى  أو  الله،  وجود  إثبات  إلى  يصل  أن  فروعها– 
إلى  ُمحتاج  فه�و  حادث  كل  ب�أن  ترى  أولي�ة  عقلي�ة  فك�رة  عل�ى  االعتم�اد 
إليه؟  اإلشارة  ت  مرَّ الذي  النمط  من  فلسفية  استنتاجات  إلى  أو  ُمْحِدث، 

ًمختلف عن مجال  الطبيعية  فإن مجال عمل علماء  القول؛  أسلفنا  كما 
وجوده؛  عدم  أو  الله،  وجود  بمعرفة  اهتمام  لديهم  كان  فإن  الس�ؤال؛  هذا 
البحث  صميم  من  وليس  جانبي،  إضافي  أمر  هو  إنما  االهتم�ام  ذل�ك  ف�إن 
أولئك  إن  غيره.  الجيولوجي...أو  أو  البيولوجي،  أو  الفيزيائي،  أو  الطبيعي، 
المجاالت  تلك  في  وخبراتهم  الطبيعية  معارفهم  يس�تخدمون  إنما  العلماء 
هذا  من  الثاني  القسم  مة  ُمقدِّ –في  اإلشارة  سبقت  (وقد  موضوعة  كأصول 
بحٌث  الله  وجود  في  فالبحث  الموضوعة(؛  األصول  معن�ى  الكت�اب– إل�ى 
الجانبية  والمعلومات  المعارف  بتلك  االس�تعانة  تتم  وإنما  بحت)6)،  عقليٌّ 
عناصر  تخيُّل  لنا  ب  وتقرِّ الفهم،  علينا  ل  تس�هِّ كأمور  العلم  ف�روع  بقي�ة  م�ن 
والبحث  االس�تدالل  يظل  ولكن  االس�تدالل،  وأط�راف  وُمقدمات�ه  البح�ث 

د. تردُّ أدنى  األمر  هذا  في  يوجد  وال  بحتًا،  عقليًّا 
جيٌد  أمٌر  فذلك  الطبيعية؛  العلوم  في  بمعلوماتك  تستعين  أن  شئت  إن 
االس�تدالل  ولكن  القضية،  أطراف  ر  تصوُّ لك  س�ُيقرب  ألن�ه  من�ه؛  مان�ع  ال 
لنا  يحش�ُد  حين  الطبيعي  والعالم  ت�ام.  عقليٌّ  بح�ٌث  نفس�ه  والبح�ث  نفس�ه 

عب�د  محم�د  تعري�ب:  ص155.  المقارن�ة  األيديولوجي�ة  تق�ي:  محم�د  المصب�اح،   (6(

المنعمالخاقاني.
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ينفي  أو  ُيثبت  استنتاج  في  نفسه  ُيقحم  ثم  الطبيعية،  المعلومات  من  الكثير 
المس�رح؛  على  الس�احر  خدعة  ُيمارس  إنما  بذل�ك  فإن�ه  الل�ه،  وج�ود  في�ه 
تعتمد  المس�رح  س�احر  ِخَدع  أن  فكما  قبعته.  من  أرانب  لن�ا  ُيخ�رج  حينم�ا 
أنامله  تلعب  الذي  الوقت  في  معين  أمر  على  بالتركيز  الجمهور  إلهاء  على 
في  يرى  الذي  الجمهور  به  ُيفاجئ  آخر  ش�يء  إخفاء  أو  إلظهار  س�ة  الُمتمرِّ
على  كثيًرا  ُنركز  يجعلن�ا  حين  الطبيعي  العالم  فكذلك  ا،  س�حريًّ أم�ًرا  ذل�ك 
أن  العقلية–  –بقدرات�ه  فيه  ُيح�اول  الذي  الوق�ت  ف�ي  الطبيعي�ة،  معلومات�ه 

الله. وجود  فيه  ينفي  أو  ُيثبت  عقليًّا  استدالالً  ُيجري 

ومربط  عقلية،  عملي�ة  واالس�تدالل  البحث  ُعم�دة  أن  ه�ي  فالحقيق�ة 
من  العقلي  الجانب  ولوال  غي�ر.  ال  عقلي  الله  وجود  ف�ي  والنف�ي  اإلثب�ات 
كومة  من  أكثر  كان  ولم�ا  قائمة،  البرهان  لذل�ك  اس�تقام  لم�ا  اس�تدالل  أي 
–كما  ولظل  بحثن�ا،  مجال  في  ش�يئًا  تفيدن�ا  ال  خاص�ة  أو  عام�ة  معلوم�ات 
فالله  التلفاز؛  أس�الك  خالل  من  التلفازي  البرنامج  عن  بحثًا  س�ابقًا–  قلنا 
للبحث  ُيمكن  فكيف  مادي؛  غير  ش�يء  الباحثون،  وجوِده  عن  يبحث  كما 
يثبته  أن  الطبيعي  للبحث  فأنَّى  الطبيعة  فوق  ش�يء  وهو  يجده،  أن  المادي 

ينفيه؟! أو 

بالبحث  االس�تعانة  –بدون  الطبيع�ي  الباح�ث  إجاب�ة  إن  نق�ول  لس�نا 
بأصل  له�ا  عالقة  ال  إجاب�ة  إنه�ا  نق�ول  ب�ل  خاطئ�ة،  إجاب�ة  العقل�ي– ه�ي 
الس�ؤال  كان  فكأنما  رأس؛  من  الس�ؤال  بموضوع  لها  عالقة  وال  البحث، 

!)2+2) في  البحث  خالل  من  الجواب  وكان  الوردة  لون  عن 

في  عقليًّا  بحثًا  يكون  أن  بد  ال  نفًيا  أو  إثبات�ًا  الل�ه  ع�ن  فالبح�ث  إذن؛ 
وجدانية  بمقدمات  اكتفى  أو  طبيعية،  بمقدمات  اقترن  سواء  المطاف؛  نهاية 
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تصلح  عامة  قاعدة  هنا  ها  س  نؤسِّ أن  العزيز  قارئنا  لنا  ليسمح  لذا  بديهية؛ 
العلوم  "أن  مفادها:  متحقق؛  هو  وما  سيأتي،  ولما  مضى،  ما  على  لالنطباق 
أو  إثبات  تس�تطيع  ال  العقلي،  البح�ث  إل�ى  صحي�ح  اس�تناد  دون  الطبيعي�ة 
استماتت–  –وإن  ذلك  في  المحاوالت  فإن  لذلك  إطالقًا؛  الله  وجود  نفي 
(المقدمات  القضية  أطراف  ر  وتصوُّ توضيح  إطار  في  إال  مفيدة،  تكون  فلن 

.(7( المنطق("  بتعبير  الصغرى 

الوجدان والوجود

إلثبات  نعود  البحث،  تسلس�ل  من  التالية  النقطة  إلى  ننتقل  أن  وقبل 
فعندما  والوضوح؛  الثبات  م�ن  مزيًدا  نمنحها  حتى  ُمج�دًدا؛  الم�ارة  النقط�ة 
ذلك  على  نعثر  قد  فإننا  الطبيعي،  البحث  خالل  من  ما  أمر  وجود  في  نبحث 
البحث  قبيل:  من  الطبيعيات؛  نطاق  في  داخاًل  الشيء  ذلك  كان  إن  الشيء 
البحث  أو  ة،  مجرَّ أو  نج�م،  أو  البح�ث ع�ن كوكب،  أو  ذري،  ُجس�يم  ع�ن 
قد  ولكننا  بالخاليا،  الوراثية  المادة  في  معين  مرض  (مورثات(  جينات  عن 
نطاق  في  يزال  ال  –والحديث  عنه  نبحث  الذي  الشيء  ذلك  على  نعثر  ال 
نبحث  كنا  الذي  الشيء  نجد  ال  عندما  الحالة  هذه  وفي  الطبيعية–  األشياء 
بحثنا  أننا  بمعنى:  الوجدان"؛  "عدم  هي  للوضع  الصحيحة  التسمية  فإن  عنه، 
الوجدان"  "عدم  حالة  من  نستنتج  أن  ُيمكن  ال  ولكن،  نجده.  ولم  شيء  عن 
الوجود(!  بع�دم  نس�ميه  ما  (وهو  ُمطلق�ا،  موج�وًدا  لي�س  الش�يء  ذل�ك  أن 
عدم  على  يدل  ال  الوج�دان  "عدم  يقولون  فكما  ذل�ك.  يس�عنا  ل�ن  بالطب�ع 
العثور  وعدم  ما  شيء  عن  البحث  عند  قوله  ُيمكنك  ما  غاية  إن  الوجود". 
منطقيًّا  غًا  ُمس�وِّ تملك  ال  ولكنك  عن�ه،  بحثت  ما  تجد  ل�م  أن�ك  ه�و  علي�ه 

155 السابق  المصدر   (7(
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من  قاصًرا  كان  بحثك  فلع�ل  موجود؛  غير  الش�يء  ذل�ك  إن  لتق�ول  واح�ًدا 
آخر. سبب  ألي  أو  البشرية  القدرات  أو  الوسيلة  حيث 

العقلي  البحث  على  فقط  ُمقتصر  ما  شيء  وجود  عدم  إثبات  إن   ...
الوجدان،  عدم  هو:  إثباته؛  ُيمكن  ما  أقصى  فإن  ذلك،  سوى  ما  أما  غير.  ال 
اجتماع  عن  تبحث  عندما  العقلي،  البحث  في  ولكن  الوجود.  عدم  وليس 
النقيضين  إن  تقول  أن  وأريحية  ثقة  بكل  تس�تطيع  فإنك  (مثاًل(؛  النقيضين 
وقت  أي  في  يجتمعا  ول�ن  حالًيا،  يجتمعان  ال  وأنهم�ا  س�ابقًا،  يجتمع�ا  ل�م 
أو  (وجدان  عن  تبحث  أن  حتى  تحتاج  ال  إنك  بل  إطالقًا،  المس�تقبل  في 
اجتماعهما؛  وامتناع  باستحالة  تحكم  حتى  النقيضين  اجتماع  وجدان(  عدم 
والحكم  أطرافه  ر  تص�وُّ بمجرد  إليه  للتوصل  يكف�ي  إنم�ا  الحك�م  ه�ذا  ألن 

مباشرة. عليها 
قد  فإنما  ما،  أمر  وجود  عدم  إثب�ات  عي  يدَّ طبيع�ي  باح�ث  ف�أي  إذن؛ 

أمرين: أحد  في  وقع 
ح  ُيصرِّ ولم  ضمني،  بشكل  العقلي  البحث  من  شيئًا  استعار  أنه  إما   –
بذل�ك، ونس�ب االس�تنتاج إل�ى بحثه الطبيع�ي من ب�اب الخلط أو 

ذلك. غير  أو  الخطأ 
من  اس�تنتاجه  ُيمكن  ال  أمر  باس�تنتاج  وغي�ره  نفس�ه  غال�ط  أن�ه  أو   –

الطبيعي. البحث 
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الف�صل الثاني

 حكم القانون

ة العقل؟ أم حاكميَّ

المواضيع  أه�م  م�ن  تحدي�ًدا،  الموض�وع  وه�ذا  الفص�ل،  ه�ذا  لع�ل 
من  والفكرية  الفلس�فية  لالس�تنتاجات  مناقش�تنا  إطار  في  بحثها  يجُدر  التي 
الموضوع  هذا  تعليم  يت�م  أن  يجُدر  أنه  أعتقد  إنَّن�ي  ب�ل  العلمي�ة،  البح�وث 
كثرة  بس�بب  وذلك  العلمية؛  البحوث  صات  تخصُّ في  جامعي  طال�ب  ل�كل 
عدم  بسبب  الطبيعيات؛  علماء  قبل  من  المجال  هذا  في  تقع  التي  األخطاء 
والبحث  الطبيعي،  العلمي  البحث  بين  العالقة  في  أساسية  بمبادئ  اإلحاطة 
فيها  ُيكمل  التي  والطريقة  لآلخر،  منهما  كل  حاجة  ومدى  الفلسفي،  العقلي 

اآلخر. منهما  كل 

ما المقصود بالفلسفة؟

هذه  فإن  العادة،  "في  الفلسفة"  عن  األول  الفصل  في  الكاتب  قال 
التطورات  مع  تتواكب  لم  ألنها  ميتة؛  الفلسفة  ولكن  فلسفية،  أسئلة  األسئلة 
حمل  فقد  وعليه؛  الفيزي�اء.  علوم  ف�ي  وبالخصوص  العل�وم،  ف�ي  الحديث�ة 
تقديم  هو  الكتاب  هذا  وهدف  والبحث،  االستكشاف  شعلة  الطبيعة  علماء 

الحديثة". والنظريات  االكتشافات  وحي  من  إجابات 
قلم؛  ة  بجرَّ بالموت  الفلس�فة  على  حكم  قد  الكاتب  فإن  نرى؛  وكما 
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العلوم!  في  الحديثة  التطورات  مع  تتواك�ب  لم  الفلس�فة  بأن  ُحكم�ه  ًمعل�اًل 
عن  �ا  جذريًّ يختل�ف  الفلس�فة  ع�ن  الكات�ب  مفه�وم  أن  عل�ى  يدلن�ا  وه�ذا 
يس�تعمل  كلينا  أن  فمع  الكريم.  القارئ  على  بطرحه  نرغب  الذي  المفهوم 
ا،  جدًّ ُمختلف  والكات�ب(  (نح�ن  لدين�ا  المقص�ود  أن  إال  "الفلس�فة"،  لف�ظ 
المفكرين  آراء  مجم�وع  هو:  بالفلس�فة؛  الكاتب  مقصود  من  لن�ا  يب�دو  فم�ا 
مس�ائل  في  القدماء  أس�اطير  يش�مل  ما  وحتى  بل  واألوروبيين،  اليونانيين 
إلى  الخارقة...وما  والقوى  والمعجزات  للخالق  والحاجة  والطبيعة،  الكون 
الكاتب  استعراض  سه من  تلمُّ نستطيع  ما  الفهم؛ هو:  لهذا  يدعونا  وما  ذلك. 
الظواهر  عمل  وآليات  الكون،  تص�ف  التي  والقصص  األس�اطير  لمختل�ف 
من  عدد  في  والمعج�زات  والخلق  للك�ون  تفس�يراتهم  ووص�ف  الطبيعي�ة، 
المسائل؛  لنفس  الحديثة  العلمية  بالتفسيرات  يعقبها  والتي  الكتاب،  فصول 
شعلة  الطبيعة  علماء  حمل  فقد  "وعليه؛  بقوله:  أعاله  ذكره  ما  بذلك  ُمطبِّقًا 

والبحث....". االستكشاف 
المختلفة،  المراحل  من  بالعديد  فعاًل  مرَّ  قد  الفلسفة  ُمصطلح  إن   ...
ث  تحدَّ إن  عجب  فال  لذلك  منه�ا؛  مرحلة  كل  في  ُمختلف�ة  معان�ي  وحم�ل 
يس�عنا  ال  وُهنا؛  يقصدانه.  فيم�ا  ُمختلفين  واديي�ن  ف�ي  وهم�ا  عنه�ا  طرف�ان 
–بشكل  ح  سنوضِّ وإنما  منها،  والمقصود  الفلسفة  تعريف  تاريخ  استعراض 
ُوصوال  الزمن)1)،  من  مختلفة  مراحل  على  "الفلسفة"  لفظة  عنته  ما  عابر– 
المصطلح  ربط  الكري�م  القارئ  يس�تطيع  حتى  منها؛  نحن  نقص�ده  م�ا  إل�ى 

وُيسر. بسهولة  األفكار  تسلسل  ومتابعة  بمعناه، 
العلوم  لجمي�ع  ا  عامًّ "اس�ًما  كان�ت  مراحله�ا  أول�ى  ف�ي  الفلس�فة  إن 

12 الفلسفة،  في  تمهيدية  محاضرات  العبود، علي،    (1(
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النظرية،  العلوم  هم�ا:  رئيس�يين؛  قس�مين  إلى  �مونها  يقسِّ وكانوا  الحقيقي�ة، 
والرياضي�ات،  الطبيعي�ات،  تش�مل:  النظري�ة  فالعل�وم  العملي�ة؛  والعل�وم 
األخالق،  إل�ى:  �م  تقسَّ كان�ت  فق�د  العملي�ة؛  العل�وم  أم�ا  واإللهي�ات")2). 
أخرى  بمراحل  الفلسفة  ت  مرَّ الوقت  ُمرور  ومع  المنزل.  وتدبير  والسياسة، 
ولكنها  والفكرية،  والسياسية  التاريخية  بالعوامل  متأثرة  ونزوالً–  –صعوًدا 

فشيئًا؛  شيئًا  أكثر  ا  فكريًّ طابًعا  اتخذت  بها  وتشعُّ صها  وتخصُّ العلوم  ع  تفرُّ مع 
واالجتماعيات؛  والسياس�ة  والرياضي�ات  الطبيعي�ات  ع�ن  انفصل�ت  حت�ى 

األرسطي. المنطق  على  المبني  المحض  العقلي  بالبحث  لتختص 

عليها  ُيطلق  (والتي  فصاعًدا  اآلن  منذ  سنقصدها  التي  الفلسفة  إن   ...
بأنها  فوها  عرَّ الت�ي  ه�ي  اإللهي�ة"(؛  "الحكم�ة  األول�ى" أو  "الفلس�فة  أيًض�ا 
ر من  نتذكَّ موجود")3). ولعلنا  هو  بما  الموجود  أحوال  عن  الباحث  "العلم 
الفلسفة  علم  موضوع  أن  إلى  أشرنا  أننا  الماضي،  الفصل  من  مرَّ  ما  خالل 
أي:  موجود"؛  هو  بما  ب�"الموجود  أيضا  عنه  وُيعبَّر  الوجود"،  "ُمطلق  هو 
النوع من  فإن هذا  وكما يتضح؛  له".  دة  محدَّ ماهية  تحديد  دون  "الموجود 
وصفها  والتي  الكاتب،  إليها  أشار  التي  الفلسفة  عن  كثيًرا  ُمختلف  الفلسفة 
ومنذ  يقصدها.  كان  التي  للفلسفة  بالنسبة  عليه  معه  نتفق  ما  وهو  ميتة،  بأنها 
ما  على  مقصوًرا  "الفلسفة" سيكون  لمصطلح  استخدامنا  فإن  اللحظة،  هذه 

بالتحديد)4). الفقرة  هذه  في  به  فناها  عرَّ

ج17/1 الفلسفة،  تعليم  في  الجديد  المنهج  مصباح،  تقي  محمد  اليزدي،   (2(

)3)  الطباطبائ�ي، محم�د حس�ين: بداية الحكمة، مقدمة ف�ي تعريف هذا الفن وموضوعه 

وغايته
)4)  أنظر: تعليق بعنوان "الفلسفة اإللهية أو الفلسفة األولى: التعريف واألدوات والمنهج، 

الكتاب في خاتمة  األول  التعليق 
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النقطة التالية من النقاش ستتناول موضوع القوانين العلمية بالتمحيص 
القانون. حكم  ومسألة 

القانون العلمي

تجريبية  مالحظات  على  مبنيٌّ  "تصريح  بأنه  العلمي  القانون  ف  ُيعرَّ
أنها  وش�روطها:  خصائصها  ومن  العالم".  أنح�اء  بعض  تص�ف  ُمتك�ررة، 
تنطبق  وأنها  منها،  اشتُّقت  التي  المالحظات  تلك  نطاق  على  فقط  تنطبق 
الظروف  نفس  تح�ت  النطاق،  ذل�ك  نفس  وف�ي  الطريق�ة،  بنف�س  دائًم�ا 
العلماء  معظم  ف�إن  العظيم"؛  "التصمي�م  في  هوكن�ج  وبتعبي�ر  الطبيعي�ة. 
)ظواهر(  مالحظة  على  مبنيَّة  "قاعدة  هو  العلمي  القانون  أن  على  يتفقون 
القاعدة  تلك  عليها  تبنى  التي  األولية  الحالة  بعد  لما  تنبؤات  وتقدم  ُمنتظمة، 
تلك  تعميم  على  "قدرتنا  هو  العلمي  القان�ون  ف�إن  وعلي�ه؛   .")48 )ص: 
وأماكن  أوقات  في  ومالحظته  مش�اهدته  ُيمكن  ما  عل�ى  الموصوف�ة  الحال�ة 

مشابهة". ظروف  ذات  أخرى 
وصف  ه�و  العلم�ي  القان�ون  أن  �ح  يوضِّ ذل�ك،  ف�ي  التدقي�ق  إن   ...
التي  االعتبارية  العالقات  مقابل  (في  الطبيعية  األش�ياء  بين  وجودية  لعالقة 
اإلشارات  مصابيح  ألوان  بين  العالقة  قبيل  من  البشر  بين  عليها  االتفاق  يتم 
وجود  بين  ضروري�ة  عالقة  هن�اك  أن  بمعن�ى  الم�رور(؛  وقواني�ن  الضوئي�ة 
–كما  العالقة  وهذه  (ب(.  الطبيع�ي  الش�يء  ووجود  (أ(،  الطبيع�ي  الش�يء 
طبيعية  ظروف  ظل  في  تتخلف  وال  تختلف  ال  السابقة–  الفقرة  من  يتضح 
ويعبِّر  و(ب(،  (أ(  الشيئين  بين  العالقة  تلك  يصف  العلمي  والقانون  ُمعينة. 

أخرى. تارة  الرياضي  التعبير  خالل  من  أو  تارة،  األلفاظ  خالل  من  عنها 
تلك  عن  نتكلم  الواق�ع  في  فإننا  القانون؛  حك�م  ع�ن  نتكل�م  وحينم�ا 
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عالقة  إنها  نقول  أن  نستطيع  الطبيعية،والتي  األشياء  بين  الضرورية  العالقة 
ظل  في  (أ(  الطرف  وجود  إن  حيث  األطراف؛  تلك  بين  السببية  أو  العلِّية 
هو  الثاني  وجود  وأن  بالضرورة،  (ب(  الطرف  وجود  ُيحتِّم  معينة،  ظروف 

العلِّية)5). قانون  جوهر  هو  وهذا  األول..  لوجود  ضروري  نتاج 
على  نتعرف  كيف  آخ�ر:  س�ؤاٌل  الذهن  إلى  يتبادر  النقط�ة  ه�ذه  وعن�د 
هو  المالحظات  في  التكرار  تسجيل  وعملية  االستقراء  هل  العلمي؟  القانون 
كاماًل،  كان  إن  االستقراء  أن  ستالحظ  كما  ولكن  الطبيعي؟  القانون  ُينتج  ما 
ومكان،  زمان  كل  في  توجد  أن  ُيمكن  والتي  الموجودة  العينات  كل  وشمل 
فعندها  ناقًصا؛  االستقراء  كان  إن  أما  طبيعي.  لقانون  تحتاج  ال  عندها  فإنك 
من  الس�ببية  عالقة  واس�تنباط  القانون،  اس�تنباط  على  أخرى  مش�كالت  تطرأ 
تتعلق  ال  إليها  الوصول  في  نرغب  التي  النقطة  إن  وحيث  المشاهدات.  تلك 
إذن؛  تفاصيله)6).  في  ق  نتعمِّ لن  فإننا  به؛  يتعلق  وما  االس�تقراء،  في  بالبحث 

الديناني، غالم حس�ين اإلبراهيمي: القواعد الفلس�فية العامة في الفلس�فة اإلس�المية   (5(

ج1ص144.
)6)  م�ا ه�و ع�دد التك�رار المطلوب في المالحظات التجريبية حتى نقول أن هناك عالقة 

س�ببية بين أطراف المالحظة وأن هناك قانونا علميا يربط بين تلك األطراف؟ وعلى 
أنه  فإننا نجد  الماء في ظل ظروف طبيعية معينة  المثال: عندما نسخن عينة من  سبيل 
لنفس  التس�خين  نكرر عملية  مئوية، وعندما   100 الحرارة  الغليان عند درجة  في  يبدأ 
العين�ة م�ن الم�اء م�رارا نجد أن الغليان يحدث في نفس درجة الحرارة، ثم ننتقل إلى 
عينة أخرى من الماء تحت نفس الظروف الطبيعية ونسخنها فنجد أن الغليان يحدث 
ف�ي نف�س درج�ة الح�رارة، ومع تكرر هذه المالحظة نس�تنتج أن الماء (في كل زمان 
وم�كان( يغل�ي عن�د درج�ة حرارة 100 مئوية في ظ�روف طبيعية معينة، وهنا يحق لنا 
أن نتساءل عن السبب في هذا التعميم الذي أخذناه من مالحظات جزئية محددة في 
زمان مستقبلي  في  الماء  أن  أن نحكم  لنا  تسنى  وأزمنة معدودة، كيف  أماكن معدودة 
ومكان مختلف سيس�لك نفس الس�لوك إذا توفرت له نفس الظروف الطبيعية؟ فلعل 
الغلي�ان عن�د درج�ة ح�رارة 100 مئوي�ة ف�ي ظ�روف طبيعية معينة مقص�ور على تلك 
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الطرفين في  بين  السببية  العالقة  نرجع للسؤال: ما مالك استخالص واستنباط 
علمي؟ قانون  هو  إليه  توصلنا  ما  أن  نعلم  يجعلنا  الذي  وما  العلمي؟  القانون 

المكونات العقلية في طبخة القوانين العلمية

بين  يربط  الذي  الرابط  ذلك  عن  والبحث  التأمل  نهاية  في  نجد  إننا 
العلمي؛  القانون  في  الحكم  تعميم  وبين  الجزئية،  التجريبي�ة  المالحظ�ات 
عملية  في  نجريه  الذي  العقلي"  "الحكم  في  هو  والرابط  الجسر  ذلك  أن 
حكم  ب�"س�ريان  ُيس�ّمى  ما  هو  الُحكم  وه�ذا  العلم�ي.  القان�ون  اس�تنباط 
واحد")7)،  يجوز  ال  وما  يجوز  فيما  األمثال  "حكم  أن  ومنطوقه:  األمثال"؛ 
الحكم  ذلك  نفس  فإن  ما،  ش�يء  على  ما  حكم  انطبق  لو  أنه  به  وُيقصد 
فإن  السابق؛  مثالنا  وفي  الشيء.  ذلك  مع  يتماثل  ما  جميع  على  سيسري 
ظل  في  مئوية   100 ح�رارة  درجة  عند  الماء  (عل�ى  الغلي�ان  حك�م  انطب�اق 
أينما  الماء  ذلك  مع  يتماثل  ما  جميع  على  يس�ري  معينة(،  طبيعية  ظروف 

العين�ات الت�ي الحظناه�ا في تجاربنا فقط وأنه س�يحدث ف�ي درجة حرارة أخرى في 
نف�س الظ�روف الطبيعي�ة في م�كان آخر أو زمان آخر، إن الملحوظات التجريبية التي 
قمن�ا به�ا والت�ي يمكنن�ا أن نقوم به�ا جزئية محدودة معدودة وقليلة جدا بالنس�بة إلى 
مجم�وع الح�االت ف�ي الطبيع�ة، فحتى ل�و قمنا باختبار آالف العين�ات من المياه في 
الطبيعة فإن تلك اآلالف تعتبر قليلة جدا بالنسبة إلى مجموع عينات المياه في األرض 
(ه�ذا إذا فرضن�ا أن�ه ال يوج�د م�اء في مكان آخر غي�ر األرض، وهو فرض غير مبرر 
تلك  بين  أننا صنعنا جسرا  العلمي هو  القانون  به في عملية صنع  قمنا  ما  إن  إطالقا(، 
الح�االت التجريبي�ة القليل�ة جدا وبين تلك الحاالت األخ�رى الكثيرة جدا والتي لم 
إلى  الجس�ر  القليلة جدا عبر ذلك  الحاالت  بتس�رية وتمرير حكم  يتم تجربتها وقمنا 
تل�ك الح�االت الكثي�رة ج�دا وألصقنا ذلك الحكم بها، ومن حقنا بالطبع أن نتس�اءل 
عن ذلك الجسر السحري الذي يأخذ حكما من القليل المجرب من العينات ويلصقه 

منها. المجرب  غير  بالكثير 
ج1ص169. السابق  المصدر    (7(
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أنها  عليها  وصدق  األرض،  بقاع  أقصى  من  ماء  بعينة  لنا  جيء  فلو  كان؛ 
ستكون  فإنها  التجريبية،  المالحظة  عليها  أجرينا  التي  الماء  عينة  مع  تتماثل 
نفس  في  التجريبية  الماء  عينة  على  جرت  التي  األح�كام  بنف�س  محكوم�ة 

العلمي)8). القانون  نستخلص  جعلنا  ما  وهذا  الطبيعية.  الظروف 
فهناك  يقتصر على هذا؛  العلمي ال  القانون  في صنع  العقل  دور  إن  بل 
–معا–  وهما  تجريبي؛  علمي  قانون  أي  ُصنع  أيضا  يسبق  آخر  عقلي  قانون 
وأية  عنهما،  غنى  وال  علم�ي،  قانون  ُصنع  عملية  ألي�ة  ضروري�ان  ن�ان  ُمكوِّ
وبال  فارغة  وتجعلها  العلمية،  القوانين  تهدم  إنم�ا  منهما  لإلف�الت  محاول�ة 

هما: إليهما؛  الُمشار  العقليان  والقانونان  علمية..  قيمة 
(الس�بب(  العلة  إن  على:  ينصُّ  الذي  (الس�ببية(؛  العلِّية  قانون   –

وجود  فإن  العلة،  ُوجدت  ما  متى  وأنه  أبًدا،  يفترقان  ال  (النتيجة(  والمعلول 
ما  متى  وأنه  عن�ه.  يختلف  أو  يتخل�ف  أن  ُيمك�ن  وال  ض�روري،  المعل�ول 
مصدر  هو  القان�ون  وهذا  علت�ه.  وجود  عل�ى  ي�دل  فإن�ه  المعل�ول،  تواج�د 

أعاله)9). رأينا  –كما  أمثالها  إلى  األمثال  أحكام  سريان  مسألة  اشتقاق 
يحتمل  ال  علمي  قانون  فأي  النقيضين؛  اجتماع  استحالة  قانون   –

الوقت  نفس  في  ينتجه  وال  الثان�ي  الطرف  ُينتج  األول  الط�رف  ب�أن  الق�ول 
تؤدي  وال  الماء  غليان  إلى  تؤدي  مئوي�ة   100 ح�رارة  درج�ة  أن  أو  (مث�اًل(. 
الطبيعية.  الظروف  نف�س  تحت  العينة  لنفس  الوقت  نف�س  ف�ي  غليان�ه  إل�ى 

(10( تأمل.  أدنى  عند  واضح  أمر  وهذا 

ص169 المعرفة.  نظرية  جعفر:  السبحاني،    (8(

ص267 فلسفتنا  باقر:  محمد  الصدر،    (9(

)10)  الش�يرازي، محم�د ب�ن إبراهي�م: الحكم�ة المتعالي�ة ف�ي األس�فار العقلي�ة األربع�ة 

ج3ص442
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هي: ة؛  ُمهمَّ أمور  ة  عدَّ العزيز  القارئ  ها  أيًّ معي  وستالحظ 
النقيضين،  اجتم�اع  اس�تحالة  وقانون  (الس�ببية(  العلِّي�ة  قان�ون  أن   .1
أو  ُمسبقة  تجارب  أية  على  يعتمدان  ال  أنهما  بمعنى  بديهيان؛  قانونان  هما 
ه  التوجُّ بُمجرد  ُمباشرة  بالعقل  إدراكهما  يتم  وإنما  سابقة.  حسية  ُمشاهدات 
للتصديق  يكفي  ذهنيًّ�ا  تصورهما  د  مجرَّ إن  حي�ث  أطرافهم�ا؛  إل�ى  الذهن�ي 
في  هي  إنما  لنقضهما  محاول�ة  أية  فإن  ذلك؛  م�ن  أكث�ر  ب�ل  بصحتهم�ا)11). 

ذلك؟ كيف  لهما.  مباشر  غير  إثبات  الواقع 
ونتأكد: لنرى، 

غير  والس�ببية  العلِّي�ة  قان�ون  أن  عل�ى  الدلي�ل  أقم�ت  أن�ك  لنفت�رض 
خطأ  على  نا  يدلُّ أقمته  الذي  الدليل  ذلك  كان  إن  عندها  سنتساءل  صحيح؛ 
خطأ  على  نا  يدلُّ ال  كان  إن  (؟(،  ذل�ك  على  يدلن�ا  ال  أن�ه  أم  الس�ببية  قان�ون 
نا  يدلُّ كان  إن  أما  َمْدعاه.  يثبت  لم  ألنه  له؛  قيمة  ال  دليل  فإنه  السببية،  قانون 
السببية  بعالقة  يتم  إنما  إثباته  أراد  وما  الدليل  بين  الرابط  فإن  َمْدعاه،  على 
وهو  الس�ببية،  قانون  بخطأ  إلدراكنا  وعلة  س�بًبا  كان  الدليل  إن  حيث  فقط؛ 
ال  السببية  قانون  بأن  واالستسالم  التسليم  من  بد  فال  إذن؛  صريح.  تناقض 
الدليل  هي  الوس�يلة  تلك  أصبحت  وإال  كان�ت،  وس�يلة  بأية  هدم�ه  ُيمك�ن 

صحته. على 
وإال  منه،  التخلص  ُيمكن  ال  أيًضا  النقيضين  اجتماع  اس�تحالة  قانون 
سواء. والجهل  العلم  وكان  ونقيضه،  القانون  ولصح  ونقيضه،  الشيء  لجاز 

–كما  النقيضين  اجتم�اع  اس�تحالة  قان�ون  أن  أيًض�ا:  بالذك�ر  الجدي�ر 
وذلك  أيًضا؛  صحت�ه  إثباته  يس�تحيل  خطئه– فإنه  وإثب�ات  نقض�ه  يس�تحيل 

ص106 اإلنسانية  المعارف  أصول  تقي:  محمد  المصباح،   (11(
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فإن  لذا  برهان؛  أي  عليها  يبتني  التي  األساس  والقاعدة  األولى  اللبنة  ألنه 
بالبديهة. ثبوته  عن  متأخرة  مرحلة  في  تأتي  إثباته  محاولة 

بصيغة  يصيغه  فإنه  علمي،  قانون  أي  يصنع  عندما  السببية  قانون  إن   .2
الحديد  قطع  –بالمالحظة– أن  تكتشف  عندما  المثال:  سبيل  فعلى  شرطية؛ 
وبين  الحديد  ذات  بين  يرب�ط  قانون  صياغة  في  وترغ�ب  بالح�رارة،  د  تتم�دَّ
القانون على قطع أخرى، ستقول  تطبيق  فإنك عند  بالحرارة؛  د  التمدُّ خاصية 
في  األولى  مع  ُمتماثلة  أيًضا  األخرى  القطع�ة  أن  ثب�ت  وإذا  ص�دق،  إن  إن�ه 
الحرارة كما فعلت األولى.  الطريقة تجاه  بنفس  فإنها ستنفعل  كونها حديًدا؛ 
خالل  من  الس�ببية  قانون  صاغه  الذي  العلمي  القانون  فإن  أخرى:  وبعبارة 
األمر  لك  س�ُيترك  واحد(،  يجوز  ال  وما  يجوز  فيما  األمثال  (حكم  قاعدة 
باإلقرار  تكفلت  فإن  األول�ى؛  مع  ُمتماثلة  الثانية  القطع�ة  كان�ت  إن  د  لتح�دِّ
(12( الظروف.  نفس  في  سلوكهما  بتماثل  سُيلزمك  القانون  فإن  بمثلْيتهما؛ 

تكون  أن  أراد هوكنج  التي  (التجريبية(  العلمية  القوانين  أن  إلى  وصلنا 
لها الحاكمية الُعليا على تفكيرنا؛ إنما هي بنفسها محكومة وخاضعة بدورها 
للعقل والمنطق والبديهة. وفي هذه الحالة، تكون الحاكمية الحقيقية للعقل، 
أخرى؛  نقطة  –بدوره– إلى  يقودنا  التجريبية. وهذا  والنماذج  للتجربة  وليس 
التجريبية  العلمية  النماذج  بين  ظاهري  تعارض  وجود  حالة  ف�ي  أن�ه  وه�ي: 
العقلي  القان�ون  أو  البديه�ي،  العقل�ي  القان�ون  وبي�ن  الطبيعي�ة  العل�وم  ف�ي 
ش�ك.  أدنى  بال  الراجحة  هي  العقلي  القان�ون  ِكف�ة  ف�إن  الثاب�ت؛  الُمبره�ن 
النقيضين؛  اجتماع  بإمكانية  يقضي  علمي  تجريبي  نم�وذج  هناك  ُوج�د  فل�و 
األخذ  نس�تطيع  ال  بل  بجدية،  النموذج  هذا  مثل  نأخذ  أن  نس�تطيع  ال  فإننا 

مصدر سابق. ص171.  المعرفة  نظرية  جعفر:  السبحاني،    (12(
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وإنما  منه،  ُرتبة  أعلى  عقلي  قان�ون  مع  يصطدم  ألنه  فقط  لي�س  ُمطلق�ا؛  ب�ه 
النموذج  نفس  يهدم  أن  ش�أنه  من  النقيضين  اجتم�اع  بإمكاني�ة  اإليم�ان  ألن 
النموذج  هذا  صحة  اجتماع  إمكانية  سيقتضي  إنه  حيث  التجريبي؛  العلمي 
نفس  في  وخطًأ  صحيًحا  النموذج  ذلك  فيكون  ذاته؛  الوقت  في  خطئه  مع 

(13( معا!  الوقت 

الُكتب  أن  إلى  اإلشارة  من  بأس  فال  النقطة؛  هذه  إلى  وصلنا  وطالما 
كثيًرا  المتخصصين؛  لغير  العلمية  النظريات  تش�رح  التي  الُمبس�طة  العلمية 
للحدس  معاكس�ة  "مفاهيم  تش�مل  الحديثة  العلمية  النظري�ات  أن  تذك�ر  م�ا 
من  ُبعَدا  الزم�ان  ك�ون  قبي�ل  م�ن   )counter–intuitive concepts( "الع�ام
الزمكان"  ب�"نسيج  ُيسمى  فيما  الثالثة  المكانية  األبعاد  مع  الُمدمجة  األبعاد 
يوجد  ال  أمٌر  ذاته  حد  في  وهذا  الزمن،  نسبية  قبيل  من  أو  )space time(؛ 
الحياة  في  عليه  للُمتعارف  ُمخالفًا  كان  وإن  تماًما  ونقبله  من�ه،  عقل�ي  مان�ع 
مألوفًا  يكون  أن  شأنه  من  فهو  منا؛  للبعض  غريًبا  بدا  وإن  االعتيادية،  اليومية 
في  أحيانًا  المقدار  هذا  يتخطى  األمر  ولكن  الزمن،  مرِّ  عل�ى  ا  ج�دًّ ومتقب�اًل 
ويغلفونها  عقاًل،  ُمستحيلة  أخرى  أموًرا  مؤلفوها  يفرض  حينما  الكتب  تلك 
العقل،  مش�رحة  من  تمريرها  بهدف  للحدس؛  الُمعاكس�ة  المفاهيم  بغالف 
"عالم"  أي  من  ذلك  نقبل  –كعقالء– أن  ُيمكننا  ال  وحينها  المنطق؛  وُغربال 
القبول  ألن  ذلك  وإنجازاته؛  وش�هاداته  وش�هرته  س�معته  كانت  مهما  كان، 
أن  وواضح  العاقل.  وغير  العاقل  بي�ن  فاصل  خط  ه�و  العقلي�ة  باالس�تحالة 
يسعنا  فلن  فال  وإال  باألول،  عاقاًل  يكون  أن  فعليه  عالًما؛  يكون  لكي  المرء 

الثاني في خاتمة  القانون والقواعد والتطبيقات" التعليق  "السببية:  )13)  أنظر تعليق بعنوان 

الكتاب.
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يكن  لم  إن  غيره  أو  طبيعي  علمي  مجال  أي  في  عالم  أي  طروحات  قبول 
ض  س�نتعرَّ القادمة،  الفصول  وفي  األساس�ية.  وقوانينه  العقل  بحدود  ُملتزما 
العلمي  الطرح  بي�ن  االختالف  فيها  وق�ع  التي  المفاهي�م  ه�ذه  م�ن  لبع�ٍض 
مثل  إلى  المؤدِّي  الخطأ  موق�ع  ى  وس�نتحرَّ العقلي،  القانون  وبي�ن  الطبيع�ي 

الطرحين. بين  الشرخ  هذا 

القانون العلمي والنموذج العلمي والواقع الخارجي!

طرح  من  بد  ال  ومناقش�تها؛  العلمية،  التفاصيل  ف�ي  الُول�وج  وقب�ل 
يقول:  حيث  كتاب�ه؛  بدايات  ف�ي  هوكنج  لها  ق  تط�رَّ ا  ج�دًّ �ة  ُمهمَّ مس�ألة 
الظواهر  نفس  نظريت�ان( وصف  اس�تطاعت  )أو  نموذج�ان  اس�تطاع  م�ا  "إذا 
واقعية  أكث�ر  النموذجي�ن  أح�د  إن  نق�ول  أن  نس�تطيع  ال  فإنن�ا  واألح�داث؛ 
ُمريًحا  نجده  ال�ذي  النموذج  اعتماد  في  أح�راًرا  نكون  إننا  ب�ل  اآلخ�ر،  م�ن 
على  العلمي  للقان�ون  ُمتداوالً  تعريف�ًا  أعاله  ذكرنا  ق�د  وكن�ا  لن�ا".  أكث�ر 
أنحاء  ُمتكررة تص�ف بعض  مبن�يٌّ عل�ى مالحظ�ات تجريبية  "تصري�ح  أن�ه 
الخارجي  الواق�ع  تصف  أن  بين  فارًق�ا  هن�اك  أن  هن�ا  ويتض�ح  العال�م". 
أن  يستطيع  نموذًجا  تطرح  أن  وبين  العلمي،  القانون  خالل  من  هو  كما 
تتطابق  تنبؤات  لنا  وُيقدم  ُمرٍض،  بشكل  الخارجي  الواقع  يفسر  أو  يصف 
ففي  لذلك.  المتاحة  الوس�ائل  عبر  الواقع  من  نالحظه  ما  مع  تتش�ابه  أو 
صورة  في  الواقع  هو  العلمي  القانون  بأن  القول  نستطيع  األولى،  الحالة 
ما  غاية  وإنما  ذلك،  عي  ندَّ أن  نستطيع  فال  الثانية،  الحالة  في  أما  أخرى. 
العلمية،  النظرية  تلك  أن  أو  العلمي،  القانون  هذا  أن  هو:  ادعاءه؛  ُيمكننا 
في  يكون  قد  ال�ذي  الخارجي  للواقع  ممك�ن  وص�ف  وأدق  أق�رب  ه�ي 

ُمعين. مستوى  في  ُمختلفًا  أمًرا  الحقيقة 
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ووجدته  األعلى  إلى  م�ا  بحجر  ألقيت  أنك  لو  المث�ال:  س�بيل  فعل�ى 
حوله  وما  الحجر  واقع  إن  تقول  أن  تس�تطيع  فإنك  األس�فل،  إلى  يس�قط 
أن  تحاول  عندم�ا  ولكن  معينة،  بس�رعة  األرض  إل�ى  س�قوطه  إل�ى  ُي�ؤدِّي 
ُمختلفين  اثنين  نموذجين  إلى  تصل  قد  فإنك  رياضي؛  بش�كل  ذلك  تصيغ 
األول:  فالنموذج  ا؛  جدًّ دقيق  بشكل  الظاهرة  تلك  يصفا  أن  بإمكانهما  تمامًا 
النموذج  أن  حين  في  الحجر.  وبين  األرض  بين  جاذبة  قوة  وجود  يفترض 
الحجر  على  ويفرض  محدود،  باألرض  المحيط  الفضاء  أن  يفترض  الثاني 
األرض  من  جاذبة  قوة  فعال  هناك  تكون  أن  دون  األرض  نحو  متجها  مساًرا 
في  ا  جدًّ ناجح  النموذجي�ن  كال  فإن  البس�يطة،  الحال�ة  ه�ذه  وف�ي  للحج�ر. 
منهما  أيٌّ  نتساءل:  يجعلنا  الذي  األمر  الظاهرة؛  لنفس  رقمية  تنبؤات  تقديم 
ُممثل  ثالث  نم�وذج  هناك  كان  إن  نتس�اءل  قد  بل  ه�و؟  كم�ا  الواق�ع  ُيمث�ل 
الخدمة  ناحية  م�ن  ناجحين  كان�ا  –وإن  األولي�ن  النموذجي�ن  وأن  للواق�ع، 

هو(؟(. كما  للواقع  ممثلين  غير  فهما  العملية– 
تحديد  في  ضيِّق  طريق  إلى  نصل  أننا  تعتقد  قد  القارئ  عزيزي  لعلك 
إلى  الوصول  إلى  طريقنا  في  أننا  تخشى  لعلك  بل  هو،  كما  ووصفه  الواقع 
إن  نلومك  ولن  الخارجي،  بالواقع  والتشكيك  ب�"السفسطائية"  ُيسمى  ما 
الثاني  الفصل  نهاية  في  تس�اءل  ف�"هوكنج" نفس�ه،  الظن،  هذا  عليك  غلب 
بأن هناك واقًعا  "ه�ل لدينا س�بب وجيه يدعونا لالعتق�اد  قائ�ال:  م�ن كتاب�ه 
على  المبني  ب�"الواقع  ُيسمى  ما  طرح  ثم  الخارج؟".  في  ُمستقاًل  موضوعيًّا 
التي  النظرية  عن  ُمس�تقل  للواقع  مفهوم  يوجد  "ال  في�ه:  وال�ذي  النم�وذج"، 
الموضوع، سنناقش�ه  هذا  ب�ه". وألهمية  والتنب�ؤ  تح�اول تصوي�ره ووصف�ه 

التالي. الفصل  في  التفصيل  من  بشيء 
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الف�صل الثالث

 هل هناك أي شيء

بالخارج؟

إن مناقشة موضوع حكم القانون العلمي في كتاب "التصميم العظيم"، 
ا  ُمهمًّ موضوًعا  يظ�ل  ولكنه  ما،  حدٍّ  إلى  جانبي  موض�وع  إل�ى  ق�ت  تطرَّ ق�د 
الخارجية". "الواقعية  موضوع  وهو:  أال  بآخر؛  أو  بشكل  بالبحث  وُمرتبطًا 

موضوعيًّا  واقًع�ا  هناك  بأن  لالعتق�اد  يدعونا  وجي�ه  س�بب  لدين�ا  ه�ل 
العظيم"،  "التصميم  كتابه  في  هوكنج  طرحه  سؤاٌل  الخارج؟..  في  مستقاًل 
الكون  أقاصي  نشوء  في  مثله  َعالِم  ويبحث  ُيناقش  أن  مناقضة  من  لها  ويا 
الخارج  في  شيء  أي  وجود  عن  فيه  يستفهم  سؤاال  يطرح  ثم  جهة(،  (من 

إطالقا!

قارئنا  تلمسه  بكتاب  يديك  بين  ُتمسك  وأنت  تستغربه  قد  سؤال  وهو 
فيه  تجلس  الذي  الوقت  في  صفحاته،  في  الورق  رائحة  تشم  وتكاد  العزيز، 
ذلك  مع  ولكنه  الوثير،  سريرك  على  فيه  تستلقي  أو  الُمريح،  كرسيك  على 

الزمن. أحقاب  مختلف  مرِّ  وعلى  كثيًرا  طرحه  تم  سؤاٌل 

قبل  الخامس  الق�رن  في  عاش�وا  الذين  المفكري�ن  م�ن  فئ�ة  أن  ُيذك�ر 
ُترجم  الذي  "سوفيس�ت"،  مصطلح  عليهم  س�قراط– ُأطلق  –قب�ل  المي�الد 
ولهذا  الحكمة؛  تعني:  و"سوفيس�ت"؛  "السفس�طائيين".  لفظة  إلى  بعد  فيما 
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ى  س�مَّ التيار،  هذا  عن  بنفس�ه  ينأى  أن  أراد  عندما  أرس�طو  إن  ُيقال  الس�بب 
نستعملها  التي  الكلمة  وهي  الحكمة.  ُمحب  أي:  "فيلو سوفيست"؛  نفسه 
بعدة  مرَّ  السفس�طة  تيار  أن  المهم:  والفلس�فة.  الفيلس�وف  عن  للتعبير  حالًيا 

بالواقعية.  التشكيك  أو  اإلنكار  مع  تعامله  في  مراحل 

آخر:  وبمعنى  إطالقا)1).  واقع  أي  إنكار  في  كانت  األول�ى؛  المرحل�ة 
طوياًل؛  أو  كثيًرا  لتصمد  المرحلة  هذه  تكن  لم  وبالطبع  ته!  بُرمَّ الوجود  نفي 
ونوع  الوجود  من  نوع  هي  اإلنكار  عملية  ونفس  الس�ؤال  طرح  نفس  ألن 
ُينكره.  "وج�ود" من  من  بد  ال  الواقع  إن�كار  يتحق�ق  فلك�ي  الواقعي�ة؛  م�ن 
نصرف  أن  يستحق  وال  ا،  جدًّ هشٌّ  المستوى  هذا  على  الواقع  فإنكار  إذن؛ 
أو  العقليين،  بالمرضى  حتى  تليق  ال  ُمناقشة  ألنها  لمناقشته؛  أطول  وقتًا  فيه 

العقالء. عن  فضال  العقليين،  المعاقين 

في  حصرته  ولكنها  ما،  واقع  بوجود  اعترفًا  شهدْت  الثانية؛  المرحلة 
"أنا  فهو:  الخارج؛  في  ُيوجد  ما  كل  أن  أخرى:  وبعبارة  المفكر!.  رات  تصوُّ
ش�يء  أي  هناك  ليس  ولكن  وأفكاري")2)،  وخياالتي  وأوهامي  وتصوراتي 
–أيًضا– أن  الحظت  العزي�ز  القارئ  أيها  لعلك  غي�ري.  الخ�ارج  ف�ي  آخ�ر 
هذا  نسأل  فعندما  البصر.  بلمح  واالنهيار  التعثر  إلى  مصيره  الطرح  هذا  مثل 
يوجد  ال  بأنه  اإلخبار  عن�اء  تكبُّد  إلى  يدعوك  الذي  م�ا  س�واه:  لم�ا  الُمنك�ر 
طيَّات  في  أن  نجد  فس�وف  هذا؟  اعتقادك  ُتعلن  ولمن  الخارج؟  في  ش�يء 
الفكرة  التعبير عن  إن  "الغي�ر".  بوجود  ا  اعتراًف�ا مطويًّ ته�ا  بُرمَّ العملي�ة  ه�ذه 
يتلقى  من  بوج�ود  اعتراف  هو  دالل�ة،  ذات  وأف�كار  ألف�اظ  ف�ي  وصياغته�ا 

مصدر سابق. ص59  المعرفة  نظرية  جعفر:  السبحاني،    (1(

مصدر سابق. ص63.  المعرفة  نظرية  جعفر:  السبحاني،   (2(
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نقل  وسيلة  هي  األلفاظ  أوليست  وإال:  الخارج.  في  واألفكار  األلفاظ  تلك 
للغير،  أثر  وال  فحسب  أنا  هو  هنالك  ما  كل  كان  إن  طرفين؟  بين  األفكار 
ُوجدت  فاللغة  ثناياه�ا؛  في  أفكاري  ألخفي  األلف�اظ  لقوال�ب  أحت�اج  فل�ن 
وجود  نفس  –جدالً– إن  قيل  وإن  اآلخر،  إلى  الفكر  إليصال  جسًرا  لتكون 
نترك  أن  إال  يس�عنا  لن  فعندها  الخيال؛  يتجاوز  ال  وه�م  إال  لي�س  األلف�اظ 
فما  غيره،  فيه  ُيش�اطره  ال  وجوده  فضاء  في  ليعيش  وأف�كاره  الُمفك�ر  ذل�ك 

حوارية. ُمحاججة  في  معه  ندخل  أن  هذه–  –والحال  ُملَزِمين  ُعدنا 
طويال.  الحياة  ل�ه  لُيكتب  يكن  ل�م  اإلنكار  ه�ذا  مث�ل  ف�إن  وبالطب�ع؛ 
نفس�ه  الُمنِكر  بوجود  فيها  يعت�رف  ثالثة  مرحل�ة  إل�ى  ر  يتط�وَّ ب�ه  إذا  ولك�ن 
تصوراته  وخارج  ذاته  خارج  ما  واقعية  ووجود  وخياالت�ه،  أف�كاره  ووج�ود 
ذلك  معرفة  إلى  لنا  سبيل  ال  إنه  ليقول  الحد  هذا  عند  يقف  ولكنه  الذهنية، 
تمامًا  مجهول  أمر  كان– هو  ما  –كائنًا  الخارجي  فالواقع  الخارجي؛  الواقع 

البتة. معرفته  إلى  سبيل  وال  لنا، 
نتساءل: أخرى  ومرة 

ثمة  بأن  الواق�ع،  معرفة  إلمكاني�ة  الُمنِكر  ذل�ك  �ل  توصِّ كي�ف  ُت�رى؛ 
اإلدراك  أشكال  من  شكاًل  هذا  أليس  إدراكه؟  ُيمكن  وال  الخارج  في  واقًعا 
وهذه  ُيدرك!  ال  الخارج  في  ما  أن  أدرك  لقد  أخرى:  وبعب�ارة  ذات�ه؟.  بح�د 
ُيمكن  ال  الذات  خارج  القائم  الواقع  بأن  تقول  التي  الدعوى  تخالف  دعوى 
بنحو  ندركه  أن  يتطلَّب  الواقع  إدراك  إمكان  عدم  إن  ثالثة:  وبعبارة  إدراكه! 

ممتنع. إدراكه  أن  إلى  نصل  حتى  ما 
تعقيًدا،  أكثر  صيغة  إلى  الواقع  إدراك  إمكاني�ة  عدم  منهجي�ة  رت  تط�وَّ
لمعرفة  الوحيدة  الوس�يلة  أن  الصوت:  برفيع  تنادي  دعاوى  نس�مع  بنا  وإذا 
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الحواس  هذه  أن  حين  في  الظاهري�ة؛  الحواس  عبر  ه�ي  الخارج�ي  الواق�ع 
ومعرفتنا  إدراكنا  فإن  وبالتالي  كثي�ًرا؛  للخطأ  ُعرضة  جميع�ًا–  نعل�م  –كم�ا 

لمعرفة  دقيقة  وسيلة  لدينا  توجد  فال  وعليه؛  لها.  تبعًا  للخطأ  ُعرضة  للواقع 
الواقع  ُن�درك  ونحن  عمرنا  ط�وال  ِعش�نا  ولعلنا  الصحي�ح،  بش�كله  الواق�ع 

ندري! أن  دون  صحيح  وغير  ُمختلف  بشكل 

اس�تعرضناه  الذي  للموَجز  قراءتك  –وفي  تذُكر  العزيز  قارئنا  ولعلك 
من  اإلش�كال  هذا  طرح  أيًضا  هوكنج  العظيم"– أن  "التصمي�م  كت�اب  ع�ن 
كروي  زجاجي  ح�وض  في  تعي�ش  الذهبي�ة" الت�ي  "الس�مكة  ِمث�ال  خ�الل 
ومنحنًيا،  س�ًا  مقوَّ يكون  الواقع  م�ن  تراه  ما  جمي�ع  ف�إن  وبالتال�ي  الش�كل؛ 
مثل  صحيح  غير  بش�كل  واقعنا  ُندرك  ال  أننا  نحن  ُيدرينا  وما  تس�اءل:  ثم 
كبير  وهم  في  نعيش  لعلنا  الكروي؟  الزجاجي  حوضها  في  الذهبية  السمكة 

ذلك! إدراك  حتى  نستطيع  وال 

أن  معها  تس�تحق  درجة  التعقيد  من  بلغت  قد  الش�بهة  أن  وباعتقادنا؛ 
– ولكن  عنها.  واإلجابة  مناقش�تها  في  والجهد  الوقت  م�ن  مزي�ًدا  نص�رف 
من  اآلن  حتى  مرَّ  ما  اآلتية  بالنقاط  ص  ذل�ك– لنلخِّ ف�ي  نخ�وض  أن  وقب�ل 

هو: كما  الواقع  معرفة  من  والمانعين  المشككين  توجه  مع  مناقشاتنا 
ندركه  واق�ع  وأقرب  تفاصيل�ه،  عن  النظ�ر  بغضِّ  م�ا  واق�ع  هن�اك   –

الشخصي. ُوجودنا  به؛ هو:  ونعترف 
الشخصية. ذواتنا  خارج  خارجي  واقٌع  هناك   –

وأقرب  الخارجي؛  الواق�ع  عن  ما  ش�يء  لمعرفة  ما  إمكاني�ة  هن�اك   –
مث�ال على ذل�ك: محاولتنا إيصال أفكارنا إل�ى اآلخرين عن طريق 
الكلم�ات الت�ي نصيغ بها تلك األفكار؛ إذ لوال علمنا –وتس�ليمنا– 



149

بأن اآلخرين س�يدركون أفكارنا عن طريق األلفاظ؛ لما تكبَّدنا عناء 
األلفاظ. وكتابة  الكالم 

الواقع  لمعرف�ة  أساس�ي  طريق  ه�ي  الح�واس  ب�أن  جميًع�ا  ُنس�لم   –
الخارجي.

الحس�ية".  المعرفة  في  ب�"الخطأ  ُيس�مى  ما  هناك  بأن  أيًضا  ُنس�لم   –
ورجاؤن�ا ه�ا ُهن�ا أن يلتف�ت الق�ارئ العزي�ز إل�ى أنن�ا لم نق�ل بأن 
في  يقع  أن  ُيقبل  "خطأ" ما  ة  ثمَّ بأن  نقول  وإنما  ُتخطئ"،  "الحواس 

الحواس.  عبر  تتأتى  التي  المعرفة 

هذا  في  تجاهلهما  ُيمك�ن  ال  مهمين  س�ؤالين  ع�ن  نجي�ب  أن  ويبق�ى 
الموضوع:

الواقع  وج�ود  عل�ى  موضوع�ي  دلي�ل  تقدي�م  ُيمك�ن  ه�ل  األول:   –
الخارجي؟

ظل  في  الخارج،  لمعرفة  الحواس  إلى  االستناد  ُيمكن  كيف  الثاني:   –
الحسية؟ المعرفة  في  أخطاء  بوجود  تسليمنا 
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الف�صل الرابع

هل تخطئ الحواس؟

وجود  عن  التش�كيكي  هوكنج  تس�اؤل  الماضية  المقال�ة  ف�ي  طرحن�ا 
ذواتنا  خارج  موضوعي  واقع  بوجود  لالعتقاد  يدعونا  موضوع�ي  دلي�ل  أي 
مرحلة  في  القديمة  عهودها  من�ذ  الفكرة  هذه  باختص�ار  وناقش�نا  وأفكارن�ا، 
من  مناص  ال  أنه  إلى  وخلصنا  التش�كيكية.  المثالية  ومرحلة  السفس�طائية، 
نوع  هي  ذلك  إنكار  محاولة  وأن  م�ا،  خارجي  واقع  بوج�ود  الت�ام  التس�ليم 

تلك. اإلنكار  عملية  نفس  خالل  من  به؛  االعتراف  من 
طرحه  وال�ذي  المار؛  التس�اؤل  عن  كام�اًل  جواًب�ا  ُنج�ب  ل�م  ولكنن�ا 
أراد  إنه  العظيم"؛ حيث  "التصميم  الثان�ي من كتاب�ه  الفص�ل  ف�ي  "هوكن�ج" 
إليه  مناقش�تنا  أس�ندنا  ما  أن  حين  في  الخارج؛  وجود  عن  موضوعيًّا  دلياًل 
ذواتنا،  أعماق  من  نابعًا  وداخليًّا  وجدانيًّا  ذاتيًّا  دلياًل  كان  ُيقال–  قد  –كما 
أضف  واالختبار،  بالتجربة  تناوله  ُيمكن  مما  خارجيًّا  موضوعيًّا  دلياًل  وليس 
معلقة  تزال  ال  والتي  عليها،  يطلقون  الحواس" كما  "أخطاء  مسألة  ذلك  إلى 

لها. فلسفية  معالجة  منا  وتنتظر 

أوال: هل ُيمكن تقديم دليل موضوعي على وجود الواقع الخارجي؟

الدورية"  "المناقش�ة  أو  ب�"ال�دور"  ى  ُيس�مَّ ما  �ن  يتضمَّ الس�ؤال  ه�ذا 
به  اإلجابة  يمك�ن  ما  ال�دور:  أمثل�ة  أبس�ط  وم�ن  )Cyclical Argument(؛ 
عندما  ثم  البيض�ة؛  ِمن  اإلجابة:  فتك�ون  الدجاجة؛  مب�دأ  ع�ن  الس�ؤال  ع�ن 
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الدجاجة. ِمن  اإلجابة:  فتكون  البيضة  مبدأ  عن  سؤالنا  نتابع 
التالي؛  الس�ؤال  فإن  الواقع،  لوجود  موضوعيًّا  دلي�اًل  نطل�ب  وعندم�ا 
الموضوعي  الدلي�ل  ذلك  ه�ل  الموضوعي:  الدليل  ذل�ك  طبيع�ة  ع�ن  ه�و 
ليس  أنه  أو  خارجي،  كواقع  موجود  به  الخارجي  الواق�ع  إثب�ات  المطل�وب 
المطلوب  الموضوعي  الدليل  ذلك  أن  افترضنا  إن  الخارج�ي؟  الواق�ع  م�ن 
ثبوث  افتراض  بنفس  الخارجي  الواقع  ثب�ت  فقد  خارجي؛  كواق�ع  موج�ود 
فإنه  واقًعا،  موجود  غير  الدليل  ذلك  كان  إن  أما  الموضوعي.  الدليل  ذلك 
الموضوعي.  الدلي�ل  تعريف  –حس�ب  أساًس�ا  موضوعيًّا  دلياًل  ُيصب�ح  ل�ن 
الخارجي،  الواقع  لوجود  ُموضوعيًّا  دلياًل  يطل�ب  من  فإن  أخ�رى:  وبعب�ارة 

خارجي! واقع  وجود  له  ليثبت  خارجيًّا  واقًعا  يطلب  فإنما 
إلى  يستند  أن  ُيمكن  ال  نفسها،  الخارجية  الواقعية  مبدأ  فإثبات  إذن؛ 
المعرفة  إلى  اس�تناده  من  بالتالي  بد  وال  الخارجي،  الواقع  نفس  من  دليل 
اإلطالق)1). على  ندركه  ما  كأول  للوجود  إدراُكنا  وهي:  الذاتية؛  الوجدانية 

ثانيا: كيف ُيمكن االستناد إلى الحواس لمعرفة الخارج؛ في ظل 
تسليمنا بوجود أخطاء في المعرفة الحسية؟

واحدة  عنها  اإلجابة  من  بد  ال  فرعية  أس�ئلة  عدة  يش�مل  الس�ؤال  هذا 
ككل. السؤال  عن  اإلجابة  تتم  حتى  األخرى؛  تلو 

هل تخطئ الحوا�س؟

ضوء  على  نقرأ  التي  الفلس�فية  المدرس�ة  –وفق  نتبناها  التي  اإلجابة 
يصل  فما  تخط�ئ؛  ال  الح�واس  ال!  هوكن�ج– ه�ي:  اس�تنتاجات  قواعده�ا 

هي.  كما  الذهن  ُيدركها  ُمعطيات  من  للحواس 

)1)  المصباح، محمد تقي: االيدلوجية المقارنة ص58 تعريب: محمد عبد المنعمالخاقاني. 

مصدر سابق.
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اإذن؛ م� معنى الخط�أ في المعرفة الح�سية؟

التي  المعرفة  في  خطأ  وقوع  بإمكان  نقول  أيًضا  أننا  إلى  ألمحنا  لقد 
الحس،  في  خطأ  نتيج�ة  ذلك  ليس  ولكن  الحس�ية،  أدواتن�ا  عب�ر  التقطناه�ا 
أن  ُندرك  أن  لن�ا  بد  ال  الحس�ية.  المعطيات  عل�ى  الحك�م  ف�ي  خط�أ  وإنم�ا 

عناصر: عدة  تشمل  الحسية  المعرفة 
الُمعطي�ات الحس�ية الت�ي تصل إلى جه�از الحس م�ن قبيل الضوء   –

العين. إلى  يصل  الذي 
في  العمق  تقدير  قبي�ل  من  الحس�ية  المعطيات  تلك  عل�ى  الُحك�م   –
الص�ورة ثنائية األبعاد؛ من خ�الل تقارب وتباعد الخطوط في تلك 

الصورة.
إلى  الحزن  إسناد  قبيل:  من  الُحكم؛  ذلك  من  المستوحى  المعنى   –

(مثاًل(.  االجتماعية  المناسبات  بعض  في  األسود  اللون 

األمثلة: بعض  ذلك  على  ولنضرب 

عندم�ا ننظر إلى جس�م بعي�د؛ مثل: القمر؛ فإننا نجده صغيًرا بمس�احة   –
تق�ارن بمس�احة العملية النقدي�ة الصغيرة، مع أن القم�ر أكبر من ذلك 
الضوء  فإن  ما،  ننظر لجس�م  أنه عندما  ذلك:  في  والس�بب  ا.  بكثير جدًّ
الُمنعكس من أطراف ذلك الجسم (أضالعه أو محيطه الخارجي( تتجه 
إلى نقطة واحدة؛ وهي: العين؛ وبذلك تتكون لدينا زاوية ضلعاها هما 
تقدير مساحة  نحاول  العين. وعندما  عند  الجسم ورأسها  ذلك  أطراف 
أو حجم جسم ما عبر النظر؛ فإن الدماغ يأخذ في الحسبان تلك الزاوية 
الواردة من طرفه اآلخر  الواردة من طرف الجسم واألشعة  بين األشعة 
المقابل له. وكلما كانت تلك الزاوية أكبر، كان تقدير الدماغ لحجم أو 
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مساحة الجسم المرئي أكبر؛ في حين كلما صغرت الزاوية كان تقديرنا 
يبتعد الجس�م عنا، فإن األش�عتين تتقاربان من  للحجم أصغر. وعندما 
بعضهما، وتصُغر الزاوية، في حين أنه كلما اقترب الجسم منا تباعدْت 
األشعتان وكُبرت الزاوية، مع أن حجم الجسم نفسه في كال الحالتين. 
وبالنتيجة؛ فإن ما أدركته الحواس مباش�رة كانت الزاوية وليس المساحة، 
وإدراك الزاوية لم يقع فيه الخطأ، وإنما وقع في تقدير المساحة من خالل 

ية. ِحسِّ غير  عقلية  الزاوية؛ وهي عملية 
بارد،  م�اء  في  واألخرى  ح�ار،  ماء  ف�ي  أيدينا  أح�د  نض�ع  عندم�ا   –
ث�م نضعهم�ا مًعا بعد ذلك في م�اء فاتر؛ فإن األولى تحس أن الماء 
الماء دافئ وحار؛ والس�بب  الثانية تحس أن نفس  بارد؛ في حين أن 
ف�ي ذلك: أن الُمس�تقبالت الحس�ية ف�ي الجلد تقي�س المقارنة بين 
ح�رارة الجس�م المقي�س مع حرارة الجل�د (الحرارة النس�بية(، وال 
تقيس حرارة الجس�م المقيس نفس�ه مباش�رة. أما المفارقة الظاهرية 
بالح�رارة بي�ن اليدين في المثال؛ فناتجة م�ن الخطأ في الحكم بأن 

النسبية. الحرارة  وليس  المباشرة  الحرارة  تقيس  اليد 
مع  الحكم  في  الخطأ  إليضاح  األمثلة  من  المزيد  نطرح  أن  وبإمكاننا 
الذهن،  إلى  الحس  آل�ة  من  المنقولة  الحس�ية  المعطيات  وص�واب  س�المة 
الحواس  أن  لنا  يتبيَّن  وبذلك  لالختصار؛  أعاله  بالمثالين  س�نكتفي  ولكننا 
صحيح  بشكل  الحسية  المعطيات  نقل  في  تخطئ  لم  حواس–  هي  –بما 
والمس�لَّمات  المعطيات  تلك  على  العقلي  الُحكم  عمليات  أن  إال  للذهن، 
الحسية  المعطيات  تلك  استغالل  نحو  هه  ُتوجِّ والتي  الذهن،  لدى  الُمسبقة 

فيها)2). الخطأ  يقع  التي  الزجاجة  عنق  هي  حسية؛  بمعرفة  للخروج 

)2)  الطباطبائي، محمد حسين: أصول الفلسفة والمذهب الواقعي ج1ص256. مصدر سابق.
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الف�صل الخام�س

ة، هل الوجود  اإلرادة الحرَّ

ُمنحصر بالمادة؟

العلمي الذي طرحه هوكنج في الفصل  القانون  كامتداد آخر لموضوع 
ا؛  جدًّ ة  الُمهمَّ الفصول  من  بحق  هو  والذي  العظيم"،  "التصميم  م�ن  الثان�ي 
من  بد  ال  الموضوع،  عرض  وقبل  اإلنسان.  لدى  الحرة  باإلرادة  يتعلق  ألنه 

العلمي.  القانون  لموضوع  بسيطة  مة  مقدِّ طرح 
جيِّد،  بش�كل  الغربية  الفلس�فة  في  العلم�ي  القان�ون  موض�وع  نوق�ش 
االتجاه  يرى  حين  ففي  العلمية؛  القوانين  فهم  في  مختلفين  اتجاهين  وأفرز 
يكون  أن  دون  منتظمة  ظواهر  عن  تعبير  د  مجرَّ هو  العلمي  القانون  أن  األول 
يرى  آخر  اتجاًها  هناك  فإن  والتكرار،  االنتظام  ذلك  تف�رض  ق�وة  أي  هن�اك 
الظواهر  انتظام  من  معين�ًا  نمطًا  تفرض  قاهرة  ق�وة  ه�و  العلم�ي  القان�ون  أن 
األول  االتجاه  ف�إن  أخرى:  بعبارة  أو  معين.  طبيع�ي  س�ياق  ف�ي  وتكراره�ا 
االتجاه  بعكس  الُمنتظمة،  للظواهر  وصف  د  مجرَّ العلمي  القان�ون  أن  ي�رى 
د  مجرَّ وليس  المنتظمة  للظواه�ر  الُمنتج  هو  القانون  أن  ي�رى  ال�ذي  الثان�ي 
وينس�ب  الثاني،  لالتجاه  يميل  أنه  يبدو  هوكن�ج  كالم  وم�ن  له�ا.  توصي�ف 
عام.  بش�كل  االتجاه  لذلك  الحديثة  العلمي�ة  واألس�اليب  العلمي�ة  الحرك�ة 
ما  الكون  عل�ى  االتجاه– يفرض  ه�ذا  –حس�ب  العلمي  فالقان�ون  وعلي�ه؛ 
القوانين  مجموع  إطاع�ة  عليه  محتوًما  الك�ون  أن  أي  ب�"الحتمي�ة"؛  يس�مى 
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انحراف. أو  ُمخالفة  بال  تقتضيه  ما  على  والسير  العلمية، 
وسلوكه  اإلنسان  أن  للموضوع– إلى  استطراد  –في  هوكنج  تطرق  ثم 
الكون  على  تفرض  التي  العلمية  للقوانين  الخاضع  الكون  هذا  من  جزٌء  هما 
القوانين  لتلك  أيًضا  خاضع  نفسه  اإلنسان  سلوك  فإن  وعليه؛  علمية.  حتمية 
إال  ليست  اإلنسان  لدى  الحرة"  ب�"اإلرادة  ُيسمى  ما  فإن  وبالتالي  العلمية؛ 
بسلوك  أشبه  اإلنسان  سلوك  إن  حيث  زائفًا؛  وشعوًرا  خاطئًا  وافتراًضا  وهًما 
التي تتحكم في حركتها وسلوكها، وكنا نملك  بالقوانين  التي إن علمنا  اآللة 
التنبؤ  على  قادرون  فإننا  ما،  لحظة  في  اآللة  تلك  وضع  عن  كافية  معطيات 

المستقبل. في  وحركتها  بسلوكها 
العلوم العصبية (Neuroscience( في  فالبحث السيكولوجي يلجأ إلى 
ومن  العصبي؛  جهازه  في  الكهروكيميائية  بالتفاعالت  اإلنسان  سلوك  تفسير 
تولِّد  والتي  العصبية  بالناقالت  المعروفة  الكيميائية  المواد  من  مزيج  خالل 
رغبات  تحديد  يتم  خاطفة،  بسرعة  العصبية  األنسجة  تعُبر  كهربائية  إشارات 
الجزيئات  أساس�اها  الكيمياء  تلك  أن  إال  واختياراته،  وس�لوكياته  اإلنس�ان 
لها.  أساسية  بنية  ُتعتبر  التي  للفيزياء  الفوقية  البنية  هي  والكيمياء  ات،  والذرَّ
الحتمية،  العلمية  للقوانين  خاضًعا  الذرية  واألجسام  الذرات  سلوك  ومادام 
للقوانين  بالطبع  خاضعة  أيًضا  والس�يكولوجي  والفيزيولوجي  الكيمياء  فإن 

العلمية.
الواعي،  المريض  لدى  الدماغ  من  أجزاء  استثارة  أن  التجارب  وتظهر 
لذا  جس�مه؛  من  جزء  تحريك  ف�ي  الرغبة  مث�ل:  ُمعين�ة؛  رغب�ات  في�ه  �د  تولِّ
المادة  نطاق  ة خارج  إرادة حرَّ هناك  تكون  أن  ُيمكن  نتخيل كيف  أن  يصُعب 

والطبيعة.
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نتعامل معها وبين اإلنسان: أن  التي  البسيطة  الفارق بين اآلالت  إال أن 
البسيطة  الميكانيكية  اآلالت  من  المرات  بماليين  تعقيًدا  اإلنسان" أكثر  "آلة 
اإلنسان  بسلوك  نتنبأ  أن  ا  نظريًّ الممكن  من  أنه  فمع  لذا  أيدينا؛  بين  هي  التي 
والس�تلزام  تعقيده،  لش�دة  مس�تحيل  أمر  عمليًّا  ذلك  أن  إال  المس�تقبل،  في 
من  واحدة  كل  عن  معطيات  وتوافر  معادالت  وحل  حسابات  إجراء  ذلك 
يس�تغرق  قد  الذي  األمر  اإلنس�ان؛  جس�م  في  جزيء  ترليون  ترليون  األلف 
الصعيد  هوكنج– على  –عند  األمر  يظل  لكن  السنوات،  من  مليارات  بضعة 

ُممكنًا. والفكري  النظري 
لدى  ة  حرَّ إرادة  بوجود  آمن  الذي  ل�"دي�كارت"؛  يرق  ل�م  األم�ر  ه�ذا 
ن من جزء مادي آلي  –بالتال�ي– أن اإلنس�ان ُمك�وَّ اإلنس�ان؛ ف�كان طرح�ه 
لهذه  يخضع  ال  مادي  غير  ُروحاني  وجزء  الطبيعية،  العلمية  للقوانين  خاضع 
وإن  حتى  اإلنسان؛  لدى  موجودة  تظل  ة  الحرَّ اإلرادة  فإن  وعليه؛  القوانين. 

الطبيعية. المادية  للحتمية  خاضًعا  بدنه  كان 
اإلنسان  وجود  أن  ثبت  فإن  الحرة؛  اإلرادة  موضوع  لنا  ُيلخص  وهذا 
بالطبع  س�يؤول  األمر  فإن  الميكانيكي؛  وبدن�ه  المادي  بع�ده  ف�ي  محص�وٌر 
–أعني  نوعه�ا  م�ن  األم�ور  كل  عل�ى  تس�يطر  الت�ي  المادي�ة  الحتمي�ة  إل�ى 
العصبي  وجهازه  دماغه  من  النابعة  وإرادته  اإلنسان  بدن  فيها  بما  المادية– 
المادة،  وراء  م�ا  أمًرا  اإلنس�ان  في  أن  ثب�ت  إن  أم�ا  الكهروكيميائي�ة.  وآلت�ه 
يس�تند  ما  له  ليس  ة  الحرَّ اإلنس�ان  إرادة  إنكار  فإن  ُروحانيًّا؛  ُبعًدا  لديه  وأن 
إرادة  وجود  على  يدالنه  بذاته  ومعرفته  اإلنسان  وجدان  وأن  خصوصا  إليه، 

لديه. ة  حرًّ
آخر  بحث  ُش�طآن  إلى  بنا  ة  الحرَّ اإلرادة  في  البحث  انتهى  فقد  إذن؛ 
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غير  ُبعد  ع�ام(  بش�كل  (والوجود  اإلنس�ان  وجود  في  ه�ل  وه�و:  أساس�ي؛ 
وتفاعالتها؟ وقواها  المادة  يتجاوز  ال  هناك  ما  كلَّ  أن  أو  مادي، 

حول  مة  مقدِّ طرح  إلى  سنلجأ  السؤال؛  هذا  عن  اإلجابة  عن  بحثنا  في 
الواقعية. مفهوم  مع  الطبيعية  العلوم  تعامل 

قوله:  (1711–1776(؛  هي�وم  ديفي�د  الفيلس�وف  عن  هوكن�ج  نق�َل 
موضوعية،  واقعية  بوجود  لإليمان  منطقية  أرضية  نملك  ال  أننا  من  "بالرغم 
ومن  منطقية".  واقعية  هناك  أن  على  ف  نتصرَّ أن  غير  خياًرا  نملك  ال  أننا  إال 
الطبيعي  العلمي  بالمنهج  لإليمان  الطبيعة  علماء  ُمبرر  فإن  أخرى،  ناحية 
يعمل  "أنه  دوكنز– هو  ريتشارد  ذلك  عن  عبَّر  –كما  العلمي  البحث  في 
"الواقع  مفهوم  يط�رح  الذي  هوكنج  فإن  ثالث�ة،  ناحي�ة  وم�ن  بنج�اح")1). 
نفسه  النموذج  كان  إن  لمعرفة  نحتاج  ال  "أننا  هو  النموذج"  على  المبني 
ولو  الطبيعية")2).  الملحوظ�ات  مع  متوافقًا  يكون  أن  يكف�ي  وإنم�ا  واقعيًّ�ا، 
لهيوم  الماضية  الثالثة  المب�ررات  بين  المش�ترك  العامل  نج�د  أن  حاولن�ا 
الجانب  إلى  ُمس�تندة  براجماتية  أمام  أننا  س�نجد  فإننا  وهوكنج؛  ودوكنز 
فألن  الطبيعي؛  بالبح�ث  العلمي  بالمنه�ج  أو  بالواق�ع  لالعتق�اد  العمل�ي 
وعملي  فاعل  المعيَّن  المنه�ج  أو  المعيَّن  المفه�وم  أو  المعيَّ�ن  النم�وذج 
المس�تقبلية،  التنبؤات  ومع  الملحوظ�ات  مع  ُمتطابق�ة  نتائ�ج  لن�ا  وُينت�ج 
البراجماتي؛  ر  الُمبرِّ وحسب  به.  لإليمان  يكفي  بما  صحيًحا  نعتبره  فإننا 
بش�كل  يعمل  ال  ُمعيَّنا  منهًجا  أو  نموذًجا  أو  مفهوًما  أن  وجدنا  إن  فإننا 
مع  تتطابق  ال  تنبؤاته  أن  أو  معينة،  لظاهرة  الكافي  التفس�ير  لتقديم  جيد 
نلجأ  أو  فيه،  نغيِّر  أن  إما  فإننا  المش�اهدات،  من  المس�تقاة  الملحوظات 

http://www.youtube.com/watch?v=70j1knQvdiE نشر بتاريخ 5 أبريل 2013  (1(

74 ص  العظيم،  التصميم   (2(



159

عنه. بديل  آخر  مفهوم  أو  نموذج  أو  منهج  إلى 
مثل:  ظاهرة؛  تفس�ير  على  المادي  النم�وذج  ق�درة  إل�ى  اآلن  ولننظ�ر 
– �ر  يفسِّ أن  المادي  النموذج  هذا  اس�تطاع  فإن  والمعرفة.  والعلم،  الوعي، 

المش�ابهة(؛  الظواهر  من  (وغيرها  الظاهرة  هذه  وكاٍف– مثل  ناجح  بش�كل 
غير  الُبعد  يشمل  نموذج  عن  للبحث  بحاجة  لسنا  بأننا  القول  نستطيع  فإننا 
هذا  مثل  تقديم  يس�تطيع  ال  المادي  النموذج  أن  وجدنا  إن  ولكن  المادي، 
الوجود،  في  م�ادي  غير  بعد  بوجود  الق�ول  م�ن  محي�ص  ال  فإن�ه  التفس�ير، 

تقدير. أقل  على  اإلنسان  ووجود 

ر علماء الطبيعة ظاهرة الوعي والعلم والمعرفة؟ كيف فسَّ

مس�ألة  في   )Neuroscience) العصبية  العلوم  بحوث  معظ�م  ت�دور 
أو  العواطف  أو  التفكير  لظاهرة  ُمالزمة  مادية  ظواهر  تقديم  حول  الوعي 
يحدث  ما  ترصد  التي  والمراقبة  الرصد  أجهزة  اس�تخدام  فعند  اإلرادة؛ 
الوظيفي،  المغناطيسي  الرنين  قبيل:  من  الدماغ؛  في  كهربائي  نشاط  من 
الوقت  في  غيرها  من  نشاطًا  أكثر  تكون  الدماغ  من  ُمعيَّنة  مناطق  أن  نجد 
التي  الدماغ  أجزاء  وتختلف  بل  المراقبة،  تحت  الشخص  فيه  ُيفكر  الذي 
قبيل:  من  الممارس؛  النش�اط  نوعية  باختالف  الكهربائي  نش�اطها  يزداد 
معينة. بعاطفة  اإلحساس  أو  للموسيقى،  االستماع  أو  ر،  التذكُّ أو  التفكير، 
لعينات  النس�يجي(  األمراض  (علم  الهيس�توباثولوجي  الفحص  ويبين 
عضوية  أمراض  أو  عقلية  بأمراض  مصابين  كانوا  الذين  للمرضى  الدماغ  من 
االكتئاب  أم�راض  أو  والمعرفة  والذاكرة  والتفكي�ر  الوع�ي  ف�ي  تأثي�ر  ذات 
بزيادة  تفيض  أو  تفتقر  أنها  إما  األنسجة  تلك  أن  واإلسكيزوفرينيا...وغيرها، 

ُمعينة. عصبي(  (ناقل  كيميائية  مادة  من 
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على  تأثير  له�ا  أو  نفس�ية،  أعراض  لها  الت�ي  األم�راض  ع�الج  وعن�د 
وفي  كيميائية.  م�واد  ه�ي  التي  األدوي�ة  نس�تخدم  فإنن�ا  والم�زاج؛  الذاك�رة 
إلى  يؤدي  والكحول  العقلية  والمؤثرات  رات  المخدِّ استخدام  فإن  المقابل؛ 
ومزاجه،  وذاكرته  ومش�اعره  اإلنس�ان  تفكير  على  وجلية  واضح�ة  تأثي�رات 
الجانب  على  والجنس  والنوم  والمشروبات  األطعمة  تأثيرات  نعلم  إننا  بل 

اإلنسان. في  والمعرفة  النفسي 
لتفسير  الكهروكيميائي  المادي  النموذج  بأن  مبدئيًّا  ُيوحي  األمر  هذا 
ألننا  ناجح؛  نموذج  هو  اإلنسان  لدى  والوعي  والمعرفة  النفسية  الظواهر 
األمور  والمزاج...وبقية  والذاكرة  الوعي  مع  المادية  األمور  ارتباط  نرى 
إلى  الطبيعيين  بالعلماء  أدى  ما  هو  الظاهري  النجاح  هذا  ولعل  النفسية. 
أمور  هي  النفس�ية  الظواهر  وس�ائر  الوعي  أن  مفادها  بنتيجة  يخرجوا  أن 
إال  ونفًسا– ليس  ومعرفة  ووعًيا  –بدنًا  بكامله  اإلنسان  فإن  وعليه؛  مادية. 
وظائفها.  أداء  في  والكهربائية  الكيميائية  التفاعالت  على  تعتمد  مادية  آلة 
الكهروكيميائي  النم�وذج  إليه  يفضي  م�ا  في  التدقيق  ف�إن  أيًض�ا؛  وعلي�ه 
الظواهر  تلك  حقيقة  أن  هو  والمش�اعر  والتفكير  واإلرادة  الوعي  لتفس�ير 
الظواهر؛ أي  بتلك  المصاحب لإلحساس  الكهربائي والكيميائي  النشاط  هي 
هو  والوعي  الدماغ،  عصبونات  في  الكهرباء  سريان  نفسه  هو  التفكير  أن 
ألخرى،  عصبية  خاليا  مجموعات  من  الكهربائية  الشحنات  انتقال  نفسه 
ليس  ذلك،  إلى  منها...وما  النفور  أو  األشياء  في  والرغبة  والُكره  والحب 
الجهاز  شبكة  في  ألخرى  عصبية  نهاية  من  كيميائية  لجزيئات  حركة  إال 

بالجسم. المركزي  العصبي 
عن  س�ننظر  الكهروكيميائ�ي،  النم�وذج  نظري�ة  صح�ة  نختب�ر  ولك�ي 
الحرك�ة  ماهي�ة  إل�ى  وننظ�ر  جه�ة،  م�ن  الظواه�ر  تل�ك  إل�ى  أكب�ر  ق�رب 
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(النفس�ية  الظاهرتان  كانت  إن  لنرى  أخرى؛  جهة  من  الكيميائية  الكهربائية 
ال. أم  الخصائص  نفس  في  تشتركان  والكهروكيميائية( 

م�ن  وتمل�ك  مادي�ة،  ظواه�ر  ه�ي  الكهروكيميائي�ة  الظواه�ر  إن   ...
ش�غل  قبيل:  من  األخرى؛  المادية  األمور  بقيَّة  تملكه  م�ا  الم�ادة  خصائ�ص 
الخواص  والتقطيع...وبقية  للتجزئ�ة  وقابليتها  والزم�ان،  المكان  م�ن  حي�ز 
النفسية  الظواهر  في  الخواص  هذه  نفس  نجد  ُترى  يا  فهل  للمادة.  األخرى 

التالية: واألدلة  الشواهد  خالل  من  ذلك  سنرى  فيها؟  نبحث  التي 
على  ولنكتبها   ،)5) بالرق�م  علمنا  وهي:  ُمعين�ة؛  معلوم�ة  لنأخ�ذ    .1
(5(؛  الرقم  عليها  كتبنا  حيث  من  ونمزقه�ا  الورقة  تلك  لنأخ�ذ  ث�م  الورق�ة، 
واآلن؛  األج�زاء.  من  ضخ�م  ع�دد  إل�ى  للتم�زق  قابل�ة  الورق�ة  أن  س�نجد 
فعل  ُيمكن  ه�ل  قس�مين؛  إل�ى   )5) بالرق�م  ِعلمن�ا  نف�س  تمزي�ق  لنح�اول 
ذلك.  ُيمكنك  ال  بالطب�ع  نفس�ها؟  المعلومة  تمزق  أن  ُيمكن�ك  ه�ل  ذل�ك؟ 
المعلومة؛  للترميز على تلك  التي استخدمتها  الوسيلة  ق  إنك تستطيع أن تمزِّ
على  مغناطيسية  إش�ارات  أو  الورق،  على  حبًرا  الوس�يلة  تلك  كانت  س�واء 
موس�يقي...أو  ش�ريط  في  صوتًا  أو  صخرة،  على  نحتًا  أو  حاس�وبي،  قرص 
وس�تظل  بتاتًا،  المعلومة  نفس  ق  تمزِّ أن  تس�تطيع  ال  ولكنك  ذلك،  إلى  ما 
غير  هي  المعلومة  إذن؛  والتقطي�ع.  للتمزق  قابلة  وغي�ر  موج�ودة  المعلوم�ة 
المادة؛  على  المعلومة  تلك  وحفظ  لترميز  استخدمناها  التي  المادية  الوسيلة 
مادية  وسائل  على  ألغراضنا  نحفظها  كنا  وإن  مادية،  غير  نفسها  فالمعلومة 
العلم  أن  على  دليل  وهذا  نملكها،  التي  التقنية  اإلمكانيات  حسب  تختلف 

مادية)3). بوسيلة  ونقله  وأرشفته  حفظه  يتم  كان  وإن  مادي  غير  نفسه 

اإلدراك ص188. لنظرية  مقارنة  تحليلية  دراسة  البشري:  اإلدراك  أبو رغيف: عمار:    (3(
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ض  تتعرَّ ال  (العلم(  المعلوم�ة  أن  نجد  فإنن�ا  أخ�رى،  ناحي�ة  وم�ن   .2
والكهربائية  الكيميائية  والتفاعالت  نفسه  فالدماغ  والزمان؛  المكان  لعوامل 
ذلك  نرى  ألنن�ا  وعواملهما؛  والم�كان  للزم�ان  ُعرض�ة  في�ه،  تج�ري  الت�ي 
آثار  من  عليه  يجري  وما  في�ه،  العصبية  النهايات  تركيبة  تغيُّ�ر  ف�ي  بوض�وح 
هي  بما  والمعرفة  والوعي  العلم  أن  حين  في  والش�يخوخة،  والزمن  العمر 
أن  تجد  فال  والمكان؛  الزمان  لعوامل  تخضع  وال  تتبدل  وال  تتغير  ال  هي، 
نفسه  واألعوام  األزمنة  مدار  على  يظل  بل  غًدا،   )6) ُيصبح  اليوم   )5) الرقم 
آلخر،  وقت  من  المعرفة  تلك  استحضار  على  قدرتنا  تختلف  نعم  هو.  كما 
والعلم  المعرفة  إذن؛  تغيي�ر.  بال  هي  كما  نجدها  نس�تحضرها  حي�ن  ولك�ن 
مس�اوًيا  العلم  نجعل  أن  يمكن  فال  المادية؛  لألم�ور  خاضعي�ن  غي�ر  أم�ران 
ترميز  طريقة  أن  قول�ه  ُيمكن  ما  ج�لَّ  بل  األحوال،  م�ن  ح�ال  ب�أي  للم�ادة 
على  بكتابتها  المعلومة  نحفظ  أننا  مثلما  مادية  هي  أدمغتنا  في  العلم  وحفظ 
ممغنط،  قرص  على  مغناطيس�ية  بإش�ارات  أو  صخرة  ف�ي  بنحته�ا  أو  ورق�ة 
الخطأ  فمن  لذا  مادية؛  غي�ر  أمور  والمعرفة  والعلم  المعلوم�ة  نف�س  ولك�ن 

واحد)4). صف  في  نجعلهما  أن 
مكان  صورة  اس�تحضار  نس�تطيع  أننا  نفوس�نا  في  أن  نجد  إننا  ثم   .3
حين  في  والنجوم؛  والكواكب  المجرات  صورة  مثل:  ضخم؛  كبير  شاس�ع 
يعترض  وقد  رؤوسنا.  حجم  ى  تتعدَّ ال  أدمغتنا  في  نملكها  التي  المادة  أن 
آالف  حفظ  استطاعت  اليوم  التقنية  إن  يقول  بأن  الكالم  هذا  على  ُمعتِرض 
الخنصر،  ُظفر  مس�احة  تتعدى  ال  ذاكرة  بطاقة  في  الكت�ب  م�ن  المجل�دات 
فنحن  والحفظ؛  الترمي�ز  طريقة  على  نعترض  ال  إنن�ا  لنق�ول  نرج�ع  ولكنن�ا 

ج2ص230 الحكمة  بداية  مهدي: شرح  محمد  المؤمن،    (4(
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والمعرفة  العلم  لحف�ظ  مادية  طريقة  بمادت�ه  الدماغ  أن  عل�ى  جميع�ا  نتف�ق 
والمعرفة  العلم  غي�ر  وتفاعالته  الدماغ  ولكن  والمش�اعر،  الوع�ي  وأرش�فة 

والمشاعر)5).
والمشاعر،  والوعي  المعرفة  نفسه  هو  وتفاعالته  الدماغ  بأن  القول  إن 
اللوحة  أن  أو  نحته،  الذي  الفنان  مهارة  نفس�ه  هو  التمثال  إن  بالقول  أش�به 
بين  الخلط  ينبغ�ي  ال  رس�مها.  الذي  الرس�ام  قدرات  نفس�ها  ه�ي  الجميل�ة 
لحفظ  مادية  طريق�ة  د  ُمجرَّ هما  الفني�ة  واللوح�ة  الفن�ي  فالتمث�ال  األمري�ن؛ 
بحد  مادية  غير  أمور  هي  التي  والنحات  الرس�ام  وقدرات  مهارات  وترميز 

ذاتها.
من  ش�ابهها  والمش�اعر...وما  والمعرفة  الوعي  أن  إل�ى  خلصن�ا  إذن؛ 
الكهروكيميائي  للنموذج  ُيمكن  وال  مادية،  غير  أمور  هي  النفسية؛  الظواهر 
ال  الوجود  ب�أن  بثقة  القول  إل�ى  يقودنا  م�ا  وه�ذا  �ا،  ماديًّ تفس�يرها  الم�ادي 
من  ولواحقهما  والطاق�ة  المادة  من  ن  المك�وَّ المادي  الوج�ود  ف�ي  ينحص�ر 

ذلك. عن  يرقى  ما  الوجود  في  هناك  إن  بل  والزمان،  المكان 
مادي  دليل  وجود  عدم  أس�اس  على  ة  الحرَّ اإلرادة  نفي  فإن  وعليه؛ 
ولواحقها  المادة  إطار  في  الهائل  للوجود  وتسطيًحا  تبسيطًا  إال  ليس  عليها، 
ننزل  يجعلنا  واحد  عقلي  أو  علمي  أو  منطقي  ر  ُمبرِّ هناك  وليس  ولوازمها، 

بذلك. لإلذعان  وفهمنا  تعقلنا  بمستوى 

كيف نبحث عن إجابات ألسئلتنا؟

اتجاه  هو:  (Reductionism(؛  الطبيعية  العلوم  في  االختزالي  االتجاه 
تفسير  محاولة  آثاره  من  والذي  أجزائه،  مجموع  إال  ليس  الكل  أن  يرى 

الشيرازي، محمد بن إبراهيم: الحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة ج3ص36  (5(
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قبيل  من  صرفة  مادية  آلي�ات  عبر  مادية  غير  تعتبر  الت�ي  الظواه�ر  جمي�ع 
الجسم؛  في  الكيميائية  اآلليات  إلى  السلوكي  والطب  النفس  علم  إرجاع 
والذي  )scientism(؛  ب�"العلموية"  ى  ُيسمَّ مما  كثيًرا  يقترب  فإنه  وبذلك 
العلوم  تس�تعملها  التي  ع�دا  للبحث  وس�يلة  بأي�ة  يعت�رف  ال  اتج�اه  ه�و 
القول  عن  وغن�يٌّ  الحس�ي.  والرصد  والمالحظة  التجرب�ة  عب�ر  الطبيعي�ة 
التي  الوحيدة  البح�ث  وس�يلة  أن  باعتباره  واضًع�ا  بالبح�ث  ب�دأ  م�ن  أن 
إجابة  بأية  يعت�رف  لن  فإنه  الحس�ي،  والرصد  التجرب�ة  ه�ي  سيس�تعملها 
البداية،  من  نفس�ه  على  الباب  أغلق  ألن�ه  الم�ادة؛  إط�ار  ف�ي  تنحص�ر  ال 
وفتح  البحث  في  اإلخالص  يقتضي  الحقيقة  عن  البحث  أس�اس  ولكن 
زاوية  في  نفس�ه  الباحث  يحُش�ر  أن  أما  العقل.  آفاق  وتوس�عة  األبواب 
العلمي  البحث  م�ن  ليس  فذلك  عداها؛  م�ا  في  البح�ث  رافًض�ا  ضيق�ة؛ 

شيء. في  الحقيقة  عن 
إلى  للوصول  األساسي  المفتاح  أن  المحاورات  هذه  مطلع  في  منا  قدَّ
نس�تعمل  وأن  الصحيح،  الس�ؤال  نطرح  أن  في  يكُمن  الصحيحة  اإلجابات 
"هل  هو  نفس�ه  الس�ؤال  كان  فإن  اإلجابة؛  عن  للبحث  الصحيحة  الوس�يلة 
في  الحس�ية  المادية  بالوس�ائل  االقتصار  فإن  بالمادة؟"؛   ُمنحصر  الوجود 
الوعي  "هل  نسأل:  حين  البحث!  في  إطالقا  ُيساعد  ال  اإلجابة  عن  البحث 
نجد  لم  ألننا  "ال؛  نجيب:  أن  ا  حقًّ المضحك  من  فإن  مادية؟"؛  غير  ظاهرة 

مادي". غير  أمر  الوعي  أن  على  دلياًل  المختبر  في 
وفاعاًل؛  منتًجا  المادي  الطبيعي  البحث  ليكون  أنه  أيًضا  ناقشنا  أننا  كما 
كان  لما  لواله  الذي  العقلي  البح�ث  من  مات  ُمقدِّ إلى  أساًس�ا  يحت�اج  فإن�ه 
العقل  حاكمية  إن  بالقول  وخرجنا  إطالقًا،  معرفية  قيمة  أية  الطبيعي  للبحث 
وعليه؛   الطبيعي.  العلمي  البحث  من  الُمشتق  الطبيعي  القانون  حاكمية  فوق 



165

العقلية؛  بالقوانين  البحث، وعدم االعتراف  العقل في  اللجوء إلى  فإن رفض 
الطبيعي  البحث  يجع�ل  أن  ش�أنه  من  خطير؛  معرف�ي  وتقهق�ر  تراج�ع  ه�و: 

العلمية. لقيمته  وفاقدا  ُمنهاًرا 
الكالم  هذا  ينطبق  كيف  ح  نوضِّ أن  اآلن  نستطيع  ذلك،  قلنا  قد  وحيث 

الحالي. بحثنا  على 

علِّية أم ُمالزمة وارتباط؟

حقيقة  عن  البحث  في  االختزالي  االتجاه  شواهد  بعض  إلى  بالرجوع 
األش�عة  أجهزة  ترصده  ما  بين  "ارتباط"  على  يعتمد  أنه  نجد  فإننا  الوعي؛ 
وهنا؛  اإلنس�ان)6).  في  التفكير  عملية  وبين  الدماغ،  في  عصبي  نش�اط  من 
كمرادفات  واالرتباط(  (المالزمة  مع  تعامل  الطبيعي  البحث  أن  كيف  نرى 
في  كثيًرا  الطبيعي  البحث  نلوم  أن  نس�تطيع  ال  بالطبع؛  والس�ببية(.  (للعلِّية 
العقلي،  بالبحث  تدرك  التي  الفلسفية  المفاهيم  من  العلية  ألن  الخلط؛  هذا 
الطبيعي  البحث  ونواتج  ُمعطيات  على  باالعتماد  نفيها  أو  إثباتها  ُيمكن  وال 
الطبيعي  البحث  الحتياج  ا  جدًّ ة  المهمَّ المصاديق  من  واحدة  وهذه  وحده، 
قوله؛  الطبيعي  الباحث  يستطيع  ما  جلَّ  ألن  العقلي؛  البحث  على  واعتماده 
القول  فإن  لذا  والثانية؛  األولى  الظاهرة  بين  وارتباًطا  مالزمة  هناك  أن  هو: 
على  دليل  هو  التفكي�ر  وقت  في  بالدماغ  معيَّ�ن  عصبي  نش�اط  وج�ود  ب�أن 
أما  االس�تنتاج.  على  منطقية  غير  قفزة  بمثابة  هو  مادية،  ظاهرة  التفكير  أن 
على  الضوء  بع�ض  إلقاء  يتطلب  فذلك  أمري�ن؛  بين  علي�ة  بوج�ود  الحك�م 

أوضح. بشكل  األمر  لنفهم  (السببية(  العلِّية 

Carroll, E. William; Free Will and Fruit Flies. http://www.mercatornet.  (6(

com/articles/view/free_will_and_fruit_flies )19/7/2013(
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وعل�ة  تام�ة،  عل�ة  إل�ى:  ع�ام– العل�ة  –بش�كل  الفالس�فة)7)  �م  ويقسِّ
عدم  عدمها  ومن  المعلول  وجود  وجودها  من  يلزم  ما  التامة  فالعلة  ناقصة؛ 
المعلول،  يلزم من وجودها وجود  التي ال  فهي  الناقصة؛  العلة  أما  المعلول. 
وفي  أيًضا؛  أجزاء  لها  الناقصة  والعلة  المعلول.  عدم  عدمها  من  يلزم  ولكن 
المادية،  العلة  الناقص�ة:  العلة  أجزاء  من  فإن  بالم�ادة،  تتعل�ق  الت�ي  األم�ور 
هي:  المادة؛  والص�ورة.  الم�ادة  المختص�ر:  بالتعبي�ر  أو  الصوري�ة.  والعل�ة 
للتحول  القابل  الخش�ب  قبيل:  من  آخر؛  ش�يء  إلى  للتحول  القابل  الش�يء 
المادة  كون  في  االرتكاز  أن  هنا  والحظ  النجارة.  عمليات  عبر  كرسي  إلى 
يجعل  ما  فهي  الصورة  أما  آخر.  لشيء  للتغيُّر  واالستعداد  القابلية  هو  كذلك 
القوام  هي  الكرس�ي  صورة  أن  أي  تحديًدا(؛  الش�يء  (ذلك  هو  ما(  (ش�يئًا 
أنه  من  وبالرغم  آخر.  خشبي  أمر  أي  أو  طاولة  وليس  كرسًيا  يجعله  الذي 
فلسفيان  كيانان  أنهما  إال  بعضهما،  عن  بانفصال  والصورة  للمادة  وجود  ال 
لتكون  "القابلية"  تمتلك  كانت  ألنها  كذلك  أصبحت  فاألش�ياء  ُمس�تقالن؛ 

معينة. ظروف  في  غيرها  وليس  الصورة"،  "بتلك 

الدماغ  ُننكر دور  أننا ال  التي أوردناها هو  الفلسفية  المقدمة  السبب في 
كونها  في  األخرى  المادية  والعوامل  الكهروكيميائية  العصبي�ة  والتفاع�الت 
وبعبارة  المادي.  الموج�ود  في  والوعي  التفكير  لح�دوث  المادي�ة(  (العل�ة 
في مختبره  الطبيعي  الباحث  يرصدها  التي  المادية  العوامل  تلك  فإن  أخرى؛ 
لحدوث  واس�تعدادات(  وقابليات  (مادة  أو  مادي�ة(  (عل�اًل  كونه�ا  تع�دو  ال 
التفاعالت  إن  نقول  أن  أم�ا  المادي.  الموجود  ف�ي  والفك�ر  الوع�ي  ظاه�رة 

الطباطبائي، محمد حس�ين: نهاية الحكمة ج2ص12 تحت عنوان "انقس�امات العلة"   (7(

االتفاق "نفي  عنوان  ج2ص79 تحت  و 
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الثقوب  الوعي والتفكير؛ فذلك يحوي من  الكهربائية والكيميائية هي نفسها 
مادية! ثقوب  من  السويسرية  بالجبنة  مما  أكثر  المنطقية 

والمعرف�ة  الوع�ي  ص�ورة(  أو  الصوري�ة  (العل�ة  ف�إن  المقاب�ل؛  وف�ي 
الجزء  وهذا  عليه.  ه�ي  ما  يجعلها  التي  الظواهر  تل�ك  ق�وام  ه�ي  والتفكي�ر 
االختبار  أنابيب  خالل  من  نفيه  أو  إثباته  ُيمكن  وال  بمادي،  ليس  علتها  من 

األخرى)8). المختبر  أدوات  أو  األشعة  أجهزة  أو 

المقالة  ف�ي  ناقش�ناه  ما  إلى  –إضافة  س�يأتي  م�ا  خ�الل  م�ن  وس�نرى 
ومعناها  الفلسفي  (بمعناها  المادة  مجرد  من  أكثر  اإلنسان  في  الماضية– أن 
مادي. غير  إنسان– جوهر  هو  –بما  اإلنسان  كيان  إن  حيث  معا(؛  الفيزيائي 

الوحدة الشخصية لألشياء

(كيس  مجرد  من  أكثر  ليس  اإلنس�ان  أن  األحياء  علماء  بعض  ادَّعى 
العظيم"،  "التصميم  كتاب�ه  في  هوكنج  قاله  ما  �ر  وبتذكُّ الكيمياوي�ات(،  م�ن 
االتجاه  هذا  في  معه  –ومن  فهوكنج  بذلك؛  يؤمن  الذي  الوحيد  ليس  فإنه 
لو  وأنه  جزيء،  ترليون  ترليون  ألف  إال  ليس  اإلنسان  أن  االختزالي– يرى 
قادرين  سنصبح  فإننا  منها؛  واحدة  لكل  الرياضية  المعادالت  نحل  أن  أمكننا 
اه  سمَّ ما  وهو  ُمستقبال،  لحظة  كل  في  اإلنسان  ذلك  سيفعله  ما  معرفة  على 
وهم  هي  ة  الحرَّ اإلرادة  أن  في  اعتقاده  عليها  بنى  التي  العلمية"،  ب�"الحتمية 

اإلنسان. لدى  زائف  وشعور  خاطئ  وافتراض 

ترليون  األل�ف  أن  ح�ذوه– فاته  ح�ذا  مم�ن  –كغي�ره  هوكن�ج  ولك�ن 
ال�ذي  اإلنس�ان  وكمجموع�ة– هوي�ة  –ف�رادى  تمتل�ك  ال  ج�زيء  ترلي�ون 

والصورية المادية  "العلة  أيضا:  ج2ص86  السابق  المصدر   (8(
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يتعامل  فهو  واح�دة؛  ش�خصية  هوية  له  اإلنس�ان  أخ�رى:  وبعب�ارة  تش�كله. 
أنه  حتى  وال  ش�يء،  ترليون  ترليون  كألف  وليس  واحد  كش�يء  نفس�ه  مع 
فإن  ش�يء؛  ترليون  ترليون  ألف  إلى  أ  مجزَّ واحد  كش�يء  نفس�ه  مع  يتعامل 
فأنت  لتصافحه  يدك  مددت  وإن  الشيء،  ذلك  يريد  (وحده(  فهو  شيئا  أراد 
ككل(،  (هو  تصافحه  أنت  وإنم�ا  منه،  صغير  جزء  باليي�ن  ع�دة  تصاف�ح  ال 
وإنما  فقط،  منه  الترليونات  من  مجموعة  تكلم  ال  فإنك  مع�ه  تكلم�ت  ول�و 
مخطئين  ولس�نا  ش�خصيًّا(،  (هو  عليك  وس�يجيب  ش�خصيًّا(  (ه�و  تكلم�ه 
حرة  إرادة  يملك  ال  أنه  يؤمن  واحد(  كشخص  هوكنج  (إستيفن  إن  بالقول 

هوكنج". إستيفن  من  صغير  جزء  ترليون  ترليون  "ألف  وليس 

زيًدا  "إن  تقول:  فحين  النوعية؛  الوح�دة  غير  هي  الش�خصية  الوح�دة 
حين  أما  خارجي.  عيني  واحد  كشيء  زيد  إلى  تشير  فأنت  واحٌد"؛  شخٌص 
المكونين  األفراد  مجموع  إلى  تشير  فأنت  واحٌد"؛  اإلنسان  نوع  "إن  تقول: 
الشخصي  فالواحد  هنا؛  نقصدها  ال  نوعية  وحدة  وتلك  اإلنسان،  نوع  إلى 
نهائيًّا  ال  عدًدا  يكون  أو  واحًدا  يكون  فقد  النوعي  الواحد  أما  فقط،  واحد 

األفراد. من 

كل  في  الش�خصي  الواحد  هذا  ماهي�ة  عن  نس�أل  أن  هن�ا  لن�ا  ويح�ق 
يكون  أن  ُيمكن  ال  الش�خصي  الواحد  ذلك  أن  ا  ج�دًّ وواض�ح  من�ا،  واح�د 
هوكنج– من  قال  –كم�ا  ن  مكوَّ اإلنس�ان  في  الم�ادي  الج�زء  ألن  �ا)9)؛  ماديًّ
واحد؛  شخص  منا  واحد  كل  بأن  نؤمن  كنا  فإن  جزيء؛  ترليون  ترليون  ألف 
ن  مكوَّ مادي  جس�م  له  كان  وإن  ا،  ماديًّ ليس  محالة  ال  الش�خص  ذلك  فإن 

)9)  الطباطبائ�ي، محمد حس�ين: اصول الفلس�فة والمذه�ب الواقعي ج1ص148 مصدر 

سابق
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شخًصا  ليس  بأنه  ُيؤمن  هوكنج  كان  إن  أما  جزيء.  ترليون  ترليون  ألف  من 
س�تكون  محاورته  فإن  صغير،  ش�خص  ترليون  ترليون  ألف  وإنما  واحًدا، 

ا! جدًّ ا  جدًّ وطويلة  ُمتعبة  حتًما 
(فينا(  وتولِّد  (تْوِهُمنا(  العصبية  الخاليا  تفاعالت  إن  نقول  عندما  ثم 
بضمير  المقصود  من  نسأل:  أن  لنا  يحق  فإنه  الحرة،  باإلرادة  زائفًا  شعوًرا 
العصبية  الخاليا  كانت  إن  تجعلنا...(؟  تخدعنا،  (توهمنا،  كلمات  في  (نا( 
إرادة  يملك  بأنه  الموهوم  فمن  اإلنس�ان؛  في  هناك  ما  كل  هي  وتفاعالتها 
تخدع  أن  للخاليا  يمك�ن  كيف  نفس�ها؟  العصبية  الخالي�ا  ه�ي  ه�ل  ح�رة؟ 
كياًنا  هناك  ب�أن  ا  جدًّ صريًحا  اعتراًفا  ذل�ك  ف�ي  إن  نفس�ها؟  وتوه�م  نفس�ها 
الكيميائية  والتفاعالت  المادية  والجزيئات  الخاليا  تلك  ُمنفصاًل عن  مستقاًل 

الكيمياويات(. (كيس  عن  ومستقل  الكهربائية 
كيان  اليقين– أن  من  كافية  درجة  –إلى  أثبتنا  قد  بذل�ك  أنن�ا  لن�ا  يب�دو 
وهي  شخصه  وهي  قوامه  هي  مادية  غير  َجنَبة  فيه  وأن  مادي،  غير  اإلنسان 
وترفض  وتقبل  تقتنع  التي  وهي  إليها،  ُيشار  التي  الخارجية  العينية  وحدته 
كيس  من  ن  المكوَّ الم�ادي  البدن  ذلك  غير  طبًع�ا  وه�ي  وتع�ارض،  وتؤي�د 

جزيء)10). ترليون  ترليون  األلف  ومن  الكيمياويات، 

)10)  أنظ�ر: تعلي�ق بعن�وان "الحرك�ة والزمان الجوهري ونش�وء البعد الالم�ادي" التعليق 

الكتاب الثالث: خاتمة 
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الف�صل ال�صاد�س

 هل نشأ الكون

من العدم؟

بطريقة  "الالشيء"  أو  "العدم"  كلمة  استخدم  هوكنج  أن  سابقا  ذكرنا 
"العدم  المطلقة  ش�يئية  الال  منها  ُيفهم  أن  بي�ن  تأرجح�ت  ُمبهم�ة؛  مطاطي�ة 
لتذبذبات  يتعرض  والذي  الكمي"،  "الفراغ  منها  ُيفهم  أن  وبين  المحض"، 
تغطية جميع  منا على  كاماًل. وحرًصا  كونًا  لتصبح  لتضخم  تتعرض  قد  كمية 
مع  بالتعامل  هنا  وس�نبدأ  االحتمالين.  كال  س�نناقش  فإننا  النقاش؛  جوانب 
في  ذلك  نعُقب  ثم  كمي،  فراغ  أنه  على  هوكنج  عنه  تكلم  الذي  "الالشيء" 

المحض. العدم  بمعنى  "الالشيء"  عن  بالكالم  الفصل  هذا  نهاية 

هوكنج  عليها  �س  أسَّ التي  القاعدة  باختص�ار  توض�ح  التالي�ة  األس�طر 
الفراغ: بمعنى  ب�"الالشيء"  سماه  مما  الكون  لنشوء  تفسيره 

مكان  من  والجزيئ�ات  ال�ذرات  كل  أزلنا  ل�و  أن�ه  لوهل�ة  تعتق�د  "ق�د 
أن  يصلح  أن�ه  بحيث  المكان؛   ذل�ك  في  كام�اًل  فراًغ�ا  س�نخلق  فإنن�ا  م�ا؛ 
فإن  العامة؛  النسبية  قوانين  حسب  ولكن  شيء"،  ب�"ال  المكان  ذلك  نسمي 
ما  على  محتوًيا  يظ�ل  اإلش�عاعات  ومن  الجس�يمات  م�ن  الخال�ي  الفض�اء 
الش�ك  مبدأ  وحس�ب  الفضاء.  ب  تحدُّ في  الفراغ" المخزنة  ب�"طاقة  يس�مى 
تكون  تلك  الفضاء  طاقة  فإن  والوقت؛  الطاقة  في  ل�"هايزنبرج"  (الاليقين( 
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مناطق  تنتج  التي  الكمية"  ب�"التذبذبات  تسمى  مستمرة  جات  تموُّ حالة  في 
وتسمى  عشوائي؛  بشكل  سلبي  تحدب  ذات  وأخرى  إيجابي،  تحدب  ذات 
التحدبات  ذات  المناط�ق  تل�ك  تس�مى  كم�ا  الزم�كان"،  ب�"رغ�وة  الظاه�رة 
إيجابي  ب  تحدُّ هناك  يكون  وعندما  الكاذب".  الفراغ  ب�"فقاعات  المختلفة 
تتضخم  بأن  للفقاعة  تس�مح  آينش�تاين  قوانين  فإن  الكاذب؛  الفراغ  لفقاعة 
من  ثاني�ة" (جزء   42–^10" تس�اوي  جدا  قصيرة  فت�رة  خ�الل  ف�ي  وتص�ل 
إلى  الثانية(،  م�ن  جزء  ملي�ون  مليون  ملي�ون  ملي�ون  ملي�ون  ملي�ون  ملي�ون 
الكون! كتلة  كل  إلنتاج  يكفي  ما  الطاقة  من  تحوي  وأن  البروتون،  حجم 

ولكنها  قوة،  مج�ال  أو  إش�عاع  أو  مادة  أي  بدون  الفقاع�ة  تل�ك  تب�دأ 
تضخمها؛  ومع  الكاذب".  ب�"الفراغ  تسمى  لذلك  تحدبها؛  في  طاقة  تحوي 
ال  ذلك  إن  العلماء  ويقول  هائل.  لوغاريتمي  بشكل  تزداد  فيها  الطاقة  فإن 
مما  سلبي؛  ضغط  ذو  الكاذب  الفراغ  ألن  الطاقة؛  حفظ  قوانين  مع  يتعارض 
الفقاعة،  تضخم  ومع  نفسها.  على  شغاًل  تبذل  المتضخمة  الفقاعة  أن  يعني 
إلى  تتحول  فيها  الطاقة  ألن  ب�"الكون"؛  اآلن  الفقاعة  تلك  نسمي  أن  يمكننا 

وقوى. جسيمات 
نهائيًّا  ال  عدًدا  هناك  ف�إن  الوقت؛  طوال  مس�تمرة  العملي�ة  ه�ذه  وألن 
شبيه  واألمر  توقف،  بال  الوقت  طوال  تنشأ  التي  األكوان(  (أو  الفقاعات  من 
وإن  مختلفة،  أحجام  ذات  فقاعات  تنش�أ  حيث  غليانه؛  أثناء  الماء  بس�طح 
تلك  ومعظم  به،  الخاصة  الفيزيائية  قوانينه  له  األكوان  تل�ك  م�ن  واح�د  كلَّ 
ألن  ولكن  وتفنى،  فتنهار  الستمراريتها  صالحة  غير  قوانينها  تكون  األكوان 
وثوابته  قوانينه  له  وتسمح  أكثر،  محظوظًا  يكون  بعضها  فإن  نهائيًّا  ال  عددها 
ومن  والنجوم  المجرات  بتش�كيل  قوانينه  تس�مح  وبعضها  بالبقاء،  الفيزيائية 
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في  بالفعل  نجح  قد  أحدها  فإن  األقل  وعلى  الحياة،  ثم  ومن  الكواكب  ثم 
اآلن. تقرأها  وأنك  السطور  هذه  أكتب  أنني  بداللة  ذلك 

ولكن  ثابت�ة،  غير  نظري�ة  د  مجرَّ األم�ر  ب�أن  للق�ول  لوهل�ة  تمي�ل  ق�د 
التذبذبات  تل�ك  أن  هو  عمليًّا  ومالحظت�ه  رص�ده  نس�تطيع  ال�ذي  المق�دار 
لنا جسيمات وجسيمات  "الاليقين" لهايزنبرج– تنتج  مبدأ  –وحسب  الكمية 
ليفنيا  المضاد  والجسيم  الجسيم  يلتقي  أن  قبل  القصر  بالغة  لفترات  مضادة 
الفراغ،  من  خلقهم�ا  تطلب  التي  الطاق�ة  تس�اوي  طاق�ة  ُمنتجي�ن  بعضهم�ا؛ 
(أي  أكبر  المضاد  والجس�يم  الجس�يم  لخلق  المطلوبة  الطاقة  كانت  وكلما 
فنائهما  قبل  فيه  يبقيان  الذي  الوقت  كان  أكبر(،  الجسيمين  كتلة  كانت  كلما 
حين  في  أقصر،  لفترة  تعيش  الكبيرة  الناشئة  الجسيمات  فإن  وعليه  أصغر؛ 
أصغر.  كتلة  ذات  تكون  أطول  لفترات  تعيش  التي  الناش�ئة  الجس�يمات  أن 
طوال  مس�تمرة  االفتراضية  الجس�يمات  نش�وء  ظاهرة  أن  الخالصة:  ولكن 
ذكرنا– س�طح  –كما  تش�به  المس�تمرة  الحركة  وهذه  مكان،  كل  في  الوقت 
وترى  األحجام،  ُمختلفة  الهواء  من  فقاعات  تنتج  حيث  غليانه؛  أثناء  الماء 
حجًما  األصغر  الفقاع�ات  أن  حين  في  بس�رعة،  تنفج�ر  الكبي�رة  الفقاع�ات 

الوقت". من  أكبر  لفترات  تبقى 
الس�طور  في  هي  األساس�ية  العظيم" ونظريته  "التصميم  كتاب  جوهر 
منهجية  مات  مقدِّ تكون  أن  تتعدَّ  لم  الس�ابقة  مناقش�اتنا  وكل  أعاله.  القليلة 
فيه. سنحكمها  الذي  واإلطار  للنظرية  األخيرة  مناقشتنا  نفهم  أن  لنا  تسمح 

التالية: المسألة  في  نحقق  أن  هو:  هنا؛  يهمنا  الذي  وكل 
إلى  ُيزي�ل ض�رورة االحتي�اج  ألن  كافًي�ا  كان  الكم�ي  الف�راغ  "ه�ل 

الخالق؟".
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ها  أعدَّ موضوعية؛  أصواًل  نعتبرها  أعاله  المذكورة  العلمية  فالتفاصيل 
في  معهم  مناقشة  أدنى  لنا  وليس  المجال،  ذلك  في  االختصاص  أصحاب 

ذلك.
أضاف  أنه  هو  الطرح  هذا  –وزميله– في  هوكنج  فعله  ما  غاية  أن  نجد 
أثبت  بأن  المادي؛  الكون  نشوء  سلسلة  في  الموجودات  من  أخرى  حلقة  لنا 
بعض  د  مجرَّ أضاف  إنه  نق�ول  أن  األدق  بل  عليه،  الكم�ي  الف�راغ  س�بق  ل�ه 
المادي؛  الكون  نشوء  إلى  أدت  التي  والميكانيكيات  اآلليات  في  التفاصيل 
شرحت  أنها  هو  الكمي  الفراغ  في  الكمية  التذبذبات  أطروحة  فعلته  ما  فكل 
الكون  نش�وء  في  س�اهمت  التي  المادية  العمليات  بعض  أكبر  بتفصيل  لنا 

للخالق؟ الحاجة  عن  السؤال  ذلك  بموجب  سقط  هل  ولكن:  المادي، 
مثاًل: لنضرب 

إلى  بك  ي�ؤدي  قد  فهذا  القهوة؛  م�ن  كوب�ًا  أمام�ك  وج�دت  إن  إن�ك 
رأيت  إن  ثم  القهوة،  تلك  لك  ر  وحضَّ ز  جهَّ من  هناك  كان  إن  تتس�اءل  أن 
مس�حوق  واختالط  الماء  غليان  –بالتفصي�ل– عملي�ة  ل�ك  يش�رح  فيزيائي�ا 
السؤال  ذلك  سيلغي  فهل  ا،  جدًّ دقيق  بتفصيل  فيه  والسكر  والحليب  القهوة 

القهوة؟ تلك  ز  وجهَّ ر  حضَّ عمن  األساسي 
ال! بالطبع 

جيد  أمر  الكون  نش�أة  عن  المادية  التفاصيل  م�ن  بالمزي�د  معرفتن�ا  إن 
علة  عن  التس�اؤل  في  الرغبة  عن  حال  بأي  يغنين�ا  ال  ولكن�ه  أيًض�ا،  وُممت�ع 
لتكن  أو  الفراغ  في  الكمية  التذبذب�ات  فلتكن  أساًس�ا؛  الكون  ذل�ك  وج�ود 
الحادثة  الموجودات  أن  علينا  تلح  العقلية  المبادئ  ولكن  اآللية،  هي  غيرها 

إيجادها. في  حادثة  غير  علة  إلى  تفتقر 
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اعتقادنا  لنا  منحت  التي  بأنها  أوضحنا  وأن  سبق  التي  العقلية  المبادئ 
مبدأ  وتحديدا  وبقاءه،  حياته  العلم�ي  للقانون  ومنحت  الخارج�ي،  بالواق�ع 
ال  الش�يء  بأن  علينا  ُيملي�ان  الس�ببية،  ومب�دأ  النقيضي�ن،  اجتم�اع  اس�تحالة 
من  بذاته  فراغ�ه  تعبئة  يمكن�ه  وال  وج�وده،  ذات�ه  عل�ى  يضف�ي  أن  يس�تطيع 

ُيعطيه. ال  الشيء  فاقد  إن  إذ  ذاته؛ 
وال  المطاف،  نهاية  ليست  الكمية  والتذبذبات  الكمي  الفراغ  فإن  إذن؛ 
تلك  أن  طرح  لمجرد  جانًبا  للخالق  الحاجة  عن  الس�ؤال  تضع  أن  يمكنها 
وليس  آلية،  أسلفنا– مجرد  –كما  فتلك  مادي؛  كون  عنها  نتج  قد  التذبذبات 

التفصيلية. آليتها  كانت  كيفما  بُرمتها  للعملية  الُمْوِجد  السبب  عن  تفسيرا 
المحض(،  شيء" (العدم  "ال  كلمة  من  يقصد  هوكنج  أن  افترضنا  وإن 
شيء  ال  العدم  ألن  حقيقي؛  عدم  هناك  ليس  ألنه  أسهل؛  يصبح  النقاش  فإن 
مناقض  وجوده  افت�راض  نفس  ألن  الالش�يء؛  وج�ود  افت�راض  يمك�ن  وال 
قبالة  ف�ي  (أ(  الش�يء  وجود  نفت�رض  أن  نس�تطيع  فنح�ن  الف�رض؛  لنف�س 
تفترض  أن  ه�و  الالش�يء  وجود  تفت�رض  أن  ولك�ن  (ب(،  الش�يء  وج�ود 
التأمل،  من  قدر  بأدنى  والفس�اد  البطالن  واضح  وذل�ك  الالوج�ود؛  وج�ود 
الشهادات  على  حائًزا  تكون  أن  وال  فيزياء  عالم  تكون  أن  منك  يتطلب  وال 

الطبيعة. في  العليا 
الحديث  ُيمكننا  ما  أقصى  فإن  المحض؛  العدم  عن  نتكلم  حينما  إننا 
وبالتالي  له؛  ِمْصداق  ال  المفهوم  هذا  ألن  المحض"؛  العدم  "مفهوم  هو  عنه 
يكون  أن  عن  فضال  باطل،  نفسه  في  محض  عدم  وجود  افتراض  مجرد  فإن 

للوجود. منشأ  المحض  العدم  هذا 
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الف�صل ال�صابع

لماذا نحتاج للخالق؟

وجود  الفتراض  نحتاج  ال  أننا  إلثبات  وأطروحته  كتابه  هوكنج  س  كرَّ
الكون  لنش�وء  بس�اطة  أكثر  تفس�يًرا  اعتق�اده– نملك  –حس�ب  ألنن�ا  خال�ق 
ذلك  أن  ورأينا  س�بق،  فيما  لمناقش�ته  ضن�ا  تعرَّ وق�د  الالنهائي�ة(.  (األك�وان 

أساسيين: لسببين  العقلية؛  الناحية  من  يستقيم  ال  التفسير 
ما  أن  حين  في  العدم؛  م�ن  ينش�أ  الوجود  أن  ُيفترض  أن�ه  أولهم�ا:   –
افترضه عدًما لم يكن كذلك، ال من وجهة نظر المادي الذي يساوق 
أن  يرى  الذي  الميتافيزيقي  نظر  والمادة، وال من وجهة  الوجود  بين 

المادة. من  أوسع  الوجود 
وال  ش�يء،  ال  العدم  ألن  حقيقي؛  عدم  هناك  لي�س  أن�ه  وثانيهم�ا:   –
ُمناقض  افتراض وجوده  نفس  الالش�يء؛ ألن  افتراض وجود  ُيمكن 
لنف�س الف�رض؛ فنح�ن نس�تطيع أن نفت�رض وجود الش�يء (أ( في 
قبالة وجود الش�يء (ب(، ولكن أن تفترض وجود الالش�يء هو أن 
تفترض وجود الالوجود؛ وذلك واضح البطالن والفساد بأدنى قدر 
م�ن التأم�ل، وال يتطل�ب منك أن تك�ون عالم فيزي�اء وال أن تكون 

الطبيعة. في  العليا  الشهادات  حائزا على 
هوكنج  نظرية  بنقد  نكتفي  أال  ب�د  فال  متوازنًا؛  البح�ث  يك�ون  ولك�ي 
وجود  ضرورة  يرى  الذي  اآلخ�ر  الرأي  نطرح  أن  لن�ا  ب�د  ال  ب�ل  وإبطاله�ا، 
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السابق  الفصل  في  مرَّ  مما  نتذكر  أننا  كما  الرأي،  ذلك  نثبت  وأن  الخالق، 
أخرى،  أس�ئلة  علينا  يفرض  للعدم(  وجود  ال  (أنه  العدم  بعدمية  القول  أن 
أزلية  ظل  ف�ي  للخالق  لحاجتنا  منطقي�ة  تفس�يرات  إيج�اد  ف�ي  علين�ا  ويل�ح 

عدم. يسبقه  لم  الذي  الوجود 
تطرح  التي  اآلراء  بع�ض  سنس�تعرض  الفصل  هذا  ف�ي  فإنن�ا  وله�ذا؛ 
وال  ويقينيا  صواب�ا  نراه  الذي  ال�رأي  إلى  لنص�ل  الخال�ق؛  وج�ود  ض�رورة 
وجود  ضرورة  عن  الس�ؤال  فإن  الفالس�فة؛  ُعرف  وفي  ش�ك.  أي  يتخلله 
المعلول  للعلة".  المعلول  احتياج  ب�"مالك  ُيعرف  خاص  عنوان  له  الخالق 
الس�بب.  هي  والعلة  بالنتيجة،  الش�ائعة  تس�ميتنا  في  عليه  نصطل�ح  م�ا  ه�و 
مالك  عن  الس�ؤال  هو  للعلة  المعلول  احتي�اج  مالك  ف�ي  فالبح�ث  وعلي�ه؛ 

ألسبابها. األشياء  احتياج  في  السبب  أو  لسببها،  النتيجة  احتياج 
طرح  حين  كتابه؛  بداي�ات  في  هوكنج  طرح�ه  ال�ذي  بال�رأي  نب�دأ   .1
أن  إلى  وأش�ار  العلوم،  تطور  قبل  البش�ر  لدى  المعتقدات  تاريخ  من  جزءًا 
في  ورغبته  الكوارث  من  وخوفه  األش�ياء  حصول  بأس�باب  اإلنس�ان  جهل 
إلى  باإلنس�ان  أدى  الذي  الس�بب  هو  المرعبة  األمور  من  ينق�ذه  م�ا  وج�ود 
حصول  به  يفسر  أن  يستطيع  وحكيم  قوي  عالم  مدبر  خالق  وجود  افتراض 
من  وإلنقاذه  المش�اكل  على  للتغلب  به  ويس�تعين  حوله،  المعقدة  األش�ياء 
ظاهرة  لكل  جعل  كثيرة  آلهة  له  كان  فقد  ولذلك  والمفترس�ات؛  الكوارث 
تطور  فإن  الحال؛  وبطبيعة  خاص�ة.  وظيفة  له  ُمتخصصا  إلًه�ا  منه�ا  طبيعي�ة 
الفتراض  حاجته  من  خففت  األشياء،  حدوث  بآليات  ومعرفته  اإلنسان  علم 
بس�بب  ليس  الرأي  هذا  أن  حول  هوكنج  مع  نتف�ق  ونح�ن  واإلل�ه.  الخال�ق 
األس�باب  بقية  نس�تعرض  لن  أننا  كما  وإله،  خال�ق  وج�ود  الفت�راض  جي�د 
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معين  غرض  ألداء  إله  وجود  يفترض  اإلنس�ان  تجعل  قد  التي  البراجماتية 
لتنظيم  أو  اجتماع�ي،  أخالق�ي  نظام  ف�رض  مث�ل:  معين�ة؛  مش�كلة  ولح�ل 
الفرضيات  تلك  كل  ألن  شابهه؛  ما  الدينية...أو  التعاليم  عبر  الحياة  شؤون 

المنطق. بنفس  وإضعافها  مناقشتها  يمكن  البراجماتية 

هي  للخالقية  الحاج�ة  س�ؤال  عن  لإلجابة  ش�يوعا  األكثر  النظري�ة   .2
النظرية  هذه  وفي  الظاء(؛  وس�كون  النون  النظم" (بفتح  ب�"برهان  ي  ُس�مِّ ما 
أن  ويرى  الطبيع�ة،  ف�ي  المعق�دة  األنظم�ة  ف�ي  حول�ه  ينظ�ر  �ل  المتأمِّ ف�إن 
بالغة  وظائف  أداء  على  قادرة  يجعلها  معين  تركيب  لها  واألنظمة  األش�ياء 
وعدم  الفوضى  نحو  الميل  هي  لوحدها  األشياء  طبيعة  إن  وحيث  التعقيد؛ 
ذلك  أعطاها  من  هناك  أن  على  دليل  الُمعق�د  النظام  وج�ود  ف�إن  االنتظ�ام، 
ما  التي  الطريقة  بتلك  وظائفها  أداء  من  مكنها  الذي  الدقيق  والتركيب  النظام 
تقليدها،  عن  عاجزين  والتقنية  العلمية  إمكانياتنا  كل  البشر– مع  –نحن  زلنا 
إليها  أشار  كذلك  النظرية  وهذه  وعلومنا،  تقنياتنا  لتطوير  منها  نتعلم  إننا  بل 
إنس�اني  "مبدأ  إلى:  �مه  قسَّ الذي  اإلنس�اني"،  ب�"المبدأ  أس�ماه  بما  هوكنج 
أفضل  هو  نظري–  –في  هوكنج  إن  بل  قوي"،  إنساني  و"مبدأ  ضعيف" 
بها؛  واعتقد  تبناها  مم�ن  ا  جدًّ بكثير  أفضل  وربما  النظرية،  ه�ذه  ط�رح  م�ن 
من  الضعيف"؛  اإلنساني  "المبدأ  طرح  معتنقيها  من  أساسا  طرحها  من  ألن 
إلى  والطبيعة...وما  الحية  الكائنات  في  البيولوجية  الحيوية  األنظم�ة  قبي�ل: 
القوي(  اإلنس�اني  (المبدأ  في  النقاش  ذلك  من  ر  طوَّ هوكنج  ولكن  ذلك، 
التي  العلمي�ة  والقواني�ن  الدقيق�ة  الفيزيائي�ة  الثواب�ت  مس�توى  إل�ى  ورفع�ه 
المعقدة  الوظائف  تل�ك  إنتاج  على  البيولوجية  األنظم�ة  ق�درة  ف�ي  تتحك�م 
السابع  الفصل  في  للتفاصيل  يرجع  أن  للقارئ  وُيمكن  الحية.  الكائنات  في 
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ناقش  وقد  الظاهرية".  "المعج�زة  بعنوان  هذا  كتابنا  م�ن  األول  القس�م  م�ن 
نظريته  عبر  القوي(،  اإلنس�اني  المبدأ  ى  مس�مَّ (تحت  النظم  برهان  هوكنج 

أعاله. إليها  أشرنا  –التي  السريع  والتضخم  الكمي  التذبذب  على  المبنية 
مفه�وم  طرح�وا  "بالمتكلمي�ن"  ُعرف�وا  المفكري�ن  م�ن  مجموع�ة   .3
وجود  هو  والحدوث  للعلة)1)،  المعلول  احتياج  لضرورة  كسبب  "الحدوث" 
موجودة  غير  الحديقة  في  التفاح  ش�جرة  كانت  لو  فمثال  عدمه؛  بعد  الش�يء 
وكذلك  حادثة،  الشجرة  إن  نقول  أن  يمكن  فإنه  خاللها  ووجدت  سنتين  قبل 
فإنه  بها  ُوجد  ث�م  الحالية،  بصورت�ه  موج�ودا  يك�ن  ل�م  ش�يء  أي  أو  أم�ر  أي 
الذرات والجسيمات لم تكن  حادث؛ فالمجرات والنجوم والكواكب وكذلك 
يجعلها  ما  وهذا  اآلن.  موجودة  وهي  ما،  وقت  في  الحالية  بصورتها  موجودة 
ال  بديهية  عقلية  قاعدة  على  بناًء  ُمْحِدث،  إلى  يحتاج  حادث  أمر  وكل  حادثة. 

ُيعطيه. ال  الشيء  وفاقد  الوجود،  لذاته  يمنح  ال  فالشيء  إثبات؛  إلى  تحتاج 
كل  وألن  مستمر،  حدوث  حالة  في  حولنا  من  الظواهر  تلك  كل  وألن 
الوقت؛  من  مضى  فيما  موجودة  تكن  ولم  ومتبدل�ة،  متغيرة  الظواه�ر  تل�ك 
بعدما  ُيْوِجدها  أي  يحدثها؛  محدث  إلى  ومحتاجة  حادثة  الظواهر  هذه  فإن 

عقلية. ضرورة  الخالق  وجود  افتراض  فإن  لذلك  معدومة؛  كانت 
طروحات  من  س�بقه  ما  على  كثيرا  متقدم  الطرح  ه�ذا  ف�إن  وبالطب�ع؛ 
الخالقية  إثب�ات  ف�ي  العقلي�ة  القواع�د  إل�ى  يلج�أ  ألن�ه  أخ�رى؛  ونظري�ات 
ولعلنا  الطبيعية.  لألنظمة  المش�اهدات  أو  البراجماتية  األس�باب  إلى  وليس 
هذه  في  األول...وغيرها  والمحرك  الحركة  ببرهان  ي  ُس�مِّ ما  ضم  نس�تطيع 
مبناها  أن  إال  الصغيرة،  التفاصيل  بعض  في  اختلفت  وإن  ألنها  المجموعة؛ 

مصدر سابق. ج3ص113.  المنظومة  في شرح  بحوث موسعة  مرتضى:  مطهري،   (1(



181

واحد. العقلي 
س�رَّ  أن  اعتقدوا  بيانه–  المار  البرهان  هذا  إلى  –اس�تناًدا  المتكلمون 
فإن س�ر  وبالمقابل  "الحدوث"؛  ف�ي  يكمن  ُموج�د وخال�ق  إل�ى  االحتي�اج 
بعدم  مسبوقة  الحادثة  فالظواهر  "القدم"؛  في  يكمن  الموجد  عن  االستغناء 
حادثة،  وغير  قديمة،  الظواهر  هذه  كانت  فلو  المشكلة!  مكمن  وهنا  وجود، 
االحتياج.  عن  ُمرتفع  فه�و  قديم  ألنه  والخالق  ُموج�د.  إل�ى  احتاج�ت  لم�ا 
حاجة  عدم  سر  بينما  حدوثها،  في  يكمن  الخالق  إلى  الكائنات  حاجة  فسر 

القدم. في  كامن  الخالق 
النقد  أمام  تصمد  وال  للغاية،  دقيق�ة  ليس�ت  األمر  واقع  اإلجاب�ة  ه�ذه 
الحدوث  برهان  بأن  نقول  فلس�نا  األمر؛  القارئ  على  يختلط  (ال  الفلس�في 
وهو  الحدوث  ف�ي  كامن  ومالكه  االحتياج  س�ر  اعتبار  إن  ب�ل  دقي�ق،  غي�ر 
نورد  نقاط؛  عدة  في  يكُمن  بليغا  ا  ردًّ الفالسفة  عليها  ردَّ  وقد  بدقيق(،  ليس 
ودقيقة  �عة  موسَّ قراءة  للقارئ  نوفر  أن  على  ُمختصر؛  وبنح�و  منه�ا،  واح�دة 

الكتاب. آخر  التعليقات  باب  في  للمسألة 
هي:  النقطة؛  هذه 

إال  ليس  فالح�دوث  "الح�دوث"؛  ف�ي  كامنً�ا  االحتي�اج  س�ر  كان  إن 
وانتهى  تالشى  قد  يكون  السر  فحامل  وهكذا  وانتهت،  ولت  زمنية  مرحلة 
احتياج  س�بب  هو  عما  ماضية  زمنية  مرحلة  في  التفتي�ش  إن  زمان�ه!  ب�زوال 
بينما  الزائل،  في  بحث  ألنه  مجٍد؛  غير  لبحث  ُموجد  إلى  الحالية  الظاهرة 

ولماذا!  قائم  هو  عما  الحديث 
مع  انس�جامًا  وأش�د  دقة  أكثر  حل  البتكار  الفالس�فة  س�عى  هنا،  ومن 

الواقع. 
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ووج�وب  (إم�كان  مفاهي�م  بب�روز  الفالس�فة  عن�د  الط�رح  تط�ور   .4
إلى  الش�يء  نس�بة  (تس�اوي  هو  الوجود  في  اإلمكان  فمفهوم  الوجود)2)(؛ 
الوجود  (ضرورة  هو  الوجود  في  الوجوب  أن  حين  ف�ي  والع�دم(؛  الوج�ود 
أن  (قبل  والعدم  للوجود  النس�بة  متس�اوية  حولنا  األش�ياء  الش�يء(.  لذلك 
لم  اآلن  يديك  بين  ال�ذي  الكتاب  أن  الممكن  م�ن  ف�كان  بالفع�ل(؛  توج�د 
وكان  إيجاده(،  على  عملت  الت�ي  األس�باب  له  تتوافر  لم  (لو  ليوج�د  يك�ن 
وعليه  يديك(؛  بين  اآلن  موج�ود  أنه  (بدليل  يوج�د  أن  أيض�ا  الممك�ن  م�ن 
فإن  الفالسفة؛  نظر  وفي  ذاته.  وبحد  نفسه  في  الوجود  ُممكن  الكتاب  فهذا 
تحتاج  ال  ألسباب  الماهوي"  ب�"اإلمكان  أيًضا  –ونسميه  الوجود(  (إمكان 
ُممكن  فالش�يء  للعلة؛  المعلول  احتياج  مالك  هو  بش�أنها–  تقلق  أن  حالًيا 
الكفتين  أن  بحي�ث  والمس�توي؛  الكفتي�ن  ذي  المي�زان  مث�ل  مثل�ه  الوج�ود 
وإال  لها،  مرجح  من  بد  ال  فإنه  أخرى؛  على  كف�ة  ترج�ح  ولك�ي  متعادلت�ان 
كفة  على  الوجود  كفة  يرجح  الذي  المرجح  وهذا  مستوًيا،  حاله  على  بقي 
للش�يء  الوجود  تمنح  التي  العلة  ه�و  الوجود  الممك�ن  الش�يء  ف�ي  الع�دم 
ال  الشيء  ففاقد  ذاته؛  من  وجوده  يفرض  أن  ُيمكنه  ال  الشيء  أن  على  بناًء 

سابقا. إليه  ألمحنا  –كما  يعطيه 
المجرات  أكبر  إلى  الجس�يمات  أصغر  من  حولنا  األش�ياء  إن  وحيث 
وهذا  ح�ال،  إلى  حال  م�ن  وتنتقل  دائم�ة  وتغي�ر  وتب�دل  حرك�ة  حال�ة  ف�ي 
(حس�ب  يحدث  أال  يمكن  كم�ا  يح�دث  أن  يمك�ن  أم�ر  والتغي�ر  االنتق�ال 
النسبة  ومتساوية  الوجود  ُممكنات  هي  األشياء  تلك  جميع  فإن  علته(؛  توفر 
دليل  هو  –كما  دلي�ل  فذلك  موجودة  اآلن  إنه�ا  وحي�ث  والع�دم،  للوج�ود 

ج3ص113 السابق  المصدر   (2(
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رجحت  ما  علة  أن  على  عقال–  الباطلين  التسلسل  أو  الدور  استحالة  على 
احتياج  على  دليل  وهو  الوجود،  ومنحتها  العدم  كفة  على  فيها  الوجود  كفة 

الفالسفة.  لدى  الماهوي  اإلمكان  برهان  في  للخالق  الكون 
كل  يعتمد  أن  هو  الدور:  باطالن؛  والتسلسل  الدور  أن  كيف  ح  ولنوضِّ
فال  والفس�اد؛  البطالن  واضح  وذلك  اآلخر؛  على  وجوده  في  الش�يئين  من 
الش�يء  على  بدوره  يعتمد  آخر  ش�يء  من  وجوده  د  يس�تمِّ أن  لش�يء  ُيمكن 
فهو  نهاية؛  إلى  ال  الِعلل  سلس�لة  امتداد  فهو:  التسلس�ل؛  أما  نفس�ه.  األول 
كانت  إن  موجودة  تكون  إنما  السلس�لة  من  حلق�ة  كل  ألن  وممتن�ع؛  باط�ل 
بنفس�ها  األس�بق  الحلقة  كانت  إن  ولكن  الوجود،  ثابتة  قبله�ا  الت�ي  الحلق�ة 
تستطع  لم  الذي  الوقت  في  الوجود  تقديم  عن  عاجزة  فإنها  إيجاًدا؛  تتطلب 
اس�تحالة  برهنة  في  أخرى  تفاصيل  بالطبع  وهناك  أساًس�ا.  لنفس�ها  توفيره 

(3( بالتفصيل.  كتبهم  في  الفالسفة  شرحها  التسلسل 
من  تتطلب  ال  والتي  المطروحة،  األدلة  أقوى  من  الدليل  هذا  وُيعتبر 
كان  األشياء  أن  مالحظة  من  (أكثر  طبيعية  مالحظة  أو  تجربة  إجراء  المرء 
تكون  أن  قبل  عقلية  مالحظة  وتلك  توجد،  ال  أو  توج�د،  أن  الممك�ن  م�ن 
أن  معي  تالحظ  قد  كما  ُمعقد.  نظام  وج�ود  إثب�ات  تتطل�ب  وال  خارجي�ة(، 
إلى  ناظر  ألنه  المطلق؛  العدم  وج�ود  افتراَض  منا  يتطل�ب  ال  البره�ان  ه�ذا 
الممكن  الكائن  أن  فرضنا  وإن  دائم،  بشكل  تتوفر  قد  التي  اإلمكان"  "حالة 

كامن  الخالق  إلى  االحتياج  مالك  فإن  البرهان،  هذا  فبموجب  زمانًا،  قديم 
من  الفارغة  الهوية  أي  الوجود"؛  "ممكن  هو  "الممكن" بما  كيان  عمق  في 
وإلى  العلة  إلى  ُمحتاجا  الممكن  جعل  الذي  إن  أخ�رى:  وبعب�ارة  الوج�ود. 

ج2ص37 الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي،   (3(
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بينما  الوجودي،  الف�راغ  عن  عبارة  كيانه  صمي�م  أن  ه�و  والخال�ق  الُمْوج�د 
هو  غيره  إلى  االحتياج  ع�ن  مرتفًعا  والخالق  والعل�ة  الُموج�د  جع�ل  ال�ذي 

بالوجود. ذاته  صميم  في  امتالؤه 
إلثبات  وكاٍف  ا  جدًّ قوي  أعاله  الماهوي  اإلمكان  برهان  أن  ومع   .5
محمد  الدين  صدر  –وهو  البارزين  الفالس�فة  أح�د  أن  إال  واإلل�ه،  الخال�ق 
ونقله  بتطويره  قام  اختصارا–  صدرا  بمال  المعروف  الشيرازي؛  إبراهيم  بن 
أو  الوجودي  اإلمكان  ببرهان  برهانه  ي  وسمَّ أكبر،  أخرى  نوعية  مرتبة  إلى 
نرى  فلسفية  مقدمات  إثبات  على  البرهان  هذا  ويعتمد  الفقري)4).  اإلمكان 
هنا  سنكتفي  لذلك  أيضا؛  ثمينا  ووقتا  كبيرا  جهدا  القارئ  يكلف  طرحها  أن 
الُمختصة،  للكتب  فيه  التفصيل  تاركي�ن  عنه،  نتج  وما  خالصت�ه  نذك�ر  ب�أن 
هذا  في  واإلله  الخالق  إثب�ات  أن  إلى  أيًضا  هنا  اإلش�ارة  م�ن  ب�د  ال  ولك�ن 

المطلق. العدم  إلى  يستند  ال  أيًضا  البرهان 
ُمحصلة البرهان أن الوجود حقيقة واقعية أصيلة، مستغنية عن الحاجة؛ 
الناقصة  الظواهر  أما  وجود.  هو  بما  الوجود  طبيعة  االحتياج  عن  الغنى  فسر 

بُموجدها. فقًرا  متعلقة  كائنات  كونها  في  كامٌن  احتياجها  فسرُّ  للوجود، 
في  يكمن  االحتياج  عن  الغنى  س�رَّ  أن  الطرح:  هذا  نتائ�ج  أه�م  وم�ن 
بالوجود  وتعلقه  الوجود  فقر  في  يكُمن  االحتياج  سر  بينما  الوجود،  إطالق 

له)5). وآية  مظهًرا  يكون  الذي  بالنحو  االطالقي 

الصديقين برهان  رضا،  محمد  اللواتي،   (4(

الكتاب الرابع: خاتمة  الصديقين" التعليق  "برهان  بعنوان  تعليق  أنظر   (5(
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الخاتمة

األسطر  في  ة  النقديَّ محاورتنا  لك  نوجز  أن  اآلن  دعنا  العزيز،  القارئ  أيها 
التالية:

فكرة  يهدم  أن  أراد  عندم�ا  هوكنج  أن  م�ر،  ما  خ�الل  م�ن  ل�ك  تبيَّ�ن 
محلها،  المتع�ددة" لتحل  "األكوان  أطروحة  وُيدش�ن  والخالقي�ة،  األلوهي�ة 
تحكم  التي  العقلية  األفكار  إبعاد  أوال:  إلى:  يس�تند  منهًجا  له  �س  أسَّ فإنه 
بمبدأ  المتعلقة  لالس�تنتاجات  مصدًرا  تكون  أن  عن  الطبيعية  القوانين  على 

العلمية. القوانين  محلها  وأحل  الوجود، 
(ثانًيا(،  الواقع  وجود  على  يدل  موضوعي  دليل  وجود  في  ك  شكَّ ثم 
في  الوجود  اخت�زل  ورابعا:  (ثالث�ا(،  هو  كما  معرفت�ه  إم�كان  ف�ي  وش�كك 
لم  الحقيقي  العدم  أن  لنا  صور  –(وخامس�ا(–  هذا  وبعد  فحس�ب.  المادة 
إطاره  د  وحدَّ المنهج  أت�م  أن  وبعد  وهكذا،  لحظة.  أي�ة  ف�ي  موج�وًدا  يك�ن 

األلوهية. محل  لتحل  المتعددة  األكوان  أطروحة  قدم  العام، 
ألنها  قبولها  من  من�اص  ال  األولية  العقلي�ة  األف�كار  أن  وجدن�ا  لكنن�ا 
القوانين  على  حاكمة  وه�ي  موجودون،  حولنا  وما  بأنن�ا  يقين�ا  لن�ا  المانح�ة 
أول  فإن  وهنا؛  ظلها.  في  ويتنفس  يحيى  التجريب�ي  القان�ون  ب�ل  التجريبي�ة، 
اس�تنتاجاته  جعل  أنه  ه�ي  بيديه  "هوكن�ج" لنتاج�ه  س�ددها  ضرب�ة  وأق�وى 

أوالً. هذا  العقلية،  بمبادئها  الصلة  مقطوعة 
ال  أمٌر  الموضوعي  الواقع  بوجود  االعتراف  أن  على  أدلة  أقمنا  وثانيا: 
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مستندة  أدلتنا  وكانت  به،  اعترافا  ن  يتضمَّ االنكار  ألن  إنكاره؛  عقل  يستطيع 
منهجه.  عن  بعيدا  طردها  قد  هوكنج  كان  التي  األولية  العقلية  المبادئ  إلى 

المعرفة. في  الحواس  عمل  في  التشكيك  شبهة  دحضنا  ثالثا: 
ُيبرر  اإلنسان،  كيان  في  روحي،  أي:  مادي؛  ال  ُبعد  على  عثرنا  رابعا: 

وعلمه. إدراكه  له 
األلوهية؛  لض�رورة  ح  بُمصحِّ لي�س  الع�دم  ف�رض  أن  أكدن�ا  وأخي�ًرا: 
وإن  بالوجود،  فراغه  يمأل  من  إلى  الحاجة  مسيس  في  يظل  اإلمكان  فمبدأ 
فإن  ُمتحقق،  غير  العدم  ليكن  أخرى:  وبعبارة  حقيقي.  عدم  هنالك  يكن  لم 

يتخلف. وال  يختلف  ال  حتمي  بالذات  الغني  إلى  اإلمكان  احتياج 
العظيم"؛  "التصميم  نظرية  حولها  تأسست  التي  المنهجية  تهدمت  فإذا 

إطارها. تضعضع  أن  بعد  نفسها  النظرية  تسقط  أن  المحتم  فمن 
تكن  لم  أنها  لو  كما  األعظم"  م  "الُمصمِّ شمس  أشرقت  وبانهدامها، 

اإلطالق. على  غربت  قد 
ت من خاللها تأسيس المنهجية  ولعل من أقوى نقاط الضعف التي مرَّ
نتاج  على  أصحابها  اطالع  ضحالة  هي:  العظيم"؛  "التصميم  كتاب  لنظرية 
ش�نه  الذي  الهجوم  ة  حدَّ ورغم  أنه  أذهلنا:  وما  اإللهية.  والفلس�فة  الحكمة 
منه.  مقصوده  نيل  يس�تطع  لم  أن�ه  إال  "النظ�م"،  بره�ان  عل�ى  "هوكن�ج" 

العدم  بخلخلة  والخال�ق  اإلله  وجود  براهي�ن  تفكي�ك  مش�قة  ف�إن  وعلي�ه؛  
من  بكثير  أضخ�م  َلَمش�قة  أخرى،  تارة  النظم  بره�ان  عل�ى  والهج�وم  ت�ارة 
أن  –جدالً– إال  تحملوها  وإن  الطبيعة،  علم�اء  وبقي�ة  يتحمله�ا هوكن�ج  أن 
وراء  من  المرجوة  النتيجة  إلى  يفضي  لن  األكتاف  على  الثقيل  الحمل  هذا 

حمله. عناء 
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التي  التعليقات  بع�ض  ذكر  بن�ا  يج�ًدر  الكت�اب  م�ن  ننته�ي  أن  وقب�ل 
في  وُمتخصص  عل�وم،  وم�ؤرخ  فيلس�وف  –وه�و  كارول(  (ولي�ام  أورده�ا 
في  اإللهيات  كلي�ة  في  وم�درس  أكويناس،  توم�اس  وفك�ر  فلس�فة  دراس�ة 

أعاله. هوكنج  نظرية  على  أكسفورد–  جامعة 
صفحة  ف�ي   2010 س�بتمبر   30 بتاري�خ  كارول  نش�رها  مقال�ة  فف�ي 
إستيفن  لدى  الخلق  "التباس  بعنوان:  اإلنترنت؛  على  نت"  "مركاتور 
هو  التلقائي  "الخل�ق  هوكنج:  عن  عب�ارة  بنق�ل  كارول  ب�دأ  هوكن�ج")1)؛ 
كل  عدم  من  بدال  نحن  ووجودنا  والكون،  األش�ياء  وجود  في  الس�بب 
يعمل".  الكون  لجعل  اإلله  فكرة  نستحضر  أن  الضروري  من  ليس  ذلك، 
كارول  رأى  قليلة،  س�طور  في  هوكنج  أفكار  بعض  اس�تعرض  أن  وبعد 
نعنيه  ما  مراجعة  إلى  تدعونا  العلمية  الكتب  في  الجديدة  األفكار  "هذه  أن 
كان  إن  الخلق؛  عن  فيه  تفيدنا  أن  الطبيعية  للعل�وم  ُيمك�ن  وم�ا  ب�"الخل�ق"، 
أية  دون  بذاته  ُمكتٍف  الك�ون  بأن  القول  إن  عنه.  به  إفادتن�ا  ُيمكنه�ا  م�ا  ثم�ة 
بالتأكيد(  علميًّا  وليس  فلس�في  ادعاء  )وهو  الوجود  لتفس�ير  للخالق  حاجة 
القول  وهذا  والفلسفة.  للعلم  التفسيري  النطاق  في  أساسي  التباس  نتاج  هو 
حاجة  أية  ترى  ال  التي  الطبيعية"،  ب�"الش�مولية  تس�ميته  ُيمكن  ا  عمَّ ناتٌج 

المادية". األمور  نطاق  عن  تتعالى  مبادئ  يستعمل  تفسير  ألي 

ينفون  الكونيات  علماء  من  العديد  "إن  المقالة:  في  كارول  ويقول 
بداية  وج�ود  نفس�ه  هو  الخلق  أن  يعتق�دون  ألنه�م  خال�ق  لوج�ود  الحاج�ة 
التغير  بين  تساوي  الطبيعية  العلوم  أن  ذلك  من  ويستنتج  لألشياء".  زمانية 

http://www.mercatornet.com/articles/view/stephen_hawkings_  (1(

(13/09/creation_confusion )seen on 10
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أن  حين  في  عمليات؛  إال  ليس�ت  التغيرات  أن  الحقيقة  ولكن  والخلق، 
فيها  تغير  عملية  مجرد  ليس  والخلق  األشياء،  وجود  تسبيب  هو  الخلق 
فيه،  تغييرات  تجري  أن  عن  مختلف  أمر  هو  لشيء  الوجود  تسبب  "أن 

أصال". موجود  شيء  على  تعمل  أن  وليس 
لنا  تقدم  أن  هو  الطبيعية  العل�وم  تفعله  م�ا  كل  ف�إن  كارول؛  وحس�ب 
عن  ش�يئًا  لنا  تقدم  وال  األش�ياء  على  تط�رأ  الت�ي  التغي�رات  لعملي�ة  وصف�ًا 
هؤالء  لدى  والخلط  لاللتباس  أدى  الذي  والسبب  أساًسا؛  وجودها  سبب 
اليومية؛  الحياة  في  الُمستعمل  بمعناها  الخلق  لفظة  فهموا  أنهم  العلماء؛ هو: 
قبيل:  من  حال�ة؛  إلى  حالة  م�ن  التغيير  تعني  اإلط�ار  ه�ذا  ف�ي  إنه�ا  حي�ث 
الموس�يقار  خلق  أو  لتمثال،  النحات  خل�ق  أو  فني�ة،  للوح�ة  الرس�ام  خل�ق 
لمصطلح  االس�تعماالت  تلك  كل  فإن  تالحظ؛  وكما  موس�يقية.  لمقطوعة 
هي  بآليات  أخرى  إلى  حالة  من  الموجودة  لألشياء  تغييًرا  إال  ليست  الخلق 
إطار  في  عنه  ث  نتحدَّ الذي  الخلق  أن  حي�ن  في  أص�اًل،  موج�ودة  األخ�رى 

عليه. تغييرات  إجراء  وليس  نفسه،  الوجود  تسبيب  هو  الوجود 
الفالسفة  ما وصفه  يعنيه كارول هو  ما  أن  إلى  بد من اإلشارة  وهنا؛ ال 
ب�"علل  ُيس�مى  ما  وهناك  اإليجاد"،  ب�"علة  ى  ُيس�مَّ ما  فهناك  العلل؛  بأنواع 
علل  هو  األشياء  ألسباب  وصفها  عند  الطبيعية  العلوم  تصفه  وما  اإلعداد"، 
الحديث  عند  الفلسفة  عنه  تتكلم  ما  أما  المعدات(.  أيًضا:  (تسمى  اإلعداد 
تأمل  الفارق،  ولفه�م  الوجود(.  (س�بب  اإليجاد  عل�ة  فه�و  األس�باب؛  ع�ن 
وس�ماد  وتربة  ماء  من  النباتات  نمو  ألس�باب  توفير  من  الم�زارع  يفعل�ه  م�ا 
معدات  أو  إعداد  علل  تكون  أن  تعدو  ال  والتي  الشمس،  ألشعة  وتعرض 
(في  النبات  وجود  ونفس  المعدات  تلك  وجود  نفس  ولكن  النبات،  لنمو 
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اإليجاد. بعلة  ُيوصف  ما  هو  إطالقًا(  وجودها  عدم  مقابل 

أصل  بين  الف�ارق  وهي:  ا؛  ج�دًّ مهم�ة  نقط�ة  عل�ى  كارول  يع�رج  ث�م 
إنما  الفيزياء  أن  هي:  النقطة؛  تلك  وأهمية  الزمانية.  بداياتها  وبين  األش�ياء 
ث  تتحدَّ أن  تملك  للكون، ولكنها ال  الزمانية  البدايات  الحديث عن  تستطيع 
العلوم  من  كغيرها  الفيزياء  ألن  قلنا  كما  وذلك  ومنبعه؛  الك�ون  أص�ل  ع�ن 
بعد  أي  الموجود  الك�ون  حالة  في  الحاصلة  التغي�رات  تتب�ع  إنم�ا  الطبيعي�ة 
الخلق  بأن  االعتقاد  إن  إيجاده.  نفس  تتبع  أن  تس�تطيع  ال  ولكنها  وجوده، 
الخلق  ألن  وُملتبس؛  خاطئ  أمٌر  بعيدة  زمانية  نقطة  عن  عبارة  هو  واإليجاد 
أية  في  االرتباط  هذا  انفصل  أن  حدث  ولو  بُمْوجده،  الموجود  ارتباط  هو 
واإليجاد  فالخلق  إذن؛  أساًس�ا.  المعل�ول  الموجود  وج�ود  النتف�ى  لحظ�ة 
وانتهت؛  بعيد  أمد  منذ  حدثت  والدة  لحظة  وليس  آن  كل  في  ُمس�تمر  أمر 
ومن  بالفيزياء،  عليه  الملحوظة  التغي�رات  دراس�ة  ُيمكن  الكون  فإن  لذل�ك 
بالفلسفة،  بُمْوجده  عالقته  دراسة  أيًضا  ويمكن  الطبيعية،  العلوم  بقية  خالل 
بداية  للكون  يكون  وأن  الشأن،  بهذا  العالقة  ذات  العلوم  بقية  خالل  ومن 
كونه  مع  الحالتين  كلتا  في  يتعارض  ال  زمانية  بداية  له  يكون  ال  أو  زمانية 
البحث  الصحيح  من  ليس  فإنه  لذلك  وجوده؛  في  والس�بب  للعلة  ُمحتاًجا 
الصحيح  من  ليس  أنه  كما  الخالقية،  إلثب�ات  الزمانية  البداية  موض�وع  ع�ن 

الخالقية. نفي  بهدف  الزمانية  البداية  نفي  محاولة 
العلوم  نط�اق  بين  العالقة  لش�رح  جي�ًدا  نموذًج�ا  كارول  يس�تخدم 
تفس�يرها؛  في  الفلس�فة  نطاق  مقابل  ف�ي  األش�ياء،  تفس�ير  ف�ي  الطبيعي�ة 
الحادث  والنظام  وتصميمه�ا  األش�ياء  على  تطرأ  الت�ي  التغي�رات  فيض�ع 
حاجتها  يضع  أنه  حين  في  األش�ياء؛  لوجود  األفقي  المس�توى  على  فيها 
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تقديم  فإن  وعليه؛  لألشياء.  العمودي  المستوى  في  ُيْوجدها  وسبب  لعلة 
بها  تدفع  التي  واآلليات  األش�ياء  في  النظام  وجود  عن  تفصيلي  تفس�ير 
عن  آخر  نوع  من  تفسير  عن  إطالقًا  يغني  ال  الوظائف  وأداء  العمل  إلى 
مهمة  التالية  العب�ارة  وألن  للخالق،  واحتياجه�ا  أساًس�ا  وجوده�ا  س�بب 
النقاش�ات  أن  "يعتقد هوكنج  أنقله�ا حرفيًّ�ا:  فإنن�ي  كارول؛  م�ن حدي�ث 
الرائعة  المصادفات  إل�ى  تش�ير  التي  تلك  س�يما  ال  التصميم،  ع�ن  الحديث�ة 
تؤدي  ال  القوي"(  اإلنس�اني  ب�"المبدأ  ى  ُيس�مَّ )ما  للكون  األولية  للش�روط 
الضبط  ذلك  فإن  ذلك  من  وبدال  بالضرورة،  م  ُمصمِّ وجود  افتراض  إلى  بنا 
متعددة،  أكوان  وجود  خالل  من  تفس�يره  ُيمكن  الطبيعة  قواني�ن  ف�ي  الدقي�ق 
من  له  حصر  ال  عدد  ربما  بي�ن  من  الكون  هذا  ف�ي  نعي�ش  أنن�ا  )ويتص�ادف 
ش�رح  كما  تماما  لنا(؛  بالنس�بة  المناس�بة  البيئة  لديها  التي  األخرى  األكوان 
دون  الحية  بالكائنات  ُمعجزة  ظاهره  تصميم  يظهر  أن  ُيمكن  كيف  داروين 
مفهوم  بوس�اطة  نس�تطيع  إننا  علوي،  م  ُمصمِّ من  تدخل  الفت�راض  الحاج�ة 
الفيزياء  لقواني�ن  ا  ج�دًّ الدقي�ق  الضب�ط  ذل�ك  نفس�ر  أن  المتع�ددة  األك�وان 
هنا  –والكالم  ولكن  المصم�م(،  الخالق  بمفه�وم  االس�تعانة  دون  وثوابته�ا 
حقيقة،  الخالق  هو  ليس  هوكنج  رفضه  ال�ذي  العظيم  �م  ل�كارول– الُمصمِّ
الالهوت  وعلم  التقليدي�ة  الفلس�فة  تؤكد  الذي  الخالق  لي�س  األق�ل  وعل�ى 

وجوده".

القوة  يمنح  هوكن�ج  ف�إن  العظي�م  التصمي�م  "ف�ي  كارول:  وُيكم�ل 
الجاذبية،  مثل  قانوًنا  هناك  )ألن  ويقول:  الطبيعية،  للعلوم  الكاملة  والجدارة 
فإنه[  الحقيقة  ]في  لكن  ش�يء(،  ال  من  نفس�ه  يخلق  أن  الكون  بإمكان  فإن 
لم  إن  إطالقا  شيء  هناك  يكون  لن  بل  أساسا،  جاذبية  أي  هناك  يكون  لن 
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موجود". هو  ما  الله  يخلق 
العدم،  من  الوجود  نش�وء  افترض  هوكنج  أن  أخرى  مرة  نرى  وهنا؛ 
نسأله:  أن  حقنا  ومن  األشياء.  لوجود  ومنشأ  كأساس  الجاذبية  وضع  ولكنه 
الجاذبية شيء موجود؟ فإن كانت موجودة  أن  أم  عدم؟  الجاذبية  تلك  "هل 

أوجدها؟". الذي  فما 
التي  الكثي�رة  الخل�ل  مواط�ن  تبي�ان  ف�ي  ُوفقن�ا  ق�د  نك�ون  أن  نرج�و 
األساس�ية  القضايا  طرح  حاولنا  وقد  العظيم".  "التصمي�م  كت�اب  اجتاح�ت 
وتركنا  اس�تطعنا،  كلما  اإلطالة  وتجنبنا  واالختص�ار،  الوض�وح  م�ن  بش�يء 
القارئ  ألن  بها؛  المختص�ة  لُكتبها  الفلس�فية  والتفاصي�ل  التقني�ة  التفاصي�ل 
اختصاصيًّا  وال  الطبيعي�ة  العلوم  في  باختصاص�ي  ليس  نخاطب�ه  كن�ا  ال�ذي 
في  عالًما  تكون  أن  منك  ُيتطلب  ال  أنه  نرى  فإننا  ذلك؛  ومع  الفلسفة.  في 
من  الوجود  ينشأ  أن  ُيمكن  ال  أنه  بوضوح  تدرك  لكي  فيلسوًفا  أو  الفيزياء 
وإن  وجوده،  س�بب  عن  التس�اؤل  من  بد  فال  وجود  هناك  كان  فإن  العدم؛ 
الصريح  العقل  فإن  لوجوده؛  علة  يتطلب  الذي  النوع  من  الوجود  ذلك  كان 

وُموجده. الكون  خالق  هي  العلة  تلك  أن  ُيرينا 
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التعليقات

 بقلم:
ُمحمد بن رضا اللواتي
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التعليق الأول

الفلسفة اإللهية أو الفلسفة األولى..

التعريف واألدوات والمنهج

"تمهيد":

قرأت  الشيء عندما  بعض  بإرباك  ُأصبت  قد  العزيز،  القارئ  أيها  لعلك، 
ُتعرف  التي  الفلسفة  يقتني  بأنه  فيها  يقول  والتي  (ص:51(،  في  المؤلف  عبارة 
وأن  سيما  ال  موجود،  هو  بما  الموجود  أحوال  تدرس  والتي  ب�"اإللهية"، 
الفلسفة  لمصطلح  ذكر  جاء  كلما  بها  المعني  هي  تكون  أن  نوى  قد  المؤلف 
الفلسفة،  لهذه  بشرح  ك  مدُّ لزم  هنا؛  ومن  العظيم.  للتصميم  مناقشاته  سائر  في 
هذا.  الحوار  حلبة  في  بها  يزج  أن  المؤلف  يود  والتي  مسائلها،  أغوار  وسبر 

التالي: يدك  بين  سنضع  حيث  الغرض؛  لهذا  ص  ُمخصَّ التعليق  وهذا 
األولى؟! بالفلسفة  ُتسمى  أيًضا  ولماذا  اإللهية،  بالفلسفة  التعريف   –

الشكوك ومنح  دحض  في  ودورها  الفلسفة،  في  الُمستخدمة  األدوات   –

الواقع. في وجود  اليقين 
إلى  العلم  وتقس�يم  العقلية،  البديهي�ات  ف�ي  اليقي�ن  وس�ر  مص�در   –

حضوري وحصولي.
المعرفة. في  العقل  دور   –

الفلسفية. التحقيقات  في  الُمتبع  األسلوب   –
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1– "ما هي الفلسفة؟ وما موضوعها؟" 

نتلمس  ونح�ن  مع�ه  –ولنب�دأ  المعاص�ر  دورتي�ه")1)  فرانس�وا  "ج�ان 

رئي�س  المؤل�ف–  يتبناه�ا  الت�ي  الفلس�فة  بتل�ك  المقص�ود  لش�رح  طريقن�ا 
أن  أراد  ال�ذي   )Sciences Humanness) اإلنس�انية  العل�وم  مجل�ة  تحري�ر 
س�اعات   6 وهو  "قومبروفيتش"  اإلس�طوري  البولوني  الكاتب  رقم  يحطم 
تاريخ  على  له–  وصديق  –زوجته  جمهوره  يتعرف  أن  ألجل  الساعة  وربع 
فحسب؛  الزمن  من  ساعة  خالل  ائه  لقرَّ يتعريفها  يقوم  بأن  الحديثة،  الفلسفة 
منها: للفلسفة؛  معاٍن  ثالثة  م  قدَّ كان  تقريًبا،  صفحة   30 قراءة  ُيعادل  ما  أي 
الحقيقة وسبر أغوارها"، و"كيف  أعتاب  لبلوغ  له  "طموح ال حدود   –

بنحو حسن؟". العيش  ُيمكن 
الكتاب  هذا  مؤلف  عناه  مما  ش�يء  المارين  التعريفين  في  هل  ٌترى؛ 

اإللهية؟ بالفلسفة 
تغيير  إجراء  بع�د  هذا،  األول.  التعري�ف  في  وتحدي�دا  نع�م!  الح�ق، 
للمؤلف؛  الفلس�في  المقتنى  مع  يتوافق  حتى  التعريف؛  عل�ى  ا  ج�دًّ طفي�ف 
الُكبرى  الحقيقة  أعتاب  لبلوغ  له  حدود  "طموح ال  التالية:  الهيئة  في  فتصبح 
وأطواره".  أشكاله  عن  النظر  وبغض  وجود  هو  بما  الوجود  أغوار  سبر  عبر 
اإللهية  الفلس�فة  أو  األولى  الفلس�فة  ش�اطئ  بلغنا  قد  نكون  التعديل؛  وبهذا 

الكتاب. هذا  مؤلف  تبناها  التي 
– للفلس�فة  اآلخر  التعريف  أن  إل�ى  الق�ارئ  عزي�زي  انتبه�ت  لعل�ك 
المعنى  األول؛ هذا  التعريف  إلى  الحقيقة  في  "دورتيه"– ُمستند  بيان  بحسب 
عندما  هذا  ملحوظًا،  جماالً  تح�وي  موجزة  عبارة  "مدك�ور" في  إلي�ه  ُيش�ير 

إبراهيم صحراوي،  ترجمة:  ص21  فلسفات عصرنا  فرانسوا:  دورتي، جان   (1(
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كلمتان  أعماقه  ف�ي  ترقد  الذي  اللف�ظ  وه�و  الفلس�فة،  تعري�ف  بص�دد  كان 
وتعني  "فيلو:  وهما:  أبدا  دائًما  جنب  إلى  جنبا  لتعيشا  فائقة  بعناية  مدمجتان 
يبحث  للغاية،  رفيع  "فن  "مدكور":  قال  الحكمة".  وتعني  و"سوفيا:  حب" 
األخير  فهذا  السلوك")2).  توجيه  ألجل  المصير،  ومشكلة  الحياة،  معنى  في 
إذا  فيما  معينة  هيئة  سيتخذ  أحسن؟"–  بنحو  العيش  يمكن  "كيف  –أعني: 
س�يتخذ  أنه  حين  في  األلوهية،  إلى  الوجود  في  التحقي�ق  جه�ود  تص�ل  ل�م 
الفلسفة  إذا رست جهود  فيما  تماًما،  مغايرة لألولى  أخرى وربما  معينة  هيئة 
كل  عن  المس�ؤولة  األلوهية  معالم  اكتش�اف  يس�مونها– إلى  –كما  األولى 

العالم. هذا  في  وكبيرة  صغيرة 

هيئة  ذا  باأللوهية– س�يكون  االعت�راف  ظل  –ف�ي  األحس�ن  فالعي�ش 
الفكرة  منحى  آخر؛  منًحى  يتخذ  فس�وف  غيابها،  في  أما  مختلفين.  وطعم 
جرجرتها  ذلك  ومع  بلوغها،  من  الدامغة  البراهين  تتمكن  لم  التي  الخجول 
الحياة  مسرح  إلى  الصحيح  االستدالل  عمق  من  الفارغة  اإليمانية  العاطفة 
للعقل  خالفُا  ُيريدون  م�ا  اعتناق  على  ون  يصرُّ ممن  البش�ر  بع�ض  ليعتنقه�ا 
تتعارض  "حينما  قائال:  "راسل"..  ذكره  ما  عليها  ينطبق  وبالتالي؛  والمنطق. 
موقف  في  دائًما  الدين  يك�ون  العلمي،  البحث  نتائ�ج  م�ع  الديني�ة  المب�ادئ 
مع  يتعارض  أال  ينبغي  اإليمان  ألن  موقفه  ُيعدل  أن  علي�ه  ويتعيَّ�ن  دفاع�ي، 

ينسحب")3). أن  عليه  فإن  وإال  العقل، 

حسن  بشكل  حياتها  تعيش  أن  البشرية  بإمكان  سيكون  وهل  ولكن؛ 
حقا؟  األلوهية  غياب  ظل  في 

وتطبيقه.  منهج  اإلسالمية  الفلسفة  في  إبراهيم:  مدكور،   (2(

زكريا.  فؤاد  ترجمة  الغرب.  حكمة  برتنارد:  راسل،   (3(
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كال! "نيتشه":  بحسب 

"نيتش�ه"  بها  �ر  بشَّ –كما  العدمية  لفلس�فة  الفذ  القارئ  "هيدجر"  ألن 
نقدي  مذهب  "أنه  هي:  كلمات؛  بضع  "عدميته" في  لنا  األوروبيين– ُيوجز 
اإلنس�ان  صورة  يعرض  واألخالق�ي،  الفك�ري  بنظامه�ا  الغربي�ة  للحض�ارة 
التقدم  وطأة  تحت  إيمانه  فقد  أن  بعد  س�يكون  كيف  المس�تقبل  في  الغربي 

والتقنيات")4). للعلوم  المأساوي 

الحاجة  مسيس  في  العصر  هذا  في  أننا  على  العزيز  القارئ  يتفق  أال 
حقيقت�ه  الكتش�اف  الوج�ود  ف�ي  التحقي�ق  تري�د  الت�ي  الفلس�فة  تل�ك  إل�ى 
حقا  إيجابيين  نكون  أن  إلى  يدعونا  الذي  ما  ولكن،  منه؟  األلوهية  وموقع 
اس�تفرغت  قد  ألنها  الواقع:  نتائج؟  من  نش�اطها  عن  س�يتمخض  ما  تجاه 
من  جدا  جيد  وبنحو  حقا،  وبلغتها  األلوهية،  أعتاب  لبل�وغ  الكاف�ي  الجه�د 

اإللهية". "الفلسفة  عليها  المؤلف  أطلق  فقد  لهذا  المنطقي؛  االستحكام 

2–  "األدوات التي تستخدمها الفلسفة في تحقيقاتها ودورها في 

دحض الشك واالعتقاد الجازم بالواقع"

التي كان يتحدث عنها  بالفلسفة  العزيز  القارئ  بتعريف  إلى اآلن؛ قمنا 
ولكن  الوجود،  وهو  موضوعها  ل�ه  وتبيَّن  اإللهي�ة،  الفلس�فة  أي:  المؤل�ف؛ 
موضوعها،  ليست  وتضاريسها  بأحجارها  فاألرض  الماهوية؛  بأشكاله  ليس 
ظاهرة  وإنما  ومجراته،  بكواكبه  الفض�اء  وال  وكائناته،  بأمواج�ه  البح�ر  وال 

تتساءل:  فهي  موضوعها؛  هي  والوجود  التحقق 

والضرورة؟ بالوجوب  الوجود  يتصف  أن  الممكن  من  هل 

ص371.  واإلنسان  الفلسفة  الشامي، علي:   (4(



199

أيًضا؟  ُممكنا  يكون  أن  باإلمكان  وهل 

الوجود؟  في  تقعان  والمعلولية  العلية  وهل 

والحدوث؟ القدم  عن  وماذا 

واللحوق؟ والسبق 

والفعل؟ والقوة 

بها؟ ويتصف  الوجود  تجتاح  كلها  هذه  هل 

كيف؟

هو:  هاهنا؛  واألقوى  األصعب  السؤال  ولكن 
هذا؟ التحقيقي  عملها  في  الفلسفة  هذه  تستخدمها  التي  األدوات  ما 

قد  المؤلف  أن  المتن  في  قرأ  قد  بأنه  العزيز  القارئ  أذكر  أن  هنا  أود 
يقصد  كان  ماذا  ُترى،  "األولى"،  بالفلسفة  يعتنقها  التي  الفلسفة  هذه  وصف 
تس�تخدمها  التي  باألدوات  حميمة  صلة  الوصف  لهذا  أن  الواق�ع  ف�ي  به�ا؟ 
عن  عبارة  هي  األدوات  هذه  مس�ائلها.  في  التحقيق  ألجل  اإللهية  الفلس�فة 
ورسوخًا  يقينًا  األفكار  أشد  إلى  تستند  التي  العقلية  التحليالت  من  مجموعة 

األولى)5). بالبديهيات  ُتعرف  والتي  البشرية،  العائلة  في 
األفكار  بأولى  تزج  التي  الفلسفة  هذه  على  أطلقوا  المنطلق  هذا  ومن 
رات  مبرِّ توجد  األول�ى.  بالفلس�فة  عملياتها  في  الذهن  ف�ي  وس�طوًعا  يقين�ًا 

الحقًا. إليها  اإلشارة  تأتي  األولى،  بالفلسفة  لتسميتها  أخرى 
الناس،  إقن�اع  على  جاهًدا  عم�ل  ق�د  التجريب�ي  المذه�ب  أن  ورغ�م 
التجربة،  وبدون  المختب�ر،  حدود  خارج  أن  كبير– ف�ي  ح�د  –إل�ى  ونج�ح 

ص91 الفلسفة  تعليم  في  الجديد  المنهج  تقي:  محمد  المصباح،   (5(
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طيب  كان  بيك�ون"  و"فرانس�يس  له�ا  علمي�ة  قيِّم�ة  فك�رة  أي�ة  تكتس�ب  ال 
"الوضعية" إلى  فلس�فته  ألركان  تش�ييده  أثناء  س�ايرها  عندم�ا  ا  ج�دًّ القل�ب 
وكل  فحس�ب،  تجريبيًّا  يكون  أن  ينبغي  العلم  بأن  ُمنادي�ا  المط�اف..  نهاي�ة 
كانت  فلقد  األس�ف  ش�ديد  مع  أنه  إال  هذا،  ورغم  منه.  طائل  فال  س�واه  ما 

الصواب. عن  البعد  كل  بعيدة  دعوى 
التجربة والتي  إليه�ا  ا" اس�تندت  "عقلي�ة ج�دًّ �ة قواع�د  ثمَّ ذل�ك؛ ألن 
للتجربة  منح�ت  قد  القواعد  تل�ك  أساًس�ا.  تك�ون  أن  أمكنه�ا  لم�ا  بدونه�ا 
وجهها  عن  اللثام  ولنُميط  أيًضا.  الوجود  لموضوعها  منحت  كما  وجودها، 

العزيز. لقارئنا  تدريجيًّا 
كثيًرا– عن  –وربم�ا  س�معت  قد  الكريم  الق�ارئ  أيه�ا  أن�ك  ش�ك  ال 
الذي  ديكارت"،  "رينيه  الكبير  الفرنسي  أعني  الحديثة؛  الغربية  الفلسفة  أب 
اكتناه  على  اإلنسان  مقدرة  مدى  في  الشك  لمحاوالت  ا  حدًّ يضع  أن  أراد 
"الفكر" ليحط  من  فانطلق  وتصوراته؛  ذهنه  وراء  الواق�ع  ومعرف�ة  الخ�ارج، 
وجود  على  دليل  الفكر  وجود  أن  على  "الوج�ود" بناًء  حتمي�ة  ف�ي  الرح�ال 

المفكرة. األنا 
النقيضب�ن" ُمتحققة  اجتماع  "اس�تحالة  قاع�دة  تكن  ل�م  ل�و  ولك�ن، 
وجود  عن  فضال  موجودا،  كان  ألنه  اإلذعان  بإمكانه  كان  هل  لديه،  أساًسا 
مهما  واحدة  فكرة  يقيِّ�م  أن  ألحد  ُيمكن  ال  القاع�دة  ه�ذه  ب�زوال  فك�ره؟ 
مدرسة  توجد  ال  يتحقق!  ألن  قابل  أيضا  نقيضها  ألن  ذلك  بسيطة،  كانت 
ألنها  ذلك  وتطبيقاته�ا؛  القاعدة  ه�ذه  األطفال  تعل�م  األرض  وج�ه  عل�ى 
األطفال  صغار  أذهان  وحتى  األذه�ان  س�ائر  بحيث  بمكان  الوض�وح  م�ن 

بها!  ممتلئة 
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هذا؟  حدث  كيف 
عنده�ا،  القل�م  رح�ال  نح�ط  عندم�ا  علًم�ا  به�ا  الق�ارئ  س�نحيط 
األدوات  عن  ل�ه  نكش�ف  بأن  العزيز  للقارئ  تعهدن�ا  ق�د  هاهن�ا  أنن�ا  إال 
وهذه  الرصينة.  العقلية  تحقيقاتها  في  األولى  الفلس�فة  تس�تخدمها  التي 
اجتماع  "اس�تحالة  قاعدة  إنها  اإلطالق.  على  وأهمها  بل  إحداها،  كانت 
إن  بها  يتسلح  أال  الوجود  في  عقل  كل  يأبى  التي  البديهية  النقيضين" 

بسيطة. كانت  مهما  واحدة  فكرة  يعتنق  أن  أراد 
المس�ائل  إلى  الفلس�فة  "تس�تند  يقول:  المصباح"  تقي  "محمد  كتب 
هذه  وألن  النقيضين،  اجتماع  اس�تحالة  قبيل  من  هي  التي  البديهية  العقلية 
علم  أي  إلى  تحتاج  ال  فالفلسفة  آخر؛  علم  إلى  إلثباتها  تحتاج  ال  المسائل 

مسائلها")6). لها  يثبت  لكي 
اجتماع  "اس�تحالة  رأس�ها  –وعلى  واألساس�ية  األولى  البديهيات  ُتعد 
إبراهيم  بن  "محمد  كتب  األولى.  للفلس�فة  العمل  أدوات  من  النقيضين"– 
المتعالية"  ب�"الحكم�ة  المعروف�ة  الفلس�فية  المدرس�ة  �س  الش�يرازي" مؤسِّ
على  متفرعة  هي  النظرية  أو  البديهي�ة  والتصديقات  القضاي�ا  "س�ائر  يق�ول: 
الواجبي  الوجود  كنس�بة  الجميع  إلى  ونس�بتها  بها،  ومتقّوم�ة  القضي�ة  ه�ذه 
بها  التصديق  يحت�اج  القضايا  جميع  ألن  الممكن�ة؛  الماهي�ات  وج�ود  إل�ى 
تصديق  إلى  مفتقرة  غير  التصديق  أولية  وهي  القضي�ة،  بهذه  التصدي�ق  إل�ى 
فألنها  باألول�ى،  الفلس�فة  هذه  تس�مية  لس�بب  ثاٍن  ُمب�رر  وهاهن�ا  آخ�ر")7). 
إطالقا،  الذهن  إلى  تسبقها  أخرى  فكرة  توجد  ال  التي  القاعدة  هذه  تستخدم 

ص91 الفلسفة  تعليم  في  الجديد  المنهج  تقي:  محمد  المصباح،   (6(

الش�يرازي، محم�د ب�ن إبراهي�م: الحكم�ة المتعالي�ة ف�ي األس�فار العقلي�ة األربع�ة،   (7(

ج3ص442
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هذه  إلى  منتسبا  نفسه  التحقيق  أضحى  األولى،  اليقينية  الفكرية  القاعدة  أي 
األولى.  الفلسفة  أي  التسمية، 

عن  اللثام  ُنميط  أن  ألج�ل  الحديثة  الغربي�ة  الفلس�فة  أب  إل�ى  ولنع�د 
عندما  الكبير  فيلس�وفنا  ذهن  إلى  تس�لَّلت  قد  كان�ت  أخ�رى  بديهي�ة  قاع�دة 
"الفكر".  ُدعامة  على  الشك  منهج  قبال  في  اليقين  منهج  إرساء  بصدد  كان 
هذا  لنا،  جيدًا  متابًعا  يكون  أن  منه  نتوقع  الذي  العزيز  قارئنا  ولنسأل 

التساؤل: 
"المفكر"  الكائن  إلى  "الفكر"  من  ينتقل  أن  ل�"ديكارت"  أكان  ُترى، 
أوجده،  ُمْوجدًا  حادثة  لكل  أن  تعني  التي  العلية  "بالعلية"؟  االعتقاد  بغياب 
أن  يعتبر  أن  أمكنه  لكي�ف  يعتنقها  وبحدة  ارتكازيا  ذهنه  يك�ن  ل�م  ل�و  ه�ذه 

خالله؟ من  وجوده  إلى  ينتقل  أن  عليه  وأن  موجًدا  لفكره 
التردد!  تحتمل  ال  اإلجابة 

حادثة  لكل  أن  وأدرك  العلية،  ذهنه  أدرك  وأن  س�بق  فلقد  ش�ك،  ال 
في  الفكر  وجود  علة  ع�ن  تس�اءل  عليه  وبناًء  علة،  معل�ول  ول�كل  موج�دًا، 
الكائن  هو،  إال  يكن  لم  الذي  الفكر  ُموجد  إلى  الفكر  من  س�ار  ثم  ذهنه، 
وبدونها  بالعلية،  وُمس�بق  راس�خ  إيمان  خالل  من  كله  هذا  جرى  الُمفكر، 

األمام. إلى  خطوة  التقدم  أمكنه  لما 
الفلسفة األولى  التي تستخدمها  األدوات  أداتان من  لدينا  توفرت  إذن؛ 

الذهنية. وتحليالتها  العقلية  أنشطتها  في 
الواقع  إثبات  في  القاعدتين  هاتين  دور  عل�ى  العزيز  الق�ارئ  ولنُطل�ع 
المنكرين  وتجريد  الالأدريين  حجج  وإس�قاط  الش�ك،  ودحض  الخارجي، 

سالحهم. من  الخارجي  للواقع 
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التالية: العبارات  العزيز  القارئ  أيها  معنا  تأمل 
واألفكار  الفك�ر  اإلط�الق،  عل�ى  ش�يء  الحقيق�ة  ف�ي  يوج�د  "ال   –

أي شيء. لوجود  النافين  عبارة  تلك  هباء".  كلها  والمفكر، 
الفكر فعدم". تلك  المفكرة، وما وراء  الفكر والذات  "ال يوجد غير   –

المفكرة فحسب. والذات  بالفكر  المعترفين  مقولة 
مس�دودة".  معرفته  إل�ى  الط�رق  ف�إن  واق�ع؛  ثم�ة  هن�اك  كان  "إن   –
وتل�ك أيض�ا عبارة من عبارات المنكري�ن للمعرفة المتعلقة بالواقع 

الخارجي.
أيدي  بها  لعبت  قد  الخارجي  الواق�ع  عن  بحوزتنا  الت�ي  "المعرف�ة   –
الفكر نفس�ه، والبيئة المحيطة وش�تى الظ�روف الموضوعية  طبيع�ة 
الت�ي تضف�ي عل�ى المعرفة العديد مم�ا ليس منها، وإذن، ال نس�لم 
ب�أن أفكارن�ا عن الخارج مطابقة للحقيق�ة فعال"، وهذه من عبارات 

والالأدريين. الشاكين 
وهي:  عليها؛  مالحظتنا  إل�ى  يلتفت  أن  العزيز  الق�ارئ  م�ن  اآلن  ن�ود 
الوقت  في  وواقع،  حق،  أنها  على  بناًء  ُطرحت  إنما  العبارات،  هذه  جميع 

القارئ!  أيها  مليًّا  تأمل  الواقع!  إنكار  خالله  من  أرادت  الذي 
انطلقت  أنها  في  شك  –األولى– ال  شيء  ألي  المنكرين  فعبارة  وإال؛ 
العترافها  تبنت؛  ما  ألغت  قد  تكون  وهكذا  وصدق،  حق  كونه�ا  عل�ى  بن�اًء 

شيء. بوجود 
أيًضا. الثانية  المقولة  على  آنفًا  المارة  مالحظتنا  تنطبق 

بوجود  واعترافًا  الواق�ع،  بوج�ود  اعترافًا  نج�د  الثالث�ة،  العب�ارة  وف�ي 
الواقع. تنال  ال  بأنها  واعترافًا  المعرفة، 

المعرفة  تطابق  بعدم  اعترافًا  نجد  مر،  ما  إلى  فباإلضافة  الرابعة،  وفي 
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تحاكي  ال  كونها  معرفة  من  بحوزتنا  ما  أن  اكتشاف  تم  كيف  ُترى  بالواقع، 
المعرفة،  في  محصورة  الواقع  إلى  الس�بل  كل  دامت  ما  والحقيقة  الخارج 

الخطأ؟  على  مشتملة  بأنها  ادعينا  وقد 

لكنها  بالمعرفة  تعترف  والت�ي  هذه،  قبل  التي  بالمقول�ة  يتعل�ق  وفيم�ا 
تمثله  ال  واقًعا  ثمة  أن  معرفة  ألصحابها  تسنى  كيف  الواقع،  تنال  أن  تأبى 
من  لديه  بما  إال  تكون  ال  بالخارج  اإلنسان  صلة  أن  والحال  المعرفة،  هذه 

ومعرفة؟  إدراك 

اعتراف  على  ذلك  يدل  أال  حقا؟  خطأ  بكونه  الخطأ  أدركنا  كيف  ثم؛ 
صحيحا؛  إدراكا  وإدراكه  مالحظته  تم  قد  األقل  على  واحًدا  أم�ًرا  ثم�ة  ب�أن 
بالمقارنة  ذلك  يك�ون  أال  الخطأ،  إدراك  يتم  وعندم�ا  نفس�ه؟  الخط�أ  وه�و: 
خطأ  وجود  إدراك  وبالتال�ي  معه  تطابق�ه  عدم  إدراك  يت�م  حت�ى  الح�ق  م�ع 

البين)8)؟  في 

أعاله  االعتراف�ات  تضمنته�ا  االعتق�ادات  م�ن  جمل�ة  أن  الُمحصل�ة: 
القارئ  أيها  ينسجم  وال  يتماشى  ال  كله  وهذا  وصحيحة.  موجودة  باعتبارها 
على  اتكائها  على  فض�ال  االعترافات،  تلك  دعوى  تضمنت�ه  م�ا  م�ع  العزي�ز 

أيضا.  التناقض  تحقق  استحالة  قاعدة 

الفلسفة األولى لسائر  إدراكه، منحت  الواقع، وإمكان  وبإثباتها لوجود 
برمتها  العلوم  مجال  جعلت  وبالتالي  ووجودا؛  ثباتا  الخارجية  الموضوعات 
االهتمام  من  عليها  تصبه  ما  أن  باعتبار  قيمة  العلوم  لتلك  ومنحتها  واقعية، 

فعال. موجود  العلمي 

ص63  المقارنة  األيدولوجية  تقي:  محمد  المصباح،   (8(
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3–  "مصدر اليقين البشري في البديهيات العقلية، وتقسيم العلم 

إلى حضوري وحصولي"

جمًعا  اإلنسان  لدى  أن  هو:  العزيز؛  القارئ  أيها  عليك  مر  ما  حصيلة 
ويقوم  إطالقا،  إليها  الشك  يرتقي  ال  الوضوح،  بشدة  المتسمة  األفكار  من 
وإن  حتى  عليها  ويتكئ  الفكرية،  عملياته  سائر  في  بتوظيفها  البشري  الذهن 
المعرفة  بأن  تزعم  التي  كتل�ك  األس�س،  لتلك  مخالفة  فك�رة  يبن�ي  أن  أراد 

شيء. تحقق  عدم  عن  فضال  متحققة،  غير 
هذه  تس�تخدم  ألنها  كذلك  يت  س�مِّ –وق�د  األول�ى  الفلس�فة  وتعم�ل 
البش�ري– على  الذهن  إلى  مثيالته�ا  من  أخ�رى  أي�ة  م�ن  األس�بق  األف�كار 
البديهيات  تلك  خالل  م�ن  لإلدراك؛  وقابليته  الواقع،  وج�ود  عل�ى  البرهن�ة 
تشتغل  التي  العلوم  ولكافة  قيمة،  به  المتعلقة  للمعرفة  بذلك  مانحة  الذهنية، 

أيًضا. جدوى  بموضوعها، 
الش�ك  امتناع  س�ر  حول  الفلس�فة  أعالم  بين  طويل  حديث  دار  وقد 
األسباب  حول  كثيًرا  تباحثوا  أخرى:  وبعبارة  البديهيات.  هذه  تجاه  والتردد 
كافة  لدى  اليقين  ثابتة  البديهيات  منزلة  إلى  ترتقي  األفكار  تلك  جعلت  التي 

جواًبا: إليها  توصلوا  التي  اآلراء  بين  ومن  استثناء؛  بال  البشرية  األذهان 
له.  خلقها  عند  األذهان  في  الله  قبل  من  موجودة  األفكار  هذه  أن   –

ديكارت". "رينيه  عنه  ودافع  اعتنقه  رأي  وهذا 
أن  فرضنا  فلو  غير؛  ال  البش�ري  الذهن  لوازم  من  األفكار  هذه  أن   –
عقاًل ما لو ُوجد بشكل مختلف لما كان ُملتزًما بهذه البديهيات، بل 

لديه. بديهيات  ولما أضحت 
األذهان. في  التجربة  أنجبتها  األفكار  هذه  أن   –
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إطالقا،  الس�ببية  تعني  ال  منها،  تحديًدا  والعلي�ة  األف�كار،  ه�ذه  أن   –
وإنما جل ما تعنيه هو التعاقب بين ش�يئين زمانا. وهذا رأي اش�تهر 

له. بالمنظِّر  هيوم"  "ديفيد 
الخاص  بنحو  الواقع  على  باالطالع  إدراكها  يتم  األف�كار  ه�ذه  أن   –
م�ن االط�الع المانح له�ا ذلك اليقي�ن العالي الذي ال يقبل الش�ك 

اإلنسان. مراحل عمر  أولى  ومنذ  األذهان  ويكتسح كل  والتردد، 
هو  فحس�ب  األخير  الرأي  أن  الحظت  قد  العزيز  القارئ  أيها  لعلك 
تعلقت  أفكاًرا  يجعلها  ما  أن  أي  واقعية،  قيمة  البديهية  األفكار  لهذه  المانح 
بين  من  الخامسة  الفكرة  ادعته  قد  هو،  كما  وكشفته  الخارجي  بالواقع  حقا 

لك. ذكرناها  التي  كل 

المؤلف.  اعتنقها  التي  األولى  الفلسفة  تتبناه  الذي  وهذا 

خالله  من  تتحقق  الذي  األسلوب  بتقسيم  لك  ذلك  نوضح  نحن  وها 
أسلوبين: إلى  وعلومنا  معارفنا 

ومفهوما  عن�ه،  ذهنية  وص�ورة  الواق�ع،  ع�ن  معلوم�ة  حض�ور  األول: 
لألنباء  قراءتنا  أيدينا.  بين  بذاتها  المعلومة  واقع  يحض�ر  أن  دون  ب�ه،  يتعل�ق 
من  ا  كمًّ أيدين�ا  بين  تض�ع  المس�اء،  ف�ي  للتلف�از  ومش�اهدتنا  الصب�اح،  ف�ي 
نحن  نشهدها  لم  أخبارها  إلى  استمعنا  التي  األوضاع  أن  غير  المعلومات، 
األنباء  هذه  تطابق  عدم  احتمال  بأن  القارئ  أيها  تش�ك  ولس�ت  أعيننا،  بأم 
المجال  ُيفسح  المعرفة  في  األسلوب  هذا  إن  قطًعا،  وارد  األوضاع  تلك  مع 

وإدراكاتنا. معارفنا  إلى  األخطاء  لتسلل 

اس�تحالة  مفه�وم  ببداه�ة  معرفتن�ا  ب�أن  العزي�ز  قارئن�ا  تش�ك  ولس�ت 
األس�لوب  هذا  طور  من  يكون  أن  يمكن  ال  العلية،  أو  النقيضين،  اجتماع 
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في  األس�لوب  هذا  ولنس�مي  المباش�ر،  غير  األس�لوب  أعني  المعرفة،  في 
الحصولي".  ب�"العلم  اصطالًحا  المعرفة 

الواقع  فيه  حيث يحضر  آخر؛  أسلوب  هناك  األسلوب،  هذا  قبالة  وفي 
جريدة  وقوع  أيدين�ا.  بين  عنه،  معلومة  توس�ط  وبال  بذات�ه،  معرفت�ه  الم�راد 
ليس�ت  هذه  بأن  إقناعك  محاولة  أم�ام  المجال  تغل�ق  يدي�ك  بي�ن  الصب�اح 
وال  المذيع  �ط  يتوسَّ لم  مثال!  البنتك  المفضلة  التلوين  كراس�ة  بل  جريدة، 
فمجال  حضر؛  قد  الواقع  ذات  بل  الجريدة،  واقع  وبين  بينك  األخبار  نشرة 

قطًعا. وارد  غير  تشخيصه  في  الخطأ  ارتكاب 
التي  والقيمة  والوضوح  الثق�ة  مقدار  العزيز  القارئ  أيه�ا  أيًض�ا  تأم�ل 
نجزم  الدفينة؟  مشاعرك  قبيل:  من  كيانك؛  عمق  في  تقع  التي  لألمور  تهبها 

قطًعا. محال  وواقعيتها  صدقها  في  يقينك  عن  زحزحتك  محاولة  بأن 
صدقهما؟  في  يقينك  قوة  أشد  ما  وبغضك،  حبك 

حصدت  ه�ذه  النفيس�ة،  النفس�ية  مقتنياتك  وس�ائر  وحزن�ك،  ألم�ك 
لزوال  ذلك  البديهيات؛  أْب�َده  عندك  وباتت  اليقي�ن،  درج�ات  أق�وى  لدي�ك 
علمك  بها  وُيحيط  وجودك،  في  كلها  تقع  إذ  وبينها؛  وجودك  بين  الفاصلة 
الوجودية  لقواك  بإدراك  يتعلق  ذاته  األمر  فيه؛  بك  أحاطت  التي  اللحظة  في 
أداة االستماع، أي األذن،  وكيفية تعاملك معها. إنك لن ترتكب خطأ تقديم 
أن  لك  ينبغي  الذي  الموقف  في  العين،  أعني  الرؤية،  أداة  تقديم  عن  ِعوًضا 

أذنيك! وليس  للموضوع  عينيك  تعير 
كال! جزًما:  مرة؟  الخطأ  هذا  في  وقعت  هل 

المقود  لتوجيه  العين  استخدام  خطأ  ترتكب  لن  للسيارة،  قيادتك  عند 
على  الدوس  ألجل  اس�تخدمها  ومحاولة  األذن  تقديم  أو  اليد،  عن  ِعوًضا 



208

حتى  يمكن  وال  بل  الرأس!  فروة  حك  ألجل  اللسان  استخدام  أو  الفرامل، 
هذا  على  مدرسة  أية  في  أحدهم  يقوم  ال  لذلك  األخطاء؛  هذه  إمكان  فرض 
العصر! إتيكيت  في  حتى  تدخل  وال  األمور  هذه  بتعليم  األزرق  الكوكب 

اس�تحالة  –أعني  عنها  نتح�دث  الت�ي  البديهي�ات  تل�ك  تك�ون  أن  ينبغ�ي 
بهذا  بموضوعها  تعلقت  قد  تكون  أن  كذلك– ينبغي  والعلية  النقيضين  اجتماع 
أوضحناه  كما  اإلدراك  ذلك ألن  القيمة؛  أذهاننا كل هذه  منحتها  حتى  األسلوب 
لمقتنياتك  يه�ب  أن  عن  "الحصول�ي" عاج�ز  األول:  أس�لوبين؛  عب�ر  يت�م  ل�ك 

اآلخر. األسلوب  أيدينا  بين  فبقي  اليقين؛  من  الهائل  المقدار  هذا  الفكرية 
القاعدتين  هاتي�ن  وموض�وع  ُمف�اد  لنتأم�ل  ذل�ك؛  م�ن  نتأك�د  ولك�ي 
لمشاعرك،  منحت  التي  الثقة  عن  المسؤولتان  أنهما  يبدو  اللتين  البديهيتين 
اجتماع  باستحالة  الجازم  اعتقادك  لوال  ذلك  واقعيتها؛  في  إطالقا  تشك  ولم 
النفس�ية  قواك  وواقعية  بوج�ودك  تعتقد  أن  إطالق�ًا  أمكن�ك  لم�ا  النقيضي�ن 
فكرك  بين  عالقة  توجد  أن  عن  لعجزت  العلية  ولوال  الباطنية،  ومش�اعرك 

كذلك! وبينك  وقواك  مشاعرك  وبين  وبينك، 
أس�لوب  أعني:  المعرفة؛  في  األس�لوب  هذا  على  اصطالًحا  ولنطلق 

"الحضوري".  بالعلم  العالم،  يدي  بين  المعلوم  واقع  وجود 
يقينية  سر  ما  وهي:  فيها؛  كنا  التي  النقطة  إلى  الحديث  بدفة  ولنرجع 

والعلية؟  النقيضين  اجتماع  استحالة  عن  الفكرتين  وبديهية 
مف�اد  –أوالً– نح�و كش�ف مضم�ون وجوه�ر  المس�ألة  تدفعن�ا ه�ذه 

العزيز: قارئنا  ذهن  على  التالي  التساؤل  طرح  عبر  القاعدتين، 
وما  طياتها؟  بين  النقيضي�ن  اجتماع  اس�تحالة  قاعدة  تخفيه  ال�ذي  م�ا 

األساسي؟ موضوعها 
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شيء! كل  هذا  معه!  يجتمع  وال  العدم  ليس  الوجود  التالي:  إنه 
على  العدم  طيات  في  تعثر  لن  فإنك  العزيز،  قارئنا  مليًّا  تأملت  مهما 
التحقق  إذ  األول�ي؛  بطبعهما  وتصادمهما  الحقيقتي�ن  هاتي�ن  لتناف�ر  وج�ود 

واقعية. والال  تحقق  الال  قطًعا  يساوي  ال  والواقعية 
عدم،  بعد  حدث  ما  أن  فهو  مفاد؛  من  العلية  قاعدة  تطويه  الذي  أما 
ذلك،  ُمحِدث!  حدوثه  وراء  يقف  أن  دون  ح�دث  ق�د  يك�ون  أن  يمك�ن  ال 

سبب. دون  العدم  من  الوجود  نبوع  الستحالة 
الذهن  عل�ى  تطرأ  فك�رة  ل�كل  وهبت�ا  اللت�ان  القاعدت�ان  هم�ا  هات�ان 
التجربة  أن  كما  قيمة،  علم�ي  بحث  ألي  موضوع  ل�كل  ومنحت�ا  اس�تقراًرا، 
فالعالم  لهما؛  وجوده�ا  في  مدينة  ألنه�ا  أنجبتهم�ا  ق�د  تك�ون  أن  ُيمك�ن  ال 
اجتماع  باستحالة  يعتقد  يكن  لم  إن  فرًضا،  الُسل  مرض  أسباب  عن  الباحث 
وجوده  عن  فضال  مرض،  وجود  عن  فكرة  ذهنه  في  تستقر  فكيف  النقيضين 
–أي: عدم وجودها–  نقيضه�ا  بأن  االعتقاد  ف�ي غياب  م�ا حول�ه،  ووج�ود 
يكن  لم  إن  للمرض  سبب  بوجود  يعتقد  أن  له  أمكن  وكيف  ُمتحقق؟  أيضا 

وجودها؟ وراء  يقف  سبًبا  حادثة  لكل  بأن  أساسًا  يعتقد 
إثباته  ُيمك�ن  ال  العلي�ة  مب�دأ  "إن  يق�ول:  الص�در  باق�ر  محم�د  كت�ب 
على  إال  موضوعية،  صفة  يكتس�ب  ال  الحس  ألن  بالحس؛  عليه  والتدليل 
إلى  استناًدا  ألحاسيسنا؛  الموضوعي  الواقع  نثبت  فنحن  المبدأ؛  هذا  ضوء 
ثبوته،  للحس في  مدينًا  المبدأ  أن يكون هذا  المعقول  فليس من  العلية؛  مبدأ 
عن  مستغنية  بصورة  اإلنسان،  به  ق  يصدِّ عقلي  مبدأ  هو  بل  عليه،  ومرتكزا 

الخارجي")9). الحس 

ص266 فلسفتنا  باقر:  محمد  الصدر،   (9(
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والحدة  القوة  تل�ك  بكل  الذهن  بلوغهم�ا  كيفية  ع�ن  اللث�ام  ولنمي�ط 
عل�ى  الي�د  وضعن�ا  أن  بع�د  اآلن  س�هاًل  أم�ًرا  ذل�ك  س�يكون  والوض�وح، 
ذهن  في  يقينًا  للفك�رة  يهب  ال�ذي  األس�لوب  أن  عل�ى  فبن�اًء  مضمونهم�ا؛ 
أي  العالم،  يدي  بين  حاضرة  المعلومة  الذات  تكون  الذي  ذاك  هو  العالم 
وقع على مفادهما  قد  القاعدتان  هاتان  تكون  أن  بد  ال  الحضوري"،  "العلم 
أن  على  وبناًء  والحدة،  القوة  من  النحو  بهذا  تأسستا  حتى  حضوًرا  الذهن 
هائلة  أحداث  لوقوع  مسرح  وأنها  الخارج،  صفحة  من  أقرب  النفس  صفحة 
ومن  النفس  عمق  من  ُمنتزٌع  القاعدتين  هاتين  ُمفاد  إذن،  عمقها؛  في  عديدة 

متنها. على  الوقائع  توارد 

تحديًدا؟  الوقائع  تلك  ما  ولكن؛ 

الوجودات  هذه  قواها.  ووجود  مشاعرها  ووجود  "وجود" النفس  إنها 
الذهن  وجعلت  العدم،  غير  وأنه  الوجود  عن  ر  تصوُّ أول  للذهن  َوهبت  التي 
وأنه  العدم،  غير  الوجود  أن  وهي:  األولى؛  الفكرة  المنظر  ه�ذا  م�ن  يصي�غ 
وجودها  في  وتوقفها  مش�اعره  حدوث  وكيفية  يجتمعان.  ال  وهما  نقيضه، 
على  الداخلي  المش�هد  هذا  صياغة  فرصة  لذهنه  منحت  ب�ه  وتعلقه�ا  علي�ه 

العلية)10). قاعدة  هيئة 

المبتكر  الطباطبائي" هو  حس�ين  "محمد  أن  إلى  ه  نن�وِّ أن  بن�ا  ويج�ُدر 
عنوان  حمل  الذي  المقال  في  وذلك  قليل؛  قبل  لك  شرحناها  التي  للنظرية 
والمذهب  الفلس�فة  "أس�س  ضمن  واإلدراك"  العل�م  ف�ي  الكث�رة  "ظه�ور 

ح  صرَّ قد  المطهري"  "مرتضى  أعني  المقال،  على  المعلق  وكان  الواقعي"، 

السيد  الواقعي ج2ص. ترجمة  الفلسفة والمذهب  الطباطبائي، محمد حسين: أصول   (10(

أبو رغيف عمار 
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الفلسفة)11). تاريخ  في  مرة  ألول  يحدث  االكتشاف  هذا  بأن  يقول 

4– "العقل ودوره في المعرفة" 

التصميم  أطروحة  لمناقش�ة  المؤلف  أدخلها  والتي  األولى،  الفلس�فة 
الوجود  غور  س�بر  ألجل  العقلية  التحليالت  م�ن  مجموع�ة  ه�ي:  العظي�م؛ 
عليها  أطلقوا  وقد  الماهيات.  من  ما  ماهية  هو  بم�ا  وليس  وج�ود،  ه�و  بم�ا 
سر  أن  كما  ُمحكم،  بشكل  اإلله  وجود  على  برهنت  ألنها  اإللهية  بالفلسفة 
بداهة  األفكار  أولى  وظفت  أنها  إلى  راجع  عليها  األولى  الفلس�فة  إطالق 
النقيضين،  اجتماع  اس�تحالة  فكرة  وهي:  أال  تحليالتها؛  في  يقينا  وأش�دها 
أن  وقاعدة  ا.  جدًّ ُمحتمل  نقيضه  ألن  ش�يء  معرفة  الس�تحال  لوالها  التي 
الحوادث  لكل  أس�باب  بوجود  يؤمن  الذهن  جعلت  التي  س�بًبا  حادثة  لكل 

الوجود. في  الطارئة 
من  لإلنس�ان  الحضوري  العلم  ُمكتش�فات  م�ن  المارت�ان  القاعدت�ان 
القاعدتين،  تلك  ومضمون  واقعية  على  عثر  حيث  ذاته؛  لقعر  شهوده  خالل 
الش�ك  إلى  س�بيل  ال  عقليتين  قاعدتين  هيئة  في  مفهوًما  لهما  ذهنه  وصاغ 
كل  أمام  الذرائع  لس�د  األولى  الفلس�فة  وظفتهما  القاعدتان  هاتان  فيهما.. 
يحوي  النوع  هذا  من  إنكار  كل  إذ  معرفته؛  إمكان  تنكر  أو  الواقع  تنكر  فكرة 

بالواقع. اعترافًا 
على  تعم�ل  إدراك  "العق�ل" كأداة  وج�ود  ع�ن  الحدي�ث  دور  وح�ان 
بها،  الخاص  نش�اطها  وجود  عن  فضال  واعتراًفا،  قيمة  الحواس  نتاج  منح 
األحاس�يس  تعجز  التي  الفكرية  القضايا  من  مجموعة  إدراك  في  والمتمثل 

الطباطبائ�ي، محم�د حس�ين: أس�س الفلس�فة والمذه�ب الواقع�ي. تعلي�ق مرتض�ى   (11(

الخاقاني.  عبدالمنعم  محمد  ترجمة:  و91.  ج2ص21  المطهري 
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في  العقل  هذا  الكتاب  ه�ذا  مؤلف  يوظف  وس�وف  ُمجتمعة.  إنتاجه�ا  ع�ن 
المهمة  األداة  هذه  يجعل  أن  أراد  ال�ذي  العظيم،  للتصمي�م  النقدي�ة  قراءت�ه 
القارئ  أيها  وإال،  االستخدام.  من  وممنوعة  بل  ومهملة  زاوية  في  مركونة 
كتم  من  يحبو  أن  للحادث  وكيف  عدم؟  من  ينبثق  أن  للوجود  كيف  العزيز، 
التحقق؟  س�احة  إلى  جرته  رش�يقة  أنامل  وراءه  تكون  أن  دون  زحفًا  العدم 
أبعد  قد  كان  إذا  إال  هذا  قبول  يستطيع  الذي  ذاك  هو  ذهن  أي  الواقع  في 

صقعه؟ في  الواردة  األفكار  رصد  عن  التعقل 
–الفلسفي–  العقلي  التفكير  إقالة  في  للغاية  خطير  دوٌر  للوضعية  كان 
"العلم"  ب�ات  حتى  العلمية،  الحواض�ر  م�ن  ه�ذا  قيمت�ه،  للح�س  والمان�ح 
بأن  نقول  أن  له  المؤسف  ومن  فحسب!  التجريبي"  ل�"العلم  قرينًا  اليوم 
بنحو  الوضعية  ه�ذه  تأثير  تحت  وق�ع  قد  أيًض�ا  العظي�م  التصمي�م  مش�روع 

وجلي. واضح 
باس�تقالليته  الفكر  س�احة  إلى  العقل  وإع�ادة  الدع�وة  ه�ذه  ولنق�ض 
فال  للفكر؛  الحض�اري  البناء  تش�ييد  في  الس�امية  مكانت�ه  وليتب�وأ  وقدرت�ه، 
–وتبرهن  األولى  الفلس�فة  تراه  "العقل" كما  مفهوم  تقديم  م�ن  لن�ا  من�اص 

العزيز. لقارئنا  وجوده–  على 
حدثان  هاهنا  ُمسرعة،  المرمى  نحو  تنطلق  الكرة  قدمك  تركل  عندما 
فعالن  المرمى.  نحو  الك�رة  انطالق  في  واآلخر  الركل�ة،  ف�ي  األول  يتمث�ل 
ألزمت  العين  وراء  أداة  ة  ثمَّ ولكن  هذا،  غير  العين  ت�َر  ول�م  متعاقبي�ن  وقع�ا 

المسببية. الكرة  انطالقة  وألزمت  السببية  الركلة 
الفعل؟ هذا  مارست  التي  األداة  تلك  وما  ذلك؟  حدث  كيف 

آخر: توضيحيًّا  مثاالً  لك  لنضرب 
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النار؛  على  الموض�وع  القدر  في  الموجود  الم�اء  غلي�ان  ن�رى  عندم�ا 
هنالك  ولكن  ا،  تصاعديًّ الحرارة  درجات  تعاقب  هو  العي�ن  تلتقط�ه  فال�ذي 
فمن  المعلول؛  وص�ف  الحرارة  وألزمت  العل�ة،  وص�ف  الن�ار  ألزم�ت  أداة 
لها  دخل  ال  للمش�هد  الناقلة  الحس  أداة  أن  والحال  ذلك؟  عن  المس�ؤول 

.)!) التوصيف  هذا  في 
الحس  نقله  ما  تحليل  على  القدرة  إال  ليس  العق�ل  جعل�وا  الذي�ن  إن 
عمله؛  حدود  عن  خرج  قد  العقل  بأن  االعتراف  إال  يسعهم  لن  الذهن  إلى 
المعطيات.  تلك  عليه  تس�اعد  ال  أمًرا  الحس�ية  المعطيات  وراء  ما  فاس�تنتج 
ا  جدًّ وفًيا  كان  وألنه  هيوم" كثي�ًرا،  "ديفيد  لفتت  ق�د  تحدي�ًدا  النقط�ة  وه�ذه 
نت بها الذهن؛  الرافض لقبول ظاهرة فكرية لم تكن الحواس قد موَّ لمنهجه 
لكان  لمنهجه،  وفاًء  أقل  كان  وليته  و"السبيية"،  "العلية"  وجود  نفى  فقد 
وينبغي  العقلي،  اإلدراك  صعيد  على  حسية  غير  مكتشفات  ثمة  أن  أدرك  قد 
تعاقب  األولى  اللحظ�ة  منذ  يش�اهد  الذهن  بأن  علًم�ا  فيه�ا،  الج�اد  التأم�ل 
وصف  واآلخر  العلة  وصف  أحدهما  بإلزام  يقم  لم  أنه  إال  والنهار،  الليل 

المعلول!
العقلية  القوة  لوج�ود  المنكرون  ت�ارة  يقدمه  الذي  التبري�ر  إل�ى  لنع�د 
أنتم  تس�مونه  ما  بأن  يقولون  إنهم  للعلية،  والمدركة  الحس  عن  المس�تقلة 
وليس  تعاقب  الك�ون  في  غير،  ال  التعاقب  ه�ذا  نح�ن  علي�ه  نطل�ق  بالعلي�ة 

السببية!
فنسألهم: نعود  حينئذ، 

األفعال  فه�ذه  القفل؛  المفت�اح  وُيحرك  المفت�اح  الي�د  تح�رك  عندم�ا 
أثر  وال  واحد،  زم�ن  في  وقعت  والقفل(  والمفت�اح،  الي�د،  (حرك�ة  الثالث�ة 
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المفتاح  لحرك�ة  علة  الي�د  بأن  االدع�اء  لن�ا  تس�نى  فكي�ف  فيه�ا؛  للتعاق�ب 
القفل؟ النفتاح  علة  والمفتاح 

للتعاقب  نَر  لم  هاهنا  بينما  التعاقب،  إال  ليست  العلية  أن  وبوصفكم 
علة  المفتاح  وجعلنا  المفتاح،  لحركة  علة  اليد  جعلنا  فقد  هذا  ومع  أثر،  من 

ذلك؟)12) فعلنا  فكيف  القفل،  لحركة 
وظائفا  ثمة  ب�أن  بالقول  إال  فعاًل  التس�اؤل  لهذا  ج�واب  ال  أن�ه  يب�دو 
في  مس�تقال  بها  أضحى  للعقل،  "هيوم" وفريقه  توقعه�ا  ق�د  كان  الت�ي  غي�ر 
تصفه  كما  العقل  أمام  إننا  الحواس فحسب،  مئونة  وتعميم  تحليل  عمله عن 
وراء  طور  في  الوجودية  الوقائع  من  نمطًا  تدرك  التي  القوة  األولى،  الفلسفة 

الحس. طور 
في طور  العقل  اكتش�فها  التي  تلك  فحس�ب،  وس�ببية  علية  ثمة  وليس 
األفكار  من  أخ�رى  مجموعة  بل  العزيز،  الق�ارئ  أيه�ا  الح�س،  ط�ور  وراء 
المعرفة  سلسلة  أن  بحيث  البشرية؛  األفكار  لسائر  األم  الفكرة  منها:  أيًضا؛ 
اجتماع  "اس�تحالة  فكرة  –أعني:  واالس�تمرار  بالبق�اء  له�ا  تدي�ن  اإلنس�انية 
والمش�اعر  الظاهرية  فاألحاس�يس  العام؛  الوجود  فكرة  النقيضي�ن"– وه�ي 
ة  ثمَّ ولكن  اإلدراكية،  وقواه  وش�عوره  اإلنس�ان  وجود  نقلت  إنما  المعنوية 
الوجود،  مفهوم  منها  وابتكرت  الحسية،  المعطيات  هذه  تناولت  أخرى  قوة 

إطالقا. العدم  يساوي  ال  وأنه 
المثال: بهذا  لك  األمر  نوضح  دعنا 

لش�دة  الحرارة  من  تخلو  أنها  تتيقن  ا،  جدًّ باردة  غرف�ة  تدخ�ل  عندم�ا 
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على  تقع  ولم  الش�ديد  البرد  على  وقعت  قد  أحاسيس�ك  أن  رغم  برودتها، 
ن األوحد للذهن بالمعلومة،  الحرارة، وبموجب القول بأن الحس هو المموِّ
األحاسيس  نقلت  لقد  الغرفة!  في  الحرارة  وجود  بعدم  تجزم  أن  ينبغي  فال 
العقلية مفهوًما مضمونه  القوى  ابتكرت  بينما  الشديد،  البرد  أمًرا واحًدا وهو 
فكيف  أيًضا؛  متحقًقا  يكون  أن  يمكن  ال  واقًعا  الُمتحقق  البرد  ُيناقض  ما  أن 
ومحلال  للحس  تابًعا  واعتباره  المعرفة،  في  العقل  دور  إلغاء  ظل  في  حدث 

فحسب؟)13) لمعطياته  ما  وُمعمِّ لمضامينه 
الحس  ق�وة وراء  "المعق�والت" إذن م�ن صمي�م أعم�ال  إدراك ه�ذه 
به  اعتقدت  عما  مختلف  عقل  إنه  بالعقل،  األولى"  "الفلس�فة  عليها  ُيطلق 
له، وهاهنا  رسموها  التي  الحدود  داخل  يقبع  وال  "االسمية"،  "الوضعية" أو 

هما: المبدعة؛  القوة  لهذه  آخرين  دورين  إلى  إشارة 
حوله�ا  ج�رت  الت�ي  المفاهي�م  ه�ذه  "الكلي�ات"؛  ابت�كار  األول:   –

والمعرفة؛  الفكر  رجال  بين  عقيمة  مشاجرات  إلى  انتهت  طويلة  محاورات 
تقبل  التي  وأمثالها  "الخ�وف"  ومفه�وم  و"الحي�وان"  "اإلنس�ان"  فمفه�وم 
يبتكرها؟ أن  لإلنسان  أمكن  كيف  األفراد،  من  نهائي  ال  عدد  على  االنطباق 

من  تجعل  أن  أرادت  التي  تلك  هي  وضعفا  س�طحية  اإلجابات  أش�د 
"إنسان" في  مش�اهدة  نس�تطيع  ال  جميعا  أننا  حين  في  لها،  منش�ئة  الحواس 
تم  محدود  عدد  من  فكيف  العدد؛  محدودو  أفراد  نشاهده  ما  إن  الخارج! 

األنواع؟ من  نهائيًّا  ال  عدًدا  يستوعب  مفهوم  ابتكار 
الناس في مرحلة ما من التاريخ قد ابتكروا  أن  إلى  ذهبوا  "االسميِّين" 
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تش�ابه  وجود  الحظوا  أن  بعد  هذا  الوضع.  عملية  خالل  من  األس�ماء  هذه 
الس�ؤال  ولكن  الحيوانات...وهكذا.  أفراد  بين  وتش�ابًها  البش�ر،  أفراد  بين 
هو:  عنه؛  اإلجابة  من  االس�مية  الفلس�فة  منظرو  يتكمن  لم  الذي  العويص 

التشابه؟ مفهوم  ابتكار  تم  كيف 
تلتقط  واألذن  هذا،  من  بأكثر  تقوم  أن  تستطيع  وال  صوًرا  تلتقط  العين 
فهو  التش�ابه؛  أما  الس�معيات.  دائرة  خارج  نفوذها  مد  يمكنها  وال  أصواتا 
بمفهوم  الذهن  بتموين  الحس  يقم  لم  للذهن.  الحس  نه  يموِّ ال  آخر  مفهوم 
الالنهائي  العدد  على  أحد  بصر  يقع  لم  وببساطة  ألنه  الالنهائي  العدد  عن 
قوة  ثمة  إذن؛  الالنهائي.  عن  مفهوم  لديه  فالذهن  هذا؛  ومع  شيء.  أي  من 
"العقل" فمن  القوة  تلك  عل�ى  نطلق  وألننا  الحقائق،  ه�ذه  أدرك�ت  أخ�رى 

"معقوالت". مدركاتها  تكون  أن  الطبيعي 
وليتابعنا  قيم�ة،  الحس  عبر  للم�دركات  العق�ل  ه�ذا  من�ح  الثان�ي:   –
تؤم�ن  أن�ك  ش�ك  ال  الس�ؤال:  ه�ذا  نس�أله  أن  ن�ود  بدق�ة،  العزي�ز  قارئن�ا 
كأفالطون  لهم؛  صوٌت  أذنك  ق�رع  وال  بصرك،  عليهم  وق�ع  م�ا  بأش�خاص 
أولئك  أن  في  وثقت  إذن  كيف  هو:  والسؤال  والمسيح.  وأرسطو،  (مثاًل(، 

حقا؟ أحياء  ما  زمن  في  كانوا  األشخاص 
هي: منك  نتوقعها  التي  المنطقية  اإلجابة 

تعد  لم  أن�ك  بحيث  وكثي�ًرا؛  مس�تفيًضا  س�ماًعا  عنه�م  س�معت  لق�د 
تحدث�وا  الذي�ن  البش�ر  أولئ�ك  كلَّ  أن  الملي�ون  ف�ي  واح�ًدا  ول�و  تحتم�ل 
القبول،  إال  حيالها  نمل�ك  ولس�نا  بحق،  جيدة  إجابة  وه�ذه  أفاق�ون!  عنه�م 
رأيت  ما  قصارى  إنك  وهي:  الحقيقة؛  هذه  إلى  انتباهك  لف�ت  ن�ود  ولكنن�ا 
ن  موَّ الذي  أن  إال  عنه�م،  يتحدثون  البش�ر  من  محدود  ع�دد  ه�و  وس�معت 
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والذي  الس�مع،  به:  ونعني  عنهم،  ثون  يتحدَّ الذين  أولئك  بأصوات  ذهنك 
البصر،  به:  ونعني  عنه�م،  كتبوا  الذين  أولئك  كتاب�ات  بص�ور  ذهن�ك  ن  م�وَّ
عن  قالوه  بما  تصديقك  عليها  ست  أسَّ التي  الفكرة  بهذه  بتموينك  يقوما  لم 
يتواطأ  المحال– أن  م�ن  –بل  المقبول  غير  من  أن�ه  أعن�ي:  الن�اس،  أولئ�ك 
أولئك  بش�أن  الكذب  على  مصلحة،  تجمعهم  ال  الذين  البش�ر  أولئك  كل 

ووجودهم!  األشخاص 
أتت؟ أين  من  إذن  هذه 

اإلدراكات  ط�ور  وراء  كطور  عليها  وعث�ر  ابتكرها  ال�ذي  عقل�ك  إن�ه 
قيمة. بال  هذه  تظل  المحسوسات،  عن  العقل  بإبعاد  وإذن،  الحسية. 

س�ت  تأسَّ التي  العلمية  القواعد  من  مجموعة  عن  س�معت  قد  ألس�ت 
من  األولى–  الوهلة  من  لك  يبدو  قد  –كما  جًدا  عديدة  تجارب  على  بناًء 
بفعل  يمتد  الحديد  وأن  مائة،  تساوي  حرارة  درجة  عند  يغلي  الماء  أن  قبيل 
النقض،  تقبل  ال  علمية  كحقائق  بها  آمنت  وربما  سمعت،  قد  بلى  الحرارة؟ 
مجرباتهم؛  وراء  تجاربهم  نتائج  يمدوا  أن  المكتشفين  ألولئك  كيف  ولكن 
زوايا  إحدى  في  هنالك  فلعل  األفراد؟  من  نهائي  ال  ع�دد  عل�ى  موه�ا  فيعمِّ
هنالك  لربما  أو  مائة!  ح�رارة  درجة  على  الغليان  يقب�ل  ال  م�اء  العال�م  ه�ذا 
لم  الحرارة؟  بفعل  تتمدد  ال  الجب�ال  حجور  أحدى  في  تقب�ع  حدي�د  قطع�ة 
تم  فقد  هذا  ومع  الحدي�د،  قطع  وكافة  العالم  مياه  كاف�ة  بتجرب�ة  أح�د  يق�م 
وكيف  ذلك؟  تم  ماذا  على  فبناًء  المي�اه؛  أفراد  كل  لتش�مل  القاع�دة  تعمي�م 

القاعدتين؟ لهاتين  اليقين  هذا  وهبنا 
المجرب  أفراد  من  نهائيًّا  ال  عدًدا  لتشمل  القاعدة  هذه  تعميم  تم  لقد 
تقول:  القاعدة  هذه  إطالقًا،  للذهن  األحاس�يس  نها  تموِّ ال  قاعدة  على  بناًء 
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حكم  تماًما  فالمثالن  واحد"؛  يجوز  ال  وما  يجوز  فيما  األمثال  حكم  "إن 
بالحس؟ صلة  لها  الفكرة  هذه  فهل  اآلخر..  حكم  هو  أحدهما 

القاعدة  تعمي�م  ت�م  وبواس�طتها  العزي�ز،  الق�ارئ  أيه�ا  كال  بالتأكي�د؛ 
المحدود  الحسي  الُمعطى  مع  تعاملت  أخرى  قوة  ثمة  إذن؛  المارة.  العلمية 
واحد،  المثلين  حكم  أن  وهي  رصينة  قاعدة  باستنتاج  لتعممه  المختبر  في 
قيمة  الحس  لنتائج  وهبت  التي  العقلية  الق�درة  ُمبتكرات  من  القاع�دة  ه�ذه 
بأنها  نظن  ربما  نزال  وال  كن�ا  ونحن  دائرتها،  حدود  خ�ارج  إل�ى  مته�ا  وعمَّ

صرفة)14)! تجريبية  قاعدة 
الح�س  يك�ون  أن  ُيمك�ن  ال  إدراكات  ثم�ة  أن  اآلن  ب�ان  لعل�ه  إذن؛ 
من  هائ�ل  لع�دد  تمن�ح  إدراكات  وثم�ة  جه�ة،  م�ن  انبثاقه�ا  ع�ن  مس�ؤوالً 
الحس؛  إلى  ينتميان  ال  الصنفين  كال  أن  المؤكد  ومن  قيمة.  المحسوسات 
إياه  منحته  الذي  المفهوم  ُيخالف  بمفهوم  العقل  أم�ام  هذه  والح�ال  فنح�ن 

الفلسفات.  من  والمادية  واالسمية  والتجريبية  الوضعية 

5– "األسلوب المتبع في التحقيقات الفلسفية"

أو  اإللهية"  ب�"الفلسفة  التعريف  رحلة  في  األخيرة  المحطة  هي  هذه 
التالي: اآلن  لحد  علينا  مرَّ  فلقد  األولى"؛  "الفلسفة 

التي  العقلية  التحلي�الت  من  مجموعة  ع�ن  عب�ارة  األول�ى:  – الفلس�فة 
وأحكامها. الوجود  حقيقة ظاهرة  الكشف عن  تحاول 

والتي  اإلنسان،  لدى  يقينًا  البديهيات  أشد  على  تعتمد  الفلسفة  هذه   –
العلية. وقاعدة  النقيضين  اجتماع  استحالة  منها 

عنهما؛  للذهن  نا  مموِّ الحس  يكون  أن  ُيمكن  ال  القاعدت�ان  هات�ان   –

ص234 المعرفة  نظرية  جعفر:  السبحاني،   (14(
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ووجود. قيمة  ذا  ليكون  إليهما  ُمفتقر  ألنه 
وكيفية  لذاته  ش�هوده  عبر  اإلنس�ان  عقل  ابتكرهما  القاعدتان  هاتان   –

به. وقواه  تعلق مشاعره 
العقل الذي ابتكرهما ُيمارس أيًضا مجموعة من الفعاليات المهمة،   –
والت�ي منه�ا ابت�كار المعقوالت األول�ى، والتي تعن�ي مجموعة من 

األفراد. من  نهائي  عدد ال  االنطباق على  تقبل  التي  الحقائق 
الفلس�فة  تس�تخدمه  الذي  األس�لوب  نس�تعرُض  المحطة،  هذه  وفي 

تحقيقاتها. في  األولى 
هذه  حركته  فإن  لديه؛  مجهول  أمر  معرفة  الذهن  يريد  عندما  شك،  ال 
السير  المجهول!  إلى  المجهول  من  تكون  أن  يمكن  ال  العزيز  القارئ  أيها 
بأن  صديقك  لك  قال  لو  المجهول،  على  إال  يرسيه  لن  مجهول  من  العقلي 
مكانه  تعلم  ال  وأنت  واحدة"،  قضمة  من  "الحب  مطعم  عند  الليلة  موعدنا 
منك  سؤال  كل  وفي  عنه،  سألت  إذا  إال  إطالقًا،  إليه  تصل  أن  أمكنك  لما 
هو  لك:  ُيقال  كأن  لديك،  معلومة  بأوضاع  تتعلق  إجابات  تلقيت  مكانه  عن 
بداللة  المكان  لك  وصفوا  فإن  وإال  أنت،  تعرفه  الذي  الفالني  المكان  عند 
إذن؛  خطوة.  تقدمت  وما  االنطالق  نقطة  إلى  حركتك  عادت  تجهلها  أمور 
منها  ينطلق  حتى  معروفة  محط�ة  إلى  يحتاج  المجهول  إل�ى  العقل�ي  الس�ير 

كالتالي: الحركات  هذه  ر  تصوُّ ويمكن  نحوها، 
تريد  ما  تعلمه وبين  ما  بين  فيها تشابه  أشياء  تنطلق من  التي  الحركة   –
علمه من مجهول؛ فلو شاهدت ُمصارعا مفتول العضالت وله لحية 
وشارب، ثم بعد فترة شاهدت رجاًل آخر بهذه المواصفات: مفتول 
العض�الت ول�ه لحي�ة وش�ارب؛ فحكمت ب�أن هذا الرج�ل يمتهن 
المصارع�ة كذل�ك بن�اًء على التش�ابه الذي وجدته بي�ن هذا الرجل 
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المصارع. ذلك  وبين 
ثم  أمه،  الشعر، ضائع ويبحث عن  أشقر  ولو وقع بصرك على طفل   –
أجلت البصر في الجوار فوجدت س�يدة ذات شعر أشقر، فحكمت 
ب�أن ه�ذا الطف�ل لتل�ك الس�يدة، فتكون ق�د اس�تندت إلى التش�ابه 

الطفل؟ هذا  أم  تكون  من  وهي:  المجهولة؛  المعلومة  الكتشاف 
األش�ياء  في  التش�ابه  إلى  المس�تندة  المس�يرة  هذه  على  يطلقون  إنهم 
أنه  لك  ُيؤكد  برهان  إلى  محتاًجا  لست  القارئ  أيها  وبالطبع  "بالتمثيل". 
ذلك  أم  ليس�ت  بأنها  بالقول  الس�يدة  تلك  تفاجئك  أن  ا  ج�دًّ المحتم�ل  م�ن 
اليقين؛  درج�ة  إلى  ترق�ى  ال  التمثي�ل  يمنحه�ا  الت�ي  المعرف�ة  ألن  الطف�ل! 
الش�ك  تقبل  ال  والتي  الجازمة،  المعرفة  صرح  صناع�ة  ُيمكنن�ا  ال  وبالتال�ي 

األسلوب. هذا  عبر 

األوضاع  م�ن  جيد  عدد  فح�ص  إلى  تس�تند  أخ�رى  حرك�ة  وهنال�ك 
فلو  ب�"االس�تقراء"؛  يس�مونها  ذات�ه  بالحك�م  األن�واع  س�ائر  عل�ى  للحك�م 
فانطلقت  الس�فلي  فكه  باس�تخدامه  يمض�غ  حي�وان  م�ن  أكث�ر  أن  الحظ�ت 
لكنت  الحكم؛  بهذا  الحيوانات  س�ائر  على  تحكم  لكي  المعلومة  هذه  من 
بحاجة  تكون  ل�ن  أخرى،  ومرة  هذا.  حكمك  ف�ي  االس�تقراء  مارس�ت  ق�د 
اليقين  يهب  أن  ُيمكنه  ال  الناقص  االس�تقراء  هذا  أن  لك  ليؤك�د  دلي�ل  إل�ى 
عليها  ومرَّ  إال  جزئية  يترك  لم  كامال  استقراء  كان  إذا  إال  العلمية  لنتائجك 
تكرار  تعني  والتي  "التجربة"،  المعرفة  أدوات  ومن  حكمه.  يصدر  أن  قبل 
اليقين  تفيد  المعنى  بهذا  والتجربة  معرفة.  اس�تنباط  إلى  المؤدية  المش�اهدة 
وهو:  أساسي؛  شرط  لها  توافر  ما  إذا  للشك  قابلة  غير  نتائجها  وتكون  فعاًل 
الحقيقة  في  تماًما  متحدة  للتجربة  الخاضعة  الجزئيات  جميع  كانت  "إذا 
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ده  وتمدُّ الحديد  تجربة  ت  تمَّ فل�و  أفرادها؛  من  عليه  نحكم  أن  ن�ود  م�ا  م�ع 
أن  الحديد  أفراد  سائر  في  الحكم  هذا  سريان  وألجل  بد  ال  لكان  بالحرارة، 
–مما  أخرى  حديد  قطعة  تكون  فال  جزئياتهم  بكافة  كله�م  حقيقته�م  تتح�د 
مرَّ  ولقد  تجربتها.  تم  التي  علي�ه  هي  عما  التجرب�ة– مختلفة  علي�ه  تق�ع  ل�م 
على  بناًء  الحك�م  إس�راء  على  ُيعين  العقل  أن  العزي�ز  الق�ارئ  أيه�ا  علي�ك 
الحس  يس�تطيع  ال  واحد"،  األمثال  "حكم  أن  وهي:  رها؛  يقرِّ التي  القاعدة 
العملية  فهذه  "األمثال"؛  إدراك  يس�تطيع  ال  ألنه  إطالقًا  الفكرة  هذه  تموين 

عمله. حدود  على  خارجة 

بناًء  يتم  التجربة  في  الحكم  سريان  أن  رأى  ميل"  ستيوارت  "جون 

جميع  في  واالقتض�اء  الحقيقة  ف�ي  متحدة  "الطبيع�ة  ُمفاده�ا:  قاع�دة  عل�ى 
عويًصا  إش�كاال  طرحوا  القاع�دة  ه�ذه  ناق�دو  ولك�ْن  واألمكن�ة"،  األزمن�ة 
وهذا  واحد".  األمثال  "حكم  بأن  بالقول  إال  لها،  جواب  ال  أنه  يبدو  عليها 

ذلك؟!  نعرف  أن  تسنى  كيف  هو:  اإلشكال 

ألجل  منهًجا  األولى  الفلس�فة  تبنتها  التي  الطريقة  إلى  نش�ير  وأخيًرا؛ 
"االس�تنتاج"؛  "االنتزاع" أو  عليها  ُيطلق  التي  وهي  مس�ائلها،  ف�ي  التحقي�ق 
عال  بيقين  تتمتع  التي  المسائل  أن  عليك  مرَّ  قد  العزيز  القارئ  أيها  فلعلك 

هي: أصناف؛  ستة  إلى  تنقسم  جدا 
االلتفات  بمجرد  المرء  بها  يصدق  قضايا  وهي  األولية:  البديهيات   –
إليه�ا؛ وأول�ى تلك القضايا؛ هي: قضية اس�تحالة اجتماع النقيضين 
الت�ي تمن�ح لكل فكرة اس�تقرار ووجود. أيًضا أن ل�كل حادثة علة، 
البرهان.  بذاتها عن  المس�تغنية  الجزء، وأمثالها  الكل أعظم من  وأن 
وق�د عرف�ت أن العق�ل ينتزعه�ا ويؤس�س مفاهيمه�ا مس�تفيًدا م�ن 
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المش�اهدات الباطني�ة؛ أي عب�ر االطالع عل�ى اإلدراكات الحاصلة 
النفسية. العمليات  خالل  من 

وتعني  باطنية؛  حس�ية  مش�اهدات  إلى  تنقس�م  وهذه  المش�اهدات:   –
مشاهدات اإلنسان ألوضاعه المعنوية من قبيل اللذة واأللم والفرح 
والح�زن، وه�ي التي ُتصبح مادة خصب�ة للعقل إلدراك المعقوالت 
األولية، وإلى مشاهدات حسية خارجية، وهي التي تلتقطها األدوات 
لالعتراف  الصنفين محتاج  للعالم، وكال  المادي  الواقع  من  الحسية 
بهما إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وإلى أن لكل حادثة سببا.

عالية  اليقينية  قيمتها  أن  تبيَّن  وحينها  تعريفها،  مرَّ  وقد  التجريبيات:   –
الذي  تم تجربته وبين  الذي  الموضوع  بين  الحقيقية  الوحدة  بش�رط 
"حكم األمثال  ل�م يت�م تجربته، كما تبيَّن أن العقل بواس�طة قاع�دة 
أفرادها  التجربة عليه�ا إلى  التي وقعت  واحد"، يس�ري الحكم م�ن 

األخرى.
يجد  ال  إذ  كاذبة  تكون  أن  العقل  يستبعد  قضايا  وهي  المتواترات:   –
الناس  اتفاق جماعة كبيرة من  قبيل:  فيها؛ من  الكذب  مبرًرا لسريان 
ف�ي روايته�م عن آخري�ن. وعبر ه�ذه المتواترات أمكنن�ا أن نعرف 

الماضين ووجودهم. أخبار 
تجاهها  النفس  في  قوي  حدس  يؤس�س  قضايا  وهي  الحدس�يات:   –

ذلك. إلى  الداعية  األسباب  لتوافر  اليقين 
أن  قبيل  من  معها،  قبولها  أس�باب  تحمل  مس�ائل  وهي  الفطريات:   –

االثنين. الواحد نصف 
حت أقسام الضروريات، ُتعد الحركة من إحداها إلى موضوع  فإذا توضَّ
التي  الكلية  األحكام  من  تتحرك  األولى  والفلس�فة  لليقين.  منتج  مش�خص 
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معقوالت  بوصفها  انتزاعها  تم  والتي  أفرادها،  من  نهائي  ال  عدد  على  تنطبق 
والعلية،  النقيضين  اجتماع  اس�تحالة  قبيل:  من  العقلية؛  المقدرة  وبواس�طة 

العمليات: هذه  على  تدل  األمثلة  وهذه  الجزئية.  األحكام  إلى 
حك�م كل�ي مف�اده أن كلَّ حادث�ة ف�ال بد له�ا من علة  إل�ى  باالس�تناد   –
أوجدته�ا، ُيحك�م بأن للعالم علة وس�بًبا يقف وراء وج�وده، وُيحكم 
ب�أن لألوبئ�ة أس�باًبا أدت إليه�ا. وهك�ذا يقر مباش�رة وبال أدنى ش�ك 
أن الح�ادث ال ُيمكنه أن يس�تقر من الع�دم إلى الوجود بال ُمْوجد وال 
ُمْح�دث. ول�و أنكرها على المس�توى النظري، فإنه لن يس�عه إنكارها 
عل�ى المس�توى العملي؛ فمجرد أن يظهر على خده دمل إال ويس�عى 
لمعالجت�ه حت�ى ي�زول؛ باعتباره أمًرا لم يكن فكان. وما إن يش�عر بأن 
الحك�ة تجتاح فروة رأس�ه إال ويمد يده إليقافه�ا يقينًا منه بأنها طارئ 
ولها أسبابها. وما إن يسمع هاتفه يرن حتى يمد يده ُمسرًعا للرد إيمانًا 

إليه. التحدث  يود  به  متصال  ثمَّ  وأن  سبًبا،  لالتصال  بأن  منه  يقينيًّا 
يتيق�ن الم�رء ب�أن زوايا المثلث تس�اوي 180 درج�ة؛ فإن هذا  عندم�ا   –
الحك�م الكلي س�وف يس�ري على كاف�ة مثلثات الدنيا مت�ى ما واجهه 

أحدها.
ال ُيعطيه. وبناًء عليه، يحكم  الشيء  فاقد  بأن  جازًما  يقينًا  المرء  يتيقن   –
ب�أن الحادث ال يوجد نفس�ه ألنه ف�ي مرحلة ما قبل الحدوث لم يكن 

لنفسه. يمنحه  حتى  وجوًدا  يملك 
لمس�ائل  وتقدم  مس�ائلها،  األولى  الفلس�فة  تعالج  األس�لوب،  وبهذا 
لديه. اليقينية  البديهيات  أعلى درجات من  إلى  أجوبة مستندة  الكبرى  العقل 
والمذهب"  الفلسفة  "أسس  على  ُمعلقا  مطهري"؛  "مرتضى  كتب  وقد 
هذه  يجعل  أن  يستطيع  الذهن  أن  التعقلي  المنطق  "يدعي  يقول:  الواقعي.. 
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ينطلق  أنه  أي  مجهولة؛  قضايا  بواس�طتها  يكس�ب  ثم  له  أساًس�ا  البديهيات 
الكلي")15). من  بالجزئي  والظفر  العقلي  واالستدالل  االستنتاج  إلى  منها 

للتفكي�ر  األول  المقي�اس  "إن  الص�در" يق�ول:  باق�ر  "محم�د  وكت�ب 
الركيزة  فه�ي  الضرورية؛  العقلي�ة  المع�ارف  ه�و:  عام�ة؛  بص�ورة  البش�ري 
كل  صحة  تقاس  أن  ويجب  مجال،  كل  في  عنها  ُيستغنى  ال  التي  األساسية 
البشرية  المعرفة  ميدان  ذلك  بموجب  ويصبح  ضوئها،  على  وخطئها  فكرة 
بطاقات  البش�ري  الفكر  ُيجه�ز  ألنه  والتجرب�ة؛  الح�س  ح�دود  م�ن  أوس�ع 
والفلس�فة  للميتافيزيقيا  ويحقق  وقضايا  حقائق  من  الم�ادة  وراء  م�ا  تتن�اول 

المعرفة")16). إمكان  العالية 
التعليق. هذا  غرض  من  األخير  السطر  بلغنا  قد  نكون  هاهنا؛  إلى 

الطباطبائي، محمد حسين: أسس الفلسفة والمذهب الواقعي. تعليق مرتضى مطهري،   (15(

ج2ص126
ص65.  فلسفتنا  باقر:  محمد  الصدر،   (16(
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التعليق الثاني

 السبية: القانون

والقواعد والتطبيقات

"تمهيد":

ألجل  المرة  وهذه  الثانية،  للمرة  نلتقي  ذا  نحن  ها  العزيز؛  القارئ  أيها 
الفلسفة  تتبناها  كما  العلية  أو  السببية  مفهوَم  الكريمتين  يديك  بين  نضع  أن 
من  المؤلف  استخدمه  الذي  المقدار  ألن  ذلك  اإللهية؛  الفلسفة  أو  األولى 
لن  أنه  إال  العظيم،  للتصميم  النقدية  قراءت�ه  ف�ي  يكفي�ه  كان  وإن  قواعده�ا، 
ارتأينا  هنا؛  ومن  ولقواعدها.  لها  فهمك  في  لالستزادة  المعرفي  نهمك  يسد 
الكتاب.  مت�ن  في  عنها  الموج�ودة  للم�ادة  مكم�اًل  التعلي�ق  ه�ذا  نض�ع  أن 
هذه  أمواج  بين  س�باحتك  تختم  حالما  بأنك  الق�ارئ  عزي�زي  ل�ك  �د  ونتعهَّ
فكري  مجهود  أدنى  إلى  تحتاج  لن  فإنك  السببية؛  شطآن  ببلوغك  التعليقة 
شيء؟".  ال  عن  عوضا  شيء  ة  ثمَّ هاهنا  كان  "لماذا  التساؤل:  عن  لإلجابة 
عن  ذاكرتك  حدة  ج  نؤجِّ أن  نودُّ  هذه،  مسؤوليتنا  في  نشرع  أن  وقبل 
الفلس�فة  عن  األول  التعليق  في  عنه�ا  جاء  ما  عل�ى  اطالع�ك  وف�ق  العلي�ة 

منها: األمور؛  من  جملة  لك  اتضحت  فهناك  األولى؛ 
أن الس�ببية قان�ون عقل�ي ومؤش�ر على وج�ود الق�درة العقلية فوق   –
المانح للتجربة  القانون ه�و  التجرب�ة، ويتولد باس�تقالل عنها؛ فهذا 
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منتجاتها. من  يكون  أن  يستحيل  لذا  قيمتها؛ 
البداهة. حد  إلى  يقينيته  وتصل  ا،  جدًّ يقيني  القانون  هذا  إن   –

العلوم  الحضوري؛ ذلك لعجز  العلم  ُمكتشفات  القانون من  إن هذا   –
الذهنية. معارفها  في  اليقين  هذا  تهب كل  أن  الحصولية عن 

القانون شوهد ألول مرة في عمق الكيان اإلنساني، ومنه تم  هذا  إن   –
عنه. مفهوم  صياغة  للذهن 

التالية: المسائل  حول  تحقيقا  يديك  بين  ستضع  التالية  واألسطر 
تحديدا؟  القانون  هذا  يعنيه  الذي  وما  السببية:  تعريف   *
ضروري. معلولها  وجود  فإن  العلة  وجدت  إذا  قاعدة:   *

تناسًبا. ومعلولها  العلة  بين  أن  قاعدة:   *
والمعلول. للعلة  األعمق  القعر   –

المعلول. في  والفقر  العلة  في  الغنى  سر   –

1– "مفاد قانون السببية وبديهيته" 

الس�ببية"  "لقانون  تعريف  بتقديم  المارة  المقدمات  بعد  اآلن،  ُيمكننا 
ظاهرة  أية  أن  الس�ببية  "تعني  وهي:  واحدة؛  جملة  ف�ي  صياغت�ه  عب�ر  ه�ذا، 
الواجب  فمن  الوجود–  نقص  عالمة  –الحدوث  ناقصة  أو  حادثة  وجودية 

شيء! كل  هذا  سبب")1)،  إلى  مستنًدا  ظهورها  يكون  أن  والضروري 
الواقع  في  القان�ون،  هذا  في  والض�روري" الكام�ن  "الواج�ب  وه�ذا 
أن  تأبى  الت�ي  النقيضي�ن")2)  اجتم�اع  "اس�تحالة  قاع�دة  إل�ى  تماًم�ا  يس�تند 

الطباطبائي، محمد حسين: نهاية الحكمة ج2ص5. تعليق محمد تقي المصباح تحت   (1(

 .231 رقم 
تعليق:  الواقعي ج3ص192.  والمذهب  الفلس�فة  الطباطبائي، محمد حس�ين: أصول   (2(

مرتضى مطهري. 
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علة. وال  ُمسبِّب  بال  وتتحقق  نفسها  ذات  من  ظاهرة  تتواجد 

ين: ُمهمِّ أمرين  عن  بالكشف  لك  ندين  أننا  إال  التعريف،  وضوح  ومع 
له�ذه  البش�رية  العق�ول  تمنحه�ا  الت�ي  الثق�ة  حج�م  األول:  األم�ر   –

إليها. مستندة  الوجودية  منظومتها  تمام  وأن  القاعدة، 
المار  التعريف  من  والضرورة  الوجوب  وبسحب  أنه  الثاني:  األمر   –

فعاًل. التناقض  خط  للتأرجح على  ُيعرضها  السببية؛  لقانون 
األول: باألمر  ولنبدأ 

في  س�واء  الخارجي؛  الواقع  على  عيناك  فيها  تقع  التي  اللحظة  فمنذ 
عدد  من  يحويه  بما  الخارج  في  أو  أشياء،  ومن  أفراد  من  يحويه  بما  منزلك 
تردد–  أدنى  –وبال  فإنك  تماًما؛  تغمرك  التي  وأنشطتها  الكائنات  من  هائل 
األصوات  وهذه  عيناك،  لك  تلتقطها  التي  الصور  لهذه  بأنه�ا  جازًم�ا  تعتق�د 
وتلك  ذهنك،  ل�ك  ُيحللها  التي  األف�كار  وهذه  أذن�اك،  ل�ك  تجذبه�ا  الت�ي 
تواجه  فإنك  كيانك؛  في  تسري  حقيقية  عزيمة  إلنجازها  تتلمس  التي  المهام 
الُمعتِرف  موقف  وه�و  ارتباك؛  وال  فيه  د  ت�ردُّ ال  واض�ح  بموق�ف  كل�ه  ه�ذا 
أمام  أنك  هذا  ومعنى  بوجوده�ا.  والجازم  والوقائع،  األح�داث  تل�ك  ب�كل 
ويقينًا  جزًما  تعتقد  لكيانك،  الظواهر  من  الهائل  الكم  لذلك  االجتياح  هذا 

أنتجتها. وعلل  لها  أسباب  بوجود 

تلتف�ت  أال  عمل�ك،  باتج�اه  الش�ارع  تقط�ع  وأن�ت  المس�تحيل  وم�ن 
العالي  وبوقها  نحوك،  هة  ُمتوجِّ ُمسرعة  سيارة  تش�اهد  وأنت  س�اكنًا  وتحرك 
بأن  الجازم  اعتقادك  لوال  أنه  شك  ال  ممرها،  في  ماشًيا  البقاء  من  ُيحذرك 
أذنيك  قرع  الذي  العالي  زمورها  أن  أو  المسرعة موجودة حقًا،  السيارة  تلك 

أهمية. أدنى  ذلك  لكل  أعرت  لما  وسبب،  وعلة  مصدر  له 
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وأن  الس�ببية،  مبدأ  وصدق  واقعي�ة  إلى  تمام�ا  مس�تند  الحي�اة  عجل�ة 
القانون  هذا  أن  يعتقد  منا  أحد  ال  فحسب)3).  الفكر  وليس  الوجود  مجراه 
جازم  الكل  كال؛  فحس�ب.  األذهان  بنات  من  وأن�ه  الواق�ع،  ف�ي  يج�ري  ال 
والوجود. وشدة هذا  التحقق  عالم  والسببية هو  العلية  بأن مجرى  ا  تامًّ جزًما 
ألطفالنا. عنه  تعليمية  حصة  بإيجاد  المدارس  نطالب  أن  عن  أغنتنا  اليقين 

به،  االعتراف  وعدم  القانون  هذا  لنقض  محاول�ة  كلَّ  أن  واألعج�ب: 
يشعرون. ال  حيث  من  به  أصحابه  اعتراف  على  مؤشر 

هذا  إنكار  يحاولون  الذي�ن  "هؤالء  يقول:  الصدر  باق�ر  محم�د  كت�ب 
المحاولة  بهذه  يقومون  يكونوا  ل�م  دليل،  إلى  ذلك  ف�ي  واالس�تناد  المب�دأ، 
مبدأ  ببطالن  للعلم  كاٍف  سبٌب  إليه  يستندون  الذي  الدليل  بأن  ُيؤمنوا  لم  لو 

المبدأ")4). لهذا  حرفي  تطبيق  بنفسه  وهذا  العلية، 
في  البش�رية  الفكرية  المنظومة  تمام  تدحرج  ح�ول  ه�و:  األمرالثان�ي؛ 
للسببية  تعريفنا  في  والضرورة  الوجوب  مسح  تم  إذا  فيما  التناقض،  هاوية 
فضاء  إلى  العدم  كتم  من  زحفت  إن  الحادثة  فالظاهرة  آنفا–  ذكره  –المار 
الفاعل–  أو  الس�بب  على  ُيطلق  فاعلية" –مصطلح  "علة  دون  من  الوجود 
أن  غير  بذاته!  ويتحق�ق  (الش�يء(  لباس  يلبس  ش�يء(  (ال  أن  معن�اه  ل�كان 
جميًعا  ونحن  الوجود،  لذاته  يمنح  ال  الوجود  ففاقد  ُيعطيه؛  ال  الشيء  فاقد 
للحوادث  أن  على  ونؤسسها  بل  الواقعية،  حياتنا  في  إطالقًا  ذلك  قبول  نأبى 
نراهم  الفكر  ُمعت�رك  يِلُجون  عندما  البع�ض  أن  غير  بيان�ه،  م�رَّ  كم�ا  أس�باًبا 
حياتهم  في  عنه  يتخل�وا  أن  إطالقًا  يمكنه�م  ال  �ا  –وبس�هولة– عمَّ يتخل�ون 

بداية الحكمة ج1 ص178 ترجمة:  كلبيكاني، علي رباني: إيضاح الحكمة في ش�رح   (3(

محمد شقير
ص266.  فلسفتنا  باقر:  محمد  الصدر،   (4(
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القواعد.  تلكم  إحدى  السببية  وقاعدة  اليومية، 

2– "وجوب وجود المعلول لوجود علته" 

المعلول،  ُوجد  "إذا  وه�ي:  الس�ببية؛  قواعد  ألولى  ُيؤس�س  مرَّ  م�ا 
هذه  أطراف  إل�ى  التفات  بأدنى  وواج�ب")5).  ضروري  علت�ه  وج�ود  ف�إن 
كذلك  المار  البي�ان  وُيؤس�س  وصحتها،  صدقه�ا  يقين�ًا  ُنج�زم  القاع�دة، 
الواقع  عتبة  الش�يء  بلوغ  إمكان  بمعن�ى  المطلق�ة")6)؛  "الصدف�ة  إلبط�ال 

علة)7). وال  سبب  بال  العدم  رحم  من 
قد  الش�يء  بأن  االعتقاد  أمام  حائاًل  الس�ببية  قانون  يقف  هل  ولكن، 
اإلمكانات  خ�الل  من  بلغه�ا،  قد  يك�ن  لم  أخ�رى  إل�ى  حال�ة  م�ن  زح�ف 
االعتقاد  مواجهة  في  يق�ف  وهل  كيانه؟  عمق  ف�ي  الكامن�ة  واالس�تعدادات 

ج2ص15 الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي،   (5(

ف�ي كتاب�ه (األس�س المنطقي�ة لالس�تقراء( ص36 يصنف محمد باق�ر الصدر الصدفة   (6(

إلى "صدفة مطلقة وصدفة نس�بية، فالصدفة المطلقة هي أن يوجد ش�يء بدون س�بب 
توجد حادثة  أن  النسبية هي  والصدفة  أي سبب،  دون  إذا حصل  الماء  كغليان  إطالقا 
معينة نتيجة لتوفر سببها ويتفق اقترانها بحادثة أخرى صدفة، كما إذا تعرض ماء معين 
لح�رارة بدرج�ة مئ�ة فح�دث فيه الغليان وتعرض ماء آخر في نفس الوقت النخفاض 
ف�ي درج�ة الح�رارة إل�ى الصفر فح�دث فيه االنجماد في نفس اللحظ�ة التي بدأ فيها 
غلي�ان الم�اء األول..."، "وعلى هذا األس�اس يمك�ن القول بأن الصدفة المطلقة هي 
أن توجد حادثة بدون أي لزوم منطقي أو واقعي، أي بدون س�بب، والصدفة النس�بية 
ه�ي أن تقت�رن حادثت�ان ب�دون أي ل�زوم منطقي أو واقعي له�ذا االقتران أي بدون أية 
رابطة سببية تحتم اقتران إحداهما باألخرى"، ويستخلص الصدر أن "الصدفة المطلقة 
مس�تحيلة من وجهة النظر الفلس�فية األرس�طية أو أية وجهة نظر فلس�فية أخرى تؤمن 
استحالة من  فيها  فليس  النسبية  الصدفة  "وأما  قبليا"،  مبدأ عقليا  بوصفه  السببية  بمبدأ 

السببية". مبدأ  مع  تتعارض  فلسفية ألنها ال  نظر  وجهة 
المصباح، محمد تقي: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ج2ص112. ترجمة: محمد   (7(

الخاقاني عبدالمنعم 
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وبين  بينها  ليس  الظواهر  أن هذه  إال  الحادثة،  للظواهر  وعلاًل  أسباًبا  ة  ثمَّ بأن 
إال  وأسباب،  علل  بوجود  لنعترف  أخرى:  وبعبارة  وانسجام؟  اتساق  عللها 
بالدقة  ومعينة  ُمش�خصة  ُمس�ببات  عنها  تتواج�د  أن  تقتض�ي  ال  طبيعته�ا  أن 
ال  علل  ع�ن  الظواهر  م�ن  مجموع�ة  نش�أت  فق�د  علي�ه  وبن�اًء  والتحدي�د، 

طبيعتها؟ مع  تنسجم  وال  تقصدها 
وكال  ل�"الصدفة"،  آخري�ن  معنيين  أمام  المارين  الفرضي�ن  ف�ي  نح�ن 
س�بب  يجعل  األول  الفرض  أن  إال  األس�باب،  يلغ�ي  ال  الماري�ن  المعنيي�ن 
يحتضنه،  يكن  لم  وجود  كس�ب  إلى  س�اعًيا  تحرك  الذي  نفس�ه  هو  الش�يء 
بينما  كيانه،  عمق  في  المضمرة  واإلمكانات  الذاتي  استعداده  حركته  وعلة 
صلة  وجود  ع�دم  افترض  أنه  إال  أيضا،  األس�باب  يل�غ  ل�م  الثان�ي  الف�رض 
تعبث  ظلت  القرود  من  مجموعة  أن  لو  كما  عنها،  نتج  ما  وبين  بينها  حميمة 
"شكسبير"! قصائد  من  قصيدة  العبث  هذا  عن  نتج  ثم  الطباعة،  بآلة  لسنين 

هما  يتأرجحان  وهل  المارين؟  الفرضين  قبول  من  يمنع  م�ا  ثم�ة  ه�ل 
التناقض؟  حافة  على  أيضا 

الذي  الوحيد  –العل�م  األولى  الفلس�فة  مدع�ى  العزي�ز،  الق�ارئ  أيه�ا 
نعم!  هو   – العقلية  الدالئل  إلى  مستنًدا  فيها  ويحقق  العلية،  قاعدة  يدرس 
أمام  حائاًل  يقف  سبًبا  حادثة  لكل  بأن  واالعتقاد  تناقضا،  يحويان  الفرضان 

اعتناقها.
تتضح  حت�ى  أدن�اه  الس�ؤال  ولنس�أل  األول،  الف�رض  بدق�ة  ولنتأم�ل 

بدقة: لنا  المسألة 
تعني: الشيء  في  الكامنة  واالستعدادات  اإلمكانات  هل 

جديد وجود  المقدرة على كسب    .1
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أو أن الوجود الجديد نفس�ه وعينه كامن في عمق الش�يء كما سيكون   .2
بعد كسبه؟  الشيء  عليه 

لكسب  الكافية  اإلمكانات  يمتلك  بأنه  نقول  تارة  المدرسي،  الطالب 
بأن  نقول  أخرى  وتارة  ال�درس،  حضور  قبل  يمتلكه  يكن  ل�م  جدي�د  عل�م 
قليل  بعد  سيكتس�به  الذي  ذلك  كيانه؛  في  العلم  يمتلك  المدرس�ي  الطالب 

الحصة!  حضور  عبر 
الفًتا  تناقضا  داخله  في  يحوي  الثاني  الفرض  أن  القارئ  يالحظ  ألم 
كسبه  قد  اكتسابه،  يود  الذي  الوجود  يكون  أن  للشيء  فكيف  وإال؛  للغاية؟ 
بموجود،  ليس  ما  أن  معن�اه  ذلك  أليس  أساًس�ا؟  عليه  حاص�ل  وه�و  س�لفا 
هذه  على  األول�ى  الفلس�فة  تطلق  م�ا؟  وبنح�و  أيض�ا  موج�ود  الواق�ع  ف�ي 
اجتماع  اس�تحالة  إلى  باالس�تناد  التحقق)8)  محال  وتعتبره  "الدور"،  الحالة 
الوقت  وفي  موجوًدا،  يكون  أن  عليه  كان  إذا  الش�يء  ألن  ذلك  النقيضين؛ 

وجوًدا!  وجوده  قبل  له  أن  فمعناه  الحقًا؛  يتواجد  أن  عليه  ذاته 
وج�ود  إال  يعن�ي  ال  واإلمكاني�ة  باالس�تعداد  المقص�ود  المعن�ى  إذن؛ 
مؤهالت  يمتلك  التلميذ  أوال،  متحققا  يكن  لم  وجود  كسب  على  المقدرة 
عن  خارج  سبب  من  بد  ال  ذلك؟  إلى  السبيل  ما  ولكن  العلم،  وفهم  تلقي 
يفتقده  كان  علميًّا  وجوًدا  يكسب  درسه  إلى  فبالحضور  المدرس؛  وهو  ذاته 

لكسبه. لديه  استعداد  وجود  رغم 
ال  واالس�تعداد  الوجود.  تحقق  يعني  ال  الوجود  لكس�ب  االس�تعداد 
إذن:  الجديد؛  الوج�ود  يتحق�ق  لكي  س�بب  من  ب�د  ال  ب�ل  الوج�ود،  يول�د 
الس�بيية  قانون  أن  تماًما  كش�ف  مقصده،  في  التحقي�ق  بع�د  الثان�ي  الف�رض 

ج2ص37 الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي،   (8(
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هاوية  على  يتأرجح  "االتفاق" أيضا  "الصدفة" و  م�ن  المعنى  فه�ذا  ُيبطل�ه؛ 
ضرورة  عن  يغني  ال  لوقوعها  استعداد  ووجود  حادثة  ظاهرة  فأية  التناقض؛ 

إيجادها. دور  لعب  وراءها  سبب  وجوب 

3– "بين المعلول وعلته تناسب وسنخية"

العلل  بين  وانسجام  اتساق  بعدم وجود  القائل  الثاني،  الفرض  ولنتأمل 
مع  ويتناسق  يتسق  الش�مس  ش�عاع  نرى  ألس�نا  ولنتس�اءل:  أنتجته.  ما  وبين 
ماًء  المعبئة  �حب  السُّ واصطكاك  بلوًطا؟  تثم�ر  ال  التف�اح  وب�ذرة  مص�دره؟ 
نس�مع  عندما  ألس�نا  المصرفي؟  الرصيد  ازدياد  ينتج  أن  يمكنه  ال  ببعضها 
سفينة  عن  صدرت  قد  الرنة  هذه  تكون  بأن  نقبل  ال  جزًما  فإننا  هاتفنا،  رنة 

للرحيل؟ واستعدادها  لمرساتها  رفعها  عن  تعلن  البحر  عرض  في 

ينتج كل سبب  بموجبه  العالم؛  هذا  "نظام" يحكم  ثمة  أخرى:  وبعبارة 
هذا  نشهد  ألسنا  إطالقا.  عنه  أجنبيا  وليس  نوعه  ومن  معه  ُمتسقا  مسبًبا  فيه 
بش�ًرا  غيرنا  عن  نتلقاه  وما  عنا  يصدر  ما  خالل  من  س�واء  أعيننا؛  بأم  األمر 
عارمة،  فوضى  لوقعت  القاعدة  بهذه  الج�ازم  االعتقاد  ول�وال  ال؟  أم  كان�وا 
ظل  في  تام  جهل  إلى  وأحالتها  البشرية  الفكرية  المنظومة  تمام  والجتاحت 
أنتجتها،  نوعها  من  أس�باًبا  أنواعها  على  الحادثة  للظواهر  بأن  الفهم  غياب 

شيء. أي  ينتج  أن  الممكن  من  شيء  كل  بأن  يعتقد  اإلنسان  ولكان 
قوانين  م�ن  ثانًيا  قانونًا  م�رَّ  ما  خ�الل  م�ن  تصي�غ  األول�ى  الفلس�فة 
أنك  على  وس�نخية")9).  تناس�ًبا  ومعلولها  العل�ة  بي�ن  "أن  مف�اده:  الس�ببية؛ 
ما،  علة  بأن  القول  يودُّ  المار  الفرض  أن  إلى  التفتت  قد  القارئ  عزيزي 

أبو رغيف.  السيد عمار  ترجمة  ص267.  المنظومة.  مرتضى: شرح  مطهري،   (9(
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–في  ليست  ما  أنتجت  قد  أنها  أي  تنتجه،  أن  لها  ينبغي  ال  ما  أنتجت  قد 
الحقيقي  الس�بب  أن  مؤداه  الفرض  هذا  أليس  ل�ه!  وس�بًبا  الواق�ع– عل�ة 
اعتباطا  كان  فقد  عنه  الظاهرة  تلك  صدرت  وما  موجوًدا،  ليس  ما  لظاهرة 
الفرض  هذا  إذن؛  الظاهرة!  تلك  ينتج  أن  السبب  لذلك  ينبغي  فليس  وإال 
سبب  بال  الوجود  ساحة  إلى  تسللت  ما  ظاهرة  ثمة  بأن  يقول  الواقع  في 

أساسا! إنتاجها  إلى  يؤدي  ال  ما  أكتاف  على  بالتسلق  لها،  حقيقي 
سبق  "الصدفة" و"االتفاق" الذي  معاني  أولى  إلى  يرتمي  الفرض  هذا 
يقف  العقول  سائر  في  المضطرد  السببية  قانون  أن  وإثبات  نقضه،  تم  وأن 
تي  مارَّ الس�ببية  قاعدتي  في  التحقيق  ف�إن  ذلك،  وم�ع  اعتناق�ه؛  أم�ام  حائ�اًل 

ذلك. حول  وضوًحا  ستزيدانك  الذكر 

4– "القعر األعمق للعلة والمعلول"

كما  ومضمونه  الس�ببية  قانون  على  العزي�ز  قارئن�ا  ف  تع�رَّ اآلن،  لح�د 
والواقع،  الوجود  هو  القانون  هذا  مجرى  أن  وتأكد  األولى،  الفلسفة  تعتنقه 
يجتمعان،  ال  النقيضين  أن  قاعدة  إلى  بتمامه  يس�تند  أنه  كيف  أيًضا  وتأكد 

وهما: البديهيتين؛  القانون  هذا  قاعدتي  لديه  توضحت  كما 
القاعدة  هذه  الوجود،  حتمية  علته  فإن  موجوًدا،  المعلول  كان  إذا   –
باإلم�كان قراءته�ا أيًض�ا كالتالي: "إذا كانت العل�ة موجودة فوجود 

ضروري". معلولها 
الثالثة  المعاني  بأن  أيضا  له  وتبيَّن  اتساقًا،  وعلته  المعلول  بين  وأن   –
أن  بحيث  النقيضين؛  اجتماع  استحالة  قاعدة  مع  ضروس  حرب  في 
الذه�ن إن أراد أن يقبله�ا –وهو يقبلها بكل حرارة وش�دة وال يجد 
المعاني  مهربا من عدم قبولها– فلن يسعه إطالقا قبول أيٍّ من تلك 
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الذكر. مارتي  للكلمتين  إليها  المشار 
السببية  قانون  أن  توضح  فلقد  عنده؛  انتهينا  حيث  من  هاهنا  ولنستأنف 
تلك  على  وُيطلق  محدثًا،  له�ا  أن  فيجزم  بالحدوث،  تتمي�ز  ظاه�رة  يتن�اول 
أغوار هذين  ولنسبر  "العلة"،  المحدث  ُيطلق على  بينما  "المعلول"؛  الحادثة 

األعمق. قعرهما  لنكتشف  والمعلول"–  "العلة  – أعني 
العبارة  إيجازه�ا كله�ا ف�ي  ل�"المعل�ول" ُيمك�ن  تعريف�ات ع�دة  �ة  ثمَّ
"ُيطلق  أوجز:  وبعبارة  غيره"،  إلى  وجوده  في  تماًما  يستند  كائن  "إنه  التالية: 
فيما  تواجده  ويستحيل  فقط،  سببه  تواجد  ما  إذا  يوَجد  كائن  على  المعلول 
العمق األبعد  التعريف ُيضحى  ُمْوجده موجودا". وبناًء على هذا  لم يكن  إذا 
أوجز:  وبعبارة  والموجد"،  والسبب  "العلة  "افتقاًرا" إلى  إال  ليس  للمعلول 

بالعلة)10). فقري"  "تعلق  إال  المعلول  "ليس 
كائن  ع�ن  عبارة  المعل�ول  هوي�ة  ليس�ت  العزي�ز!  الق�ارئ  أيه�ا  نع�م 
الفقري  والتعل�ق  االرتباط  غامض�ة– إل�ى  –وألس�باب  يتع�رض  "مس�تقل" 

ومرتبط  فقرا  متعلق  كائن  أنه  وج�وده  وحقيقة  هويته  تم�ام  ب�ل  كال!  بعلت�ه، 
أخرى. حقيقة  الحقيقة  هذه  وراء  له  ليست  الحاجة،  ارتباط 

"الموجود  وهي:  أيًضا؛  حقيقتها  تتضح  مرَّ  ما  ضوء  فعلى  العلة؛  أما 
الذي  "الكائن  أوجز:  وبعبارة  آخر".  موجود  وجود  في  سبب  وجوده  الذي 
أيًضا–  التعريف  هذا  على  آخر" –بناًء  موجود  وجود  وجوده  على  يتوقف 

آخر". موجود  لوجود  مفيض  أنه  للعلة  األبعد  العمق  يضحى 
العزيز: القارئ  أيها  هذا  ومعنى 

وألن  آخر،  وجود موجود  إلى  ي�ؤدِّي  الذي  بالنحو  ه�و  العل�ة  وج�ود 

أبو رغيف ترجمة: عمار  ص375.  المنظومة  مرتضى: شرح  )10)  مطهري، 
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يكون  أن  الطبيعي  فمن  علته؛  وراء  وجود  له  ليس  اآلخ�ر،  الموج�ود  ذل�ك 
علته. وجود  رهن 

ألجل  الفروضات  هذه  إليك  تحليل،  م�ن  مرَّ  مما  يقين�ًا  تتأك�د  ولك�ي 
ومحاكمتها: فيها  التأمل 

يقتضي  وجودها  لها– فإن  تعريفن�ا  س�بق  –التي  العلة  وج�دت  إذا   –
اقتض�اء ذاتي�ا وجود معلوله، فإن لم يوج�د المعلول –والذي عرفنا 
أن�ه مح�ض ارتباط فق�ري بعلته– فحينئذ، لم تقم العلة بس�د س�ائر 
فعلته  إلى علته؛  بتمامه  يرتهن  أمامه، وأصبح وجوده ال  العدم  منافذ 
"ما الذي  ال تفتضي�ه اقتضاء حتميا، فيبقى الس�ؤال العوي�ص قائما: 
جع�ل م�ن المعل�ول مرتبطا بعلت�ه ومتعلق�ا بها؛ بحي�ث أن وجوده 
مح�ال إال إذا ُوجدت علت�ه؟". أما "االتفاق" و"الصدفة" فلن يقوما 

إطالقًا. األزمة  بحل 
العلة  هذه  فحينئذ  موج�ودة؛  علته  تكن  ول�م  المعل�ول  وج�د  وإذا   –
ال تقتض�ي وج�ود المعل�ول اقتضاء ذاتيا، وإال اس�تحال أن يتخلف 
الحل،  يقبل  نفسه فرضا ال  فارضا  ذاته  السؤال  عن وجودها! ويبقى 
وه�و: "م�ا الذي جعل العلة علة لموج�ود آخر؟". ومرة أخرى: لن 

إطالقا. الفكرية  األزمة  هذه  االتفاق على  أو  الصدفة  لنا  تحل 
في  يس�تقرا  أن  أيًضا  قبله  والذي  المار  للتس�اؤل  مكتوًبا  ليس  ولكن، 
مس�تقل  كائن  ض  يتعرَّ أن  المعقول،  غي�ر  من  ألنه  ذل�ك  ح�ل؛  ب�ال  األبدي�ة 
كيانه  بتمام  ُمفتق�ر  كائن  إلى  وُيحيل�ه  مس�تقل،  غير  يجعل�ه  لش�يء  الوج�ود 
ذلك  س�وى  ليس  وجوده  وتمام  المعلول،  هوي�ة  كان�ت  إذا  إال  غي�ره،  إل�ى 

لوجوده. المفضية  بعلته  الفقري  والتعلق  االرتباط، 
العلة  ووجود  علته،  لوجود  المعل�ول  وجود  ووج�وب  ض�رورة  إذن؛ 
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فكيان  اآلخر؛  منهما  لكل  الذاتي  االقتضاء  إال  له  تفسير  ال  معلولها،  لوجود 
محض  إال  ليس  المعل�ول  وهذا  معل�وال،  يفيض  ال�ذي  بالنح�و  ه�و  العل�ة 

بعلته.  قهري  وتعلق  فقري  ارتباط 
وهي:  أال  العلية؛  قواعد  من  ثالثة  قاعدة  نؤسس  يجعلنا  األمر  هذا 
وجودها".  مظاهر  من  ومظهًرا  علته،  شؤون  من  شأنا  إال  ليس  المعلول  "إن 
الحقيقة  هذه  من  التأكد  على  ُيساعدك  التالي  التحليل  العزيز،  القارئ  أيها 

تماًما.

5– "سر الغنى في العلة ومنشأ الفقر في المعلول"

احتياج  س�ر  ح�ول  العالم�ي  التس�اؤل  عل�ى  ال�رد  مج�ال  ف�ي  توج�د 
تطالها  أن  عن  وفرارها  واس�تقاللها،  العلة  غنى  ولغز  العل�ة،  إل�ى  المعل�ول 

أجوبة:   4 االحتياج،  أصابع 

"راس�ل".  البريطان�ي  الفيلس�وف  أمث�ال  تبن�اه  األول:  الج�واب   –

بحجم  الفالس�فة  من  عدة  المحيِّر  الس�ؤال  هذا  من  عانى  فقد  الواقع،  وفي 
"كانط" و"هيجل" و"سبنسر" و"سارتر")11)، جواب "راسل" موجزة أن السر 

تصبح  حتى  الوجود،  لباس  ظاهرة  أية  ترتدي  أن  فما  "الوجود"!  في  يكمن 
مس�تغنية  علة  توجد  فال  اإلجابة  هذه  ووفق  ش�يء!  كل  هذا  للعلة،  أس�يرة 
من  تعاني  بدورها  هي  ما  لظاهرة  علة  فرضناها  ما  ألن  ذلك  الحاجة؛  عن 

نهاية. ال  ما  إلى  دواليك  وهكذا  غيرها،  أخرى  تجاه  المعلولية 

وبن�اًء  وواقع�ه.  ش�أنه  وه�ذا  المعلولي�ة  ي�ورث  الوج�ود  طبيع�ة  إذن؛ 
كان  طالما  "اإلله"!  فيه  بما  موجود  كل  ليشمل  يمتد  الواقع  هذا  فإن  عليه؛ 

التسخيري محمد علي  ترجمة:  ص52.  المادية.  نحو  الدوافع  مرتضى:  مطهري،   (11(
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بينما  المعلولية،  براثن  من  يفر  اإلله  جعل  الذي  السر  عن  ُيسأل  "راسل" 

ال  أيًضا  اإلله  أن  حي�ن  في  قبضتها،  في  الوق�وع  من  س�واه  م�ا  س�ائر  عان�ى 
األديان  لدعاوى  وفقا  هجرته  المعلولية  بال  فما  األشياء  من  شيئا  إال  يعدو 
جميعا  يش�ملهم  س�واه–  وما  –اإلله  الكل  أن  فطالما  الفلس�فات؟  وبعض 
سواه،  دون  واحد  لكائن  استثناء  يقع  أن  المفروض  من  ليس  إذن  الوجود، 
من  ترى  نفس�ه:  اإلله  وجود  على  راس�ل  يرس�مه  اس�تفهام  هنالك  وعليه: 
ش�يء  لكل  المانح  الوجود  نظام  تحطيم  حس�اب  على  بوجوده  يقول  الذي 
لم  "لماذا  بعنوان  كتابا  "راس�ل"  نش�ر  هنا،  ومن  للغير؟  واحتياًجا  معلولية 
س�ائر  إلى  يتجاوزها  بل  فحس�ب،  المس�يحية  يعني  ال  مس�يحيا؟" وهو  أكن 
عن  اإلله  فرار  للغز  إجابة  وجود  عدم  هو  إيمانه  عدم  في  فالسبب  األديان؛ 

الوجود. توأم  يكون  أن  ينبغي  الذي  السببية  قانون 
عقليتين  مسألتين  طياتها  في  األولى  الفلسفة  تتبنى  العزيز،  القارئ  أيها 
يدها  تضع  أن  حاولت  الت�ي  األولى  اإلجابة  قب�ول  عل�ى  بتات�ًا  تس�اعدان  ال 

هما:  المسألتان  هاتان  المعلولية..  في  الحاجة  سر  على 
ما  إلى  تتصاعد  أن  ُيمكنها  ال  المعلوالت  سلس�لة  أن  األولى:   –

عن  بالذات  المس�تغنية  للعلية  محطة  عند  تقف  أن  له�ا  ب�د  ال  ب�ل  النهاي�ة، 
إن  بدورها  وتلك  ما،  علة  على  وجوده  في  المتوقف  فالمعلول  االحتياج؛ 
إن  األمر  هذا  فإن  غيرها؛  على  األخرى  وهذه  أخرى،  إلى  مس�تندة  كانت 
إطالقًا؛  الظاهرة  وجود  نوبة  تأتي  فلن  بالذات،  مستغنية  علة  عند  يتوقف  لم 
ُمحتاج  الباء  هذا  الوجود من (ب(، ولكن  منحة  ُيريد  (أ(  المعلول  ذلك ألن 
من  تأتيه  المنحة  ينتظر  بدوره  وهذا  (ج(،  موجود  م�ن  بالوج�ود  يحظ�ى  أن 
أن  معناه  ذلك  لكان  نهاية،  ال  ما  إلى  السلسلة  تصاعدت  فلو  (د(؛  الموجود 
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تخيلناه،  إن  السيارات  من  صًفا  إن  أبدا!  (أ(  الظاهرة  تصل  لن  الوجود  نوبة 
نوبة  تأتي  ثم  الثانية،  لحركة  المجال  لتفسح  األولى  تتحرك  منه  أن  بد  فال 
تتحرك  أن  ينبغي  لكان  سيارة  األولى  قبل  كانت  لو  ولكن  للثالثة،  الحركة 
أية  دور  جاء  لما  الس�يارات؟  من  نهائي  ال  عدٌد  قبلها  كان  لو  فماذا  أوالً؛ 
غنية  واحدة  إلى  تنتهي  وأن  بد  ال  العلل  سلسلة  حقا  إذن؛  تتحرك!  أن  منها 

التأييد. كسب  عن  عاجزا  يبقى  "راسل"  ففرض  بالذات؛ 
الفلسفة  عن  األول  التعليق  في  العزيز  قارئنا  على  مرَّ  لقد  الثانية:   –

الذي  الوقت  ففي  الهوية؛  في  ُمختلفان  أمران  والع�دم  الوج�ود  أن  اإللهي�ة، 
الالشيء  العدم  هوية  بينما  االحتياج،  وعدم  الغنى  الوجود  هوية  فيه  تكون 
توأم  الوجود  ظاهرة  بأن  القول  ُيمكن  كيف  عليه  فبناًء  الوجود؛  من  والفقر 
الوجود  اعتبار  ع�ن  نعجز  يجعلنا  أيضا  هذا  الغي�ر؟  إل�ى  واالحتي�اج  للفق�ر 
عقلية  حلول  عن  البحث  َوجب  لذا  الكائنات؛  في  بالعلة  والتعلق  الفقر  سر 

أخرى.
الس�ر  هو  "الحدوث"  أن  إلى  مال  فريق  هناك  الثانية:  اإلجابة   –

ينالها  زماني،  بعدم  مسبوقة  ظاهرة  فكل  حقًا؛  معلوالً  المعلول  جعل  الذي 
الشيء  خلو  عدم  ومعناه  الِقَدم،  الحدوث  ُيقابل  بينما  العلة،  إلى  االحتياج 
حتى  موجوًدا  الش�ي  ذلك  وكان  إال  زماًنا  يكن  لم  أي  إطالقا،  الزمان  من 
الحق  الجواب، لكن  الكالم اإلسالمي تحديًدا هذا  اعتنق علم  يكون قديًما، 
نقاط: ثالث  من  ن  المكوَّ التالي  النقد  أمام  يصمد  ال  أيًضا  الجواب  هذا  أن 
هو  وما  بالعدم،  محكوم�ة  الحدوث  قبل  م�ا  الظاه�رة  أن  األول�ى:   *
اإلطالق!  على  ما  بشيء  يتصف  أن  يمكنه  ال  وبالتالي  شيء؛  ال  فهو  عدم 
الظاهرة  تك�ون  وعندم�ا  الغي�ر؟  إل�ى  باالحتي�اج  وصف�ه  إذن  ج�از  فكي�ف 
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إلى  محتاجة  تكون  كيف  التواجد  فبعد  وتواجدت؛  تحققت  فقد  موجودة، 
دائما  محفوفة  الحادثة  الظاهرة  أن  العزيز  الق�ارئ  أيها  الواق�ع  تتواج�د؟  أن 

حدوثها. بعد  واآلخر:  حدوثها.  قبل  ما  األول:  باستغناءين؛  وأبدا 
هي: الثانية  ونقطتنا   *

فقد  الواقع  في  االحتياج؛  س�ر  يحوي  الح�دوث  أن  روا  ق�رَّ الذي�ن  إن 
زمان  قبل  م�ا  زمن  في  أي  الظاهرة؛  وج�ود  س�بق  الذي  الع�دم  ف�ي  فتش�وا 
حتى  بصلة  بها  تربطه  وال  بزمنها  ليس  س�بقها  الذي  الزمن  بينما  وجودها، 
الشيء الستجالء  هوية  في  التأمل  ينبغي  فيه!  والتأمل  وتحليله  تشخيصه  يتم 

الشيء. وجود  قبل  ما  مرحلة  في  وليس  السر 
الحقيقة: عن  لك  يكشف  توضيحيًّا  مثاالً  لك  ولنضرب 

جعلها  الذي  السر  فهل  ُوجدت؛  ثم  موجودة،  غير  "ع"  أن  فرضنا  لو 
ألن  يصلح  ال  العدم  ألن  كال!  جزًم�ا  الس�ابق"؟  وجودها  "عدم  ه�و  توج�د 

لشيء! مالكا  يكون  حتى  شيئًا  يكون 
هي: الثالثة  ونقطتنا   *

حدوث  بع�د  ي�زول  أن  لتطلَّ�ب  الح�دوث،  ف�ي  كامن�ًا  الس�ر  كان  إن 
بناًء  حدوثها  بعد  حتى  علته�ا  إلى  محتاجة  تظ�ل  الظاه�رة  أن  إال  الظاه�رة، 
ربط  محض  هويته  بتمام  المعل�ول  أن  وهو:  قدمناه؛  ال�ذي  التعري�ف  عل�ى 
يبقى  العلة  إلى  الحاجة  وببقاء  هويته،  عن  ينس�لخ  أن  الُمحال  ومن  بعلته، 
وجود  قبل  ما  مرحلة  في  كامنا  يكون  أن  ُيمكنه  ال  ألنه  مكشوف؛  غير  السر 

حاجته. رهين  وجوده  بعد  الشيء  يظل  بينما  الشيء، 
الش�مس  ب�أن  نق�ول  ت�ارة  إنن�ا  الفالس�فة  يق�ول  الثالث�ة:  اإلجاب�ة   –
ضرورية؛  وال  واجبة  ليس�ت  الواقع  في  بالوجود  الش�مس  فصلة  موجودة؛ 
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الش�مس  بأن  نقول  وعندما  موج�ودة،  الش�مس  تك�ون  أال  الممك�ن  م�ن  إذ 
فنسبة  بالضرورة؛  موجوًدا  ليس  الكون  بأن  معناه  ذلك  فليس  موجودة،  غير 
الوسط،  خط  على  يقف  شيء  وكل  سواء،  العدم  وإلى  الوجود  إلى  الشمس 
ذاتها  من  تقتضي  ال  فذاته  وإال  ذات�ه،  خارج  من  �ح  ُمرجِّ ُيرجح�ه  أن  ب�د  ال 

العدم. أو  الوجود 
العدم؛  تقتضي  وال  الوجود  تقتضي  ال  فماهيته  اإلنسان؛  تماًما  هكذا 
حد  في  فذاته  فني!  لما  الوجود  اقتضت  ولو  تحقق،  لما  العدم  اقتضت  فلو 
ُيرجح  ح  مرجِّ من  بد  ال  كائن  وهكذا  والعدم،  الوجود  بين  التام  االس�تواء 

العدم. أو  الوجود  جانب  فيه 
–أي  العدم  من  أيًضا  وخلوها  الوجود،  من  ذاتيًّا  األش�ياء  ُخلو  إذن؛ 
في  السر  ب�"اإلمكان"– هو  الفلسفية  باللغة  ُيعرف  والذي  الوسط،  الحد  هذا 
بشكل  ونقحه  الجواب  هذا  اختار  وجوده،  ح  ترجِّ علة  إلى  المعلول  احتياج 

سينا. ابن  الرئيس  الشيخ  ا  جدًّ جيد 
أسس�ها  التي  المتعالية  الحكمة  لمدرس�ة  وهي  الرابعة:  اإلجابة   –

التالية: األسطر  في  نسردها  الشيرازي"؛  الدين  "صدر 

هي: خمسة؛  أموًرا  لنا  ر  يصوِّ الذهن  فإن  السببية،  عن  نتحدث  عندما 
الوجود. منحت  التي  العلة   *

الوجود. تلقى  الذي  المعلول   *
الوجودية. المنحة   *

المنح. عملية   *
التلقي. عميلة   *

طرفان  إال  لدينا  ُيثبت  لن  الخمسة،  األطراف  هذه  في  بالتدقيق  ولكن 
المعلول  وجود  مؤداه  ألن  لها،  واقع  ال  المنح  عملية  ألن  ذلك  فحس�ب؛ 
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لذات  أيًضا  لها  أس�اس  ال  التلقي  عملية  فإن  وهك�ذا  للوج�ود!  تلقي�ه  قب�ل 
حقيقتين؛  أمام  فنحن  وهكذا  المعلول،  إيجاد  تعني  فال  المنحة  أما  الغرض. 
حقيقته  تكمن  الذي  المعلول  واآلخر:  المعلول.  توجد  التي  العلة  إحداهما: 

بالعلة. الفقري  االرتباط  في 
ولنطرح  بعلت�ه،  فقًرا  المرتب�ط  الكائ�ن  ه�ذا  هوي�ة  ف�ي  اآلن  ولندق�ق 

التاليين: السؤالين 
ُت�رى ه�ل أن م�ا في�ه م�ن الوجود، موجود في علته؟ ليس  األول:   –
ُيعطيه،  ال  الشيء  فاقد  إن  إذ  قبولها؛  يمكن  ال  بالنفي  اإلجابة  أن  شك  من 
أن  الستحال  للمعلول  الوجود  من  منحته  لما  حاضنة  غير  العلة  كانت  فإن 
وجود  من  العلة  تمنحه  ما  ب�أن  االعتراف  إال  يس�عنا  ال  وهكذا  إي�اه،  تهبه�ا 

إياه. حاضنة  فهي 
العلة وجود  تمتل�ك  أي�ة نح�و  عل�ى  فه�و:  اآلخ�ر،  الس�ؤال  أم�ا   –

معلولها؟
ثمة افتراضان؛ أولهما يقول بأن العلة الواهبة لوجود المعلول تحتضنه 
الفرض  أما  العلة..  في  كامن  الوجودي  بحده  المعلول  يكون  الذي  بالنحو 
مع  يتس�ق  الذي  بالنحو  المعلول  وجود  تحتضن  العلة  ب�أن  فيق�ول  اآلخ�ر، 
فيها. سارية  المعلول  وجود  حدود  تكون  ال  الذي  وبالنحو  وجودها؛  سعة 

االفتراض  قبول  يس�عنا  ال  العزيز،  القارئ  أيها  تالحظ  كما  وبالطبع، 
تمتلك  التي  فالعلة  آخر؛  أفق  في  العلة  ه�و  المعل�ول  أن  معن�اه  ألن  األول؛ 
آخر  بلفظ  معلولها  عين  س�تبدو  عمقها  في  وماهيته  وحده  المعلول  وجود 
الهبة  ع�ن  يتحدث  ألن�ه  قبول�ه  ُيمك�ن  اآلخ�ر  االفت�راض  بينم�ا  إال،  لي�س 
الذي  هو  المعلول  هيئ�ة  على  ص  المش�خَّ الوجودي  ه�ا  حدِّ ب�ال  الممنوح�ة 
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العلة. تحتضنه 

تستبين  حتى  العزيز؛  القارئ  أيها  األرقام  عالم  من  مثاالً  لك  ولنضرب 
بجالء: المسألة 

 5 تحوي   7 األدنى،  الرقم  عمقه  في  يحوي  األعلى  الرقم  أن  شك  ال 
وهو  تتجاوزه  ال  الذي  بحدها  موجودة  ليست   5 أن  غير   ،9 في  محوية  وهي 
وجودات  على   7 اشتمال  يعني   7 لدى   5 وجود  وإنما  كال!   ،7 عمق  في   5

المشخصة. حدودها  بال  ولكن  منها،  األضعف  األرقام 

ال  الوجودية  هويت�ه  المعل�ول  أن  العزي�ز– بم�ا  الق�ارئ  –أيه�ا  واآلن 
من  والمفاض  الممنوح  ه�و  وجوده  وأن  بالعلة،  الفق�ري  االرتب�اط  تتع�دى 
بال  كيانها  صميم  ف�ي  لديها  موجود  فهو  العل�ة  منحت�ه  م�ا  وأن  العل�ة،  قب�ل 
ليست  المعلولة  الظاهرة  أن  إذن  بجالء  فيتضح  المشخصة،  المعلول  حدود 
ُمش�يرا  المصباح  تقي  محمد  كتب  فحس�ب.  العلة  وألق  وتجلًيا  ظهوًرا  إال 
العلة،  المعلول شعاع من وجود  أن وجود  "الحقيقة  قائال:  الحقيقة  إلى هذه 
ذاته")12)،  من  ينتزع  واالرتباط  التعلق  ومفهوم  بها،  والتعلق  الربط  عين  وهو 
أيًضا. الغير  عن  االستغناء  وسر  الغير  إلى  الحاجة  سر  الح  مرَّ  ما  على  وبناًء 

بالنسبة  الوجود  مرتبة  ضعف  هي  "المعلولية  يقول:  المصباح،  وكتب 
الوجود  مرتبة  وشدة  قوة  هي  العلة  ميزة  تصبح  المقابل،  وفي  آخر.  لموجود 
الالنهائية  الش�دة  هي  المطلقة  العل�ة  ميزة  أن  كم�ا  المعل�ول،  إل�ى  بالنس�بة 

المطلق")13). والكمال 

المنعم  الفلسفة. ترجمة محمد عبد  تعليم  الجديد في  المنهج  المصباح، محمد تقي:   (12(

ج2ص32.  الخاقاني. 
ج2ص36 السابق  المصدر   (13(
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عوًضا  ش�يء  هاهنا  لماذا  تس�اءلنا:  العزيز– إن  الق�ارئ  –أيه�ا  واآلن 
الوجه  إن  هيج�ل،  يرتضيه  بتعبي�ر  "نقول  الج�واب:  ل�كان  الالش�يء؟  ع�ن 
فهو  االحتي�اج،  أما  العل�ة.  ع�ن  االس�تغناء  ه�و  الوج�ود  لحقيق�ة  المعق�ول 
وتلك  التأخر  ذلك  وه�و  الوجود؛  حقيقة  على  إضافي  اعتب�ار  م�ن  حاص�ل 
عن  الوجود  مرتبة  تأخر  عين  هو  العل�ة  إل�ى  االحتي�اج  أن  أي  المحدودي�ة؛ 
بتعبير  للوجود  معقول  غي�ر  وجًها  للعلة  االحتياج  فيك�ون  الوج�ود؛   حقيق�ة 

هيجل")14).
موجودة،  أو  أشياًء  كونها  مجرد  ليس  للعلة  االحتياج  "سر  ونضيف: 
الموجودية  فإن  كال!  موجودة،  ألنها  للعلة؛  ُمحتاجة  ليس�ت  األش�ياء  وإن 
واالس�تقالل،  الغنى  على  دليل  االحتياج،  عل�ى  دلي�اًل  تك�ون  أن  م�ن  ب�دالً 
أمر  العلة  إلى  يحتاج  موجود  كل  أو  ش�يء  كل  أن  من  أحيانا  نقوله  ما  إن 
ُمحتاج  ناقص  كل  أن  هو  الصحيح  والتعبير  فظيع.  غلط  ب�ل  صحي�ح،  غي�ر 

علة")15). إلى 

6 – "العلة التامة والعلل الناقصة" 

حول  المارة  التحقيقات  نتائج  من  اآلن  لحد  إليه  انتهينا  ما  اآلن  لنفرز 
السببية: قانون 

س�بب والمعلول ُمس�بب. والعلية أو الس�ببية ال تعني إال أن لكل  العلة   –
بال  الوجود  إلى  العدم  الشيء من  انبثاق  حادثة سبًبا وُمحًدثا الستحالة 

سبب.
ف�ي الوج�ود وتتحقق�ان في الواقع، وليس�ا  تجري�ان  والس�ببية  العلي�ة   –

التسخيري محمد علي  ترجمة  ص58،  المادية  نحو  الدوافع  مرتضى:  مطهري،   (14(

ص68.  السابق  المصدر   (15(



244

ذهنيين فحسب. مفهومين 
س�بيل إلى إنكار الس�ببية ألن كل المحاوالت تستند على االعتراف  ال   –

بها. 
المعلول  وجود  أن  كما  ضروري،  معلولها  فوجود  العلة  وجدت  إذا   –

علته. وجود  ضرورية على  يدل داللة 
مستحيلة)16). الثالثة  بمعانيها  الصدفة   –

وسنخية. تناسب  ومعلولها  العلة  بين   –

ارتباطه  لمكان  لها،  علته ومظهًرا  ش�أنًا من ش�ؤون  إال  ليس  المعلول   –

الفق�ري به�ا، ولي�س للمعل�ول هوية خ�ارج إط�ار ذاته غي�ر االرتباط 
بالعلة. الفقريين  والتعلق 

الحدوث وال في اإلمكان،  في  وال  الوجود  في  يكمن  ال  االحتياج  سر   –

بالغير. الفقري  التعلق  في  يكمن  وإنما 
ُنخرجه  اآلن  نحن  وه�ا  القليل،  إال  الس�ببية  عن  جعبتنا  ف�ي  يتب�ق  ل�م 
ألنك  ذلك  وتقس�يماتها؛  العلل  بأنواع  الحديث  يتعلق  الم�رة  وه�ذه  برمت�ه. 
تظل  معلوالتها  ولكن  تزول،  علاًل  ترى  أن  ا  جدًّ ُمعتاد  العزي�ز  الق�ارئ  أيه�ا 
والحال  هذا؟  ح�دث  فكيف  تزول؛  أن  قبل  الوج�ود  م�ن  برصي�د  محتفظ�ة 
زال  بينما  يبقى  أن  له  أنَّى  إذن  بالغي�ر؛  وتعلق  ارتب�اط  مح�ض  المعل�ول  أن 

سببه؟!!

ومستحيلة هي: ممتنعة  والتي هي  هنا  نقصدها  التي  للصدفة  الثالثة  المعاني   (16(

إطالقا علة  بال  (الحادث(  الشيء  يوجد  أن  المطلقة:  الصدفة   –1

خارج  سبب  دون  من  الذاتية  وإمكانياته  استعداداته  هو  الشيء  وجود  علة  تكون  أن   –2

عنه
وسنخية تناسب  والمعلول  العلة  بين  يكون  ال  أن   –3
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األسباب: من  نوعان  ة  ثمَّ الواقع؛ 
بأن  جدير  وه�و  العدم،  أبواب  كل  المعل�ول  ع�ن  يس�د  ال  منه�ا  ن�وٌع 

الناقصة. العلل  أو  المعدة  بالعلل  ُيسمى 
العلة  أدق:  وبعبارة  المعلول.  عن  العدم  أبواب  سائر  تسد  منها  ونوع 
تكتفي  أخرى  وتارة  تامة،  علة  وهذه  وتحققه  المعل�ول  وجود  تفيِّ�ض  ت�ارة 
عدها  ينبغي  منها  الثاني  النوع  أن  ش�ك  ال  إيجاده،  في  ما  دوًرا  تلعب  بأن 

ناقصة. علاًل 
فعود  لوجوده؛  علة  أيًضا  البرق  ولكن  النار،  لوجود  علة  الثقاب  فعود 
حقيقيين  سببين  ليسا  لكنهما  اإليجاد،  أدوار  من  دوًرا  يلعبان  والبرق  الثقاب 
مشتعلة  النار  تظل  بأجمعها  الغيوم  وتقشع  زواله  بعد  البرق  النار،  لحدوث 
النار  ولكن  ُيرمى  الثقاب  وعود  عليها،  وقع  التي  المباني  أو  األخشاب  في 
كان  إن  النار  إنتاج  عن  الثقاب  عود  يعجز  وقد  حامية،  تظل  أش�علها  التي 

تلك. النيران  شعلة  تنبت  أن  من  مانعة  العاتية  الرياح  تقف  وقد  مبلاًل، 
في  عنها  الناش�ئ  والدخان  حرارتها  وتبقى  ت�زول،  ق�د  نفس�ها  والن�ار 
ومفيضة  مانحة  ليست  العلل  هذه  أن  على  يدل  مما  الوقت؛  لبعض  الهواء 
دور  تلعب  هذه  بل  بها،  فق�ًرا  متعلقا  يغدو  الذي  بالنح�و  المعل�ول  لوج�ود 

المعلول. لوجود  اإلعداد 
وما  بناء  أو  لفنان،  الرس�م  لوحة  قبيل  من  اإلنس�ان  أعمال  آثار  بعض 
أو  أوجدها،  ال�ذي  اإلنس�ان  ويبقى  بعضها  تزول  قد  أكثره�ا،  وم�ا  ش�اكلها 
ثمة  ولكْن  الس�نين،  من  ألمد  بعده  تبقى  بينما  لها  الموجد  اإلنس�ان  يزول 
زال  إن  للحظة،  وإن  البقاء  يمكنها  ال  نجده�ا  اإلنس�ان  ألفعال  أخ�رى  آث�ار 
الذهنية  تصوراتك  القارئ  أيها  تأمل  أوجدتها.  التي  إرادته  زالت  أو  اإلنسان 
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التي  الذهنية  للصور  بالنسبة  إرادتك  فوجودك ووجود  الشخصية؛  ومشاعرك 
إليجادها. تماًما  كاٍف  وسبٌب  تامة  علة  توجدها 

الصور  ه�ذه  إليج�اد  وت�ام  ُمكتم�ل  س�بب  اإلنس�ان  أن  رغ�م  ولك�ن 
بعض  في  ذاته  تكون  قد  يوجد،  م�ا  إيجاد  ف�ي  إرادت�ه  تأث�ر  أن  إال  الذهني�ة، 
مشاعره  أن  فصحيح  السبب؛  هي  الخارجية  األوضاع  تكون  وقد  األحيان، 
فيه.  الخارجية  األوضاع  وتأثير  تأثر  جراء  تكون  أنه�ا  إال  بزوال�ه،  تبق�ى  ل�ن 
تخوم  على  التحقيق  أوقعنا  إذا  فيم�ا  كبيًرا  فارقًا  س�توجد  المالحظ�ة  وه�ذه 
الكون  هذا  بها  يزخر  التي  الحركات  لكافة  األعظم  والس�بب  األولى  العلة 
فلقد  حقًا؛  تخومها  على  التحقيق  أوقعنا  وأن  س�بق  الواقع،  وفي  الفس�يح. 
غير  نهاية  ال  ما  إلى  العلل  تسلسل  أن  العزيز–  القارئ  –أيها  عليك  مرَّ 
والناقصة  المعدة  فالعلل  عليه  وبناًء  ش�يء،  تحقق  عدم  مؤداه  ألن  ُممكن؛ 
علية  نوع  من  التامة  والعلل  تحقق،  من  الوجودية  الظواهر  لشتى  تفسح  بما 
أعظم،  وسبب  أولى  علة  إلى  ستنتهي  حتًما  كلها  الذهنية،  لتصوراته  اإلنسان 

األمر: حسم  على  سيساعدك  أدناه  والتحليل 
في  هذه  هيئته  على  يكن  لم  وقائع،  من  به  يزخر  بما  بأس�ره،  الكون 
في  يمر  بل  واحدة،  هيئة  على  الحال  به  تستقر  وال  وجوده،  لحظات  أولى 

عليها. كان  عما  مختلفة  بحال  لحظة  كل 
الفقد  ح�االت  بي�ن  ومتأرج�ح  وُمتح�رك  د  ُمتج�دِّ الك�ون  واق�ع  إذن؛ 

الوجودي. والكسب  الوجودي 
هيئة  يكس�ب  وال   ، مرَّ كما  العدم  من  ذاته  يوجد  ال  الش�يء  أن  وبما 
يهبه  سبٌب  كلها  لحركاته  يكون  أن  تحتم  فقد  ذاته،  على  بإضفائها  وجوديه 

الوجوديين. والتصرم  التجدد  هذا 
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معلوالً  إال  لي�س  العال�م  أن  أي  جعلي�ة؛  حقيق�ة  العال�م  حقيق�ة  إذن؛ 
فللعالم  بالعلة؛  االرتباط  قوامها  فقري�ة  هوية  والمعلول  المس�تمر.  لحدوث�ه 
غني  ُموِجد  للعالم  إذن  نهاية؛  ال  ما  إلى  تتصاعد  ال  العلل  وسلس�لة  علة، 

االرتباط. عن  وُمستقل  االحتياج،  عن  بالذات 
فيه  يؤثر  أن  كائ�ن  أي  بوس�ع  يك�ون  ل�ن  موج�ود  هك�ذا  أن  ش�ك  ال 
إلى  بإرادته  فتؤدي  اإلنسان  على  الخارجية  األوضاع  فيه  تؤثر  الذي  بالنحو 
بنحو  الوجود  على  واحتوائه  الكل  عن  غناه  لمكان  ذلك  ما،  اتجاه  سلوك 

إطالقي.
حققت  قد  عس�اها  والتي  أيًض�ا،  التعليقة  ه�ذه  خت�ام  بلغن�ا  وهك�ذا؛ 

كتابتها. من  ة  المرجوَّ غايتها 
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التعليق الثالث

 الحركة والزمان الجوهريان)1)

ونشوء الُبعد الالمادي

"تمهيد"

جيد  بشكل  برهن  قد  العزيز–  القارئ  –أيها  المؤلف من وجهة نظرنا 
ظاهرة  على  ُمرتكزا  اإلنس�ان؛  كيان  في  الالمادي  الُبع�د  وج�ود  عل�ى  ا  ج�دًّ
تكون  أن  بد  ال  البش�ر  في  العالمة  الجه�ة  أن  عل�ى  ال�دال  وتج�رده،  العل�م 
الفلس�فة  تتبناه  الذي  الرأي  عرض  فهو  التعلي�ق،  هذا  غ�رض  أم�ا  دة.  مج�رَّ
عبر  وذلك  الالمادي؛  الُبعد  نش�وء  كيفية  حول  األولى  الفلس�فة  أو  اإللهية 
آخر  المآل  بها  لينتهي  المادة؛  تنتهجها  التي  التكاملية  الحركات  من  سلسلة 
ال  التي  الحركة  من  عظيم  نهر  في  السباحة  عبر  التجرد  ضفة  إلى  المطاف 

لها. قرار 

هي: لك؛  سنحققها  التي  الفلسفية  والمسائل 

الفعل. إلى  القوة  من  االستعدادات  سير   –

والفعل. القوة  روابط   –

الحركة. حقيقة   –

لألمان�ة العلمي�ة: ه�ذا المصطلح "الزمان الجوهري" اس�تعرناه م�ن الطباطبائي الذي   (1(

ج3ص  في  مرة  الفلسفة" ألول  "أصول  في  أطلقه 
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بالحركة. الزمان  صلة   –

وفاعلها. الحركة  ومصب  والعرض  الجوهر   –

التجرد. أفق  إلى  المادة  ارتقاء   –

لك  نس�تعرض  هنا  بأننا  الكريم  للقارئ  ننوه  أن  بمكان  الجدير  ومن 
الالمادي  البعد  أو  الروح  نشوء  كيفية  في  تحديًدا  المتعالية"  "الحكمة  رأي 
الش�اخص  هي  اليوم  المتعالية  الحكمة  "مدرس�ة  أن  على  بناًء  اإلنس�ان؛  في 

اإلسالمية")2). الفلسفة  ُيمثل  الذي 

مفهوم  إدراك  إلى  اضطراًرا  س�يقودك  القارئ–  –عزيزي  والموضوع 
االرتباط  لش�دة  نظرا  الفلس�فة؛  تلك  تعتنقه  كما  الجوهرية،  وحقيقته  الزمان 

المتعالية. الحكمة  ُعرف  في  والزمان  الحركة  بين 

لثمار  تجري�دي  بقطف  ب�دأ  قد  البش�ري  العق�ل  ف�إن  الحقيق�ة،  وف�ي 
من  أفاق  أن  من�ذ  ذلك  له�ا؛  ق�رار  ال  حرك�ة  يعي�ش  العال�م  ك�ون  اكتش�افه 
يظن  البعض  كان  وإذا  حوله.  تحوم  التي  األش�ياء  بس�كون  االعتقاد  ُس�بات 
الذرة؛  حقول  في  المختبرية  األبحاث  يدي  على  ت  تمَّ ق�د  اإلفاق�ة  ه�ذه  أن 
في  موغلة  أزمنة  –منذ  القديمة  فالحكم�ة  هذا.  خالف  تؤك�د  الحقيق�ة  ف�إن 

الرصينة.  العقلية  التحليالت  بواسطة  االكتشاف  هذا  بلغت  قد  القدم– 

معبأة بجمال  فترة (ق.م.(– عبارة  في  "هرقليطس" –الذي عاش  صاغ 
مرتين")3)،  النه�ر  نفس  في  الن�زول  ُيمك�ن  "ال  فيه�ا:  يق�ول  أخ�اذ؛  فلس�في 
هذا  وليس  أيًضا!  وقدم�ك  تغيَّر،  قد  يكون  م�اؤه  النه�ر  ألن  لم�اذا؟  ولك�ن 

)2)  عبودي�ت، عبدالرس�ول: أصال�ة الوج�ود واعتباري�ة الماهية. ترجم�ة: زراقط، محمد 

20 العدد  المحجة  مجلة  حسن. 
ترجمة: سليمان، حاتم.  ص132.  هراقليطس.  ثيوكاريس:  كيسيديس،   (3(
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أن  إلى  المحققين  بعض  انتبه  فلقد  القارئ؛  عزيزي  إطالقا  لالستغراب  مثاًرا 
تلميًحا  إليها  أشاروا  قد  القدماء  كان  العلم،  حقول  شتى  في  اكتشافات  ة  ثمَّ
الحديثة  الفيزياء  عالقة  تعقب�وا  الذين  المحققين  أولئ�ك  وم�ن  تصريًح�ا؛  أو 
في  وذلك  (1075)"؛  كابرا  "فريتجوف  القديمة  المشرقية  بالحكمة  تحديًدا 
التماثل  فيه  عرض  حيث  1975؛  العام  في  المنشور  الفيزياء"،  "طريق  كتابه 
أنواع  تعاليم  مع  الحديثة  الفيزياء  على  المبنية  االس�تنتاجات  بين  الُمدهش 

السنين)4). آالف  منذ  ُوجدت  التي  الفلسفات 

أال  الجدل؛  تقبل  ال  حقيق�ة  أضحى  ما  إلى  فلنع�د  ح�ال،  أي�ة  وعل�ى 
ولعبت  لها.  ق�رار  ال  متواصلة  حرك�ة  األعم�ق  بهويته�ا  الطبيع�ة  أن  وه�ي: 
دوًرا  للمادة  الجوهرية  الديناميكية  للطبيعة  الذري  العالم  دون  ما  اكتشافات 
ليس  نة  مكوَّ الطبيعة  أن  أوضحت  ألنها  ذلك  الرؤية؛  هذه  إرساء  في  هائاًل 
لشبكة  ُمتكاملة  أنماط  األجزاء  هذه  إن  بل  الذرية،  دون  أجزاء  من  فحسب 
يتجلى  ُمنقطع  غير  الطاقة  من  دفقًا  تشمل  التي  التفاعالت  من  منفصلة  غير 
دون  وتتهدم  الجزئيات  فيه  ُتخلق  ديناميكي  عرض  إنه  الجزئيات.  تبادل  في 
البنى  األجزاء  تفاعالت  عن  وتنش�أ  الطاقة  ألنماط  متواصل  تنوع  في  نهاية 
س�اكنة،  تظل  وال  إيقاعية  حركات  في  تهتز  فهي  المادي  العالم  تش�يد  التي 
رقص  وفي  منتهيتي�ن،  ال  وفاعلية  حرك�ة  في  كل�ه  الك�ون  ينهم�ك  وهك�ذا 

للطاقة. متواصل 

عن  ننقلها  كم�ا  التالية  األس�طر  تقرأ  أن  ن�ودك  العزي�ز،  الق�ارئ  أيه�ا 
برفقتك؛  نس�لكه  أن  نود  ال�ذي  طريقنا  لن�ا  د  س�تمهِّ ألنه�ا  ذل�ك  اليازج�ي؛ 

اليازجي، ندرة: دراسات في فلسفة المادة والروح: األعمال الكاملة: المجلد الثالث   (4(

ص36. 
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بصورة  العادي  البصري  إدراكنا  ُيجهز  النحاس  مادة  من  مكعًبا  "إن  فلسفيا: 
الواقع  وفي  تتحرك.  ال  التي  والجامدة  والمتجانس�ة  الكثيفة  الصلبة  المادة 
ذبذبة  أو  اهتزاز  آالف  ثمانية  بنسبة  ظاهرها  الساكنة  النحاس  جزئيات  تهتز 
توغلنا  أننا  ولو  الجزئيات،  فيها  تتداخل  فراغات  بينها  وتفص�ل  الثاني�ة،  ف�ي 
توجد  ذرات  م�ن  تتش�كل  الجزئيات  ه�ذه  أن  م�ن  لتحققن�ا  األعم�اق  إل�ى 
بين  تفصل  التي  المجاالت  أو  الفراغات  مع  تتناسب  فارغة  مجاالت  بينها 
ُيمكننا  أنه  نتيقن  إذ  الدهشة!  تتملكنا  المستوى  هذا  وفي  الفضائية؛  األجرام 
من  تتشكل  صغيرة  شمسية  بأنظمة  الذرات  نقارن  أن  االعتبارات  بعض  وفق 
س�رعة  تنش�طها  س�البة  كوكبية  إلكترونات  حولها  تدور  موجبة  مركزية  نواة 
تتراوح  بس�رعة  النواة  حول  اإللكترونات  هذه  دوران  س�رعة  ر  وتقدَّ ارة  دوَّ
الحركات  ه�ذه  وتتوس�ع  الثانية!  في  دورة  ماليين  وس�تة  أل�ف  مائت�ي  بي�ن 
فأكثر  أكثر  نتوغل  وعندما  بيانها،  تقدم  التي  اإللكترونات  تلك  فوق  السريعة 
محايدة  نيوترونات  وتحوي  غريب،  عالم  على  تشتمل  التي  النواة  إلى  نصل 
كهربائية  دقائق  (وهي  ميزونات  أو  وبايونات  موجبة،  وبروتون�ات  كهربائيًّ�ا 
الحركة  تصبح  الحد  هذا  وعند  والبروتون(.  اإللكترون  بين  وسطى  كتلة  لها 
تبادالت  موضوع  والنيوترونات  البروتونات  تكون  لحظة  كل  وفي  ُمذهلة، 
لألجس�ام  الذرية  النويات  أن  ش�ك  وال  مرة!  مليار  مليار  خارقة،  ُمتداخلة 
ومنذ  اإلج�راء؛  أو  الس�ياق  ه�ذا  انع�دام  ح�ال  ف�ي  ح�االً  س�تنفجر  الثقيل�ة 
الفيزيائي  أقام  فقد  البروت�ون؛  طبيعة  عن  النقاب  اكتش�اف  ت�م   1974 الع�ام 
بنية  على  الدليل  الفيزي�اء(  في  بالنك  ماكس  جائزة  (حام�ل  ه�وف  الش�هير 
بس�رعة  بينها  فيما  الكمية  تحت  ما  المكونات  وتتصف  المعقدة،  البروتون 
البروتونات  بين  الحاصلة  مثيالتها  من  أوس�ع  وبتبادالت  وش�دتها،  الحركة 
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الفكرة  عن  نتخل�ى  وهكذا،  البايون�ات.  تداخل  مج�رد  م�ن  والنيوترون�ات 
ما  تلخيص  ويمكنن�ا  النحاس،  لقطع�ة  الظاهري  الس�كون  إل�ى  تش�ير  الت�ي 
أجاب:  الكون؟  ما  السؤال:  عن  إداورالروا  العالم  إجابة  في  وذكرناه  سبق 
ُمعقد  كلٌّ  فالكون  اهتزازية،  طبقات  د  تنضُّ من  يتألف  جباٌر  صرٌح  "الكون 
س�رعة،  فأكثر  س�رعة،  أكثر  حركات  فوق  المس�تقرة  البطيئة  الحركات  من 
دائمة،  حقيقة  أثر  نقتفي  االكتشاف  هذا  ضوء  وفي  العمق.  إلى  نصل  حتى 
وأصبحت  ذاتها،  ه�ي  تعد  لم  ألنها  بها؛  اإلمس�اك  عن  نعج�ز  مؤقت�ة،  غي�ر 

الدوام")5). على  وُمتجدًدا  مبدًعا  حضوًرا 
خاصتان  واإليقاع  "الحركة  أن  هي:  مًعا؛  إليها  انتهينا  التي  المحصلة 
الخارجي  الفضاء  مادة  أو  األرض  مادة  كلها  المادة  وأن  للمادة،  أساسيتان 
إال  عنده  يجدوا  فلم  المادة،  قعر  أما  مستمر")6).  كوني  رقص  في  ُمتضمنة 
أي:  أخرى؛  متواصل– إلى  نحو  –على  منها  الواحدة  تتحول  ديناميكية  هيئة 
تنبع  شاملة"  كلية  "حركة  ثمة  أن  إلى  بعضهم  ذهب  فقد  هنا،  ومن  الطاقة!. 
النظام  ذلك  أم�ام  يعدو  ال  ال�ذي  الكون  هذا  يصن�ع  أول�ي  آخ�ر  نظ�ام  م�ن 
إليها،  انتهوا  الت�ي  النتائج  م�ع  اتفقن�ا  وس�واء  غي�ر)7).  "هولوج�راف" ال  إال 
الهوية  هي  الحركة  أن  في  التش�كيك  إطالقا  يس�عنا  فلن  عليها؛  تحفظنا  أو 

العالم. لهذا  األعمق 

1 – "سير االستعدادات من القوة إلى الفعل"

عمق  في  الحركة  العزيز– وقوع  القارئ  –أيها  اإللهية  الفلس�فة  تبنت 

ج3ص216.  السابق  المصدر   (5(

ج3ص30.  السابق  المصدر   (6(

و91.  ج3ص90  السابق  المصدر    (7(
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لك  أسهبنا  وأن  س�بق  الذي  المنهج  إلى  ُمس�تندة  األساس�ية؛  وهويته  العالم 
لدى  اليقين  درج�ات  أعلى  تحوي  التي  البديهي�ات  وه�ي  أال  ش�رحه،  ف�ي 
التحليالت  إليها  أفضت  التي  النتائج  كانت  فلقد  هنا،  ومن  البشري.  العقل 

للغاية. دقيقة  البديهية  األفكار  تلك  إلى  المستندة 
لبروز  الحركة بصفتها حالة وجودية تؤسس  إثبات  النتائج  تلك  وأروع 
اتجاه  نحو  المادة  س�يالن  ظاهرة  عن  اللثام  إلماطة  وتمهد  الزمان،  ظاهرة 
وعاء  في  تس�تقر  حيث  الزمكانية؛  مظاهرها  كافة  عن  ببلوغ�ه  ترتق�ي  وُبع�د 
االطالع  كثب  عن  لك  س�تتيح  التالية  واألس�طر  د،  التجرُّ هيئ�ة  عل�ى  الده�ر 

بلوغها. ألجل  استناده  تم  الذي  والمنهج  النتائج  هذه  على 
البذور  هذه  فإن  التراب،  في  الورد  بذوَر  البس�تاني  يد  تدسُّ  وعندما 
إلى  السابقة  هيئتها  وتتغير  بالنمو  تبدأ  بها،  المحيطة  العوامل  وبقية  قيا  بالسُّ
هذه  أمام  الشجرة.  صورة  لنفسها  تتخذ  أن  إلى  نابتة،  جديدة  وصورة  هيئة 
التالية: النتائج  اعتناق  إلى  تفكيرنا  يضطرنا  فكانت،  تكن  لم  التي  الظاهرة 

بد  ال  شجرة–  ثم  فسيلة  إلى  تستحيل  أن  –وقبل  البذرة  إن  أوال:   –

وإال  "إمكانية" و"استعداًدا" للتحول،  وجودها  طيات  في  تحمل  تكون  وأن 
تتحول  األش�ياء  أن  مفادها  نتيجة  قبول  ألن  ذلك  هذا؛  تحولها  الس�تحال 
خط  على  تتأرجح  لنتيجة  ذلك  إمكاني�ة  تحمل  تك�ون  أن  دون  أخ�رى  إل�ى 
من  لدينا  لما  السهلة  العقلية  المحاكمة  القارئ– بهذه  –أيها  لنقم  التناقض! 

افتراضات:
معنى  لكان  "ج"؛  إلى  التح�ول  إمكاني�ة  تمل�ك  "ب" ال  أن  فرضن�ا  إن 
ال  ال�ذي  النس�ق  أي  النس�ق؛  ه�ذا  عل�ى  الوج�ود  "ب" ضروري�ة  أن  ذل�ك 
تحول  "ج" عبر  ب�روز  أن  ذلك  وتال�ي  "ج"،  إل�ى  التح�ول  عل�ى  يس�اعدها 
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إذن  "ج"،  إلى  "ب" فعال  تحولت  إن  ولكن  قطعا!  ُممتنع  "ب" إليها  وتغير 
المتحقق.  هو  التحول  فإمكان  متحقق  غير  االمتناع  بأن  الجزم  من  بد  فال 

والتحقق"،  الوجود  أنحاء  من  "نحو  االستعداد  وذلك  اإلمكانية  هذه 
ثمة  كانت  لم�ا  وإال  جزًم�ا،  الواقعي�ة  ع�ن  خالًي�ا  رًا  تص�وُّ أو  وهًم�ا  ولي�س 

حقيقي". بنحو  "إمكانية 

لوالها  والتي  والوجودي�ة  الواقعية  القابلية  ه�ذه  عل�ى  نطل�ق  وس�وف 
"الفعل"  ُمصطل�ح  ص  نخصِّ بينما  "الق�وة"،  ُمصطل�ح  التح�ول،  أمك�ن  لم�ا 
إذن؛  ش�جرة..  إلى  التحولي�ة  مس�يرتها  ف�ي  الب�ذرة  بلغته�ا  الت�ي  بالمرحل�ة 

الوجود. درجات  من  درجتان  و"الفعل"  "القوة" 

"الفعلية"،  "القوة" إلى  من  طريقا  تسلك  فإنها  تتحول،  عندما  والمادة 
قد  تكون  االس�تعدادات  ألوف  أو  مئات  وربما  عش�رات،  الطريق  هذا  وفي 

فعليَّات. إلى  لت  تبدَّ

فهو  زماني  حادث  "كلُّ  موجزها:  األولى؛  الفلسفة  تتبناها  قاعدة  ة  ثمَّ
العزيز–  الق�ارئ  أيها  ترى  –كما  القاع�دة  ه�ذه  بق�وة")8)،  الوج�ود  مس�بوق 

المارة. النقطة  في  إليها  انتهينا  ما  مع  تماًما  تنسجم 

2– "روابط القوة والفعل"

ال  الورد  ش�جرة  فب�ذرة  عن�ه؛  يخ�رج  ال  قال�ب  التح�ول  له�ذا  ثاني�ا: 
إنسان!  عن  تفقس  أن  ُيمكنها  ال  النعامة  بيضة  أن  كما  فرس!  إلى  تستحيل 
أي  يفضي  ال  بموجبه  هذه،  "الصيرورة"  عملية  يحفظ  "قانون"  هناك  إذن؛ 
استعداده  مع  يتسق  ما  إلى  يفضي  الش�يء  وإنما  كال،  ش�يء!  أي  إلى  ش�يء 

ج2ص199.  الحكمة:  بداية  اإللهية، شرح  الحكمة  في  دروس  عبدالله:  األسعد،   (8(
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وجوده. مع  المتناسب 
وُمنسجم  نوعه  من  هو  الشيء  في  الكامن  االستعداد  أوضح:  وبعبارة 

شيء. أي  عن  ُينتجه  فال  لذا  عنه؛  أجنبيا  وليس  طبيعته،  مع 
لينمو  التراب  إلى  يعود  أن  يقبل  كما  التمر  بأن  ُمعترض  اعترض  وإذا 
هذا  على  وجوابنا  إنسان.  ثم  غذاء  إلى  يتحول  أن  أيضا  يقبل  فإنه  مجدًدا، 
لتلقي  قابليات  التمر  في  توفر  الهضم  عملية  أن  الواقع  في  هو:  االعتراض؛ 
أن  وهي  تحديًدا،  هذه  هي  ونقطتنا  اإلنسانية.  الصورة  منها:  ُمتعددة؛  صور 
معه  تتوافق  ال  ما  تنت�ج  وليس�ت  المتاحة،  اإلمكانات  عل�ى  تق�ع  الصي�رورة 

اإلمكانات.
على  نصيغه  أن  فينبغ�ي  م�ر؛  مم�ا  أدق  يك�ون  أن  لتعبيرن�ا  أردن�ا  وإذا 

التالي: النحو 
التي  منها  الصيرورة؛  طريق  في  متاحة  التحوالت  من  هائل  عدد  ة  ثمَّ
القريبة،  بالصي�رورة  ونس�ميها  المتحول،  الش�يء  حالة  مع  مباش�رة  تتواف�ق 
بإمكانها  ولكن  المتح�ول،  الش�يء  حالة  مع  مباش�رة  تتوافق  ال  الت�ي  ومنه�ا 
تؤهلها  جديدة  أخرى  إمكانات  لكسب  تتهيأ  لكي  وأعقد؛  أبعد  طريق  قطع 

مختلفة. لصور 
ُينبت  أن  من�ه  طلبنا  ث�م  تمر،  حب�ة  البس�تاني  ي�دي  بي�ن  وضعن�ا  فل�و 
وتوفير  التراب  في  ودسها  النواة  نزع  إال  الطلب  كلفه  لما  تمر،  نخلة  منها 
إنس�ان؛  إلى  التمرة  ل  يحوِّ أن  منه  طلبنا  إذا  أم�ا  لنموه�ا.  األخ�رى  العوام�ل 
أخرى  بعمليات  تمر  حتى  له،  غذاء  ويجعلها  التمرة  يهض�م  أن  علي�ه  ل�كان 

فإنسان. فجنين  فنطفة  مني  إلى  للتحول  االستعداد  لقبول  وتتهيأ  مختلفة 
حقيقيًّا،  وج�وًدا  التحول  يس�بق  اس�تعداد  وجود  وهي  الحقيق�ة،  ه�ذه 
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مذهالت  نتائج  ثالثة  إل�ى  تفضي  معه،  انس�جاًما  التحول  منح  عل�ى  يعم�ل 
وهي: للغاية؛ 

–أيها  أثبتنا  قد  ألننا  ذلك  "حام�ل")9)؛  من  االس�تعداد  له�ذا  ب�د  ال   .1
"القوة"  مصطلح  عليه  أطلقن�ا  والذي  االس�تعداد  ذلك  العزي�ز– أن  الق�ارئ 
ومن  ووجود،  واقعية  حقيق�ة  بل  كال!  فارغ،  ذهن�ي  تص�ور  أو  بوه�م  لي�س 

موصوف. من  لها  بد  فال  وصف،  القابلية  أو  فالقوة  أخرى  جهة 

ُمتلبس�ة  تكون  أن  بد  ووجودا– ال  حقيقة  تك�ون  –ولك�ي  الق�وة  إذن؛ 
الصيرورة  لقابلية  الحامل  المتحقق  الكائن  وهذا  ومتحقق،  موجود  كائن  في 

التحليل:  هذا  من  النتيجة  "بالمادة".  عليه  الفلسفة  تطلق 

يكون  أن  ب�د  فال  الك�ون،  ف�ي  يق�ع  وتغيُّ�ر  ل  وتح�وُّ صي�رورة  كل  أن 
موجود. يحتضنها  بقابلية  مسبوقًا 

مصًبا  ويكون  الفع�ل،  إلى  القوة  من  يتنقل  ال�ذي  أن   : م�رَّ م�ا  ومعن�ى 
"المادة" بمصطلحنا،  أي  واالس�تعداد،  للقوة  الحامل  ذل�ك  ه�و  للصي�رورة 
ق�وة  تحم�ل  علي�ه  س�ابقة  م�ادة  ل�ه  زمان�ي  ح�ادث  "كل  أن  ذل�ك  وتال�ي 

وجوده")10).

الصدر": باقر  محمد   " كتبها  كما  الخالصة  هذه  معا  لنقرأ 

وإنما  جديد،  شيء  ووجود  مطلقًا  فناًء  الشيء  فناء  ليست  "الحركة 
الحركة  تحت�وي  أن  إذن  فيجب  الوج�ود؛  درجات  ف�ي  الش�يء  تط�ور  ه�ي 
هو  الوجود  هذا  تتوقف  أن  إلى  تنطل�ق  أن  منذ  مس�تمر  واحد  وج�ود  عل�ى 

الطباطبائ�ي، محم�د حس�ين: أص�ول الفلس�فة والمذه�ب الواقع�ي. ج3ص13 تعيق   (9(

أبو رغيف.  السيد عمار  ترجمة  مرتضى مطهري. 
ج2ص199 اإللهية  الحكمة  في  دروس  عبدالله:  األسعد،   (10(
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تعبر  درجة  وكل  مس�تمرة،  بصورة  وُيثرى  ج  يتدرَّ أنه  بمعنى  يتحرك،  الذي 
توجد  إنما  المراحل  وهذه  الواح�د،  الوجود  ذلك  مراحل  م�ن  مرحل�ة  ع�ن 
الحركة،  قبل  يملكها  ال  المتط�ور  الوجود  أو  المتح�رك  فالش�يء  بالحرك�ة، 
قوى  في  لنا  يتمثل  االنطالق  لحظ�ة  في  هو  ب�ل  الحرك�ة  وج�دت  لم�ا  وإال 
من  درجة  كل  في  وُيستبدل  اإلمكانات  تلك  تستنفد  وبالحركة  وإمكانات، 

بالفعلية")11). والقوة  بالواقع  اإلمكان  الحركة  درجات 
للتحول،  قابليات  بها من  وما  المادة  العزيز– أن  القارئ  –أيها  وبديهي 
للتحول؛  القابلية  إال  ليس�ت  المادة  واقعية  بل  كال!  اثنتين.  واقعيتين  ليس�تا 
القابلية  إذن؛  موص�وف.  من  له  بد  وال  وصف،  القابلي�ة  أن  م�رَّ  ألن�ه  ذل�ك 
الحاملة  الفعليات  إال  ليس  الصيرورة  ومصب  "الفعلية"،  هيئة  في  محفوظة 

التغيير. الستعداد 
مستقلين  شيئين  بين  تقوم  ال  هذه  الصيرورة  أو  التحول  عالقة  إن   .2

هذا: ومعنى  واحد!  لوجود  مرحلتين  بين  تقوم  بل  الوجود،  في 
ذلك،  الالحقة.  الفعلية  مادة  نفس  هي  الفائتة  الفعلية  مادة  إن  أوال: 
إمكانها، واإلمكان وصف  أن يسبقها  لترتب على هذا  إن لم تكن كذلك، 
كحال  حالها  س�يكون  أيًضا  وهذه  بمادة،  مس�بوقة  فلكانت  بمادة؛  م  يتقوَّ
اإلمكانات  من  نهائيًّ�ا  ال  س�ياًل  نواجه  أننا  نج�د  فس�وف  وهك�ذا  أخته�ا، 
ال  فرض(  على  الجديدة  (المادة  المتناهي  أن  الواضح  ومن  وحواملها! 

نهائية!  ال  إمكانات  له  تكون  أن  ُيمكن 
و"المس�تقبل" مس�تقبل  لش�يء،  ماضًيا  "الماض�ي" ليس  إن  وثاني�ا: 
وهذا  واحد،  وجود  مراحل  من  مرحلتان  إنهما  الواقع  في  آخر!  لش�يء 

ص201.  فلسفتنا  باقر:  محمد  الصدر،   (11(
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المعين،  الش�يء  لذلك  ماضًيا  الماض�ي  يك�ون  أن  فك�رة  ُيصح�ح  ال�ذي 
واحد  وجود  إنه  غيره،  ألمر  ُمس�تقبال  وليس  مس�تقبله،  أيًضا  والمس�تقبل 
عند  بحيث  الفعل؛  إلى  القوة  من  "يتحرك"  وأصح:  أدق  وبعبارة  يتنقل. 
قليل  بعد  س�يغدو  والذي  مس�تقبله،  والفعل  ماضيه  الق�وة  تغ�دو  حركت�ه 

كذلك)12). ماضيه 

يمكننا  حميمة،  وجودية  صلة  و"ج" (الفعل(  "ب" (القوة(  بين  إن   .3
وصورة  مستقبل  "ب" لها  أن  بحيث  متينة؛  تكوينية  برابطة  عنها  التعبير  أيضا 
لها  ُيقر  وال  تلك،  الصيرورة  عبر  نحوه  وتتجه  تكوينا،  عنه  تبحث  ووجود 

به. وظفرت  بلغته  إذا  إال  قرار 

تحديًدا؛  النقطة  هذه  على  إش�كال  األذهان  بعض  أفق  في  يبدو  وقد 
مورد  في  بينما  فعليين،  طرفين  إلى  محتاجة  الوجودية  العالقة  أن  في  يتمثل 
أضحت  التي  القوة  ألن  ذلك  واح�د!  طرف  من  و"الفع�ل" عالق�ة  "الق�وة" 
ُيش�به  هذا  إن  الحقًا.  س�تتحقق  التي  الفعلية  نحو  تتحرك  الصيرورة  مصب 
المستقبل  في  سيظهر  لرجل  اآلخر  الطرف  ونلقي  الحبل،  بطرف  نمسك  أن 

ليلقفه!

على  الخش�ب  من  قطعة  وضعنا  فلو  تماًما؛  هكذا  ليس  الواقع،  وفي 
عدًما  ليست  القابلية  هذه  رماد،  إلى  التحول  قابلية  فيه  نت  لتكوَّ ُمشتعلة،  نار 
ففاقد  البتة؛  شيء  إلى  ُيفضي  ال  العدم  أن  أوضحنا  وأن  سبق  ألنه  محًضا؛ 
ما  بلوغ  إلى  تسعى  ما،  فعلية  تمثله  وجود  والقوة  القابلية  ُيعطيه!  ال  الشيء 
شيء  يد  في  وقع  للحبل  اآلخر  فالطرف  جديدة؛  فعلية  من  قابلياتها  يناسب 

أبو رغيف.  السيد عمار  ترجمة:  ص268.  المنظومة:  مرتضى: شرح  مطهري،   (12(
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والتغيير)13). ل  والتبدُّ للصيرورة  يتعرض  أنه  غير 
الحركة  وجه  عن  اللثام  إلماطة  العزيز– ُيمهد  القارئ  –أيها  مرَّ  ما  إنَّ 

هناك. فإلى 

3– "حقيقة الحركة"

في  تكمن  العزيز،  قارئنا  يديك  بين  وضعناها  التي  النهائية  المحصلة 
في  والتغير  التحول  قابليات  لوجود  وتتحرك  الكائنات  "تتبدل  التالية:  النقطة 
القابليات  هذه  التغير.  إال  هوي�ة  لها  تكون  ال  ال�ذي  بالنح�و  هويته�ا؛  عم�ق 
فتحيلها  الصيرورة  به�ا  تتعلق  التي  الفعليات،  م�ن  فعلية  هيئ�ة  عل�ى  تك�ون 
التحول  قبل  ما  مرحلة  أن  بحيث  خاصة،  ش�روط  ظل  في  آخر  ش�يء  إلى 
رتبتان  ومستقبلها  فماضيها  مستقبلها؛  هي  القادمة  والمرحلة  ماضيها،  تكون 
خالل  ومن  إطالقا،  بينهم�ا  فاصلة  ال  الذي  بالنح�و  متش�ابكتان  وجوديت�ان 
وتلك  بها،  وتنس�جم  تليق  التي  الفعلية  لبلوغ  القابلي�ات  تس�عى  الصي�رورة 

غايتها". هي 
الفلس�فة  –في  تعني  التي  للحركة  وصف  إال  يكن  لم  مر  ما  الواقع: 

تدريجيًّا")14). الفعل  إلى  (القابليات(  القوة  من  الشيء  "خروج  األولى– 
التي  األولى  الفلسفة  لنظر  محطًا  الحركة  أضحت  فلقد  الواقع،  وفي 
مرت  كما  الوجود  أنحاء  من  الحركة– نحو  –أعني  ألنه�ا  الوج�ود؛  ت�درس 
إدراكها  يتم  الت�ي  الفلس�فية  المفاهيم  من  كونها  ع�ن  فض�ال  إلي�ه،  اإلش�ارة 

بتاتا. فكرة  أدنى  عنها  يوجد  أن  الحس  يستطيع  وال  بالعقل 

الطباطبائ�ي، محم�د حس�ين: أص�ول الفلس�فة والمذه�ب الواقع�ي. ج3ص33 تعيق   (13(

أبو رغيف. السيد عمار  ترجمة  مرتضى مطهري. 
أبو رغيف السيد عمار  ترجمة  ص272.  المنظومة.  مرتضى: شرح  مطهري،   (14(
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المسألة  تتضح  الكافي  بالتأمل  أنه  إال  للغاية،  غريبا  يبدو  قد  األمر  هذا 
التعاقبات  ليس غير مجموعة من  الحواس،  تقع عليه  فما  القارئ؛  أيها  تماما 
الحرارة  ألخذت  نار؛  على  قدر  في  ماًء  وضعت  إن  إنك  الواحد.  للش�يء 
الحرارة  درج�ات  تعاقب  ه�و  التقاطه  للبص�ر  يك�ون  م�ا  وقص�ارى  تش�تد، 
إلى  النار  بفع�ل  البرودة  درج�ات  من  الماء  تح�رك  أم�ا  تصاع�دي.  بش�كل 
للحركة،  أثر  على  العين  تقع  لم  الغليان.  ثم  ومن  العالية  الحرارة  درجات 
السلس�لة  هذه  من  انتزع  العقل  ولكن  فحس�ب.  التعاقب�ات  التقط�ت  وإنم�ا 
األمر من  أول  إدراك�ه  تم  المفهوم  ه�ذا  "الحرك�ة".  مفه�وم  التعاقب�ات  م�ن 
في  يقينيته  ش�دة  وهذا هو س�ر  الحضوري.  وبالعلم  الوجدانية  المش�اهدات 
حديثنا  أثناء  ُمفصال  تناولناه  وأن  س�بق  الموضوع  هذا  البش�ري)15).  العقل 

األول. التعليق  في  الفلسفة  عن 
محلها  وتحديد  (أوال(،  حقيقتها  استجالء  ألجل  الحركة  إلى  ولنرجع 
التي  الرؤية  م  نق�دِّ ذلك،  وبعد  (ثاني�ا(.  اآلن  لحد  ب�ه  قمن�ا  مم�ا  أكب�ر  بدق�ة 
القصوى  الغاية  باعتباره  التجري�دي؛  الوجود  حول  اإللهية  الفلس�فة  تتبناه�ا 

بلوغها. إلى  الحركة  تسعى  التي 
األولى: هي  وهذه  التحقيق؛  طاولة  على  مسائل  ثالث  إذن  فلدينا 

4 – "صلة الزمان بالحركة"

أربعة  إلى  أس�نده  للحركة  مفهوًما  م  قدَّ الذي  االيلي  "لزينون"  خالفا 
أراد  حيث  "أرسطو"؛  مواطنه  فلسفة  أمام  الصمود  لها  ُيكتب  لم  األدلة  من 
والوقفات  الوثبات  من  هائلة  مجموعة  عن  عبارة  الحركة  أن  لنا  ر  يصوِّ أن 

للمصباح،   299 التعليق رقم  الحكمة. ج2ص111.  نهاية  الطباطبائي، محمد حس�ين:   (15(

تقي.  محمد 
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اإللهية  الفلسفة  تتبنى  حركة،  هيئة  على  لنا  لتبدو  بسرعة  تتعاقب  والسكنات 
لهذا  المرجح  "زين�ون" عنها، ولكن لماذا؟ وما هو  مفهوًم�ا مغاي�ًرا لتص�ور 

اآلخر؟ المعنى  دون  المعنى 

الزمان! نعم  الزمان.  هو  العزيز–  القارئ  –أيها  المرجح 

الوقفات  بينما  الزمان،  يح�دث  تدريجي  بنحو  الش�يء  يخرج  فعندم�ا 
"اآلن"  أن  غير  "اآلني�ات".  من  هائلة  مجموع�ة  ح�دوث  تتطل�ب  المتعاقب�ة 

واضح. هو  كما  الشيء  من  ليس  والطرف  طرفه،  فهو  الزمان؛  من  ليس 

ذل�ك  فمعن�ى  "ح�اال"؛  "اآلن" أو  لموظفي�ه  الرئي�س  يق�ول  فعندم�ا 
الفوري خالف التدريجي؛ فالوقوع  الوقوع  أن  بمكان  الجلي  ومن  "فورا"، 
مؤش�ر  الزمان  وجود  بينما  طرفه  في  يقع  ألنه  "زمان"؛  في  يقع  ال  الفوري 

بالتدرج. وقعت  قد  الحركة  أن  على  قطعي 

امتداًدا،  له  يحقق  وس�يالنه  تدريجيًّا،  باس�تمرار  يس�يل  إذن  ة ش�يء  ثمَّ
هائل  عدد  فلدينا  ذلك؛  وبموجب  الزمان.  غير  ليس  الذي  مقدار  والمتداده 
ليس  الزمان  هذا  مقدارها.  هو  زمان  حركة  لكل  إذ  األزمنة؛  من  له  حصر  ال 
األش�ياء  مع  إال  تصوره  ُيمكن  وال  لها،  توأم  هو  بل  الحركة،  عن  منفصاًل 

بالحركة. المتصفة  لألشياء  رابع  "ُبعد"  فهو  المتحركة؛ 

التالي: النحو  على  البرهان؛  قالب  في  مر  ما  ولنصب 
الحركة.  أي:  وتغير؛  تبدل  في  الكونية  الظواهر   –

إطالقا؛  البعض  بعضها  م�ع  تجتمع  ال  أجزاء  على  تس�يل  الحرك�ة   –
فالش�يء عندم�ا يطوي ف�ي حركته حالة ما تنتفي ه�ذه الحالة. ومن 
المح�ال أن تجتم�ع م�ع الحال�ة الجديدة، وينطبق ه�ذا على الحالة 

دواليك. وهكذا  الجديدة، 
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"ب" وبلغ  من  س�ال  عندما  إذ  امتداد؛  ذو  هو  يس�يل  الذي  الش�يء   –
بمقدار. إال  امتداد  ال  ولكن  امتد،  فقد  "ج" 

الزمان. وهو  مقدار  والمتدادها  امتداد  الحركة  والنتيجة: 

إال  تكون  ال  الحركة  أن  وه�و  ذاته،  األمر  عل�ى  آخ�ر  بره�ان  وهاهن�ا 
حال: إلى  حال  من  وسيالنه  الشيء  بتدرج 

أجزاؤه  تجتمع  أن  المحال  من  إذ  م؛  يتصرَّ بأن�ه  هويته  تمت�از  فالزم�ان 
مجدًدا  ماضًيا  يغدو  والمستقبل  المستقبل،  أتى  كلما  يزول  فالماضي  أبدا؛ 

الزمان. لظاهرة  وصف  أدق  التصرم  إذن  آخر؛  لمستقبل 

تلو  مرحلة  وقطع  بالتدرج،  الفعل  إلى  القوة  من  الشيء  يخرج  لم  ولو 
الطبيعة. ُمتصرم  الزمان  ولكن  ًما،  متصرِّ الزمان  كان  لما  تدريجيًّا،  األخرى 

أجزاؤها  تجتمع  ال  متصلة  كمية  والزمان  تدريجية،  الحركة  والنتيجة: 
للحركة. تبعا 

لموضوع  الثالثة  المس�ائل  من  األولى  المس�ألة  في  تحقيقنا  انتهى   ...
هذه  تتحقق  فال  والزمان؛  الحركة  بين  حميمة  عالقة  وجود  إلى  "الحركة"، 

للشيء. التدريجية  الحركة  وجود  بال  زمان  يتحقق  وال  زمان،  بال 

5 – "الجوهر والعرض ومصب الحركة وفاعلها"

وتبيَّن  س�بق  فقد  الحركة"؛  ب�"مصب  والمتعلقة  الثانية،  المس�ألة  أما 
على  دائمًا  تتخفى  التي  "المادة"،  هو  االس�تعداد  حامل  أن  العزيز،  للقارئ 
في  الغائر  العالم  عمق  تشكل  المادة  هذه  فإن  الواقع؛  وفي  ما.  فعلية  هيئة 
وقوع  اكتش�اف  الفلس�فة–  تاريخ  في  مرة  –وألول  تم  وقد  الس�حيق.  القعر 
الش�يرازي  إبراهيم  بن  محمد  يدي  على  المادة،  وهوية  كينونة  في  الحركة 
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هرم  في  مرحل�ة  أعلى  ُتع�د  الت�ي  المتعالي�ة"،  "الحكم�ة  مدرس�ة  صاح�ب 
(16( األولى.  والفلسفة  اإللهية  الحكمة 

التالية: األسطر  خالل  المسألة  هذه  مالمح  عن  اللثام  ولنميط 
في  الموجودات  بعض  أن  الحظت  قد  القارئ–  –أيها  أنك  شك  ال 
موجودات  أكتاف  على  متس�لقة  إال  تظهر  ال  بنا،  ُيحي�ط  ال�ذي  العال�م  ه�ذا 
نحوها  الس�بابة  توجيه  يمكن  ال  فهذه  والطعم؛  واللون،  كالرائحة،  أخرى؛ 
إلى  تنتس�ب  ظواهر  إنها  أخ�رى..  موج�ودات  ف�ي  تظه�ر  ألنه�ا  لوحده�ا؛ 
من  أخ�رى  جمل�ة  أن  حي�ن  ف�ي  عن�ه؛  االس�تغناء  ُيمكنه�ا  ال  م�ا  موض�وع 

آخر. بموجود  الوجود  متعلقة  ليست  الموجودات 
األول  الن�وع  ُيع�رف  بينم�ا  ب�"الجواه�ر"؛  ُيع�رف  الثان�ي  الن�وع 

الجواهر. لتلك  أعراض  أي  ب�"األعراض"، 
فإن  العال�م؛  هذا  س�طح  األع�راض  في�ه  تش�كل  ال�ذي  الوق�ت  وف�ي 
الحركة  أن  يعتقدون  الفالس�فة  كان  األعمق.  وقاعه  قعره  تش�كل  الجواهر 
علة  وجود  ينتفي  ال  حتى  ذلك  الجواهر؛  في  تغ�ور  وال  باألع�راض  تتعل�ق 
س�طح  هو  الحركة  ومجرى  مص�ب  أن  ظنه�م  عل�ى  غل�ب  فلق�د  الحرك�ة. 

بالثبات. التحتية  وبنيته  أعماقه  تمتاز  بينما  العالم، 
الحركة  لسريان  المحكمة  األدلة  من  جمًعا  "الشيرازي" عرض  ولكن 
الحركة  لوقوع  نتيجة  إال  األعراض  حركة  وما  للعالم،  األساسية  البنية  على 
الحركة.  غير  تكون  أن  تعدو  ال  العالم  هوية  أن  على  برهن  بل  الجواهر،  في 
الذين  "الحكماء  يق�ول:  الفلس�فية"..  "القواعد  "الدينان�ي" ف�ي  كت�ب 
أكثر  هو  فيما  الحركة  بوجود  يعترفوا  لم  الشيرازي،  المتألهين  صدر  سبقوا 

النفس نموذجا. ص68.  الفلسفية:  الشيرازي  الدين  إبداعات صدر  المسلم، صادق:    (16(
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– أثبت  قد  الكبير  المفك�ر  هذا  أن  غي�ر  األرب�ع،  العرضي�ة  المق�والت  م�ن 
البراهين  من  سلسلة  خالل  ومن  الفلسفة اإلسالمية–  وألول مرة في تاريخ 
في  حركة  أية  وأن  ومتحرك�ة،  س�يالة  ذاتها  حد  ف�ي  الطبيع�ة  أن  المحكم�ة، 
الجس�ماني  الجوهر  في  للحركة  تابعة  العرضية  المق�والت  م�ن  مقول�ة  أي�ة 
أن  غير  مستمرة،  حالة  وفي  دائًما  ُمضطربة  العالم  هذا  فطبيعة  العالم؛  لهذا 
الموجودات  قافلة  تسوق  وإنما  هدف،  بدون  أو  عمياء،  ليست  الحركة  هذه 
في  واحدة  توقف  لحظة  توجد  وال  الُمتعالي،  الهدف  نحو  الكائنات  ومسيرة 
الكون")17). أرجاء  جميع  يمأل  الذي  الدائمي  والسفر  التصاعدي  السير  هذا 

قد  الحركة  أن  على  واحد  العزيز– بره�ان  الق�ارئ  –أيه�ا  اآلن  إلي�ك 
العالم: صميم  اجتاحت 

دائمة. دائبة  حركة  في  ومتنه  العالم  أعراض  (أ(– 

ُيعطيه. الشيء ال  فاقد  ذاته؛ ألن  ليس سبًبا في حكرة  (ب(– المتحرك 

محرًكا. لألعراض  أن  النتيجة: 

متحركة. األعراض  (ج(– 

الجواهر. على  وجودها  في  متوقفة  األعراض  (د(– 

متحركة)18). الجواهر  أن  النتيجة: 

آخر  بل�وغ  بحركت�ه  يس�تهدف  وه�و  حرك�ة،  ف�ي  العال�م  ُعم�ق  إذن، 
الفعلية  مرحلة  ببلوغ  كلها،  يستنفذها  حتى  قابلياته،  في  له  المتاحة  الفعليات 
في  دورها  وتنتظر  متبقي�ة  تزال  وال  أخرى،  قابلية  أي�ة  م�ع  تجتم�ع  ال  الت�ي 

الدنيان�ي، الدكت�ور غ�الم حس�ين اإلبراهيم�ي: القواعد الفلس�فية العامة في الفلس�فة   (17(

ج2ص110.  اإلسالمية 
ج2ص274.  اإللهية  الحكمة  في  دروس  عبدالله:  األسعد،   (18(
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توقف  ال  مستمر  نحو  على  يحدث  بل  حادث،  بُرمته  العالم  إذن؛  الخروج. 
األخيرة. الفعلية  بلوغ  إلى  له 

"الزم�ان  نظري�ة  تخ�وم  بلغن�ا  العزي�ز– فق�د  الق�ارئ  –أيه�ا  وهك�ذا 
والمتعلقة  األخيرة  المس�ألة  عن  نتحدث  أن  إال  يتب�َق  ول�م  الجوه�ري")19)، 
التي  األخيرة  الفعلية  طبيعة  في  التحقيق  خالل  من  الروحي؛  الُبعد  بنش�وء 
يلوح  هنا  ها  ولكن،  برمتها.  العالم  حركات  لسلس�لة  النهائية  الغاية  غدت 

معالجته. من  بد  وال  األذهان،  بعض  أفق  في  معروف  إشكال 
المتحرك  يك�ون  أن  ُيمكنه  ال  الحرك�ة  فاع�ل  أن  بم�ا  ه�و:  اإلش�كال 
"الفعل" هي  حيثية  بينم�ا  "الفقدان"،  "الق�وة" هي  حيثي�ة  ألن  حتًم�ا؛  نفس�ه 
على  فيضفي  فقره  ويجبر  نقصه  الش�يء  يغذي  أن  المحال  ومن  الوجدان. 

يملكه! ال  ما  ذاته 
غيره. يكون  أن  ينبغي  الحركة  فاعل  إذن؛ 

وجواهره– ُمتحركا؛  العالم  عمق  ُيحرك  –والذي  الغير  ذلك  كان  فإن 
سلس�لة  أن  الواضح  ومن  وحادثة.  ُمتحركة  كلها  الوجود  سلس�لة  ألضحت 
ُمتحرًكا، وهذا  نهاية، وإن لم يكن  إلى ما ال  ُيمكنها أن تتصاعد  الحوادث ال 
وال  المتحركة،  المعلوالت  إليه  تنتسب  فكيف  للمسألة؛  المنطقي  الوجه  هو 

والثابت؟! المتحرك  بين  تناسب 
ظلت هذه اإلشكالية بال جواب حاسم، إلى أن تمكن مؤسس مدرسة 
أن  ُمبرهنا على  األحجية،  "الشيرازي" من حل  الحكيم  المتعالية"  "الحكمة 
ال  بالذات  والمتجدد  التدريجية،  والحركة  الذاتي  التجدد  هو  الجوهر  هوية 

تعليق  الواقعي: ج3ص152.  والمذهب  الفلس�فة  الطباطبائي، محمد حس�ين: أصول   (19(

أبو رغيف ترجمة: عمار  مرتضى مطهري. 



267

فيه  توجد  أن  ال  المتجددة،  هويته  توج�د  أي  توجده؛  عل�ة  إل�ى  إال  يحت�اج 
من  "ذات" و  من  الجوهر  هوية  عمق  في  تركيب  ال  أنه  هذا  ومعنى  الحركة! 
لوجود بسيط وهو الحركة؛ وبعبارة "الصدر":  مانحة  العلة  إن  بل  "حركة"، 

هذا  على  العالم  حدوث  فإن  مستمر،  وتجدد  تطور  في  المادة  عالم  "إن 
وتجدد  العلة  لحدوث  يكن  ولم  التجددية،  لطبيعته  حتمية  نتيجة  األس�اس 
والتحرك  السيالن  صفة  تحتاج  "ال  "الديناني":  وبعبارة  األول")20)،  الخالق 
الش�يء  كان  ما  ومتى  ذاتية،  الصفة  هذه  ألن  الغير؛  إلى  الموجود  هذا  في 
العالية  المبادئ  عن  ُيفاض  ما  أن  يتضح  وهكذا  علة،  إلى  يحتاج  فلن  ذاتيًّا؛ 
في  ومتحرك  س�يال  هو  الذي  الطبيعة  وجود  صرف  ه�و  األزلي�ة  ال�ذات  أو 
أنه  وليس  الطبيعة،  وجود  خلق  قد  تعالى  الله  إن  أوجز:  وبعبارة  ذاته؛  حد 

سيالة".)21) ذاتها  حد  في  الطبيعة  جعل  قد 
أنها  أو  العلة،  عن  ُمستغنية  الحركة  بأن  القول  تريد  ال  الماضية  العبارة 
وجود  جعلت  األولى  العلة  بأن  القول  تريد  وإنما  إمكاني،  بموجود  ليست 
ُموِجد  الله  أدق:  وبعب�ارة  والتصرم.  للتج�دد  مس�اوق  ووجوده�ا  الطبيع�ة، 

قار.  غير  سيال  وجود  تعني  التي  للطبيعة 

6 "ارتقاء المادة إلى أفق التجرد": 

والزمان  الحركة  عب�ر  العالم  نحوها  يس�عى  فعلية  آخر  ه�ي  م�ا  ُت�رى، 
الجوهريان؟

للقوة  يهدأ  ولن  يتحققا،  لكي  ُوجدا  واالستعداد  القابلية  أن  شك،  ال 

ص203.  فلسفتنا  باقر:  محمد  الصدر،   (20(

الدنيان�ي، الدكت�ور غ�الم حس�ين اإلبراهيم�ي: القواعد الفلس�فية العامة في الفلس�فة   (21(

ج2ص110.  اإلسالمية 
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الجوهر  أو  للمادة  سيقع  الذي  ما  ولكن  إمكاناتها،  كل  تستنفد  لم  ما  قرار 
العزيز– ال  الق�ارئ  –أيها  الج�واب  وقابليات�ه؟  إمكانات�ه  كل  تفن�ى  أن  بع�د 

اآلن! تعلمه  وأنت  التردد  يحتمل 
حركته!  ستتوقف 

م الزمان برمته فال يكون، وبفناء الزمان، سيفنى ويزول  وبتوقفها، يتصرَّ
المعبَّر  الفلسفية  –المادة  المادة  ستغدو  هذين،  وبفناء  المكان.  أي:  رديفه؛ 

عنهما!  دة  مجرَّ الطاقات–  بركام  عنها  المعبَّر  والفيزيائية  بالجوهر،  عنها 
تكبلها  كان�ت  التي  القي�ود  عنها  س�قطت  وق�د  الم�ادة  تصب�ح  س�وف 
ُيشتت أوصالها  الذي كان  الزمان  المكان، وسقط عنها  وتحصرها في زنزانة 
للمادة،  جديد  ُبعد  يتحقق  وتوابعها،  الحركة  وبزوال  ومس�تقبل.  ماض  في 

بها. لها  عهد  ال  جديدة  طاقات  يمنحها  البعد  هذا  الثابت؛  بالبعد  ُيعرف 
انس�الخ  معناه  الثبات  وعاء  في  المتح�رك  اس�تقرار  فإن  الواق�ع،  ف�ي 
ليس  الحركة  صراط  على  أوقعته  قد  كانت  التي  المادي�ة  تل�ك  عن�ه.  ماديت�ه 

التجرد)22). هي  الجوهرية  الحركة  فغاية  التجرد.  رتبة  بلوغ  ألجل  إال 
التدريجية  بالسباحة  "نهر عظيم" تعبر موجوداته  العالم  ومعنى ذلك أن 

التجرد. ضفاف  إلى  الزمكان  ضفاف  من  الجوهرية(  (الحركة 
الجوهرية  الحركة  كغاية  ُمتكرر  ذكره  المار  التجرد  العزيز،  القارئ  أيها 
صراط  على  سبرها  خالل  المادة  به  تتصف  الروحي" الذي  "البعد  إال  ليس 

األعلى. األفق  ذلك  من  التدريجي  وباقترابها  الحركة 
القانون  وهذا  الحرك�ة،  لقانون  نت�اج  نفس�ها  "الروح  مطه�ري:  يق�ول 
موجوًدا  حجرها  في  تربي  أن  على  قادرة  والمادة  نفسها،  المادة  لتكون  مبدأ 

ج3ص138.  حسين:  محمد  الطباطبائي،   (22(
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المادة  بين  يحول  حائل  الحقيقة  ف�ي  يوجد  وال  الطبيع�ة،  وراء  م�ا  ُيضاه�ي 
لمراحل  اجتيازها  بعد  الم�ادة  ل  تتحوَّ أن  من  مان�ع  وال  الطبيع�ة،  وراء  وم�ا 

مادي")23). غير  موجود  إلى  والتكامل  الرقي 

تحصل  جوهري  كمال  هي  ب�ل  للمادة،  أثرا  ليس�ت  "ال�روح  ويق�ول: 
التكاملية")24). مراتبها  من  مرتبة  في  وهي  المادة  عليه 

الحركة  خالل  "ومن  أنه  يرى  ط�رح  العزيز– أمام  الق�ارئ  –أيه�ا  إنن�ا 
فهي  البقاء،  روحانية  الح�دوث  جس�مانية  النفس  أن  إثبات  يت�م  الجوهري�ة 
تنفصل  أن  إلى  وتتطور  فشيئًا،  شيئًا  تتدرج  ثم  جسماني،  جوهر  النشأة  أول 

اآلخرة")25). الدار  إلى  الدار  هذه  عن 

وروحانية  الحدوث  جس�مانية  "النفس  بأن  عنها  ُيعبر  أع�اله،  النظري�ة 
البقاء". 

وهذه الرؤية، فضال عن األدلة المحكمة التي طرحها "الشيرازي" على 
الغريبة  الغربة  تلغي  بالش�رح،  المتخصصة  الكتب  تناولتها  والت�ي  صحته�ا، 
كثيًرا  تنسجم  رؤية  وهي  تماًما،  المادي  والبعد  الروحي  البعد  بين  واالثنينية 
الواحد؛  الكيان  أبعاد  سائر  بين  ووحدة  تداخل  من  أنفسنا  في  نجده  ما  مع 
يلتقيان في عربة واحدة  اللذين  المسافرين األجنبيين  ر عن  التصوُّ فلقد رحل 
إلى  واآلخر  العلوي،  العالم  إلى  ينتمي  أحدهما  المادي؛  العالم  عربات  من 

السفلي. العالم 

كبار  من  لجمٍع  "ريمون" أبحاثًا  الفرنسي  "اليازجي" عن  نقل  وختاما؛ 

محسن علي.  ترجمة:  ص18  الروح  أصالة  مرتضى:  مطهري،   (23(

محسن علي ترجمة:  ص18  الروح  أصالة  مرتضى:  مطهري،   (24(

ص169.  الشيرازي  الدين  صدر  عند  الوجود  أصالة  أسعد:  الدكتور علي  حلباوي،   (25(
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أن  أولها:  في  جاء  نقاط؛   6 في  صاغها  والبيولوجيا،  والفلك  الفيزياء  علماء 
لموضع  اآلخر  الوجه  إال  ليست  نألفها،  التي  واألشياء  والكائنات  "الكون 

نوعه". من  وفريد  جوهري 
للروح".  متجلية  ظاه�رة  المادي  "الك�ون  الرابعة:  النقط�ة  ف�ي  وج�اء 
– أفذاذ  علماء  "اعترف  قال:  وخططها"،  الطبيعة  "مستويات  عنوان  وتحت 
األعصاب  فيزيولوجيا  حقل  في  نوبل  جائزة  على  إكله" (الحائز  "جون  مثل 
يتألف  نفساني  كون  "برت"– بوجود  "دوبس" و  واألمريكيين   ،)1971 عام 

نألفه")26). الذي  المادي  الكون  تخترق  نفسانية  عناصر  من 
(وبعيًدا  الفيزياء  بأن  العزيز–  القارئ  –أيها  االس�تنتاج  باإلمكان  فهل 

المشرقية؟ للحكمة  مواٍز  خط  بشق  بدأت  العظيم(  التصميم  نموذج  عن 
التعليقة. هذه  كانت  ألجله  الذي  الغرض  بلغنا  قد  أننا  يبدو 

و221.  ص218  والروح.  المادة  فلسفة  في  دراسات  ندره:  اليازجي،   (26(
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التعليق الرابع

يقين  ُبرهان الصدِّ

وأشكاله الثالثة

"تمهيد"

النمط  من  لدالئل  الحاجة  مس�يس  في  العزيز–  القارئ  –أيها  لس�ت 
موجوًدا  ثمة  أن  لك  لتؤكد  اليقين  بحدة  وتمتاز  بديهيات،  إلى  تس�تند  التي 
ذلك  العالم؛  وجود  في  الس�بب  وهو  االحتياج؛  أنماط  س�ائر  عن  مس�تغنًيا 
من  كبير  بنحو  العلة  إل�ى  المعلول  احتياج  ض�رورة  خ�طَّ  ق�د  المؤل�ف  ألن 
فس�وف  يكن،  لم  أم  عدم  هنالك  أكان  فس�واء  هذا؛  عل�ى  وبن�اًء  الوض�وح، 
ال  التي  واقعيته  صمي�م  في  كامنة  م  ومق�وِّ ُموِج�د  إل�ى  العال�م  حاج�ة  تظ�ل 

إطالقا. تتغير  أو  تتبدل  أن  ُيمكنها 
"كل  قبيل:  م�ن  الس�ابقة؛  التعليقات  ف�ي  الم�ارة  للمفاهي�م  وبضم�ك 
العلل ال  علته"، و"أن سلس�لة  إلى  وبقائه  ف�ي حدوثه  ُمحت�اج  فه�و  ح�ادث 
محض  بتمامه  والعال�م  بأس�رها  "الطبيعة  وأن  نهاي�ة"،  ال  م�ا  إل�ى  تتصاع�د 
أصبعك  تضع  فسوف  فيه"؛  تكن  لم  فعليات  إلى  تدريجي  وخروج  حركة 

قبوله. عن  مناص  ال  حتمي  وُموِجده  العالم  م  ُمصمِّ أن  على 
الفلس�فة  تتبناه  يقي�ن" الذي  الصدِّ "ُبره�ان  إل�ى  أش�ار  المؤل�ف  وألن 
�م  "الُمصمِّ وج�ود  عل�ى  تبره�ن  الت�ي  األدل�ة  أروع  م�ن  بصفت�ه  اإللهي�ة؛ 
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عرض  ألجل  التعليق  هذا  نخصص  أن  الضروري  من  أنه  وجدنا  األعظم"، 
التي  البديهية  المستندات  عن  يكشف  بشرح  تزويده  مع  عليك،  البرهان  هذا 

صياغاته. عليها  اعتمدت 
فهي: التالية؛  األسطر  في  لك  سنحققها  التي  المسائل  أما 

يقين. الصدِّ برهان  من  القصد   –

والممكن. الواجب   –

السينوي. باألسلوب  يقين  الصدِّ برهان   –

المتألهين. صدر  لدى  يقين  الصدِّ برهان   –

الواقعية. وأصل  يقين  الصدِّ برهان   –

يقين"،  الصدِّ "برهان  فلك  في  ُتحلِّق  البراهين  من  ة  عدَّ فإن  الواقع؛  وفي 
في  منها  ثالثة  بذكر  سنكتفي  إننا  إال  المصطلح،  هذا  من  بالمقصود  وسنوافيك 
على  وأشهرها  البراهين  تلك  أول  الفلسفية؛  ودقتها  إحكامها  لشدة  التعليق  هذا 
وُيعرف  الماهوي"،  "اإلمكان  أو  اإلمكان"  ب�"برهان  المعروف  هو:  اإلطالق؛ 
إلى  األولى  هيئت�ه  في  ابت�كاره  يعود  الوج�ود" ال�ذي  واج�ب  ب�"بره�ان  أيض�ا 
واألقوى،  األدق  هيئته  أما  تحقيقنا.  وفق  الفارابي"،  نصر محمد  "أبو  الفيلسوف 
اللصوق  شديد  البرهان  هذا  وغدا  سينا"،  ابن  الحسين  علي  "أبو  مها  صمَّ فقد 

سينا". "ابن  إلى  نسبة  السينوي"  ب�"البرهان  البعض  عنه  ُيعبر  حتى  باسمه 
الفقر  ب�"بره�ان  فُيعرف  ل�ك؛  تقديمه  نعت�زم  ال�ذي  الثان�ي  والبره�ان 
ابتكره  البرهان  وهذا  تحديًدا.  يعني�ه  المؤلف  كان  الذي  وه�و  الوج�ودي"، 
الفلسفية  إلى قاعدتين من قواعد مدرسته  الشيرازي، وقد أسنده  الدين  صدر 

المتعالية". ب�"الحكمة  المعروفة 
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حسين  محمد  ابتكره  فقد  لك،  تقديمه  نود  والذي  الثالث،  البرهان  أما 
اإلمكان  ل�"برهان  غير  ال  شرًحا  المحققين  من  جمٌع  ه  عدَّ وقد  الطباطبائي، 
"كامال  ُمستقاًل  برهانًا  ه  عدَّ منهم  آخر  بعًضا  ولكنَّ  الدين،  الوجودي" لصدر 

يقين")1). الصدِّ برهان  نوع  من  بديًعا 

وجود  اس�تغناء  إلثبات  س�عت  الثالثة  البراهين  هذه  فإن  الواقع؛  وفي 
فلك  في  تدور  الثالثة  فهذه  وبالتالي  وجوده؛  بداهة  لشدة  البرهنة؛  عن  الله 

يقين". الصدِّ "برهان 

1– "ما القصد من برهان الصديقين؟"

"برهان  من  بالمقص�ود  بتعريفه  العزيز  للق�ارئ  األم�ر  ه�ذا  ولنوض�ح 
فه  عرَّ هكذا  بغي�ره،  ال  به  اللَه  َيع�رف  ال�ذي  ف�"الصدي�ق" ه�و  الصديقي�ن"؛ 
صاغ  عندما  س�ينا" الذي  "ابن  وس�بقه  الحكمة")2)،  "نهاي�ة  ف�ي  الطباطبائ�ي 
عليه")3)،  ال  به  يستش�هدون  الذين  الصديقين  حك�م  ه�ذا  "إن  ق�ال:  برهان�ه 
فيس�تدلون  اإللهيون،  "أما  ق�ال:  عندم�ا  الطوس�ي" كذل�ك  الدي�ن  و"نصي�ر 

ممكن")4). أو  واجب  وأنه  الوجود،  إلى  بالنظر 

يسلك  أن  ينبغي  الفلسفي  فالتأمل  "بغيره"؛  وليس  "به"  تتحقق  ولكي 
يصلح  ال  "العدم" وهو  إال  الوجود  غير  ليس  إذ  "الوجود"؛  عبر  إليه  طريقه 
فالصديق  والمعرفة؛  للتأم�ل  ومجاالً  مس�لكًا  يكون  حت�ى  ش�يًئا  يك�ون  ألن 

عبودي�ت عب�د الرس�ول: النظ�ام الفلس�في لمدرس�ة الحكمة المتعالي�ة. ج3ص131.   (1(

خنجر حمية.  الدكتور  مراجعة:  الموسوي.  تعريب: علي 
ج2ص274 الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي    (2(

ج3ص66.  والتنبيهات  اإلشارات  الحسين:  ابن سينا    (3(

السابق.  المصدر   (4(
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ويتلمس  آخر!  شيء  أي  يرى  أن  قبل  الله  يرى  حتى  الواقع  متن  رؤية  تكفيه 
الله. لوجود  تلمسه  خالل  من  األشياء 

لس�لوك  العقل  توجيه  إلى  س�عت  كلها  أعاله،  إليها  الُمش�ار  البراهين 
على  أو  تلك،  الصديقين  رؤية  مع  التوافق  إلى  األمر  به  ينتهي  فلسفي  مسار 
أن  بحيث  الدليل؛  ع�ن  وُمس�تغنية  الله" بديهية  "وجود  قضي�ة  جع�ل  األق�ل 

استدالالت. وليست  عليها  وتنبيهات  إشارات  تكون  األدلة 
العزيز  القارئ  أيها  –الذي سننقله لك  ُبرهانه  م  قدَّ أن  بعد  سينا"  "ابن 
لم  البرهان  هذا  في  أنه  ذكر  والتنبيهات"؛  "اإلشارات  كتابه  في  قليل–  بعد 
وجوده  إلثبات  الفلس�فية  رحلته  في  منه  ينطلق  لك�ي  الوج�ود؛  غي�ر  يتأم�ل 
ُأشير  قد  هذا  مثل  إلى  بأن  وقال  وأشرف"،  "أوثق  الباب  هذا  وعد  تعالى، 
هذا  على  دالة  لت  ُفصِّ سورة  من   )53) رقم  اآلية  وعدَّ  اإللهي،  الكتاب  في 

األسلوب)5).
برهان  إل�ى  أقرب  منهًج�ا  هنال�ك  أن  وج�د  فق�د  الدي�ن،  ص�در  أم�ا 
للغرض  برهانه  ابتكر  وهكذا  س�ينا"؛  "ابن  إليه  أش�ار  الذي  من  يقين  الصدِّ
"الله"  وجود  على  اإلثبات  ُيقيم  أن  حاول  فقد  "الطباطبائ�ي"،  أم�ا  ذات�ه. 
أصل  عن  الفكرة  وهي  أال  البش�ري،  العقل  لدى  بداهة  األفكار  أش�د  على 

"الواقعية".
على  اإلله  وجود  قضية  رفع  إلى  ترتمي  األخير  هذا  محاولة  أن  الحق 
عن  المنصة  بتل�ك  ألصق  لنا  تبدو  بنح�و  برهن�ة  كل  ع�ن  االس�تغناء  منص�ة 
األوروبي  الفكر  في  به  القي�ام  حاول  الذي  وهذا  المح�اوالت،  م�ن  غيره�ا 

و"بالتينجا". "أنسلم"،  من:  كلٌّ 

ج3ص88.  والتنبيهات  اإلشارات  ابن سينا:  الحسين    (5(
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2 – "الواجب والممكن"

تلك  يقين" في  "الصدِّ مصطلح  ذكر  مغزى  العزيز  لقارئن�ا  اتض�ح  ف�إذا 
بحس�ب  "اإلمكان"  برهان  "قالب"  عليه  نعرض  أن  إذن  لنا  جاز  البراهين، 
حديثنا  عند  الحقًا  القالب  هذا  على  مالحظة  وس�نُورد  "عبوديت"،  صياغة 

الدين")6). "صدر  لدى  هو  كما  الصديقين  برهان  عن 
مدرس�ة  لمباني  النفيس  ش�رحه  "عبوديت" في  أع�ده  ال�ذي  فالقال�ب 

هو: المتعالية؛  الحكمة 
الخارج" في  موجود  فالله  الخارج؛  في  موجود  ة  ثمَّ كان  "إذا 

الخارج" في  موجود  "وثمة 
الخارج")7). في  موجود  الله  "إذن 

يؤدي  ربًطا  اإللهي  بالوجود  الموجود  ربط  في  كامنة  االستدالل  ُعمدة 
ُيمكن  ال  الربط  ه�ذا  أن  بحيث  ذاك(؛  (بوجود  الق�ول  إل�ى  ه�ذا(  (بوج�ود 
يكش�ف  أن  للبرهان  تم  إذا  إال  يتم  لن  وهذا  وفلس�فيًّا،  منطقيًّا  وإزالته  فكه 
غيره. من  تسد  بل  ذاته،  من  ُتسد  ال  وجودية  ثغرة  الُمتحقق  الموجود  في 

تلك؟ الثغرة  باكتشاف  القيام  سينا  وابن  للفارابي  تم  فكيف 
القارئ  –أيه�ا  القس�مان  هذان  قس�مين؛  إل�ى  الوج�ود  تقس�يم  وعب�ر 
بال�ذات"؛  الوج�ود  وواج�ب  بال�ذات"،  الوج�ود  "ُممك�ن  العزي�ز– هم�ا: 
"من  إما  وجوده  يكون  أن  بد  ال  شأنه–  كان  –ومهما  كان  ا  أيًّ فالموجود 
القارئ؟  أيها  اقتراحه  تود  ثالث  تقس�يم  ة  ثمَّ هل  غيره".  "من  وإما  نفس�ه"، 

ج3ص88 السابق  المصدر   (6(

)7)  المقص�ود بالخ�ارج ف�ي االس�تخدام الفلس�في ه�و األم�ر الواقع�ي الحقيق�ي أي أن 

وواقعا. حقيقة  الخارج هو وجوده  في  الشيء  وجود 
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ش�يء  على  تعثر  لن  المطاف  آخر  وفي  أنه  إال  أوقاتا  للتفكير  منحت  مهما 
للموجود  بد  وال  للغاية  مغلقة  فالدائرة  التقس�يم!  هذا  على  إضفاؤه  ُيمكن 

غيره. من  وجوده  يكون  أن  وإما  ذاته  من  وجوده  يكون  أن  إما 
على  الض�وء  بتس�ليط  لنقم  تام  بش�كل  المس�ألة  ه�ذه  تتض�ح  ولك�ي 

البرهان. هذا  في  الُمستخَدمين  و"الممكن"  "الواجب"  مصطلحي 
الموجود  أي  الوجود"؛  "ضروري  تعني:  الوج�ود"؛  "واج�ب  عب�ارة 

وجوده. من  بد  ال  الذي 
الضرورة  هذه  ذاته.  عن  خارج  بأمر  مشروطة  ليست  وجوده  وضرورة 
وتقابلها  الفلس�فية".  الذاتية  "الضرورة  أو  األزلية"  ب�"الضرورة  عليها  ُيطلق 
وراء  أمر  من  مس�تمدة  الضرورة  هذه  أن  تعن�ي  الت�ي  بالغي�ر")8)  "الض�رورة 
الضرورة  هذه  فإن  آخر،  أمر  من  مس�تمدة  الضرورة  تكون  وعندما  الذات. 
يفرض وجوده؛  ذاته  لبسبب خارج على  "أ" موجود  أن  معللة؛ فحيث  تكون 
إذن  الضرورة  فهذه  وجود،  لضرورة  "تعليل"  لدينا  يوجد  الحالة  هذه  ففي 

التعليلية". ب�"الحيثية  مرتبطة 
وجوده  فضرورة  بالغير؛  الوجود  مشروط  ليس  الوجود  واجب  ولكن 
"ُممكن  كلمة  تعني  بينما  عنه.  منتفية  التعليلية  فالحيثية  غيره؛  بأمر  ُتعلَّل  ال 
هذه  أن  ُيالحظ  ا،  تجريديًّ تأماًل  ظاهرة  أي  يتأمل  عندما  العقل  أنَّ  الوجود" 
في  أنها  كما  تحقق�ت،  ولهذا  الوجود  منحة  قب�ول  تأب�ى  تك�ن  ل�م  الظاه�رة 
على  ُمتحققة  لكانت  وإال  ذاتها،  من  وجودها  تفرض  تكن  لم  ذاته  الوقت 
أبواب  جميع  يسد  خارجي  سبب  على  تعثر  تكن  لم  لو  أنها  أيضا  الدوام، 

عبودي�ت عب�د الرس�ول: النظ�ام الفلس�في لمدرس�ة الحكم�ة المتعالي�ة. ج3ص79.  (8(

مصدر سابق.
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ما  إذا  توجد  أن  الممكن  من  ظاهرة  هكذا  إطالقا،  ُوجدت  لما  عنها  العدم 
بكس�ب  تحَظ  لم  إن  توجد  أال  أيضا  الممكن  ومن  آخ�ر،  موج�ود  أوجده�ا 

الوجود. ممكنة  فهي  إذن  التحقق؛  ضوء  من  حزمة 
الظاهرة"..  قبل وجود  "ما  في مرحلة  تأمل عقلي  التأمل  وبالطبع؛ هذا 
ُممكنة  تظل  ال  والوجود  التحقق  لباس  تلبس  أن  بع�د  الظاه�رة  ألن  لم�اذا؟ 
ُتصبح  أي:  "بالغير"!  ولكن  الوجود"،  "واجبة  حالة  إلى  تتنقل  بل  الوجود! 
متن  على  ظاهرة  أية  ألن  ذلك؛  التعليلية.  بالحيثية  ولكن  الوجود،  ضرورية 
ال  فإنها  ذاته�ا،  غير  قيد  أو  ش�رط  بال  ذات�ي  بوج�ود  تتمت�ع  ال  مم�ا  الواق�ع 
وأس�بابها  عللها  تس�بقها  لم  ما  التحقق  س�احة  على  قدمها  تضع  أن  ُيمكنها 
تتواجد  أن  ظاهرة  ألية  أمكن  فلو  ا،  والبديًّ ا  ضروريًّ وجودها  من  تجعل  التي 
بذاتها  ذاتها  توجد  ولكي  بذاتها!  ذاتها  أوجدت  أنها  معناه  لكان  سبب  بال 
تناقضات  كلها  هذه  أليس�ت  وجودها!!  قبل  موجودة  تك�ون  أن  عليه�ا  ف�إن 

السليم؟! العقل  يأباها 
لمكان  ا  ضروريًّ وجودها  يغدو  الظاهرة،  وأسباب  علل  سبق  عند  إذن؛ 
أن  "الس�ببية" من  عن  ص  الُمخصَّ التعليق  في  عنه�ا  حدثن�اك  الت�ي  القاع�دة 
تعود  ال  موجودة  الظاهرة  تصبح  أن  وبعد  إذن؛  ُوجد".  ُوجب  إذا  "الشيء 
ة  ثمَّ الس�بب"؛ أي: أن  ب�"الغير" و"ما دام  ولك�ن  "واجب�ة"،  ب�ل  "ُممكن�ة"، 

بالوجود. ارتباطها  عن  المسؤولة  هي  تعليلية  حيثية 

3 – "برهان الصديقين باألسلوب السينوي"

إليه عن  بعين االعتبار؛ ألنا سنعود  العزيز أن يضع هذا  القارئ  نرجو من 
اثنتان  صياغات؛  "السينوي" بثالث  األسلوب  وفق  البرهان  اآلن  إليك  قريب. 
الطباطبائي". حسين  "محمد  ألستاذه  والثالثة  المصباح"،  تقي  ل�"محمد  منهما 
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األولى": "الصياغة   *
يكون  أن  وإم�ا  المطل�وب(،  (فه�و  واجًب�ا  يك�ون  أن  إم�ا  "الموج�ود 
فيثبت  الواجب  ه�ي  إما  والعلة  وجوده.  �ح  ترجِّ علة  إل�ى  (فيحت�اج  ُممكن�ا 
إلى  العلل  سلسلة  انتهاء  من  بد  فال  آخر؛  ُممكنا  يكون  أن  وإما  المطلوب، 

والتسلسل")9). للدور  دفًعا  الواجب 
إلى  ُمس�تندة  المارة  المقدمات  كلَّ  العزيز–  القارئ  –أيها  ترى  وكما 
وإن  يقينية.  نتيجة  عنها  نتجت  لذا  بخالفها؛  يقب�ل  أن  العق�ل  يأب�ى  يقيني�ات 

الهيئة: هذه  على  فسيكون  بقالبه،  المار  البرهان  نربط  أن  أردنا 
"ُممك�ن الوجود"، ال تس�توجب ذاته  موج�ود  الخ�ارج  ف�ي  كان  "ل�و 
تستوجب  –والتي  علته  تكون  أن  بد  فال  العدم؛  ضرورة  وال  الوجود،  ضرورة 
"إذن؛  حقا"!  موجود  الوجود  ُممكن  "ولكن  موجودة".  الوجود–  ضرورة 
علته المستوجبة للضرورة األزلية موجودة جزًما الستحالة الدور والتسلسل".

الثانية":  "الصياغة   *
يتأمل  عندما  فالعقل  الوجود؛  بضرورة  يتمتع  ال  ذاتًا  الوجود  "ممكن 

العين  أغمض  ولو  والعدم،  الوجود  إلى  النس�بة  متس�اوية  يراها  فإنه  ماهيته 
العلة  تسد  أن  بد  فال  ُيوجد؛  "فلكي  لوجوده".  ضرورة  وجد  لما  العلة  عن 
علة  له من  بد  فال  ُيوجد،  ُيوجب حتى  أن  ينبغي  أي:  العدم؛  أبواب  كافة  عنه 
والتسلسل  الدور  أن  "وبما  يوجد".  حتى  الضرورة  حد  إلى  وجوده  توصل 

موجود")10). بالذات  الوجود  فواجب  إذن  ُمستحيالن؛ 
قالبه: في  المار  البرهان  بصبِّ  اآلن  ولنقم 

 .396 رقم  التعليق  ج2ص273.  الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي    (9(

ج2ص362 الفلسفة  تعليم  في  الجديد  المنهج  تقي:  محمد  المصباح   (10(
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الخ�ارج موج�ود ُممك�ن الوجود ُمس�توي النس�بة بين  ف�ي  كان  "ل�و 
أبواب  كافة  عليه  سددت  –التي  علته  تكون  أن  بد  ال  لكان  والعدم؛  الوجود 
"ولكن  التسلسل"،  أو  الدور  الستحالة  موجودة  وجوده–  وأوجبت  العدم، 
الوجود  واجبة  تكون  أن  بد  ال  –التي  علته  "إذن؛  موجود"!   الوجود  ُممكن 

حتما". موجودة  والتسلسل–  للدور  دفًعا  بالذات؛ 

الثالثة": "الصياغة   *

الوجود؛ ألن  واجبة  فهي  موج�ودة؛  المعلول�ة  الُممكن�ة  "الماهي�ات 
احتاج  لما  بالذات  لو  إذ  بالغير  "ووجوبها  ُيوجد".  لم  يجب  لم  ما  الشيء 
وجودها  واجب�ة  موج�ودة  وجوده�ا  يج�ب  به�ا  الت�ي  "والعل�ة  عل�ة".  إل�ى 
الدور  بالذات الس�تحالة  الواج�ب  إل�ى  "وينته�ي  بالغي�ر".  أو  بال�ذات  إم�ا 

والتسلسل")11).

اليقينية  المس�تندات  مالحظة  ُيمكن  العزيز،  القارئ  أيها  ثالث�ة؛  وم�رة 
البرهان: قالب  هو  وهذا  عليها.  المار  البرهان  قواعد  بنيان  تم  التي 

التي  علته  أن  بد  فال  ُممك�ن ومعلول؛  الخ�ارج موج�ود  ف�ي  كان  "إذا 
موجود  الخارج  في  لدينا  "ولكن  موجودة"،  وجوده  أوجبت  أن  بعد  أوجدته 

موجود". بالذات  الوجود  واجب  "إذن؛  ومعلول"!  ممكن 

يقين لدى صدر الدين" 4– "برهان الصدِّ

المنهجين: بين  الفوارق  أوال:   –
إلى  لصوقًا  أش�د  برهان  ابتكار  باإلم�كان  أن�ه  رأى  الدي�ن"  "ص�در 

قليل،  قبل  له  هيئ�ات  ثالث  اس�تعرضنا  الذي  ذاك  "الصديقي�ن" م�ن  منه�ج 

ص77 الحكمة  بداية  حسين:  محمد  الطباطبائي   (11(
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الوجود  مفهوم  إلى  ناظر  الرئيس  الشيخ  برهان  أن  إلى  أسندها  هذه  ودعواه 
حقيقته)12)! إلى  وليس 

الش�يخ  بأن  قوله  "الش�يرازي" في  ُحجة  أن  الظ�ن  عل�ى  يغل�ب  ربم�ا 
بناء  الدقة  من  خاٍل  حقيقته كالم  دون  الوجود  مفهوم  ف�ي  نظ�ر  ق�د  الرئي�س 
في  الواقع  عن  المنبثقة  المفاهيم  في  التأمل  إال  له  ليس  اإلنس�ان  أن  على 
مفهوم  في  يتأمل  أن  إال  نفس�ه  الش�يرازي  يس�ع  لن  أخرى:  وبعبارة  ذهنه. 
كذلك؛  فيه  وقع  سينا  ابن  على  به  احتج  فما  ذهنه  في  لديه  المرتكز  الوجود 

الذهنية)13)! المفاهيم  عبر  إال  يمر  ال  الواقع  إلى  الباب  ألن  نظًرا 
ذاك!  اعتراضه  من  مقصده  ذاك  يكن  لم  "الش�يرازي"  أن  نعتقد  لكننا 
الذهن  إال  ليس  الواقع  إل�ى  المنفذ  أن  يفوت�ه  "الش�يرازي" أن  لمث�ل  فلي�س 
ليس  س�ينا  ابن  منهج  عل�ى  اعتراضه  ف�إن  ل�ذا  المفاهي�م؛  م�ن  يحوي�ه  بم�ا 
نحو  الفلسفية  رحلته  في  ك  تحرَّ قد  سينا"  "ابن  إن  وهو:  آخر  أمر  بل  هذا، 
ما  و"اإلمكان" مرحلة  "اإلمكان"،  في  التأمل  خالل  من  الوج�وب  وج�وب 
ألن  "وجود" الش�يء؛  في  يتأمل  أن  ينبغي  كان  بينما  "وجود" الش�يء،  قبل 
فرض  الوجود" –على  قبل  "ما  مرحلة  من  انطالقه  كان  إذا  العقلي  الس�ير 
االنطالقة  المنبثقة عن  النتائج  دقة  تك�ون في مصاف  صحته�ا ودقته�ا– ل�ن 

الشيء. "وجود"  من 
منك  وطلبنا  سابقا،  لك  شرحناه  كما  العزيز–  القارئ  –أيها  اإلمكان 
نفعل  اآلن  نحن  وها  مجدًدا؛  إلي�ه  نعود  ريثما  لك؛  حققن�اه  بم�ا  االحتف�اظ 

ج6ص14 األربعة  العقلية  األسفار  في  المتعالية  الحكمة  الدين:  صدر  الشيرازي   (12(

عل�ي  العب�ادي  بقل�م:  ال�دروس  تقري�ر  الحكم�ة.  نهاي�ة  ش�رح  كم�ال:  الحي�دري   (13(

حم�ود. ج1ص104، أيض�ا أورد ه�ذه المالحظ�ة غالم رض�ا فياضي أثناء تعليقه على 
فياضي ج4ص1052 بتصحيح وتعليق غالم رضا  الحكمة  نهاية  أنظر:  الحكمة.  نهاية 
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وجوده،  قبل  ما  الشيء  بها  يتصف  ال  "اإلمكان" صفة  أن  لك  ونؤكد  ذلك، 
فيكون  شيئا  يكون  حتى  بشيء  ليس  وجوده  قبل  ألنه  العقل؛  عالم  في  إال 
وعندما  العقليين،  والتحليل  باالتصاف  وجوده  قبل  ما  به  يتصف  بل  ُممكنا! 
أوجبت  التي  علله  وف�ق  للوجود  واجًبا  بل  ُممكن�ا،  يك�ون  ال  أيًض�ا  يوج�د 
"الش�يء  أن  وهي:  فيها؛  للش�ك  مجال  ال  التي  القاعدة  عل�ى  بن�اًء  وج�وده 
يلزمه  بحت؛  "اإلمكان" تحليل  أن  ه�ذا:  ومعنى  يوجد".  لم  يج�ب  ل�م  م�ا 
وفي  تحلياًل  يظل  أنه  إال  صحته  ورغم  وجودها)14)،  قبل  ما  للظاهرة  العقل 

بالوجود. الشيء  تلبس  قبل  ما  مرحلة 

التصور  عالم  "اإلمكان" ُي�الزم  أن  إذن  اكتش�فنا  مرَّ  م�ا  خ�الل  وم�ن 
النق�د  عم�ق  يتض�ح  "وهك�ذا  إطالق�ا)15)،  الوج�ود  ُي�الزم  وال  والتحلي�ل، 
التمييز  على  والقائم  سينا،  ابن  عند  الوجودي  للدليل  فيلسوفنا  طرحه  الذي 
العيني.  والحقيقي  الذهني،  االنتزاعي  الوجود:  وجهي  بين  والمهم  الدقيق 
الوجودي  الدليل  إلى  جديد  من  النس�ق  ُيعيد  أن  اس�تطاع  الذي  النقد  هذا 
يقبل  لم  الوج�ود  يالزم  ال  وم�ا  س�نرى")16)،  كم�ا  اإلس�المية  الفلس�فة  ف�ي 

عليه!  برهانه  يبني  أن  "الشيرازي" 

من  قاعدتين  وف�ق  للبرهان  أخ�رى  صياغ�ة  يبتك�ر  جعل�ه  األم�ر  ه�ذا 
الذي  الوقت  في  شمس�ها  أش�رق  التي  المتعالية"  "الحكمة  مدرس�ة  قواعد 
"ابن  ممثليها  آخر  بموت  الغروب  وش�ك  على  فيه  الفلس�فة  ش�مس  كانت 

مصدر سابق.  ج3ص104.  المنظومة:  في شرح  بحوث موسعة  مرتضى:  مطهري    (14(

ج3ص105.  السابق  المصدر    (15(

الفك�ر  مركزي�ة  م�ن  الش�يرازي  عن�د  الوج�ود  أصال�ة  عبدالكري�م:  كم�ال  الش�لبي    (16(

ص140 الوجودي  الفكر  مركزية  إلى  الماهوي 
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وهما: رشد")17)؛ 

ووحدته. الوجود  أصالة    .1
بالوحدة)18). والمتصفة  األصيلة  الحقيقة  لهذه  مراتب  وجود   .2

الوجود"؟  "أصالة  معنى  ما  ولكن 

ومراتبه ووحدته  الوجود  أصالة  ثانيا: 
هذه  تجاه  ألس�ت  منضدة؟  العزيز  الق�ارئ  أيه�ا  بج�وارك  توج�د  ه�ل 
"المنضدة"  وهم�ا:  عنها؛  مفهومين  ذهن�ك  في  تمتل�ك  الواح�دة  المنض�دة 

و"موجودة"؟ 

تالحظ  ألس�ت  كلها  بحياتك  تحف  التي  الظواه�ر  س�ائر  وتج�اه  ب�ل، 
بحمل  تقم  لم  ما  وجودها  ذهنك  على  تفرض  ال  ذاتها  بحد  "الظاهرة"  أن 
ظواهر  كل  أن  أيًضا  تالحظ  ألست  موجود؟  "أ"  فتقول:  عليها؛  الوجود 
فالجبل  البعض؛  بعضها  ع�ن  بالماهيات– متباينات  ُتع�رف  –والت�ي  العال�م 
لفظ  فإن  هذا  ومع  التراب،  غير  والماء  الس�ماء  غير  واألرض  الش�جر  غير 

تردد؟ أدنى  بال  كلها  عليها  يحمل  أن  يقبل  الوجود 

–ماهية–  تجاه كل ظاهرة  األذهان  في  ينبثقان  اللذان  المفهومان  هذان 
حقيقية؟  حكاية  الظواهر  تلك  واقعية  عن  يحكي  منهما  ا  أيًّ ُترى  العالم  في 

"الماهيات"؟ أم  "الوجود"،  أهو 

هذا  اآلن  ولنس�ألك  ش�جرة؛  بيضاء  لوحة  عل�ى  وارس�م  قلًم�ا  تن�اول 
ش�جرة  أم  ش�جرة،  هيئة  على  بياض  اللوحة  عل�ى  المتحق�ق  ه�ل  الس�ؤال: 

ص10 الفلسفية  الشيرازي  الدين  صدر  إبداعات  المسلم صادق:   (17(

ص476 الشيرازي  الدين  صدر  عند  الوجود  أصالة  أسعد:  الحلباوي علي   (18(



283

"الوجود"؟  عن  اعتبارية  فكرة  وجودها  من  انتزعنا  بيضاء 
ارتسمت  حدوده  تأمل  عندما  ذهننا  فإن  البياض؛  هو  الُمتحقق  كان  إذا 
عندما  ذهننا  فإن  الشجرة؛  هو  المتحقق  كان  إذا  أما  الشجرة.  عن  فكرة  فيه 

البياض. عن  فكرة  فيه  ارتسمت  فيها  تأمل 
الماهيات  ليس�ت  بينما  الوجود"،  "أصالة  ع�ن  يحك�ي  األول  المث�ال 
تأملنا  اء  جرَّ أذهاننا  في  تظه�ر  هيئات  ذات  ح�دود  إال  الوجودي�ة  والظواه�ر 
الماهيات" والوجود  "أصال�ة  عن  يحكي  الثاني  المثال  أن  حي�ن  ف�ي  فيه�ا؛ 

فيها. تحديقنا  جراء  الذهن  في  طارئة  فكرة  إال  ليس 
أن  وتعتقد  الماهيات  ت�رى  التي  النظرة  االخت�الف؛  شاس�عتا  نظرت�ان 
مجمع  عن  عبارة  الواقع  متن  ترى  منها  نشأت  فكرة  من  أكثر  ليس  الوجود 
تمت  ال  التي  بالكثرة  مملوء  فالواقع  األخرى؛  غير  كلها  كائنات  من  هائل 
وما  فحس�ب،  الوجود  ترى  التي  األخرى  النظرة  بينم�ا  بصل�ة!  الوح�دة  إال 
إنكار  ودون  المتحققة  هي  الوحدة  ترى  له،  وقوال�ب  ح�دود  إال  الماهي�ات 
الوحدة  في  وقعت  الكثرة  أن  بحيث  الوحدة؛  إلى  إرجاعها  وإنما  بل  الكثرة، 

االختالف. به  ما  عين  هو  االتفاق  به  وما 
بأدلة  الوجود–  أصالة  –أعني  تلك  رؤيته  على  برهن  الدين"  "صدر 

منها: برهانين  القارئ–  –أيها  لك  نعرض  للغاية  ُمحكمة 
في  نجدها  عقليًّا،  تأم�اًل  الماهيات  ف�ي  نتأم�ل  عندم�ا  أنن�ا  األول:   –
بعامل  بل  ذاتها،  م�ن  والموجودية  الواقعية  صف�ة  تس�تحق  ال  ذواته�ا  مرتب�ة 
سيتحقق  وجودها  أن  شك  فال  الماهيات،  هذه  ُوجدت  فلو  عنها؛  خارجي 
ألن  له؛  واقعية  ال  اعتباريا  مفهوما  يكون  أن  يمكن  ال  فالوجود  بالوجود.. 

الشيء. موجودية  يوجب  ال  اعتباري  أمر  انضمام 
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منحت  أصيلة  حقيقة  فالوجود  إذن  ُمتحققة؛  ماهيات  هناك  إن  وحيث 
تحققا)19). للماهية 

الُمثبت�ة  البراهي�ن  أه�م  أع�اله  البره�ان  ع�دَّ  أن  وبع�د  "مطه�ري"، 
وإلى  الوجود  إلى  اإلنسان  ماهية  نسبة  "إن  قائال:  أوضحه  الوجود؛  ألصالة 
الموجودية  عين  فه�و  نفس�ه؛  الوجود  بخالف  هذا  س�واء،  حد  عل�ى  الع�دم 
الوجود  ببركة  تخرج  فالماهيات  الوجود؛  ذات  حاق  من  ُتتنزع  والموجودية 
هو  يكون  أال  ُيمك�ن  فكيف  العدم؛  وإلى  الوج�ود  إلى  االس�تواء  ح�د  ع�ن 

أصيال؟")20). نفسه–  –الوجود 
فالثلج  العالم؛  ف�ي هذا  الماهيات  بين  تبيان�ًا  نش�هد  إنن�ا  الثان�ي:   –
وماهية  اإلنسان،  ماهية  عن  تختلف  الفن  وماهية  البرودة،  ماهية  غير  ماهية 
الكتابة غير ماهية القراءة. ومع ذلك؛ فإننا نربط بين هذه الماهيات المختلفة 
قارئ..وهكذا! والكاتب  فنان،  اإلنسان  بارد،  الثلج  فنقول:  "الوجود"؛  عبر 

بين  الحقيقي�ة  الوح�دة  الس�تحالت  حقيق�ة  ذا  الوج�ود  يك�ن  ل�م  ل�و 
ماهية  عن  اإلنسان  ماهية  فيه  تختلف  الذي  الوقت  ففي  المتباينة؛  الماهيات 
الوجود؛  وضميمة  بإضافة  فيه  تجتمع  كلها  بها  وإذا  والقراءة،  والكتابة  الفن 
فكيف  وكاتًبا؛  وقارًئا  وفناًنا  إنس�اًنا  بكونه  يمتاُز  واحد  وجود  لدينا  فيكون 
حقيقي  واالتح�اد  حقيقية،  ليس�ت  اعتباري�ة  فك�رة  والوج�ود  ه�ذا  يحص�ل 

الوجود؟ خالل  من  تباينها  على  الماهيات  تلك  بين  وواقعي 
أصيلة)21). حقيقة  الوجود  إذن؛ 

ش�يرواني عل�ي: دروس ف�ي بداي�ة الحكم�ة ص53. و حس�ن: علي الح�اج: الحكمة   (19(

ص194 الشيرازي  المتألهين  صدر  عند  المتعالية 
مصدر سابق.  ص42.  المنظومة  مرتضى: شرح  )20)  مطهري 

ص43 السابق  المصدر    (21(
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تش�ييد  "الش�يرازي" بمس�ؤولية  نهض  الوجود"،  "أصالة  تش�ييد  وبعد 
تعرف  إطالقا،  وحدته  عن  تخرجه  ال  التي  ومراتبه  الوجود"  "وحدة  قاعدة 
الوحدة")22)،  عي�ن  في  والكثرة  الكث�رة  عين  ف�ي  ب�"الوح�دة  القاع�دة  ه�ذه 
معها  تثبت  الوجود  أصالة  ثبت�ت  أن  وبعد  أنه  عل�ى  قائ�م  البره�ان  وأس�اس 
ضد  فال  له  وج�ود  ال  والعدم  الع�دم،  غي�ر  للوج�ود  نقي�ض  ال  إذ  وحدت�ه؛ 
منه،  إال  يتش�كل  لن  الذي  الواقع  متن  في  منف�رًدا  يك�ون  وهك�ذا  للوج�ود. 
يكون  ال  إذ  ضد  وال  للوج�ود  مثيل  ال  أن�ه  معه�ا  يثب�ت  وحدت�ه  تثب�ت  وإذ 
يكون  حتى  ش�يئا  يكون  أن  ينبغي  والض�د  بش�يء،  ليس  ألن�ه  مثيل�ه  الع�دم 
تكون  فال  مثيل  له  يكون  ال  وإذا  العدم،  إال  الوج�ود  ُيقاب�ل  ال  بينم�ا  ا،  ض�دًّ
يكون  ألن  معنى  وال  الوج�ود،  إلى  عاد  ج�زًءا  فرضن�اه  م�ا  ألن  أج�زاء؛  ل�ه 

ذاته)23)! من  مركًبا  الشيء 

مراتب  تدني  م�ن  ناش�ئ  إنه  العالم؟  في  النقص  ينش�أ  أي�ن  م�ن  إذن؛ 
الوجود.

عن  النور  مراتب  تدني  من  ينشأ  إنه  النور؟   في  النقص  ينشأ  أين  ومن 
األمر. في  ما  كل  هذا  المنبع. 

فكما  النور،  فقدان  إال  يعني  ال  "الظل" الذي  نشوء  ُيسبب  التدني  هذا 
تخرج  ال  كلها  القاصية  إلى  الدانية  من  مراتبه  وسائر  واحدة  حقيقة  النور  أن 
أنها  رغم  النور  مراتب  من  مرتبة  فكل  أيًضا؛  الوجود  هكذا  "النورية".  عن 
تشترك  كلها  أنها  إال  وضعفها،  النورانية  شدة  جهة  من  األخرى  عن  تختلف 
األمر  كان  فإذا  االشتراك"؛  به  "ما  في  االمتياز  وقع  لقد  إذن؛  النورانية.  في 

ص414 الشيرازي  الدين  صدر  عند  الوجود  أصالة  أسعد:  الحلباوي علي   (22(

ج1ص38 الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي   (23(



286

ولبعض  (أوالً(،  للعال�م  نظرتنا  في  مهم  تغيير  يق�ع  فس�وف  حقيق�ة،  هك�ذا 
(ثانيا(. أسراره 

طرأ  الذي  التغيي�ر  "مطهري" ُيوضح  ذا  ه�و  فه�ا  للعال�م  رؤيتن�ا  فأم�ا 
عالم  يتأمل  حينما  الفيلسوف  أن  يتضح  البيان،  هذا  ضوء  "في  بقوله:  فيها 
األولى  الخطوة  في  يكتشف  فسوف  دقيقة؛  فلسفية  بنظرة  ويتفحصه  الوجود 
رحلته  في  المضي  أراد  وإذا  الممكنات،  يتلمس  ثم  ومن  الوجوبية،  الحقيقة 
وجود  إلثبات  ُسلًما  الواجب  يتخذ  أن  عليه  الُمحتم  فمن  العقلية؛  الفلسفية 
الباري،  وجود  بعد  ثانية  مرحلة  ليس  الممكنات  وجود  أن  على  الممكنات 

الباري")24). لذات  تجليات  بل 

على  ندلك  أن  إل�ى  حاجة  في  العزي�ز  الق�ارئ  أيه�ا  تك�ون  ال  لعل�ك 
أصالة  على  بن�اًء  العقل  يكتش�فه  ما  أول  بأن  دع�واه  "مطه�ري" ف�ي  مس�تند 
أصيلة  حقيقة  الوجود  أن  على  مبنية  فالدعوى  الواجبي؛  الوجود  هو  الوجود 
نحن  إذن؛  لها.  أجزاء  ال  بسيطة  لها،  ند  وال  ضد  وال  كثرتها،  رغم  واحدة 
ولكن  وراءه.  أم�ر  من  ال  ذاته  ح�اق  من  ذاته  يف�رض  ال�ذي  الوج�ود  أم�ام 
فهو  الله  س�وى  ما  بأن  دعواه  تبيين  إلى  حاجة  في  فلعلك  –وبالمقابل– 

وبلغته،  األمر  يوضح  نفس�ه–  "مطهري"  –أعني  هو   لنتركه  ذاته؛  تجليات 
يقول: إنه 

طبيع�ة  أن  أي  األزل�ي؛  الذات�ي  الوج�وب  تع�ادل  الوج�ود  "حقيق�ة 

هو  الوجود  حقيقة  وفعلية  كمال  والزم  الالنهائي،  الكمال  تقتضي  الوجود 
والمحدودية  النقصان  هو  والظهور  للتجلي  الذاتي  والالزم  وظهوره،  تجليه 

مصدر سابق ص362  المنظومة  مرتضى: شرح  مطهري   (24(



287

المعلولية")25). يساوق  هذا  وكل  والتأخر 

المستغنية  العلة  نبعت  أين  "من  ليس:  للمسألة  المنطقي  الوجه  إذن؛ 
يكون  أن  ينبغي  الوجود  أن  هو:  لها  المنطقي  الوجه  وإنما  الحاجة"؟،  عن 
لها،  غير  ال  إذ  عنها؛  ينبع  حقيقة  إلى  يتكئ  ال  ألنه  االحتياج؛  عن  مستغنًيا 
ليس�ت   : أيَّ له؛  حدَّ  ال  كمال  فالوجود  له؛  وجود  ال  العدم(  (أي:  وغيرها 
تعلق  به  ُمتعلقة  الوج�ودي  الفقر  من  مراتب  فه�و  س�واه  ما  وأم�ا  نهاي�ة.  ل�ه 

مظاهره)26). إال  ليست  فهي  وبالتالي  االحتياج، 

ويعود  الواجبي،  الوج�ود  مظهرية  إلى  العلية  تع�ود  األس�لوب  وبه�ذا 
بينما  الذاتي"،  "االس�تغناء  إلى  الواجبي  الوجود  ف�ي  الوجود  وج�وب  س�ر 
الفارق  وُيصبح  الوجودي")27).  "الفقر  إلى  س�واه  فيما  االحتياج  س�ر  يعود 
بين  يكون  الذي  الفارق  هو  سواه،  بالذات" وما  الوجود  "واجب  بين  الدقيق 
احتياجي  وتعلق  محض  فقر  س�واه  ما  كل  أن  على  بناًء  والالش�يء؛  الش�يء 

وبه. فمنه  غيره  في  ما  كل  فإن  وبالتالي  به، 

هل  رؤيتنا:  في  وقع  الذي  الكبير  التغيير  هذا  بعد  العزيز،  القارئ  أيها 
هذه  ُيناسب  موجود"؛  الوجود  واجب  فإن  موجود،  ثمة  كان  "إذا  قالب  ُيعد 

الجديدة؟ الرؤية 

مه  صمَّ كما  الصديقين"،  "برهان  لقالب  استعراضنا  –وعند  سبق  لقد 
إيرادها: وقت  اآلن  وحان  مالحظة،  عليه  سنورد  بأننا  ذكرنا  "عبوديت"– 

برهان  صيغ  يس�توعب  أن  ألجل  "عبوديت"  مه  صمَّ الذي  "القالب 

ص382  السابق  المصدر    (25(

ص382 السابق  المصدر   (26(

ص382 السابق  المصدر    (27(
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مه  صمَّ الذي  الصديقين  برهان  مع  يتسق  ال  وجماله،  دقته  على  الصديقين، 
هنالك  كان  "إذا  من  ينطلق  برهان  فيه  ُيصب  قالب  ألنه  ذلك  "الشيرازي"؛ 
القضية–  "الشيرازي" في  أوجده  الذي  االنقالب  –وبعد  بينما  موجود"،  ثمة 
"موجود"  من  تب�دأ  ال  الفلس�فية  فالحركة  الوج�و؛  بأصال�ة  تطف�ح  وجعله�ا 
فمالحظة  اآلن  الغنى  توأم  الوجود  طبيعة  ألن  "التأخر"؛  مرحل�ة  ف�ي  غ�ارق 

ُيجدي! لن  الغنى  حقيقة  عن  المتأخر  الموجود 

أن  بالضرورة  فليس  موج�ود"،  ة  ثمَّ كان  "إذا  أن�ه  افترضن�ا  ل�و  وحت�ى 
أقول:  مرتبته.  النظر عن  بقطع  الموجود  بل  التأخر،  في  يكون موجوًدا غارقًا 
ألصالة  طبقا  ألنه  يجدي؛  لن  أيًضا  الفرض  هذا  فإن  ذلك،  افترضنا  لو  حتى 
يتبَق  فلم  التام؛  الغنى  يساوق  الوجود  متن  أن  من  التحقق  تم  فقد  الوجود، 

موجود"!  ثمة  كان  "إذا  من  حركته  له  يسوغ  مسوٌغ  للعقل 

ال  الوجود  ألصالة  طبقًا  البرهان  صياغة  أن  يعني  ذلك  ليس  بالطبع؛ 
األمر  في  ما  قصارة  ولكن  موجود"،  ثمة  كان  "إذا  خالل  من  تمر  أن  ُيقبل 
أصالة  اكتشاف  مع  ومتوافقة  للغاية  متينة  الصياغة  تلك  تكون  لن  حينها  أنه 

الوجود.

أن  من  انطالقًا  الوجودية  المعرفة  على  الُمعتمد  الفلس�في  "العقل 
نتعرف  موجود  أول  وهو  الله،  إل�ى  ش�يء  كل  قبل  يقودنا  وج�ود،  الوج�ود 
الجديد  اإلنجاز  هذا  مع  تماًما  يتس�ق  قالب  تصميم  �ب  توجَّ ل�ذا  علي�ه")28)؛ 
ُيصب  أن  يقبل  ال�ذي  القالب  اآلن  نع�رض  نحن  وه�ا  الفلس�فة.  عال�م  ف�ي 
الواجبي  الوجود  م  تق�دِّ وبمنهجية  البرهنة،  في  الجديد  األس�لوب  ه�ذا  في�ه 

ج1ص339.  الواقع�ي  والمذه�ب  الفلس�فة  أص�ول  حس�ين:  محم�د  الطباطبائ�ي    (28(

15 رقم  التعليق  أنظر  مصدر سابق. 
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التطور  من  مزيد  عن  يس�تغني  ال  أوليًّا  عرًضا  آخر،  أمر  أي  على  وأظهرته 
والترميم:

فمحض  سواه،  "وما  بالذات".  الواجب  وجود  إال  ليس  الواقع  "متن 
به". وارتباط  فقر 

البراهين  ثالثا: 
هذا  تس�لك  أن  ينبغي  البرهن�ة  بني�ة  أن  العزي�ز  الق�ارئ  يتأك�د  ولك�ي 
وها  بها،  وتصطبغ  الوجود  أصالة  قاعدة  حول  تتمحور  أنها  طالما  االتجاه، 
"صدر  –أعني:  له  الُمبتكر  مه  صمَّ كما  البرهان  صيغة  يديه  بين  نضع  نحن 
"محمد  تصميم  من  البرهان  له�ذا  بصيغتين  نعقبه  أن  الدي�ن" نفس�ه– عل�ى 
المتعالية"  "الحكمة  مدرس�ة  رجال  وأش�هر  أبرز  أحد  الطباطبائي"  حس�ين 

أيضا" وشراحها 
ال  بس�يطة  عينية  حقيقة  مرَّ  كما  "الوجود  المتألهي�ن:  ص�در  تقري�ر   .1
والضعف،  والش�دة  والنقص  بالكمال  إال  ذاتها  على  أفرادها  بي�ن  اخت�الف 
منه،  أتم  ال  ما  كمالها  وغاي�ة  نوعية،  ماهية  أفراد  ف�ي  كم�ا  زائ�دة  بأم�ور  أو 
ناقص  كل  إذ  منه؛  أتم  هو  ما  يتصور  وال  بغيره،  متعلقًا  يكون  ال  الذي  وهو 
النقص،  قبل  التمام  أن  سبق  فيما  تبيَّن  وقد  تمامه.  إلى  ُمفتقر  بغيره  ُمتعلق 
هو  الش�يء  تمام  أن  أيًضا  وبين  العدم.  قبل  والوج�ود  الق�وة،  قب�ل  والفع�ل 
ُمفتقر  وأما  غيره،  عن  ُمس�تغٍن  إما  فالوجود  إذن؛  عليه.  يفضل  وما  الش�يء 
أتم  ال  الذي  الوجود  صرف  وهو:  الوجود؛  واجب  واألول  غيره.  إلى  لذاته 
وال  وآثاره،  أفعاله  من  سواه  ما  هو  والثاني:  نقص.  وال  عدم  يشوبه  وال  منه 
يلحقه  وإنما  لها،  نقص  ال  الوجود  حقيقة  أن  مرَّ  لما  به  إال  سواه  لما  قوام 
فضيلة  في  يكون  أن  ُيمكن  ال  المعلول  ألن  وذلك  المعلولية؛  ألجل  النقص 
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لعلته")29). مساويًا  الوجود 
ال  أصيلة  هي  الت�ي  الوجود  "حقيق�ة  "الطباطبائ�ي" األول:  تقري�ر   .2
واجبة  لها،  ثان  فال  الغير  لبطالن  غيرها  ُيخالطها  ال  وصرفة  دونها،  أصيل 
العدم–  –وهو  نقيضه  صدق  وامتناع  لنفسه  الشيء  ثبوت  لضرورة  الوجود 
ال  إذ  ُخلًفا؛  بالغير  وجوبها  كون  لكن  بالغير،  أو  بالذات  إما  وجوبها  عليه: 

بالذات")30). الوجود  واجبة  فهي  لها؛  ثاٍن  وال  هناك،  غير 
الوجود  حقيقة  أن  في  قيل  م�ا  "وأوجز  الثان�ي:  الطباطبائ�ي  تقري�ر   .3
المطلوب.  وهو  موجود  بالذات  فالواجب  إذن؛  تستلزمها.  وإما  واجبة،  إما 
هي  التي  الوجود  حقيقة  أن  الوجود  أصالة  على  بالبناء  ر  قرِّ م�ا  معن�اه  وف�ي 
كل  إذ  الع�دم؛  معها  ُيمتنع  ُمرس�لة،  حقيق�ة  الواق�ع  وح�اق  األعي�ان،  عي�ن 
واجبة  العدم  عليها  يمتنع  التي  المرسلة  والحقيقة  لمقابله،  قابل  غير  مقابل 
وهو  بالذات  الوج�ود  واجبة  الكذائي�ة  الوج�ود  فحقيق�ة  بال�ذات؛  الوج�ود 

المطلوب")31).
المنهجين  بين  سريعة  ُمقارنة  إجراء  الكريم–  القارئ  –أيها  ويمكنك 
يطول  ولن  الدين"،  و"صدر  س�ينا"  "ابن  من  كل  لدى  ونتائجهما  المتبعين 
إلى  أقرب  يكون  أن  في  اآلخر  يف�وق  منهما  واح�ًدا  أن  م�ن  للتأك�د  تأمل�ك 

للوجود. رؤيتهم  في  يقين  الصدِّ منهج 

يقين وأصل الواقعية" 5– "برهان الصدِّ

ذاك؛  "الش�يرازي" للبره�ان  تقري�ر  عل�ى  "الطباطبائ�ي" حاش�ية  أودع 

مصدر سابق ج6ص15.  المتعالية.  الحكمة  الدين:  صدر  الشيرازي   (29(

ص63 الحكمة  بداية  حسين:  محمد  الطباطبائي    (30(

ج2ص277 الحكمة  نهاية  حسين:  محمد  الطباطبائي    (31(
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عل�ى  عل�ق  عندم�ا  "مطه�ري"  فع�ل  كم�ا  للمت�ن  ش�رًحا  البع�ض  ه�ا  عدَّ
"برهان  ن�وع  من  كاماًل  برهان�ًا  البع�ض  ه  ع�دَّ بينم�ا  الفلس�فة")32)،  "أص�ول 
يمكن  ال  ما  فإن  أولئك؛  م�ع  أو  هؤالء  م�ع  اتفقن�ا  وس�واًء  الصديقي�ن")33). 
إقامتها  خالل  من  للغاية  مبتكرة  جاءت  "الطباطبائي"  حاشية  أن  هو  إنكاره 
بهذا  البرهنة  تجعل  االلتفافة  وه�ذه  الواقعية"،  "أصل  قاعدة  عل�ى  للبره�ان 

(34( بخطوة.  الوجود"  "أصالة  تسبق  األسلوب 

كل  يس�توعب  لكي  مناه؛  صمَّ الذي  ذاك  هو  أيًضا  البرهان  هذا  قالب 
النقض  تقبل  ال  التي  والواقعية  الوجود  من  الفلس�في  بالس�ير  تبدأ  محاولة 

والفناء.

لهذا  أخرى  بصيغة  وس�نزيدك  "الحاش�ية"،  العزيز  القارئ  أيه�ا  إلي�ك 
الفلسفة": "أصول  في  صاحبها  حققها  كما  البرهان، 

المتعالية: الحكمة  على  الطباطبائي  حاشية  في  كما  البرهان   .1
ش�عور  ذي  كل  ونجد  السفس�طة،  بها  ندفع  التي  الواقعية  هي  "هذه 

فرض  أن  حتى  لذاته�ا؛  والرفع  البط�الن  تقب�ل  ال  وه�ي  إلثباته�ا،  مضط�ًرا 
واقعية  كل  بطالن  فرضنا  فلو  ووضوحها؛  لثبوتها  ُمس�تلزم  ورفعها  بطالنها 
الواقعية  "واقًعا" (أي:  باطلة  واقعي�ة  كل  حينئذ  كانت  ُمطلق�ا  أو  وق�ت  ف�ي 
واقعيتها؛  في  ش�ك  أو  موهومة  األش�ياء  رأى  لو  السوفس�طي  وكذا  الثابتة(، 

ج3ص330.  الواقع�ي  والمذه�ب  الفلس�فة  أص�ول  حس�ين:  محم�د  الطباطبائ�ي   (32(

15 رقم  التعليق  انظر  مصدر سابق. 
ص131.  المتعالي�ة.  الحكم�ة  لمدرس�ة  الفلس�في  النظ�ام  الرس�ول:  عب�د  عبودي�ت   (33(

مصدر سابق. 
)34)  آمل�ي عبدالل�ه ج�وادي: األس�تاذ العالم�ة العالم�ة الطباطبائ�ي. س�يرته الفلس�فية.

ص97.   1 عدد  االسالمية  الثقافة  مجلة  صالح، ضمن  الصاوي  العربية:  ترجمةالى 



292

من  ثابتة  هي  (أي:  واقًعا  مشكوكة  والواقعية  واقًعا،  موهومة  األشياء  فعنده 
لذاته؛  والبطالن  العدم  يقبل  ال  الواقعي�ة  أصل  وكان  مرفوع�ة(.  ه�ي  حي�ث 
واقعية  لها  التي  واألشياء  بالذات  واجبة  واقعية  فهناك  بالذات.  واجب  فهو 
أن  للمتأمل  يظهر  هنا؛  ومن  به�ا.  الوجود  قائمة  واقعيتها  ف�ي  إليه�ا  مفتق�رة 
له  المثبتة  والبراهين  اإلنس�ان،  عند  ضروري  بالذات  الواجب  وجود  أصل 

بالحقيقة")35). تنبيهات 

2. البرهان كما في أصول الفلسفة والمذهب الواقعي:

تقبل  ثبوتها– ال  في  شك  أي  لدينا  ليس  –التي  الوجود  واقعية  "إن 
الوجود  واقعية  أخرى:  "وبعبارة  الع�دم"،  عليها  ُيحم�ل  وال  إطالق�ا،  النف�ي 
قيد  بدون  واقعية(  (ال  تصير  وال  الوجود،  واقعية  هي  قيد–  أي  –بدون 
النفي؛  يقبل  أجزائه  من  جزء  وكل  عابر،  العالم  إن  "وحيث  وش�رط"، 
الواقع  على  يتوفر  ب�ل  النفي،  تقبل  ال  التي  الواقعي�ة  تل�ك  عي�ن  لي�س  فه�و 
الوجود"،  من  نصيب  أي  على  يحصل  ال  وبدونها  الواقعية،  تلك  بواس�طة 
ونفوذها  حلولها  أو  األشياء  مع  الواقعية  وحدة  بذلك  نعني  ال  أننا  "على 

نظير  أنها  نعني  ب�ل  باألش�ياء،  ويتصل  ينفصل  الواقعي�ة  بع�ض  أن  أو  فيه�ا، 
ذاته  الوقت  وفي  بدونه،  وتظلم  المظلم�ة،  األجس�ام  به  تضيء  ال�ذي  الن�ور 
إن  أخرى:  وبعبارة  المقصود.  بيان  في  القصور  من  هذا  النور  مثال  يخلو  ال 
عدما  يصبح  وبدونه  به،  واقعيًّا  ُيصبح  وأجزاؤه  والعالم  الواقعية،  عين  ذاته 
وواقعيته  الوجودي  استقالله  في  العالم  وأجزاء  العالم  و"النتيجة:  وفراغا". 

أنظ�ر  س�ابق.  مص�در  ج6ص14.  المتعالي�ة.  الحكم�ة  الدي�ن:  ص�در  الش�يرازي    (35(

الهامش.  في   )3) رقم  التعليق 
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واقع")36). بذاته  وهو  الواقعية  عين  هو  واقع  على  يتكئ 

المارتين  الصياغتين  جوان�ب  بعض  بإضاءة  العزيز  الق�ارئ  لن�ا  لي�أذن 
ودل". قل  ما  الكالم  "خير  المأثورة:  الحكمة  عن  يخرج  ال  بشرح 

بكونها  الواقعي�ة" موصوف�ة  "أص�ل  م�ن  هيئتي�ه  ف�ي  البره�ان  انطل�ق 
"ال  ذلك،  عن  "الحاش�ية"  عبَّرت  فقد  الش�ك"؛  تقبل  ال  بنحو  "موجودة 

"ال  الفلسفة":  "أصول  صياغة  عنها  وعبَّرت  لذاتها"،  والرفع  البطالن  تقبل 
الواقع  إنكار لوجود  ف�ي كل محاولة  أن  يعني  النف�ي إطالق�ا". وه�ذا  تقب�ل 

بوجوده. صريًحا  اعتراًفا 

العالم  في  أي موجود  رابطة  "فك  كانت:  البرهان؛  لهذا  التالية  الخطوة 
أن  إثبات  عبر  وذلك  واقعيتها؛  الواقعية  منح  في  س�بًبا  يكون  الذي  بالنحو 
تفنيده  الذي  الواقعية"،  أصل  نفي  يستلزم  ال  العالم  هذا  في  شيء  أي  "نفي 

التناقض". يساوي 

التي  الواقعية  هذه  ألن  ذل�ك  تنبيه؛  غير  ليس  الحقيق�ة  ف�ي  واإلثب�ات 
يس�اوي  إنكاره�ا  أن  ونعل�م  تك�ون،  أال  ونأب�ى  جميًع�ا  نح�ن  به�ا  نعت�رف 
القول  أن  عقلنا  ي�رى  ال  التي  الخارجية  بالكائن�ات  ُمرتبط�ة  غي�ر  التناق�ض، 
بالتناقض  عقلنا  ُيقر  ال  الذي  الوقت  ف�ي  بالتناقض!  الق�ول  يس�اوي  بنفيه�ا، 

الواقعية)37). أصل  بنفي  بالقول  إال 

بلغنا شاطئ  قد  نكون  نظرنا،  المارتين فحسب من وجهة  وبالخطوتين 
بتمام  والعالم  بال�ذات،  الوجود  واجبة  الواقعي�ة  "أص�ل  أن  وه�ي  النتيج�ة؛ 

ج3ص330.  الواقع�ي  والمذه�ب  الفلس�فة  أص�ول  حس�ين:  محم�د  الطباطبائ�ي   (36(

مصدر سابق. 
مصدر سابق ج3ص92.  المتعالية  الحكمة  لمدرسة  الفلسفي  النظام  عبوديت   (37(
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النتيجة  هذه  يبلغ  أن  ل  فضَّ "عبوديت"  ولكن  منها"،  أجزائه يستقي واقعيته 
الرابعة)38). الخطوة  بعد 

التعليقة  هذه  مس�ائل  في  التحقيق  من  فرغن�ا  قد  نكون  هن�ا،  ه�ا  إل�ى 
أيًضا.

العالمين.  رب  لله  والحمد 

ج3ص93 السابق  المصدر   (38(
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