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إهداء

والدي الحبيبني
إىل
َّ
يل
هذا ِمن مثار تع ِبكُام وسه ِركُام ع َّ
ُ
أسأل اللهَ القدي َر أن يجزيكام خ َري الجزا ِء وأحسنه وأفضله
إىل رفيقة د ْر ِب يف ال َّرخاء والشدَّ ة ..زوجتي «فاطمة»
يك طريقي ابني «ميثم» ،وابنتي «ياسمني»
ورشي ْ

بني َيدَ ي الكتاب
لعل من أبرز سامت الفكر أنه ُيكن التحاور فيه ألجل إثرائه ،وبلوغ الحقيقة
َّ
الكتاب ينتمي إىل هذه الفئة؛ إذ إن مضمونه عبارة عن
التي ألجلها كان .وهذا
ُ
محاورة الفيزيايئ الشهري «ستيفن هوكنج» ،وزميله الفيزيايئ «ليوناردو ملودينو»؛ يف
كتابهام «التصميم العظيم»؛ غايتُها طرح رؤية أخرى تخالف رؤيتهام عن الكون ،عرب
عرض الدالئل املستندة إىل أشد األفكار يقيناً يف رصح املعرفة البرشي؛ تؤكد دعوى
هذه امل ُحاورة؛ وهي أن لهذا الكون ُمو ِج ًدا ،وأن فرض عدم وجوده توأم للقول بعدم
وجود العامل .ومبا أنه ال مناص للعقل إال أن يعرتف بأصل الواقعية ووجود العامل،
فتغدو فكرة وجود ُم ْوجِد العامل ـ بحسب هذه القراءة النقدية ـ حتمية اإلذعان.
ودواعي هذه املحاورة تأيت من منطلقني جوهريني؛ هام:
ميس جمي َع البرش عىل وجه األرض
العاملي
ـ األول :أن موضوع كتاب
ْ
ْ
الفيزيائيي ُّ
ـ أعني« :الله» ـ فلقد تناول الرجالن الداعي الذي يدعو البرشية إىل افرتاض وجوده.
وبحسب نظرهام؛ أن ذلك الداعي يك ُمن يف سبق العدم عىل الوجود .وقد حاوال يف
كتابهام املشار إليه ـ ومن خالل مناقشة مجموعة من أسئلة الفكر الكربى؛ من قبيل:
«ملاذا هناك وجود؟» ،و «ملاذا ُوجدنا؟» ،و»ملاذا هناك هذه املجموعة من القوانني
العلمية وليس غريها؟» ـ أن يُقدما ،وعرب قراءة للظواهر والقوانني العلمية املكتشفة،
طرحاً يُغني البرشية عن اللجوء إىل األلوهية؛ لتفسري منشأ العامل ،أطلقا عليه «نظرية
األكوان املتعددة» .ومبا أن موضوع الكتاب أم ٌر عا ٌّم وليس مجاالً ُيكن ع ُّده حك ًرا
عىل اختصاص ُمعني ،كان من الرضوري أن يتناوله فك ٌر آخر برؤية أخرى ،وهذا الذي
سعى إليه هذا الكتاب.

بين َيدَي الكتاب
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الكاتبي استندا إىل مق ِّدمات يف مجال العلوم الطبيعية ،إال أنهام خرجا
ـ الثاين :أ َّن
ْ
باستنتاجات تتعلق مبجال علمي آخر؛ وهو :املجال الفلسفي! .وبعبارة أخرى :دون
االتكاء املبارش عىل القواعد العقلية التي ينبغي االتكاء عليها لبلوغ نتيجة متوافقة
معها ،قرأ العاملان الظواهر الكونية ،وخرجا باستنتاجات ال عالقة لها باملق ِّدمات التي
كان ينبغي لهام أن يستندا إليها ـ كام س ُيالحظ ذلك القارئ من خالل فصول هذا
الكتاب ـ ومن ُهنا ،كان ال بد من قراءة نقدية ـ ُمتفحصة ومتأنية ـ للمسرية الفكرية
التي انتهجها الكاتبان يف فصول كتابهام ذاك؛ وذلك لتدليل القارئ الكريم عىل الفجوة
الواقعة بني املق ِّدمات والنتائج؛ من ُمنطلق املقولة الشهرية « :أهمية االستنتاج تفرض
علينا أهمية البحث ووسائله ودقته».
فالكتاب يقع يف قسمني؛ يستعرض األول منهام مضمون كتاب «التصميم
ُ
العظيم»؛ وذلك عرب مثانية فصول .وسيج ُد القارئ فيه املقاطع امل ُرتجمة من أصل
رصف بسيط للغاية؛ غرضُ ه :جعل الفقرات امل ُرتجمة
الكتاب «بني األقواس» ،مع ت ُّ
ُمتسقة مع أسلوب الكتابة بالعربية ،دون تغيري ملعنى النص األسايس إطالقا .بينام
يستعرض القسم الثاين قراءتنا النقدية للكاتب؛ يف سبعة فصول.
ُ
مصب املحاورة؛ هي :االستنتاجات التي خرج بها «هوكنج» و»ملودينو» من
ُّ
خالل نظريات الفيزياء الكونية ،وليس مص ُّبها نفس تلك النظريات مبا هي نظريات
علمية مستندة إىل قوانني ُمعينة.
وأما املنهج ،فهو مجموعة القواعد العقلية ،أو الفلسفية ،التي تستند إىل األفكار
البديهية أو القريبة منها.
وألنه تم عرض القواعد الفلسفية مبقدار حاجة هذه القراءة النقدية لها ،ارتأينا
أن من َّد القارئ العزيز بالخلفية الفلسفية التي تستند إليها تلك القواعد امل ُستخدمة يف
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املحاورة ،عرب أربعة من التعليقات؛ تتناول طبيعة الفلسفة اإللهية ومنهجها ،وقانون
العلية ،والحركة والزمان الجوهريني ،وبُرهان الصديقني؛ باعتباره من أنضج الرباهني
ُرحت إلثبات املبدأ األعىل.
التي ط ْ
نتمنى للقارئ الكريم رحلة فكرية ُممتعة

املُؤلف املُعلق

القسم َّ
األول :جولة في التصميم العظيم
نستعرض يف هذا القسم أفكا َر كتاب “التصميم العظيم” ،بفصوله الثامنية،
أي رأي من جانبنا
للعاملي “ستيفن هوكنج” و “ليوناردو ملودينو”ُ ،د ْون أن نُبدي َّ
ْ
تجاه ما أورداه؛ عىل أن نعو َد إليها بقراءتنا النقدية يف القسم الثاين.

الفصل األول
ُ
لغز الوجود

الفصل األول :لغز الوجود
بدأ الكاتب الفصل بالتعليق عىل طبيعة البحث البرشية« :إننا ُ
نعيش ُلبهة
البهة الوجيزة نستعرض جز ًءا صغريًا جدًّ ا من الكون،
وجيزة من الزمن ،ويف تلك ُ
ولكن لحب االستطالع فينا ،فنحن نبحث عن إجابات ألسئلة عديدة»..« ،كيف نفهم
العامل الذي ُ
نعيش فيه ،كيف يترصف الكون؟ ما هي طبيعة الواقع؟ من أين أىت
كل هذا؟ هل احتاج الكون لخالق؟ إن ُمعظمنا ال يرصف معظم أوقاته للبحث عن
إجابات لتلك األسئلة ،ولكن معظمنا اب ُتيل بها يف وقت من أوقات حياته».
ثم يقول« :يف العادة ،فإن هذه األسئلة أسئلة فلسفية ،ولكن الفلسفة ميتة
ألنها مل تتواكب مع التطورات الحديثة يف العلوم ،وبالخصوص يف علوم الفيزياء.
وهدف هذا الكتاب
وعليه؛ فقد حمل علامء الطبيعة شعلة االستكشاف والبحث.
ُ
هو تقديم إجابات من وحي االكتشافات والنظريات الحديثة».
إذن؛ يتضح ُهنا أن الكتاب يحاول استبدال البحث الفلسفي بالبحث العلمي؛
لإلجابة عن األسئلة التي هي فلسفية باملقام األول؛ ألنه يعترب ـ لسبب أو آلخر ـ أن
الفلسفة ميتة منذ زمن ،ولو أردنا أن نكون موضوعيني أكرث لقلنا إن تلك األسئلة هي
مثل العملة التي لها وجهان؛ أحد الوجهني يتعلق بالعلوم الطبيعية ،والوجه اآلخر
يتعلق بالفلسفة والبحث العقيل؛ ألن البحث عن طبيعة الواقع ،وم َّم يتكون الكون
والعامل حولنا ،أم ٌر فيزيا ٌّيئ ،ولكن البحث عن احتياج الكون للعلة املوجدة له بحثٌ
فلسفي؛ لذا فإننا قد نجد للكاتب قليالً من ال ُعذر يف بحثه الفيزيايئ عن اإلجابات
ٌّ

القسم األوَّل :جولة في التصميم العظيم
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كامل لالستغناء عن
الفلسفية ،ولكن ـ وكام سيتضح الحقا ـ فإن ذلك ليس ُمرب ًرا ً
وسنناقش هذه النقطة فيام بعد.
ُ
الفلسفة؛ ب ُحجة أنها مل تواكب البحث الفيزيايئ..
ثم يتطرق الكتاب إىل أن النظرية التي كانت مبنية عىل رؤية العامل الربيطاين
«إسحاق نيوتن» ـ يف تفسري الظواهر الفيزيائية ـ كانت وال تزال أداة ُممتازة للتعامل
مع فيزياء األجسام كبرية الحجم؛ من قبيل ما نتعامل معه يف الحياة اليومية ،ولكنها
ال تصلح للتعامل مع فيزياء األجسام الذرية ،وما دون الذرية ،والتي تتطلب نو ًعا آخر
من الفيزياء؛ من قبيل ما تق ِّدمه الفيزياء الكمية ـ بد ًءا من العقد الثاين من القرن
العرشين ـ ومع تطور النظريات يف الفيزياء الكمية ،اتضح يو ًما بعد يوم أن الفيزياء
الكمية تستطيع تقديم تنبؤات دقيقة ج ًّدا للظواهر الكونية؛ سواء عىل مستوى
األجسام الذرية ،أو حتى عىل مستوى األجسام الكبرية للحياة اليومية ،والتي اعتدنا
التعامل معها بالنظرية النيوتونية ،مع أن النظريتني ـ النيوتونية والكمية ـ مبنيتان
عىل مفاهيم وقواعد مختلفة ج ًّدا.
ثم يتط َّرق الكاتب إىل مسألة ُمهمة ج ًّدا؛ وهي :آلية تكوين واعتامد النامذج
العلمية لوصف الواقع .وقبل الدخول إىل تفصيل ذلك ،يج ُدر بنا أن نرشح ما نقصده
من «النموذج العلمي لوصف الواقع» ..إننا حينام نالحظ حولنا ظواهر طبيعية من
قبيل نزول املطر ،ونرغب يف تفسري تلك الظاهرة؛ فإننا نلجأ إىل تكوين وبناء منوذج
علمي ُيكن من خالله أن نصف تلك الظاهرة الطبيعية «نزول املطر» .ويف مثالنا
هذا ،فإننا نحتاج ألن نفرتض أن املاء يستطيع أن يتواجد يف ثالث حاالت فيزيائية؛
تتغي
هي :الحالة السائلة ،والحالة الغازية ،والحالة الصلبة .وأن حالة املاء الفيزيائية ًّ
بتغي بعض الظروف الفيزيائية؛ من قبيل :الحرارة ،والضغط مثال .كام نفرتض أن
ُ
سلوك املاء يف كل حالة فيزيائية يختلف عن سلوكه يف الحاالت األخرى؛ وبهذا فقد
ك َّونا النموذج العلمي لوصف ظاهرة نزول املطر ،وما علينا عنها إال أن نربط بني
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النقاط لنقول إن املاء يف ظل تعرضه للحرارة عىل سطح األرض يتب َّخر (يصبح يف
حالة غازية) ،ويصعد إىل األعىل يف طبقات الهواء؛ حيث يتع َّرض للربودة؛ مام يُسبِّب
تكثفه؛ األمر الذي يُؤدي إىل سقوطه عىل شكل مطر عىل األرض.
ويجب أن يكون النموذج العلمي الذي اعتمدناه لتفسري نزول املطر كافيًا لعدة
أشياء؛ منها:
ـ أن يكون كافيًا لتفسري نزول املطر يف كل مرة ُ
ينزل فيها املطر يف أي مكان يف
العامل.
ـ أن يكون كاف ًيا لتقديم تنبؤات علمية ُمسبقة بظاهرة نزول املطر؛ من قبيل :ما
يُستفاد منه يف األرصاد الجوية للتنبؤ بنزول املطر يف مكان ما يف زمان ما.
همن ج ًّدا يف تكوين النموذج العلمي لوصف الواقع؛ ولكن:
وهذان الرشطان ُم َّ
خصوصا إذا
ومطابق للواقع،
صحيح
هل يعني ذلك أن النموذج الذي اعتمدناه هو
ٌ
ً
ٌ
يصف نفس الظاهرة متا ًما بطريقة أخرى،
ما اكتشفنا أن هناك من بنى منوذ ًجا آخر ُ
كاف لتقديم تفسري ج ِّيد لنزول املطرٍ ،
وأن منوذجه اآلخر أيضً ا ٍ
وكاف كذلك للتنبؤ
باألرصاد الجوية؟
ُهنا؛ يقول هوكنج« :إذا ما استطاع منوذجان (أو استطاعت نظريتان) وصف
نفس الظواهر واألحداث؛ فإننا ال نستطيع أن نقول إن أحد النموذجني أكرث واقعية
من اآلخر ،بل إننا نكون أحرا ًرا يف اعتامد النموذج الذي نجده مري ًحا أكرث لنا» .ثم
يدعم الكاتب قوله بعرض ٍ
بعض من تاريخ العلوم والنظريات والنامذج العلمية؛
حيث يقول« :إننا وجدنا يف تاريخ العلم سلسلة من النظريات والنامذج العلمية
تغيها يف وصفها للواقع؛ فمن نظريات أفالطون إىل نظريات
تتحسن مع ُّ
التي كانت َّ
الفيزياء الكالسيكية لنيوتن ،إىل نظريات الفيزياء الكمية الحديثة .وعليه؛ فمن حقنا
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أن نسأل :هل ستصل تلك السلسلة من النظريات إىل نهاية قصوى ،ونظرية ُعظمى؛
كل التنبؤات
كل القوى الطبيعية ،وتقدِّ م َّ
لتفسري الظواهر الكونية؛ بحيث تشمل َّ
املطلوبة لكل املالحظات التي ُيكن أن نجريها لكل يشء ،أو أننا سنستم ُر لألبد يف
اكتشاف نظريات أفضل مام لدينا ،ولن نصل إىل تلك النظرية التي ال ُيكن تحسينها
أو تطويرها أو استبدالها بغريها؟ إننا ال منلك إجابة عن هذا السؤال حال ًيا ،ولكن
لدينا مرشح ملثل هذه النظرية ،إن كان مثة نظرية كهذه».
وفيام تبقَّى من الفصل األول ،يُق ِّدم الكاتب ُمقدمة لهذه النظرية والتي تسمى
بنظرية (م) ()M theory؛ وحيث إن الكاتب سيتكلم يف فصول الحقة عن هذه
النظرية؛ لذا فإننا سندع الكالم عنها ملا بعد.

الفصل الثاني
حكم القانون

الفصل الثاين :حكم القانون
يبدأ هذا الفصل بعرض بعض األساطري القدمية ،التي كانت ت ُستعمل كنامذج
علمية لوصف الواقع عند بعض القدماء ،والتي تط َّورت إىل قدرة البابليني عىل التنبؤ
مبوعد الخسوف .ومع ذلك؛ ظلت ُمعظم الظواهر الطبيعية غامضة يف تفسريها،
والتنبؤ بها لدى البرش؛ األمر الذي أ َّدى إىل اعتبارها كمظاهر لغضب اآللهة (املفرتضة)
عىل البرش وسلوكهم ..فرتاه يقول« :قدرة البرش عىل اإلحساس بالذنب كانت مصد ًرا
«جهل البرش يف ال ِقدَ م بطرق
ُ
الكتشاف طرق أخرى إللقاء اللوم عىل أنفسهم».
الطبيعة ،أدى بهم إىل اخرتاع آلهة تعزى إليها كل مناحي الحياة البرشية».
ويبدو من خالل ذلك أ َّن هوكنج يعزي مسألة اإلميان بالخالق أو اإلله لدى
البرشية بشكل تام ،إىل حاجتهم الفطرية إليجاد تفسريات منطقية للظواهر الطبيعية
الغامضة حولهم .أو بعبارة أخرى؛ فإن فكرة اإلله والخالق هي «النموذج العلمي
ظل غياب التفسريات العلمية
لوصف الواقع» ،الذي اعتمده البرش القدماء؛ يف ِّ
الحديثة لتلك الظواهر الكونية؛ وبالتايل فإن النامذج العلمية لوصف الواقع واملبينة
عىل العلوم الحديثة تشكِّل بديالً أفضل لنموذج اإلله.
ثم يستعرض الكاتب بعضً ا من تاريخ اليونانيني العلمي ،ومحاوالتهم تقديم نظريات
ومناذج علمية لوصف الواقع ،وتفسري الظواهر الطبيعية؛ بدءا من :طاليس (،)Thales
وأرسطوطاليس ( ،)Aristotleواأليونيني ( ،)Ioniansوفيثاغورث (،)Pythagoras
وآرشميدس ( ،)Archimedesوأناكسيامندر ( ،)Anaximanderوإمبيدوكليس
( ،)Empedoclesودميقريطس ( ،)Democritusوأريستارخيوس(،)Aristarchus
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وأبيقيور ( ،)Epicurusوهرياكليتس ( .)Heraclitusوكان لهذا البحث آثاره عىل
املفكرين املسيحيني؛ من قبيل :ثوماس أكويناس ( .)Thomas Aquinasوالعلامء
األوروبيني؛ مثل :الفليك األملاين جوناس كبلر ( ،)Johannes Keplerوالفيزيايئ
اإليطايل جاليليو جالييل ( .)Galileo Galileiوأخ ًريا؛ تطرق الكاتب لرينيه ديكارت
عب بشكل رصيح وقوي عن مفهوم القوانني
( ،)René Descartesالذي كان أول من َّ
كام نفهمها اليوم.
وحيث وصل الكاتب لـ«ديكارت» ومفهوم القانون؛ فإنه يبدأ بالحديث عن
خصص للحديث عنها؛ فالقوانني (بالنظرة األولية)
القوانني الطبيعية؛ ألن هذا الفصل ُم َّ
تسمح لنا باملعرفة والتنبؤ بسلوك األشياء الطبيعية عرب الزمن؛ إذا ما كانت الحالة
األوىل لتلك األشياء معروفة لنا .وبهذا االعتقاد الجديد بوجود القوانني الطبيعية؛
أتت محاوالت جديدة للتوفيق بني تلك القوانني وبني مفهوم اإلله .فطبقاً لديكارت؛
يغي من القوانني الطبيعية؛ ألنها القوانني
فإن اإلله ال يستطيع ـ حسب رغبته ـ أن ِّ
الوحيدة التي ُيكن أن توجد يف الطبيعة وليس غريها؛ وذلك ـ حسب اعتقاد ديكارت
التغي.
ـ ألن تلك القوانني نفسها تعكس طبيعة اإلله التي ال تقبل ُّ
 ...يعتق ُد ُمعظم العلامء أن قوانني الطبيعة هي قواعد مبنية عىل مشاهدة،
و ُمالحظة االنتظام ـ يف الطبيعة ـ وتزودنا بتنبؤات وتوقعات عن الحالة املستقبلية.
أو بعبارة أخرى؛ فإن َمالك تسمية اليشء بالقانون هو قدرتُنا عىل تعميم تلك
الحالة املوصوفة عىل ما ميكن ُمشاهدته و ُمالحظته يف أوقات وأماكن أخرى ذات
مثل ـ إن الشمس تُرشق
ظروف ُمشابهة لتلك التي يشملها القانون؛ فإن قلنا ـ ً
دامئًا من الرشق؛ فإن ذلك يصلح أن يكون قانوناً؛ ألنه ُيكن تعميمه .يف حني أن
قولنا بأن الحواسيب اآللية يف هذا املكتب سوداء اللون؛ ليس بقانون يف خارج
إطار املكتب نفسه.
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ثم يرشح الكاتب مسألة القانون الطبيعي بطريقة جميلة عرب استخدامه ملثال
فيزيايئ استعاره من الفيلسوف جون كارول ()John W. Carroll؛ وهذا املثال هو:
مقارنتنا للعبارتني التاليتني:
«كل كرات الذهب ستكون أصغر من امليل يف قطرها».
ـ العبارة األوىلُّ :
ـ العبارة الثانيةُّ :
«كل كرات اليورانيوم  235ستكون أصغر من امليل يف قطرها».
فالعبارة األوىل ليست بالقانون الطبيعي ،يف حني أن العبارة الثانية قانون طبيعي..
ملاذا؟
بالطبع؛ نحن ال نالحظ أيَّة كرات ذهب بحجم امليل يف قطرهاُّ ،
ونشك كثريا أننا
سنجد أيًّا منها يف املستقبل ،ولكن يف الحقيقة ال يوجد هناك سبب منطقي أو علمي
مينع من وجود كرة من الذهب بقُطر امليل أو أكرث .والسبب الوحيد الذي يجعلنا
ُّ
نشك بوجودها هو أننا ال نجد وال نالحظ وال نكتشف الذهب بهذا الشكل والكمية
حولنا يف بيئتنا التي ميكن استكشافها؛ ولهذا السبب فإن العبارة األوىل هي عبارة عن
مالحظة اتفقنا عليها بشكل ُمتعارف ،ولكن هذه املالحظة قد تختلف باتساع دائرة
ولعل أبناءنا
مشاهداتنا يف املستقبل يف أوقات مختلفة وأماكن مختلفة يف الكونَّ .
وأحفادنا يف املستقبل يكتشفون كرة من الذهب بقُطر امليل يف مكان ما من الكون؛
حيث ال يُوجد ما مينع ذلك من الناحية العقلية أو العلمية.
أما يف العبارة الثانية؛ فإننا نعلم أن أي تكتل لليورانيوم  235أكرب من ست بوصات
فإنه سينفجر يف انفجار نووي؛ ولذا فإن لدينا مان ًعا علميًّا يجعلنا متأكدين أن كرات
اليورانيوم  235ستكون أصغر من امليل (بل أصغر من الست بوصات) يف قطرها
اتسعت دائرة مشاهداتنا يف الكون ،ومهام طال الزمن بأبنائنا وأحفادنا يف
مهام
ْ
يجعل من العبارة الثانية قانونًا طبيعيًّا علميًّا ،وهذا يُوضِّ ح الفارق
مشاهداتهم .وهذا ُ
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بني التعميم الذي ميكن اعتباره قانوناً علم ًّيا للطبيعة ،والتعميم الذي ليس بقانون
علمي ،كام يرغب الكاتب القول أيضً ا بأن « ُمعظم القوانني الطبيعية توجد ُمرتابطة
يف نظام كبري ُمرتابط للقوانني العلمية األخرى».
عب عن القوانني بأسلوب ريايض ،وقد تكون دقيقة
«يف مجال العلوم الحديثة ،يُ َّ
بشكل تام أو تقريبية ،ولكنها يف كل األحوال ال بد وأن تكون صحيحة يف مالحظاتنا
كلها بال استثناء ،عىل األقل يف الظروف التي يتم اشرتاطها يف ذلك القانون».
«فإذا كانت الطبيعة محكومة بالقوانني؛ فإن األسئلة الثالثة التالية تتطلب إجابة
عنها:
ـ ما هو منشأ القوانني؟
ـ هل هناك استثناءات يف تلك القوانني؟ أو بعبارة أخرى :هل هناك ُمعجزات
تكرس القوانني؟
ـ هل هناك مجموعة واحدة من القوانني الطبيعية فقط؟
لقد حاول ُعلامء الطبيعة والفالسفة وعلامء الالهوت اإلجابة عن تلك األسئلة؛
فعىل سبيل املثال :كانت إجابة كبلر وجاليليو وديكارت ونيوتن عن السؤال األول؛ هي:
أن القوانني هي نتاج عمل اإلله .ولكن هذه اإلجابة ال تُعطي تعريفًا لإلله أكرث من كونه
مج َّرد تجسيم ملجموع قوانني الطبيعة .ويف حالة إضفاء صفات إضافية عىل ذلك اإلله
ـ من قبيل :اإلله املذكور يف العهد القديم ـ وذلك بهدف اإلجابة عن السؤال األول،
فإن كل ما يفعله ذلك هو استبدال لغز وأمر غامض بلغز وأمر غامض آخر ليس إال».
كام أن االستعانة بفرض وجود اإلله لإلجابة عن السؤال األول يفرض علينا السؤال
الثاين؛ وهو :هل هناك استثناءات ومعجزات لتلك القوانني؟ .إ َّن اآلراء حول هذا
السؤال اختلفت؛ فأفالطون وأرسطو آمنا بأنه ال ميكن أن تكون هناك استثناءات
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لتلك القوانني؛ يف حني أن الرؤية التوراتية تقول بأن اإلله ُيكن اللجوء إليه إلجراء
استثناءات من تلك القوانني؛ من قبيل :عالج املرىض امليئوس من شفائهم ،أو إلنهاء
حاالت الجفاف مثالً .وقد آمن أكرث املفكرين املسيحيني بأن اإلله يجب أن يكون قاد ًرا
عىل إيقاف عمل القوانني إلجراء املعجزات ،وحتى نيوتن آمن بنوع من املعجزات.
ثم أخذ النقاش يف الفصل من ًحى أكرث تطو ًرا؛ حيث ناقش الكاتب موضوع الحتمية
العلمية ،وع َّرفها بالطريقة التالية« :إذا ما علمنا بالحالة األولية االبتدائية للكون يف
لحظة معينة؛ فإن مجموعة كاملة من القوانني العلمية بإمكانها أن تحدِّ د مستقبل
ومايض الكون ،وهذا بدوره يستثني احتامل وجود معجزات أو احتامل أي دور
نشط لإلله يف الكون .وهذه هي اإلجابة التي سيقدمها علامء الطبيعة للسؤال الثاين،
بل إن هذه اإلجابة هي األساس لكل العلوم الطبيعية الحديثة ،وهي أيضا مبدأ
مهم يف كتاب «التصميم العظيم» ،القانون العلمي لن يكون قانونًا علم ًّيا إذا ما كان
ُعرضة لقرار من موجود خارق بالتدخل إللغائه» (ص.)52:
عم يُسمى بـ«اإلرادة الحرة» يف اإلنسان
ثم يتط َّرق الكاتب ملوضوع جانبي َّ
واملخلوقات األخرى .وخلص إىل أن سلوك اإلنسان هو نتاج التفاعالت الفيزيائية
الكيميائية بني الجزيئات املكونة لجسمه ودماغه ،وعليه فال مكان لإلرادة الحرة
واالختيار يف اإلنسان ،وإمنا يتبع يف سلوكه أمناطا شبيهة بالتي تنتج عن التفاعالت
املادية بني الجزيئات؛ شأنه يف ذلك شأن أية مواد أخرى حوله .وحيثُ إن سلوك
اإلنسان نتاج التفاعالت املادية الخاضعة للقوانني الطبيعية ،فإنه ُيكن نظريًّا أن نتنبأ
بسلوك اإلنسان إذا ما علمنا حالته االبتدائية يف لحظة معينة ،ولكن ألن ذلك يتطلب
حل عدد
معرفة حالة ألف تريليون تريليون ُجزيء مكونة لجسمه ،فإن ذلك يتطلب َّ
ضخم ج ًّدا من املعادالت الرياضية؛ األمر الذي يتطلب باليني السنني للتنبؤ بسلوك
ذلك الفرد؛ األمر الذي قد يدفعنا إىل التخيل عن هذه النظرية من األساس.
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ولكن الكاتب يُعرفنا يف هذه اللحظة عىل مفهوم «النظرية الفاعلة» (Effective
 ،)Theoryوالتي هي إطار عمل نُوجده لنتمكن من صنع منوذج يُفرس ظواهر طبيعية
معينة يف مالحظاتنا ،من غري الحاجة إىل وصف تفصييل لكل العمليات املشمولة يف
الكاتب مقصو َده من هذا التعريف عرب مثال الجاذبية :فنح ُن
تلك الظاهرة .ويرشح
ُ
نحل بالدقة كل املعادالت الرياضية يف عملية تفاعل كل ذرة من ذرات
ال نستطيع أن َّ
الجسم ،أو مع كل ذرة من ذرات الكرة األرضية يف عملية الجاذبية ،لكننا نستطيع
لألغراض العملية أن نصف ُمجمل الجاذبية بني الجسم والكرة األرضية عرب معادالت
وأرقام بسيطة ج ًّدا .وهذه هي النظرية الفاعلة للجاذبية.
يستعمل الكاتب مفهوم النظرية الفاعلة؛ ليقول إن ما نسميه بـ «اإلرادة الحرة»
ُ
ثم
ليس إال نظرية فاعلة تصف التفاعالت الكيميائية التي تحكم سلوك اإلنسان .أو بعبارة
أخرى :فإن تسمية اإلرادة الح َّرة هي تسمية جزافية غري صحيحة ،وأنه ما من إرادة حرة
لدى املرء؛ ألن سلوكه محكو ٌم بالتفاعالت الكيميائية والظواهر املادية الطبيعية.
ويرج ُع الكاتب إىل السؤال الثالث؛ والذي يبحثُ يف كَ ْون القوانني الحاكمة للكون
وسلوك اإلنسان واحدة فريدة ،أم أن هناك أكرث من مجموعة من القوانني؟
 ...إ ْن كانت إجابتك عن السؤال األول؛ هي :أن اإلله هو الذي خلق القوانني ،فإن
عم إذا كان ذلك اإلله قد اختار هذه املجموعة من القوانني من
السؤال الثالث هو َّ
ضمن مجموعات عديدة منها؟ لقد آمن أرسطو وأفالطون وديكارت ـ والحقا آينشتاين
ـ بأن مبادئ الطبيعة (القوانني) توجد بداعي الرضورة؛ ألنها الوحيدة منطق ًّيا .بالطبع؛
فإن اعتبار «املنطقية» يف القوانني الطبيعية أدى بأرسطو إىل تجاهل املنهج التجريبي
يف مقابل التحليل املنطقي؛ ونتيجة لذلك فإن تلك القوانني التي استنبطها كانت غري
صحيحة وغري مفيدة مع أنها كانت سائدة لقرون عديدة ،إىل أن قام جاليليو بتغيري هذا
املنهج املنطقي يف البحث الطبيعي إىل منهج املالحظة والتجربة.
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ويختم الكاتب الفصل الثاين بقوله إن الكتاب ينب ُع من ُجذور الحتمية العلمية؛
وبالتايل فإن اإلجابة عن السؤال الثاين؛ هي :أنه ال توجد معجزات أو استثناءات
للقوانني الطبيعية ،ولكننا ـ والكالم للكاتب ـ سنعود لنبحث بعمق أكرب يف السؤالني
األول والثالث :كيف نشأت القوانني؟ وهل هي القوانني الوحيدة املمكنة؟ ولكننا
يف الفصل القادم ،س ُنناقش مسألة :ما الذي تصفه قوانني الطبيعة؟ معظم العلامء
االنعكاس الريايض للواقع الخارجي الذي يُوجد
سيقولون إن القوانني العلمية هي
ُ
باالستقالل عن املراقب له ،وعندها سنواجه سؤاالً آخر عندما نبحث يف الطريقة التي
سبب وجيه يدعونا لالعتقاد
نالحظ بها الواقع ونك ِّون مفاهيمنا عنه؛ وهو :هل لدينا ٌ
مستقل يف الخارج؟
ً
بأن هناك واق ًعا موضوع ًّيا

الفصل الثالث
ما هو الواقع؟

الفصل الثالث :ما هو الواقع؟
حدثت يف مدينة «مونزا» بإيطاليا قبل عدة
بقصة
يبدأ
ْ
الكاتب هذا الفصل َّ
ُ
سنوات؛ حيث منع مجلس املدينة ماليك السمكة الذهبية من وضعها يف إناء زجاجي
مك َّور؛ والسبب يف ذلك هو أنه من القسوة أن نضع السمكة يف إناء ترى من خالله
ما حولها عىل أنه مق َّوس ومك َّور ومش َّوه عن الحقيقة.
ولكن ـ يتساءل الكاتب ـ كيف نعلم أن الصورة التي منلكها نحن عن الواقع هي
الصورة الصحيحة الحقيقية غرياملش َّوهة عنه؛ قد نكون نحن أيضً ا يف إناء زجاجي ضخم
نرى فيه الواقع مختلفا عام هو عليه؟ إن مفهوم السمكة الذهبية عن الواقع الخارجي
ُمختلف عن مفهومنا نحن عنه ،ولكن ما الذي يدعونا إىل االعتقاد أنه أكرث صحة عنه؟
إن رؤية السمكة الذهبية للواقع ُمختلفة عن رؤيتنا ،ولكن السمكة الذهبية ـ
مع ذلك ـ تستطيع أن تشكل معادالت وقوانني عن الواقع (كام تراه هي)؛ بحيث أن
تفس لها بشكل ُم ٍ
رض ما يحدثُ يف الواقع ،وتعطيها القدرة
تلك القوانني واملعادالت ِّ
عىل التنبؤ بحركة األجسام حول اإلناء الزجاجي .ستكون قوانني السمكة العلمية أكرث
تعقي ًدا عن قوانيننا (ألن الحركة لديها تكون يف خطوط ُمنحنية ،عىل خالف الحركة
التي تكون يف خطوط مستقيمة يف عاملنا) ،ولكن البساطة والتعقيد هام أمور ذوقية؛
فإذا متكنت السمكة من إيجاد تلك القوانني ملا حولها؛ فإن علينا عندها أن نسلم بأن
رؤيتها للواقع الخارجي صحيحة وسليمة كام هي رؤيتنا نحن.
ثم يرسد الكاتب كيف أن البرش أنفسهم وضعوا ـ عىل مر التاريخ العلمي ـ مناذج
كل من تلك النامذج كانت ناجحة ـ إىل
مختلفة لوصف الواقع الخارجي ،وكيف أن ًّ
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حد ما ـ يف وصف الواقع؛ فحتى يف النموذج الذي كان يعتقد أن األرض ُمسطحة
ُمستوية (وليست كر َّوية) فإن النظرة اليومية لنا عىل األرض كانت تؤيد ذلك النموذج؛
ألننا نرى بالفعل (بالعني املجردة ودون االستعانة بصور فضائية) أن األرض ُمسطحة
بعض النامذج التي
و ُمستوية ،وال نراها كروية أو حتى ُمنحنية .كام يرس ُد الكاتب َ
كانت تصف حركة الكواكب السيارة والشمس (أو عدم حركتها) ،وكيف أن جاليليو
ُح ْوكم بتهمة الهرطقة ملخالفته منوذج الكنيسة عن الواقع.
...إن هدف الكاتب من هذا الرسد؛ هو :أن يقول إن كل النامذج املوضوعة
لوصف الواقع وتفسري الظواهر الطبيعية والقيام بتنبؤات مستقبلية ناجحة ـ إىل حد
ما ـ يف جانب من الجوانب ،وغري ناجحة ـ إىل حد ما ـ يف جوانب أخرى؛ وبالتايل
أي منوذج نضعه لوصف الواقع وتفسريه والتنبؤ به سيكون منوذجا تقريبيا وليس
فإن َّ
يظل ُعرضة للتحسني والتطوير واإلمتام يو ًما بعد يوم؛
بالرضورة واقعيا متاما؛ ألنه ُّ
أي منوذج لدينا هو مبثابة العدسة التي ننظ ُر من خاللها للواقع أكرث مام
لذلك فإن َّ
هو صورة مطابقة للواقع الخارجي الذي ال نعلم بالدقة املتناهية كيفيته .وقد نظل
ال نعلمه بتلك الدقة التامة يف املستقبل أيضً ا.
ولهذا السبب ،استعان مبثا ٍل آخر استعاره من فيلم الخيال العلمي «ماتريكس»
(مصفوفة)؛ وتدور قصة الفيلم عن كون الجنس البرشي يعيش ـ من حيث ال يعلم ـ
استطاعت عرب الذكاء الصناعي
يف «واقع» خيايل رقمي داخل برامج الحاسب اآليل التي
ْ
أن تأرس وعي البرش يف برامجها الرقمية ،وتبقيهم يف حالة راضية ألسبابها الخاصة.
وموضع الشاهد يف استعانة الكاتب بقصة الفيلم؛ هو :أن البرش يف الفيلم يعتقدون
أنهم يرون ويعيشون الواقع كام هو ،يف حني أنهم يرون ما تريده الحواسيب اآللية أن
يروه كواقع؛ وبالتايل يتساءل الكاتب بوضوح« :كيف نعلم أننا لسنا مج َّرد شخصيات
يف سيناريو خلقته الحواسيب اآللية؟».
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وألن املخلوقات داخل برامج الحواسيب اآللية ال تستطيع أن تنظر إىل ما هو
كل ما سرتاه داخل تلك الربامج سيكون الواقع
خارج عن تلك الربامج الرقمية ،فإن َّ
الوحيد الذي تدركه وتعلم عنه ،ولن تستطيع حتى أن تتخ َّيل وجود ما وراء ذلك
الواقع امل ُصطنع يف الربامج؛ ما مل تسمح لها تلك الربامج بذلك .وحتى نق ِّرب مقصود
الكاتب يف ذلك إىل الفهم ،ال بد لنا أن نتذكَّر أننا حني نحلم فإننا نعيش ما نراه يف
الحلم كواقع محسوس تام ،وحينام نرى أنفسنا يف الحلم أننا نطري ونتحرك ُمعاكسني
للجاذبية ،فإن ذلك يبدو منطق ًّيا ومتناس ًبا مع القوانني العلمية يف أثناء الحلم،
وال نُدرك أن الطريان عىل الكرة األرضية بدون االستعانة بتقنيات خاصة ُمخالف
لقوانني الجاذبية ،كذلك لو رأينا يف الحلم أن املاء يغيل يف درجة حرارة صفر مئوية
عادي ال غرابة فيه ،وأن
ويتج َّمد يف درجة  100مئوية؛ فإننا سنعتقد أن ذلك أم ٌر
ٌّ
حلم إال
ذلك قانون علمي حتمي .هذا باإلضافة إىل أننا ال نُدرك أن ذلك كله كان ً
حينام نستيقظ من النوم وينتهي الحلم ،عندها فقط ندرك أن هناك واق ًعا أكرب
من الحلم ،وأن الحلم عىل ش َّدة الواقعية التي كان يبدو لنا فيها أثناء النوم ليس
إال طيفاً سطحيًّا مقارنة مع الواقع الحقيقي الذي نعيشه يف اليقظة ،وأن القوانني
العلمية الواقعية الصحيحة هي التي نالحظها أثناء اليقظة وليس ما نالحظه أثناء
النوم يف األحالم ،فكيف لنا أن نعلم اآلن أننا لسنا يف حلم آخر كبري يص ِّور لنا أننا
نعيش الواقع وندركه كام هو؟
وبذلك؛ فقد آن األوان للكاتب أن يُعلن عن استنتاج مهم يعتمد عليه يف كتابه
مستقل عن النظرية التي
ٌ
«التصميم العظيم»؛ وهو :أنه «ال يُوجد مفهوم للواقع
تحاول تصويره ووصفه والتنبؤ به» .وبعبارة أخرى :فإن هناك مفاهي َم عن الواقع
بعدد النظريات التي تُحاول وصفه وتفسريه وتصويره لنا .وعليه؛ فإنك لو عملت
بعرش نظريات مختلفة تصف لك الواقع ،فإن هناك عرشة مفاهيم عن الواقع
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وليس أحدها بالرضورة هو الواقع بعينه أكرث من األخريات .ولإلشارة إىل هذا
يستعمل الكاتب مصطلح «الواقع املبني عىل النموذج» (Model
ُ
املفهوم الجديد،
ـ  ،)dependent realismأو فلنقل عىل سبيل االختصار يف خالل هذا الكتاب «واقع
النموذج»؛ وبالتايل سيتم البحث عن الواقع من خالل النموذج املق َّدم لوصفه .ويف
العلوم الطبيعية غال ًبا ما يكون هذا النموذج عبارة عن معادالت رياضية .وهنا؛ ال
بد من اإلشارة إىل أن الرياضيات هي العمود الفقري للنامذج العلمية؛ ألنه بالرغم
من أننا نستطيع أن نستعمل األسلوب الوصفي النوعي الخايل من الرياضيات لوصف
الظواهر الطبيعية إىل حد ما ،إال أن الدقة العلمية تأىب الوقوف عند حدود الوصف
رص عىل اقتحام مستويات من الدقة يف الوصف،
الكالمي للظواهر الطبيعية ،وت ُّ
والتنبؤ مبا يتطلب استعامل األرقام واملعادالت واألدوات الرياضية .ولتوضيح ذلك؛
لنقل إنك ترغب يف الذهاب لنزهة برية يف يوم الجمعة القادم ،وتتطلب نزهتك أن
يكون الجو صح ًوا ،والسامء صافية ،ودرجة الحرارة ُمعتدلة حتى تستمتع بنزهتك،
يف هذه الحالة فإنك تستطيع أن تستعمل منوذ ًجا وصف ًّيا نوع ًّيا غري ريايض؛ من خالل
النظر إىل السامء بعينك املج َّردة يوم الخميس أو األربعاء (أي قبل النزهة بيوم أو
يومني مثالً) ،وت ُجري بعض التنبؤات حول حالة األرصاد الجوية يف ذهنك؛ لتتخذ
قرا َرك برشاء مستلزمات النزهة ُمسبقا .وقد يكون ذلك املستوى من الدقة مقبوالً
لديك ،ولكنك لو كنت من علامء الطبيعة ،فإنك لن تقبل بهذا املستوى من الدقة
املنخفضة ج ًّدا ،ال سيام إذا كانت نزهتك تتطلب منك رشا َء أو استئجا َر ُمعدات غالية
الثمن ،أو تتطلب منك جدولة مواعيدك املزدحمة ج ًّدا مثالً ،وسوف تلجأ إىل منوذج
رقمي كمي يستعمل األرقام واملعادالت الرياضية ،وقد تحتاج للحاسب اآليل لحل
املعادالت للحصول عىل تنبؤات أدق باألرصاد الجوية .كام أنك حني تزور طبيبك،
ويصف لك الدواء ،فإنك ستفضل أن يستعمل منوذ ًجا رياضيًّا لحساب ُجرعة الدواء
ُ
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لك ،وكذلك لو كنت تائ ًها أثناء قيادة السيارة يف مدينة ُمزدحمة ،وتحتاج الستعامل
جهاز التموضع العاملي لتحديد موقعك ،والحصول عىل وصف الطريق ملقصدك.
إذن؛ فغالبية النامذج العلمية التي تُحاول وصف الواقع هي مناذج رياضية معقدة،
ولكن املعروف عن كاتبنا «ستيفن هوكنج» قدرته الفائقة عىل رشح الحقائق العلمية
يف كتبه املو َّجهة للجامهري ،دون استعامل حتى معادلة واحدة من الرياضيات؛ وبذلك
فإننا ال نحتاج ملواجهة أسوأ كوابيسنا يف أيام املدرسة الثانوية؛ أي :املعادالت الرياضية
يف خالل هذا البحث.
نرجع للفصل الثالث من الكتاب؛ حيث يقول الكاتب إن النظريات الكالسيكية يف
العلوم الطبيعية مبنية عىل االعتقاد بأن هناك واق ًعا وعامل ًا خارج ًّيا؛ له من املواصفات
ما هو ُمحدد و ُمستقل عن املراقب لذلك الواقع ،أو بعبارة أخرى إن هناك أشيا ًء
يف الواقع لها صفات وقيم ُمح َّددة ج ًّدا؛ من قبيل :الكتلة ،والرسعة وما شابه ذلك.
وعليه؛ فإن نظرياتنا املبنية عىل هذه النظرة هي محاوالت لوصف األشياء وخواصها،
ووصف لقياساتنا وإدراكاتنا لها .كذلك؛ فان كالً من املرا ِقب وما يراقبه يف هذا
وأي متييز بينهام ليس له أهمية
النموذج ُهام جز ٌء من عامل له وجود موضوعيُّ ،
ُمعتربة .وبعبارة أخرى (واملثال للكاتب) فإنك لو رأيت يف مواقف السيارات مجموعة
من حمري الوحش تتنافس عىل مكان ما؛ فذلك ألنه بالفعل هناك مجموعة من حمري
أي ُمراقب آخر لنفس
الوحش يف موقف السيارات تتنافس عىل ذلك املكان .كام أن َّ
الظاهرة سيُالحظ نفس الخواص التي الحظتها أنت ،بل إن هذه الظاهرة ـ حسب
أي مراقب أم
هذا النموذج ـ ستكون واقعة بنفس الخواص والصفات؛ سواء راقبها ُّ
مل يراقبها أحد البتة .وبلغة الفلسفة؛ يُسمى هذا األمر بالواقعية «املذهب الواقعي».
ويُضيف هوكنج بأن الواقعية قد تبدو مغرية لالعتقاد بها ،ولكن ما سرناه من الفيزياء
الحديثة يجعل الدفاع عنها صعبًا؛ فمثال :طبقًا للفيزياء الكمية ـ والتي هي وصف
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دقيق للطبيعة ـ فإن الجسيامت الدقيقة ليس لها مكان ُمحدد أو رسعة محددة إال
أن يتم قياسها عن طريق ُمراقب لها؛ وبالتايل فليس صحي ًحا القول بأن عملية القياس
تعطينا نتائج ُمعينة ناتجة عن كون اليشء الذي نراقبه فيه من الخصائص والقيم ما
وجدناه يف عملية املراقبة والقياس يف ذلك الوقت ،بل إنه يف بعض الحاالت فإن بعض
األشياء ليس لها وجود ُمستقل ،وإمنا ُو ُجودها ضمن مجموعة من األشياء ،وإذا ما
صحت النظرية املسامة بـ«املبدأ الهولوغرايف» فإننا وعامل األبعاد األربعة الذي نعيش
فيه قد نكون ظالالً عىل أطراف نسيج زماين مكاين من خمسة أبعاد ،ويف هذه الحالة
فإن وضعنا سيكون شبي ًها بوضع السمكة الذهبية من ناحية نظرتنا إىل العامل.
 ...إن املؤمنني بالواقعية بشدة يعتقدون ـ كام يظن الكاتب ـ أن الدليل عىل
أن النظريات العلمية تص ِّور الواقع كام هو يقع يف نجاح تلك النظريات العلمية،
ولكن النظريات العلمية املختلفة تستطيع وصف نفس الظاهرة عرب طرق ُمختلفة
ويف أطر عمل مختلفة ،بل إن بعض النظريات العلمية الناجحة استُبدلت بنظريات
مختلفة ناجحة بشكل مكافئ؛ يف الوقت الذي كانت النظريات امل ُستبدلة والبديلة
معا مبنيتني عىل مفاهيم مختلفة ج ًّدا عن الواقع.
الكاتب لفئة من املفكرين الذين رفضوا قبول الواقعية؛ وبالتايل ُس ُّموا
يعرض
ثم ُ
ُ
بالالواقعيني .وقد افرتض الالواقعيون متيي ًزا بني املعرفة التجريبية واملعرفة النظرية؛
حيث إنهم جعلوا املالحظة والتجربة ذات قيمة معرفية ،يف حني أنهم اعتربوا
النظريات مج َّرد أداة ُمفيدة ،ولكنها ال تحمل حقيقة الظاهرة التي تصفها .وبعض
الالواقعيني أرادوا أن يح ُّدوا العلم واملعرفة مبا ُيكن مالحظته بالحواس فقط؛ ولهذا
السبب فقد رفض العديد من املفكرين يف القرن التاسع عرش فكرة الذرة؛ بنا ًء عىل
أننا لن نستطيع رؤية الذرة .وقد ذهب بريكيل إىل القول بأنه ال يوجد يف الواقع إال
الذهن وأفكاره ،يف حني أن ديفيد هيوم كتب أنه بالرغم من أننا ال منلك دليالً منطقيًّا
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لالعتقاد بأن هناك واق ًعا موضوع ًّيا يف الخارج؛ فإننا يف الوقت ذاته ال منلك خيا ًرا إال
أن نترصف يف سلوكنا بنا ًء عىل أن هناك واق ًعا موضوعيًّا خارجيًّا عنا.
وحيث إن الكاتب قد َع َرض باختصار فكر املؤمنني بالواقع ،وفكر امل ُنكرين له
يعرض بعد ذلك مفهو ًما يق ُع بني منطقة املؤمنني بالواقع وبني
(الالواقعيني) ،فإنه ُ
منطقة امل ُنكرين له؛ وهو :مفهوم «الواقع املبني عىل النموذج» ،أو ما سم َّيناه
عم
باختصار بـ«واقع النموذج» .فطبقا لواقع النموذج ،فإنه من غري املفيد أن نسأل َّ
عم إذا كان ذلك النموذج متوافقًا
إذا كان النموذج واقع ًّيا أم ال ،وإمنا يجب أن نسأل َّ
مع املالحظات التجريبية أم ال .ولو وجدنا منوذجني ُمختلفني يتفقان مع امللحوظات
التجريبية بنفس الدرجة (مثل :افرتاضنا عن منوذجنا كبرش ،ومنوذج األسامك الذهبية
يف داخل األوعية الزجاجية املكورة) ،فإننا ال نستطيع القول بأن أحدهام أكرث واقعية
أي من النموذجني بنا ًء عىل مقدار ارتياحنا له،
من اآلخر ،بل نستطيع أن نتعامل مع ٍّ
وسهولة التعامل معه؛ فمثال :لو كنا داخل الوعاء الزجاجي املك َّور فإن منوذج السمكة
الذهبية عن الواقع أكرث فائدة وسهولة لنا يف االستعامل لوصف الظواهر الطبيعية
التي نالحظها عرب الزجاج املك َّور ،ولكن للذين يعيشون حياتهم خارج الوعاء الزجاجي
املك َّور ،فإن استعامل منوذج السمكة الذهبية عن الواقع سيكون غري ًبا ج ًّدا وصع ًبا
حينام يُحاول وصف الظواهر الطبيعية التي تحدث يف املج َّرات البعيدة مثالً ،ال سيام
أن ذلك الوعاء الزجاجي بأكمله يتح َّرك مع حركة األرض حول نفسها وحول الشمس.
وكام أننا نصن ُع النامذج يف العلوم الطبيعية ،فإننا أيضً ا نصنعها يف حياتنا اليومية؛
فواقع النموذج ال ينطبق فقط عىل النامذج العلمية ،وإمنا أيضً ا ينطبق عىل النامذج
الذهنية الواعية وغري الواعية التي نصنعها بهدف فهم وتفسري الحياة اليومية
حولنا؛ وبالتايل ليس هناك أي مجال إلزالة اعتبار املراقب (أي نحن) من إدراكاتنا
للعامل ،والتي نصنعها من خالل اإلدراكات الحسية ،ومن خالل التفكري واملنطق« ،إن
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رشا
إدراكاتنا ،وبالتايل مالحظاتنا التي نبني عليها نظرياتنا العلمية ليست نتا ًجا مبا ً
للواقع ،بل متر عرب عدسة التفسري التي منلكها» .وهنا؛ أج ُد أنني يجب أن أتوقف
لعدة ثوانٍ لرشح هذا األمر املهم ،الذي علَّق الكاتب عليه بشكل عابر و ُمخترص؛
فالكاتب يقص ُد هنا أن هناك أمرين ُمختلفني:
ـ األول :هو ما نسميه باإلحساس املجرد ( :)Sensationوهو حزمة املعلومات
التي تصل إىل الدماغ عرب أجهزة الحواس الخمس؛ من قبيل :الضوء ،والصوت،
والجزيئات الكيميائية التي تالمس النهايات العصبية يف األنف...وما شابه ذلك.
ـ الثاين :هو ما ميكن تسميته باإلدراك ( :)Perceptionوهو ما نعلمه من خالل
حزمة املعلومات يف األمر األول ،مضافاً إىل التفسري املسبق أو الصورة الذهنية غري
الواعية التي تختلط مع حزمة املعلومات الخامة لتشكل معلومة مفيدة لنا.
َ
الفارق بينهام؛ نستع ُني مبثال أو أكرث؛ ومن أبسط األمثلة التي أستطيع
شح
ولِ َن ْ َ
استعاملها؛ هي :رمز الدائرة يف الكتابة ( ،)Oفعندما يصل املعلومات الحسية عرب
أجهزة الحس إلينا ،فإن ما سميناه باإلحساس أو حزمة املعلومات هو عبارة عن
رمز دائري ال أكرث ،ولكن عندما تضاف صور ذهنية مسبقة إىل ذلك الرمز ،فإنه
يتح َّول إىل إدراك ذي مع ًنى خاص لنا؛ فمثال :لو كانت تلك الدائرة يف سياق أرقام
مكتوبة بالكتابة الهندية (التي نسميها عرفاً باألرقام العربية)؛ فإننا سنفهم من تلك
الدائرة الرقم (خمسة) ،يف حني لو كانت تلك الدائرة يف سياق أرقام مكتوبة بالكتابة
العربية (التي نسميها عرفا باألرقام اإلنجليزية) ،فإننا سنفهم منها (الصفر) ،ولو كانت
تلك الدائرة يف سياق الحروف العربية لفهمنا منها (الهاء املربوطة) ،ولكن يف سياق
الحروف اإلنجليزية ،فإننا سنفهم منها (الحرف  ،)Oوهكذا ُيكننا أن نضع نفس
الدائرة يف سياقات أكرث لنفهم أمو ًرا مختلفة غريها .ومثال آخر لذلك؛ هو :اللون
األسود؛ ففي بعض الثقافات يعني اللون األسود األمر الحزين ،ويُستعمل يف لباس
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العزاء واملواساة ،يف حني أن البذلة السوداء هي التي يستعملها الرجل يف مناسبة
زواجه يف بعض البلدان األخرى (بالطبع يستطيع البعض هنا أن يستعمل التحليل
الفرويدي ليقول إن الرجل يلبس البذلة السوداء يف زواجه للداللة عىل مناسبة حزينة
أيضً ا بشكل غري واعٍ ،ولكن ذلك خارج مجال نقاشنا البسيط حول اإلحساس واإلدراك)؛
لذا وباختصار فإن اإلحساس ال يُعطينا أكرث من معلومات خامة غري مصقولة ال تعني
أي معنى خاص ،يف حني أن اإلدراك يُعطي معاين خاصة ج ًّدا حسب السياق ،وحسب
َّ
الصور الذهنية املسبقة لدى الشخص املدرك .وبالتايل؛ فإن ما يقوله الكاتب أعاله
هو أن عملية إضافة املعنى ملالحظاتنا التجريبية ،والتي نستعملها لبناء النظريات
العلمية ،تؤثر بشكل أو بآخر عىل موضوعية تلك النظرية .أو بعبارة أخرى أن النظرية
العلمية قد ال تكون موضوعية بالدرجة التي تص َّورناها بها؛ وذلك ألن ُمعطياتها من
املالحظات التجريبية قد تكون أكرث من مجرد معلومات حسية موضوعية ،وإمنا قد
تكون مخلوطة بإدراكات ذوات معانٍ خاصة لنا يف ثقافة أو أخرى.
«واقع النموذج يتطابق مع الطريقة التي ندرك فيها نحن األشياء» ،وللداللة
يستعمل الكاتب أمثلة علمية؛ ففي عملية اإلبصارـ مثالً ـ يتلقى الدماغ
ُ
عىل ذلك
مجموعة من اإلشارات عرب العصب البرصي ،وهذه اإلشارات ليست بالجودة التي
ستقبل بها عىل شاشة تلفازك؛ فهناك «البقعة العمياء» يف املكان الذي تتصل شبكية
العني فيه مع العصب البرصي ،كام أن الجزء الوحيد ذا الدقة البرصية الجيدة من
املجال البرصي لديك ال يتعدى مساحة تساوي درجة «هندسية» واحدة من زاوية
النظر لديك ،أي مبساحة عرض عقلة إبهامك حني تنظر إليها عىل بُعد ذراع واحد
منك .وبالتايل؛ فإن املعلومات الخام التي تُرسل إىل دماغك عرب العني هي مبثابة صور
رديئة مع ثقب فيها ،ولكن ل ُحسن الحظ فإن الدماغ البرشي ينفِّذ عمليات تصفية
وتحسني عىل تلك الصور الرديئة؛ عن طريق إضافة معلومات من خالل العني األخرى
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أيضً ا؛ وذلك لتعبئة الفراغات التي تُوجد يف الصورة القادمة من العني األوىل (وهنا
يفرتض الدماغ أن املجال البرصي هو نفسه للعينني) ،بل أكرث من ذلك ،فإن الدماغ
يتلقى اإلشارات الواردة عىل الشبكية التي هي مبثابة فيلم فوتوغرايف ذي بُعدين اثنني
فقط؛ ل ُيضيف إليها من عنده بع ًدا آخر ل ُيح ِّولها إىل صورة ذات ثالثة أبعاد .وبعبارة
أخرى ،فإن الدماغ يبني منوذ ًجا ذهن ًّيا من تلك الصورة الرديئة ،إن الدماغ بار ٌع يف بناء
النامذج؛ بحيث أنه لو قام شخص ما ـ عىل سبيل التجربة ـ بارتداء نظارة بها عدسات
تجعل الصورة التي يراها ذلك الشخص مقلوبة له ،فإن دماغه بعد بُرهة من الزمن
سيقوم بتغيري الصورة التي يراها ذلك الشخص؛ بحيث تكون صحيحة (غري مقلوبة)،
ولو نزع ذلك الشخص نظاراته تلك؛ فإنه سريى العامل مقلوباً لفرتة من الزمن حتى
يقوم الدماغ مرة أخرى بعمل التغيريات املطلوبة لجعله يرى الصورة صحيحة؛ بعبارة
أخرى فإن الدماغ يستخدم األشعة الضوئية امل ُنعكسة من األشياء ليبني مناذج برصية
مفيدة لالستعامل.
الكاتب ما يُسميه فائدة أخرى لواقع
يعرض
ويف عدة صفحات أخرى ـ بعد ذلك ـ ُ
ُ
عب عنه مبا نفهمه من وجود األشياء حني ال نراها ،ولكن ألن هذه
النموذج؛ وهي ما َّ
امليزة غري ُمختصة بواقع النموذج ،وإمنا هي ُمشرتكة مع املؤمنني بالواقعية العامة ،فال
نرى من دا ٍع لذكرها هنا ،وإمنا قد نتط َّرق لها باختصار يف أثناء نقاش األفكار الحقاً.
ثم يضع الكاتب معايريه لتمييز النموذج الجيد من غريه؛ وهي أن النموذج الجيد:
ـ أنيق.
ـ يحتوي عىل عدد أقل من العنارص االعتباطية أو القابلة للتعديل.
ـ يتفق مع املالحظات التجريبية ويفرسها بنجاح.
فصلة؛ مبا ُيكننا من مقارنة
ـ يستطيع إيجاد تنبؤات ومالحظات مستقبلية ُم َّ
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املالحظات التجريبية مع التنبؤات النظرية التي أنتجها النموذج ،والحكم بنا ًء عىل
ذلك بنجاح أو فشل النموذج.
فمثالً :نظرية أرسطو عن العنارص األربعة؛ حيث تكون األشياء يف العامل مك َّونة من
رصف بطرق للوصول
أربعة عنارص؛ هي :املاء ،والهواء ،والنار ،واألرض ،وأن األشياء تت َّ
إىل أهدافها ،هي نظرية (أنيقة) ،وال تحتوي عىل عنارص اعتباطية قابلة للتعديل،
ولكنها مل تكن تولد لنا تنبؤات ملالحظات ُيكننا أن نجريها يف تجاربنا ،وحني كانت
تُعطي بعض التنبؤات فإنها مل تكن تتوافق مع املالحظات التجريبية كث ًريا؛ فمثال
إحدى تلك التنبؤات كان أن األشياء الثقيلة يجب أن تسقط بشكل أرسع من األشياء
الخفيفة؛ ألن هدفها هو السقوط ،ومل يسرتع ذلك انتباه أحد ليخترب ذلك إىل حني جاء
جاليليو ،الذي يُقال إنه أسقط جسمني أحدهام أثقل من اآلخر من برج بيزا املائل؛
لريى أنهام اكتسبا الرسعة بشكل متساوٍ.
 ...إن املعايري أعاله غري موضوعية ()Subjective؛ فاألناقة مثالً أم ٌر ليس من
السهل قياسه ،ولكن األناقة يف النامذج والقوانني أم ٌر يُثمنه العلامء كث ًريا؛ فالقوانني
معنيَّة بأن تُعرب عن مجموعة كبرية من الظواهر املنفردة يف معادالت رياضية أبسط
من التع ُّدد يف الحاالت الفردية .واألناقة تتعلق بشكل النظرية وهيئتها ،ولكنها (أي
األناقة) ُمرتبطة بالتقليل من العنارص القابلة للتعديل يف تلك النظرية؛ فالنظرية
امل ُع َّبئة بالعنارص القابلة للتعديل حسب الرغبة ليست أنيقة كث ًريا ،وحسب تعبري
آينشتاين؛ فالنظرية يجب أن تكون بسيطة قدر اإلمكان ،ولكن ليس أبسط من ذلك؛
فالنظرية التي يُشكلها صاحبها لتوائم املالحظات التجريبية ـ عىل غرار الخياط
الذي يُفصل الثوب عىل مقاس الزبون ـ هي أقرب للفهرس لتلك الظواهر الطبيعية
تفس تلك الظواهر واملالحظات ،وتق ِّدم
واملالحظات التجريبية منها إىل النظرية التي ِّ
تنبؤات مستقبلية ..إننا سرنى يف الفصل الخامس كيف أن العديد من العلامء ينظرون
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لـ»النموذج املعياري» لنشوء الكون عىل أنه غري أنيق؛ فمع أنه تنبأ بنجاح وجود عدد
من الجسيامت قبل اكتشافها تجريبيًّا ،ومع أنه تنبأ بنجاح نتائج العديد من التجارب
قبل إجرائها ،إال أن هذا النموذج يحتوي عىل الكثري من العنارص القابلة للتعديل عىل
شكل الثوابت امل ُستعملة يف املعادالت ،والتي تحتاج منا أن نح ِّددها بأنفسنا حتى
تتواءم تنبؤات النظرية مع النتائج التجريبية؛ يف حني أن تلك الثوابت كان يجدر بها
أن تكون من نتائج النظرية نفسها ،وليست وليدة رغبتنا يف مواءمة التنبؤات بالنتائج.
أما بالنسبة للمعيار الرابع للنامذج الجيدة؛ وهو :القدرة عىل تقديم تنبؤات
مستقبلية ،فإن العلامء دامئًا ينظرون بإعجاب إىل النظرية والنموذج عندما يكتشفون
أن تنبؤاته قد طابقت التجارب الجديدة ،أو نتائج الرصد واملراقبة والقياس الجديدة،
يف حني أنه يف حالة النموذج الذي ال تطابق تنبؤاته النتائج املرصودة ،فإن رد الفعل
األويل قد يكون لدى العلامء أن هناك أمرا ً غري صحيح بالتجربة نفسها ،وحتى إن ثبت
أنه ليس هناك يشء خاطئ بالتجربة ،فإن العلامء قد ال يتخلُّون عن النموذج دفعة
واحدة ،وإمنا يحاولون إجراء تعديالت وإصالحات عىل النموذج إىل حد ما ،ولكن كلام
ُ
معي ،فإن
كثت تلك اإلصالحات قلَّت أناقة النموذج ،وحينام تصل التعديالت إىل حد َّ
ذلك يعني الحاجة إىل بناء منوذج جديد متا ًما .ومن أمثلة النامذج التي مت َّخضت عنها
مناذج جديدة تحت ضغط املالحظات واملراقبات الجديدة :منوذج «الكون الساكن»؛
ففي العرشينيات من القرن العرشين كان العلامء يعتقدون أن الكون ساكن أو ثابت
يف حجمه ،إىل أن نرش «إدون هبل» يف 1929م نتائج مراقباته الفلكية التي تشري إىل
أن الكون يف توسع ،والجدير بالرتكيز هنا :أن هبل مل يُالحظ مبارشة توسع الكون ،وإمنا
تغي خصائص الضوء امل ُنبعث عن املج َّرات األخرى؛ األمر الذي ُيكن حدوثه
الحظ ُّ
التغي من منوذج الكون الساكن
تغي موقع تلك املجرات بالنسبة لنا ،ولكن هذا ُّ
عند ُّ
إىل منوذج الكون املتوسع مل يتم قبوله دفعة واحدة من قبل بعض العلامء اآلخرين؛
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تغي خصائص
مثل :فرتززوييك؛ حيث حاول بعضهم إيجاد تفسريات فرضية لظاهرة ُّ
الضوء القادم من املجرات األخرى .وبالفعل؛ فقد استمر بعض العلامء بالتمسك
لعقود بعد هبل بنموذج الكون الساكن ،إىل أن تراكمت املالحظات التي دفعتهم إىل
تغيري النموذج امل ُعتمد.
 ...إننا يف سبيل بحثنا الكتشاف القوانني الحاكمة للكونَ ،م َررنا بع َّدة نظريات
ومناذج؛ من قبيل :منوذج العنارص األربعة ،والنموذج البطليمويس ،ومنوذج االنفجار
العظيم...وغريها ،ومع كل منوذج مررنا به ،فإن مفاهيمنا عن الواقع واملك ِّونات
تتغي باستمرار .ولنأخذ الضوء كمثال عىل ذلك؛ فقد كان نيوتن
األساسية للكون كانت َّ
يعتقد أن الضوء مك َّون من جسيامت؛ األمر الذي كان يُفرس بنجاح انطالق الضوء يف
خطوط ُمستقيمة ،كام استخدم نيوتن نفسه هذه الخاصية يف منوذجه لتفسري ظاهرة
انكسار الضوء عند تغري الوسط الذي يقطعه ،ولكن منوذج نيوتن لجسيمية الضوء مل
يستطع تفسري ظاهرة الحظها نيوتن بنفسه؛ وهي :ظاهرة حلقات نيوتن الضوئية؛ يف
حني أن نفس الظاهرة ُيكن تفسريها بنجاح يف منوذج آخر يفرتض أن الضوء عبارة عن
موجات «بدال عن الجسيامت»؛ وذلك عن طريق خاصية التداخل املوجي .ويف عرضنا
هذا املوجز للكتاب لن نتع َّرض للتفاصيل التقنية للظاهرة ،أو لتفسريها عرب التداخل
املوجي؛ حيث يستطيع القارئ الرجوع لنفس الكتاب يف حالة رغبته يف قراءة النص
ُمبارشة .املهم ُهنا؛ هو :أنه يف القرن التاسع عرش امليالدي ،كانت خاصية التداخل
املوجي للضوء ت ُعترب دليالً عىل صحة نظرية َم ْوج َّية الضوء ،و خطأ نظرية ُجس ْي ِم َّية
الضوء ،إىل أن أظهر آينشتاين ـ يف بدايات القرن العرشين ـ من خالل ظاهرة «األثر
الكهروفوتوين» أن طبيعة الضوء كام هي موجية فإنها أيضً ا جسيمية ،أو بعبارة أخرى
فإن للضوء خصائص موجية وأخرى جسيمية يف الوقت ذاته.
لقد أَلِ َف اإلنسان ظاهرة املوجات؛ من خالل مالحظته للتموجات املائية عىل
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سطح بركة ماء حينام يرمي بها قطعة حجر صغرية؛ فريى املوجات ،ويرى أيضً ا تداخلها
الب َّناء حينام يرمي حج ًرا آخر ُمبارشة ،وكذلك أَلِ َف اإلنسان ظاهرة الجسيامت؛ من خالل
كل األجسام حوله ،ولكن أن يكون لليشء الواحد طبيعة املوجات وطبيعة الجسيامت يف
مم مل يألفه اإلنسان يف حياته اليومية؛ لذا نرجع لنقول إن ثنائيات
وقت واحد ،فإن ذلك َّ
مثل هذه حيث تقوم نظريتان مختلفتان ج ًّدا بتقديم وصف دقيق لنفس الظاهرة؛
هي تعزيز ملفهوم واقع النموذج الذي تح َّدثنا عنه سابقا؛ فكال النظريتني تقوم بتفسري
بعض خصائص الظاهرة ،وال ُيكن أن نصف إحدى تلك النظريتني بأنها أكرث واقعية
من األخرى .وحينام ننقل الكالم للقوانني التي تحكم الكون ،فإننا نستطيع القول بأنه
ال توجد نظرية رياضية واحدة أو منوذج ريايض واحد يستطيع تقديم وصف أو تفسري
ُمتكامل لكل ناحية من أنحاء الكون .و ِع َوضً ا عن ذلك ـ وكام أسلفنا يف الفصل األول ـ
فإن هناك شبكة من النظريات املُرتابطة التي كل منها يقوم بتفسري ووصف جانب من
الكون دون الجوانب األخرى .وهذه الشبكة نسميها بنظرية (م) املك َّونة من النظريات
الجزئية فيها ،ومع أن شبكة النظريات املختلفة ليس هو ما كان الفيزيائيون يطمحون
ٌ
مقبول يف ظل مفهوم واقع النموذج.
إليه لعقود من الزمن ،إال أن هذا األمر
 ...إننا سنتعرض أكرث للخاصية الثنائية للضوء ولنظرية (م) يف الفصل الخامس،
إال أننا نرغب يف تقديم مبدأ أسايس جديد يف النظرية الكمية؛ وهو :مبدأ «التواريخ
البديلة» ()Alternative Histories؛ ويف هذا املبدأ فإن الكون ليس له وجود واحد
أو تاريخ واحد ،وإمنا كل نسخة ُممكنة من الكون ،فإنها موجودة يف نفس الوقت عرب
ما يُسمى بـ«الرتاكب الكمي» .وقد يبدو هذا األمر شني ًعا للوهلة األوىل بقدر شناعة
افرتاضنا بأن الطاولة تختفي من الغرفة عندما ال نكون يف نفس الغرفة ملراقبة ورؤية
تلك الطاولة ،إال أن هذه النظرية وهذا النموذج قد نجحا يف كل اختبار تجريبي
أُخضعا له حتى اآلن!!

الفصل الرابع
التواريخ البديلة
(The Alternative
)Histories

الفصل الرابع :التواريخ البديلة ()The Alternative Histories
أ ـ الطبيعة املزدوجة لألشياء (:)The Dual Nature
يبدأ الكاتب الفصل الرابع بعرض تجربة علمية متَّت يف العام 1999م؛ وت ُسمى
بـ«تجربة الشق املزدوج» ( Doubleـ  ..)Slit Experimentوتجربة الشق املزدوج
متَّت باستخدام الضوء فقط يف بدايات القرن التاسع عرش ،ثم أُجريت باستخدام
اإللكرتونات يف العام 1927م ،والتجربة التي يتح َّدث عنها الكاتب هنا هي بتعديل
بسيط للتجربة األصلية؛ وكان يتم يف هذه التجربة تصويب جزيئات كان كل منها
مكوناً من  60ذرة كربون (وأطلقت تسمية كرات بَيك عىل تلك الجزيئات) عىل لوح
كان يحتوي عىل شقني رفيعني ج ًّدا (حوايل  50نانومرتًا) ،وتم مراقبة تلك الجزيئات
وهي تخرج من خالل الشقني عىل لوح حساس خلف الجدار ذي الشقني .وما الحظه
فريق التجربة النمساوي؛ هو :أن الجزيئات التي تخرج من الشقني وتالمس اللوح
الحساس خلفه ،تشكِّل نو ًعا من التداخل املوجي الذي يحوي مناطق تداخل بناءة
ومناطق تداخل ه َّدامة (لالختصار :ال نتع َّرض هنا بالرشح التفصييل للجوانب العلمية
ويكن للراغبني باالستزادة
لتجربة الشق املزدوج أو لعمليات التداخل املوجيُ ،
الرجوع إىل نفس الكتاب ،أو إىل مصادر أخرى عىل شبكة املعلومات الدولية
«اإلنرتنت») .موضع الشاهد هنا؛ هو :أن الجزيئات كام نتخيلها هي ُجسيامت شبيهة
بكرات (وبالفعل هذه هي التسمية التي أطلقناها عليها؛ حيث ذكرنا أنها ُسميت
بـ«كرات بَيك») ،ولكن لو كانت أجسا ًما كروية بالفعل؛ فإنها كانت ستخرج من
الشقني وتستقر عىل اللوح الحساس يف منطقتني اثنتني فقط ،ومل تكن لتس ِّبب أمنا َط
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حي
التداخل املوجي التي الحظها فريق العلامء يف التجربة؛ وليك نفهم ما الذي َّ
العلامء ،نذكر هنا :أننا ُيكن أن نُجري نفس التجربة ،ولكن ليس بقذف أجسام كروية
عىل الشقني ،وإمنا بإرسال موجات ماء إىل الشقني ،ومالحظة ما سيح ُدث خلف جدار
الشقني عىل اللوح الذي تقع عليه تلك املوجات .ويف الحاالت االعتيادية ،فإن موجات
املاء ـ مثالً ـ كانت ستشكل أمناطاً من التداخل املوجي؛ بحيث يكون تداخال بنا ًء يف
مناطق (موجة ذات قمة عالية أكرب من قمة املوجة األصلية) ،ويكون تداخالً ه َّداماً
يف مناطق أخرى (موجة ذات قمة منخفضة أصغر من قمة املوجة األصلية) ،وهذا
عم نعلم أن طبيعته موجية؛ مثل :تيارات
األمر مفهوم متا ًما حينام يكون الحديث َّ
املاء (مثالً) ،ولكن حينام نقذف جدار الشقني بأجسام كروية ،ونالحظ أمناط التداخل
املوجي عىل اللوح الحساس خلفه ،فإن ذلك أم ٌر كان مح ًريا ج ًّدا للعلامء؛ فهو يعني
أن تلك األجسام الكروية (الجزيئات املكونة من  60ذرة كربون ،أو كام سميناها
بـ«كرات بَيك») لها طبيعة موجية مثل تيارات املاء التي نالحظها يف البحر واملحيط،
«إن حقيقة أن الجسيامت املادية مثل اإللكرتونات تسلك سلوكًا شبي ًها مبوجات املاء،
كان مام أوحى بنشوء الفيزياء الكمية» ،وحيث إننا ال نرى ظاهرة التداخل املوجي
يف األجسام الكبرية؛ مثل :الربتقال ،أو كرة القدم...أو ما شابه ذلك ،فإ َّن من اهتاممات
أي حجم من ال ُجسيامت
العلامء ـ منذ تجربة الشق املزدوج ـ كان أن يعلموا إىل ِّ
امل ُستعملة يف التجربة ُيكن الحصول عىل ظاهرة التداخل املوجي .وكام رأينا ،فقد
أمكنهم ذلك باستخدام جزيئات ضخمة ج ًّدا؛ مثل :كرات بَيك التي تحوي ستني ذرة
كربون .ويأمل العلامء الحصول عىل التداخل املوجي باستخدام الفريوسات التي هي
أكرب كث ًريا يف حجمها من تلك الجزيئات الضخمة ،وهي أقرب يف سلوكها إىل الكائنات
الحية أيضً ا.
إذن؛ فخالصة القول مام سبق حتى اآلن يف هذا الفصل؛ هي :أن الجسيامت
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املادية تسلك سلوكاً مزدو ًجا؛ فهي تسلك تارة سلوك األجسام ،وتسلك تارة أخرى سلوك
املوجات .وقد كُنا قبل تجارب الشق املزدوج نعتقد أن األشياء إ ًّما أجسام أو أمواج،
وكانت قسمتنا هذه لألشياء مانعة للتداخل بني القسمني؛ فام هو جسم ليس مبوجة،
وما هو مبوجة ليس بجسم ،ولكن هذا الحاجز بني الجسم واملوجة أصبح أقل صالبة،
وبدأ بالسامح لبعض األشياء من كل قسم باالنتامء للقسم الثاين أيضً ا .قد يتذكَّر القارئ
الكريم أننا يف عرض الفصل الثالث للكتاب ذكرنا أن آينشتاين استطاع من خالل األثر
يبي أن الضوء الذي كنا نعتقد أنه ذو طبيعة موجية فقط له أيضً ا
الكهروفوتوين أن ِّ
طبيعة جسيمية ،وقد تم قبول وهضم تلك االزدواجية بسهولة أكرث ،ولكن تجربة الشق
املزدوج عربت الحدود بني الجسيم واملوجة باالتجاه املخالف أيضً ا؛ فب َّينت أن الجسيامت
لها طبيعة موجية أيضً ا ،وكان قبول وهضم هذه االزدواجية صعبًا أكرث.
األمر اآلخر الذي كان ُمح ًريا ـ رمبا بدرجة أكرب ـ يف تجربة الشق املزدوج؛ هو:
أننا نحصل عىل نفس النتائج من أمناط التداخل املوجي حينام نقذف جدار الشق
املزدوج ب ُجسيم واحد فقط كل ع َّدة ثوانٍ  ،أو بفوتون ضويئ واحد كل ع َّدة ثوانٍ ؛ األمر
الذي كان يعني أن الطبيعة املوجية مل تكن فقط خاصية ملجموعة الجسيامت أو
الفوتونات التي تتداخل مع بعضها البعض (أي :الجسيامت مع الجسيامت األخرى ،أو
الفوتونات مع الفوتونات األخرى) ،وإمنا كان نفس الجسيم الواحد أو نفس الفوتون
الواحد عبارة عن موجة تنقسم إىل موجتني اثنتني عند مرورها من الشقني االثنني (أو
كل
تنقسم إىل عدد أكرب من املوجات حسب عدد الشقوق يف الجدار)؛ بحيث أن َّ
واحدة من تلك املوجتني الناتجتني عن الشقني االثنني ،تداخلتا مع بعضهام البعض
إلنتاج أمناط التداخل املوجي عىل اللوح الحساس .أو بعبارة أخرى :فإن كل جسيم
وكل فوتون كان يعرب من كال الشقني م ًعا يف آن واحد ،أو تخيل أنك تدخل بناية ما
من مدخلني اثنني (أو أكرث) لنفس البناية يف نفس الوقت!!
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ب ـ مبدأ الالحتمية (:)The Uncertainty Principle
ينتقل الكاتب يف الفصل
وبعد تأسيس مسألة الطبيعة املزدوجة للجسيم ـ املوجةُ ،
الرابع إىل دعامة أساسية ومبدأ ُمهم ج ًّدا يف الفيزياء الكمية؛ وهو :مبدأ الالحتمية
(أو ما تسميه بعض الكتب املكتوبة بالعربية بـ«مبدأ الشك») ..ففي العام 1926م،
وضع عامل الفيزياء النظرية األملاين ورنرهايزنربج( )Werner Heisenbergأسس
ينص عىل :أن هناك حدو ًدا إلمكانية قياس بعض الكميات يف
مبدأ الالحتمية؛ الذي ُّ
الوقت ذاته ،من قبيل قياس موضع الجسيم وقياس رسعته يف الوقت عينه .أو بعبارة
أخرى :كلام ازدادت دقة قياس موضع الجسيم ،انخفضت يف اآلن نفسه دقة قياس
رسعة الجسيم نفسه (والعكس صحيح) .ويف عامل الجسيامت الدقيقة؛ حيث تكون
الرسعات عالية ،والكتل صغرية ،فإن أثر فقدان الدقة يبدو واض ًحا ج ًّدا .وبنا ًء عىل
الفيزياء الكمية ،فإنه بغض النظر عن مقدار املعلومات التي بحوزتنا ،وبغض النظر
عن قدراتنا الحاسوبية ،فإن نتائج العمليات الفيزيائية ال ُيكن التنبؤ بها بحتمية؛
أساسا «محددة أو محتومة»« ،عوضً ا عن ذلك ،فإن الطبيعة تحدِّ د
ألنها ليست ً
مستقبل حالة أي نظام عرب عملية غري حتمية .وبعبارة أخرى ،فإن الطبيعة ال تُ يل
نتيجة أية عملية فيزيائية أو تجربة ،حتى يف أبسط الحاالت ،وإمنا تسمح بعدد من
النهايات املختلفة التي متلك كل منها احتامالً رياض ًّيا معيناً للحدوث يف الواقع» .وما
يُريد الكاتب قوله هنا؛ هو :أن الطبيعة ال تخضع لنظام ِعلل وأسباب ثابتة؛ بحيث
أن معرفتنا بالعلة والسبب يف بداية التجربة أو قبلها يجعلنا عىل علم حتمي ومعرفة
تظل هناك إمكانيات كثرية ُمرشَّ حة
ُمسبقة باملعلول والنتيجة يف نهاية التجربة ،وإمنا ُّ
لتكون نتيجة التجربة أو العملية الفيزيائية ،ولكل إمكانية منها احتامل نجاح ُمح َّدد
للتحقق والحصول ،ولكن يظل ذلك احتامالً ال أكرث ،وال يصل إىل حد الحتمية مهام
حاولنا اإلحاطة باملعلومات أو الحساب أو التنبؤ.
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«قد يبدو أن الفيزياء الكمية تق ِّوض فكرة أن الطبيعة محكومة بالقوانني ،ولكن
ذلك غري صحيح .و ِعوضا عن ذلك ،فإن الفيزياء الكمية تفرض علينا نوعا جديدا من
الحتمية»؛ فقوانني الطبيعة تحتم االحتامالت (وليس النتائج) ملختلف الحاالت التي كُنا
مستقبل العمليات الفيزيائية .وما يقصده الكاتب مبايض ومستقبل
ً
نعتربها ماض ًيا أو
العمليات الفيزيائية؛ هو :أننا يف العلوم التجريبية نسعى أحيانا ملعرفة الحالة ،والوضع
الذي كان عليه نظام معني قبل فرتات من الزمن قد تصل إىل باليني السنني (كام يف حالة
دراسة كيفية نشوء الكون) ،ونسعى أحياناً أخرى ملعرفة الحالة والوضع الذي سيكون
عليه ذلك النظام بعد فرتات من الزمن قد تصل إىل باليني السنني (كام يف حالة بحثنا
ملستقبل الكون مثالً) .ويف كلتا الحالتني ،فإننا ال نستطيع أن نح ِّدد ـ بحتمية ـ كيف كان
مايض أو كيف سيكون مستقبل هذا النظام الذي ندرسه ونبحث فيه! بل إن أقىص ما
نستطيع الحصول عليه من دراساتنا وبحوثنا ـ طبقا ملبدأ الالحتمية ـ هو أن نحصل عىل
عدد (كبري ج ًّدا أحيانًا) من اإلمكانيات والسيناريوهات والفرضيات ملايض أو مستقبل
النظام ،تحت البحث مع احتامل ريايض» ُمحدَّد» لكل واحدة من تلك اإلمكانيات
والسيناريوهات والفرضيات للاميض أو املستقبل يف ذلك النظام« ،ومع أن ذلك قد
يكون غري مستساغ للبعض ،إال أن عىل العلامء أن يتقبلوا النظريات التي تتوافق مع
التجارب العلمية ،وليس التي تتوافق فقط مع أفكارهم املسبقة».
«إن ما يتطلبه العلم من أية نظرية؛ هو :أن تكون قابلة لالختبار ،ولو كانت
الطبيعة االحتاملية لتنبؤات الفيزياء الكمية غري قابلة للتأكيد أو النفي ،لكان ذلك
يعني أن النظريات الكمية ال ترتقي ملستوى النظريات املقبولة علم ًّيا .ولكن الحال
هي أن تلك الطبيعة االحتاملية لتلك التنبؤات قابلة لالختبار والتمحيص؛ فمثال:
ُيكننا أن نعيد إجراء تجربة ما عد ًدا من امل َّرات ،ونتأكد ما إذا كان تكرار النتائج
املختلفة فيها يتوافق مع االحتامالت املتنبأ بها».
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نحتاج إىل وقفة قصرية للتأكد من أننا رشحنا فكرة الكاتب مبا ال يقبل الشك
هنا؛
ُ
فيها؛ ألن مبدأ الالحتمية يلعب دور عمد الخيمة يف أبحاث الفيزياء الكمية ،ولو
ٌ
مقبول ج ًّدا.
رصفنا بعض الوقت والجهد اإلضافيني يف رشحه ،فإن ذلك استثام ٌر
نستعمل كلمة «احتامل» يف الحياة اليومية بطريقة تختلف عن الطريقة
ُ
إننا
التي تستعملها بها الفيزياء الكمية لوصف اإلمكانيات لنتائج العمليات الفيزيائية
شخصا (ولنسمه أحمد) يرمي
والتجارب؛ فمثالً ـ واملثال للكاتب ـ لو كنا نراقب
ً
بالسهام لو ًحا عليه دوائر متفاوتة املساحة و ُمتحدة املركز ،فإننا نستطيع أن نقول إن
احتامل إصابة أحمد ملركز الدوائر بسهم هو ( % 10عىل سبيل املثال) ،ونقصد بذلك
أنه لو رمى مبائة سهم فإنه قد يصيب يف عرشة منها مركز الدوائر ،وهذا تنبؤ احتاميل
ال حتمي كام نرى ،ولكن هذا االحتامل وهذه الالحتمية نابعة من عدم إحاطتنا
العلمية بالطريقة التي يُطلق بها أحمد سهامه تلك ،ولو كان بإمكاننا أن نعلم بالدقة
معلومات أكرث عن مقدار شد أحمد لوتر القوس ،ومقدار مرونة ذلك الوتر وطول
السهم وكتلته وانسيابيته ورسعة الرياح واتجاهها ،والرطوبة يف الجو ،ودقة نظر
أحمد ،ومقدار التوتر يف عضالته ،وزاوية تصويبه ،والكثري من املعطيات األولية عن
وضع أحمد وهو يص ِّوب السهم للهدف ،فإننا ـ باالستعانة بحاسوب ذي قدرات
جيدة ،وباالستعانة مبهارات شخص متمرس بالرياضيات والفيزياء ـ سنستطيع بشكل
حتمي أن نح ِّدد أين سيقع السهم عند تسديده ،ولن نحتاج الستعامل االحتامالت.
إذن؛ فحاجتنا إىل االحتامالت يف التنبؤ بنتيجة عملية تسديد شخص ما لسهم لهدف
ما ،هي نابعة من جهلنا بامل ُعطيات األولية لتلك العملية ،وقصورنا عن اإلحاطة
بالكثري من املؤثرات التي قد تتداخل للتأثري يف نتيجة إطالق السهم.
جسيم صغ ًريا ج ًّدا ـ مثل :اإللكرتون ـ تجاه جدار ذي
ويف املقابل ،عندما نٌطلق
ً
شقني (كام يف التجربة أعاله) ،فإن هناك احتامالً « ُمحد ًدا» كب ًريا بأن مير اإللكرتون
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من أحد الشقني تجاه اللوح الحساس خلفه ،ولكن هناك أيضً ا احتامل صغري بأن
نجد ذلك اإللكرتون يف نهاية نجم «ألفا قنطورس» ،وهناك احتامل صغري أيضً ا أن
نجد ذلك اإللكرتون يف فطرية مدرس الفيزياء الكمية يف مقهى الكلية أثناء االسرتاحة.
وهذا االحتامل ليس ناب ًعا من عدم إحاطتنا العلمية بأي من املعطيات يف بدء التجربة
وقبل إطالق اإللكرتون؛ ألنه ـ وحسب مبدأ الالحتمية ـ مهام جمعنا من معلومات
ومعطيات أولية عن وضع اإللكرتون وما حوله قبل التجربة ،ومهام كان حاسوبنا قويًّا،
فإن ذلك لن يح ِّول التنبؤ االحتاميل إىل تنبؤ حتمي كام فعلنا يف حالة إطالق السهم.
إذن؛ الطبيعة االحتاملية للتنبؤات يف الفيزياء الكمية؛ هي :خاصية ذاتية يف الطبيعة
الكمية ،وليست وليدة الجهل وقلة املعلومات ،وهذا فارق أسايس بني االحتامالت
يف حياتنا اليومية ،وبني االحتامالت يف عامل الفيزياء الكمية« ،ففي الفيزياء الكمية
تعكس االحتامالت عشوائية أساسية يف الطبيعة .إن النموذج الكمي للطبيعة يحوي
مبادئ تتضارب ليس فقط مع خرباتنا يف الحياة اليومية ،وإمنا أيضً ا مع مفاهيمنا
الحدسية عن الواقع ،وإن كنت تجد ذلك غري ًبا وصعب التصديق فإنك بذلك تشارك
هذا اإلحساس آينشتاين وريتشارد فاينامن ،الذي قال (أعتقد أن من اآلمن أن أقول
إنه ال يوجد من يفهم الفيزياء الكمية)؛ قاصدً ا بذلك صعوبة هضم نتائج الفيزياء
الكمية عىل الصعيد الفلسفي .ولكن الفيزياء الكمية تتفق مع املالحظات واألرصاد،
ومل يحدث إىل اآلن أن فشلت يف أي اختبار .وقد تم إخضاعها الختبارات أكرث من
أية نظرية أخرى يف العلوم الطبيعية».

ج ـ صيغة فاينامن (:)Feynman Formulation
ثم يأخذ الكاتب املوضوع إىل درجة أكرب من الغرابة؛ حيث يعرض منوذج العامل
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األمرييك ريتشارد فيليبس فاينامن (فاينامن اختصارا ً) يف تفسري نتائج تجربة الشق
املزدوج؛ فلو افرتضنا أننا أنشأنا جدا ًرا كب ًريا به منفذان يتَّسع كل منهام ملرور كرة
قدم منها ،وك َّررنا تجربة الشق املزدوج باالستعانة بهذا الجدار الكبري ،وبقذف كرات
القدم عربها (بدالً من اإللكرتونات) ،فإننا سنجد أن كل واحدة من كرات القدم قد
سلكت منفذًا واح ًدا فقط من املنفذين دون اآلخر ،يف حني أننا نجد أن تجربة الشق
املزدوج باستخدام اإللكرتونات (أو الجزيئات املسامة بـ«كرات بَيك») تعطي من
أمناط التداخل املوجي خلف الجدار ما يُوحي لنا بأن كل واحدة من تلك اإللكرتونات
قد م َّرت عرب املنفذين م ًعا يف آن واحد ،أو لنقل إن كل إلكرتون منها كان عىل علم
بكل املنافذ املوجودة يف الجدار أمامه؛ بحيث أن تلك املعرفة لدى تلك اإللكرتونات
قد أثرت عىل سلوكه يف مروره عرب الشقني م ًعا .ويستنتج فاينامن من ذلك أن كل
جسيم (إلكرتون) ال ميلك مسا ًرا واح ًدا ُمح َّددا ً منذ انطالقته باتجاه الجدار ذي الشقني
وحتى استقراره عىل اللوح الحساس خلف الجدار؛ وذلك ـ حسب فاينامن ـ ال
أي مسار من نقطة البدء إىل نقطة االنتهاء ،بل يعني أن
يعني أن اإللكرتون مل يتخذ َّ
ذلك اإللكرتون قد اتخذ كل املسارات امل ُمكنة يف نفس الوقت بني نقطة البدء وحتى
نقطة االنتهاء« ،وهذا األمر ـ حسب فاينامن ـ هو ما يجعل الفيزياء الكمية ُمختلفة
جدًّ ا عن الفيزياء النيوتونية» ،وقد يبدو لنا ذلك من رضوب الخيال العلمي ،ولكنه
ليس كذلك ،بل إن فاينامن ترجم افرتاضه ذلك إىل صيغة رياضية تُسمى بـ«تواريخ
فاينامن التجميعية» (قد تختلف الرتجمة من كتاب آلخر) (Feynman Sum Over
نبي غرابة منوذج فاينامن ،فإننا نستطيع القول إن اإللكرتون الذي
 ،)Historiesوليك ِّ
انطلق نحو الجدار ذي الشقني قد عرب رحلته باتجاه اللوح الحساس ،مرو ًرا بكل
الطرق امل ُمكنة له يف الكون ،والتي قد تكون مرو ًرا باملطعم الذي يقع عىل بُعد ع َّدة
بأي مكان آخر
مبانٍ بالغرب من منزلك ،ومرو ًرا بكوكب امل ُشرتي لع َّدة مرات ،ومرو ًرا ِّ
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يف أقايص الكون .وهذا هو تفسري فاينامن لكيفية معرفة اإللكرتون بوجود منافذ
أخرى (شقوق أخرى) يف الجدار الذي يعربه ،ومع أن تفسري فاينامن ومنوذجه يفوق
يف غرابته ما ُيكننا أخذه عىل محمل الجد عادة ،إال أن منوذجه هذا (حسب رأي
الكاتب) قد أثبت أنه أكرث فائدة من النامذج التي سبقته يف الفيزياء الكمية.

د ـ التواريخ البديلة ومجموع التواريخ
(:)The Alternative Histories and The Sum Over Histories
الكاتب يرى من املهم أن يتع َّمق يف رشح بعض الجوانب التقنية من صيغة
فاينامن ،وسننقل باختصار بعض ما يعرضه يف هذا األمر؛ حيث يرشح كيف أن
ال ُجسيم يف انطالقته من النقطة (أ) إىل النقطة (ب) ،يرشع يف تجربة عينات من كل
طريق ُممكن بني النقطتني (أ) و(ب) ،ومن كل طريق ُمحتمل يحصل الجسيم عىل
رقم ُيثل (طو ًرا من أطوار املوجة)؛ حيث ُيثل ذلك الرقم موق ًعا من املوجة املحتملة
لذلك الطريق (قمة املوجة أو قاعها أو يف نقطة محددة فيام بينهام) ،وتقوم صيغة
فاينامن الرياضية بجمع كل أرقام األطوار املوجية لكل الطرق املحتملة لتحصل عىل
ما يسمى بـ«سعة االحتامل» أو «مدى االحتامل» (،)Probability Amplitude
وبالحصول عىل مربع سعة االحتامل ،نحصل عىل االحتامل الريايض بقطع الجسيم
للمسافة بني (أ) و(ب) .وبالنسبة لألجسام الكبرية ،فإن أفضل احتامل تحصل عليه
تلك األجسام هو الذي يدعم طريق سري مبارش بني النقطتني (أ) و(ب)؛ ولهذا السبب
نالحظ أننا عندما نركُل كرة القدم مثالً؛ فإنها تسري يف خط ُمح َّدد وواضح لنا ،ولكن
هذا الوضوح يف خط السري يُصبح أقل يف حالة الجسيامت الصغرية ج ًّدا.
وكام استطاعت صيغة فاينامن التعامل مع احتامالت حركة جسيم واحد بني
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نقطتني ،فإنها أيضً ا تستطيع أن تتعامل مع أنظمة كبرية كالكون كله مثالً« ،وبني
الحالة االبتدائية للنظام (الكون مثالً) وبني حالته حني نقيس ونرصد خواصه يف
وقت ما ،فإن تلك الخواص تتط َّور بطريقة ما .وهذا التطور لخواص ذلك النظام بني
الحالة االبتدائية وحالته أثناء القياس والرصد هو ما يسميه علامء الفيزياء بـ«تاريخ
النظام» ( ،»)System’s Historyويف تجربة الشق املزدوج ُيكننا أن نقول إن تاريخ
النظام هو الخط الذي يقطعه اإللكرتون بني لحظة إطالقه ولحظة وصوله إىل اللوح
الحساس ،وكام رأينا (طبقا لصيغة فاينامن) فإن فرصة وصول اإللكرتون ـ يف تجربة
الشق املزدوج ـ إىل نقطة معينة عىل اللوح الحساس تعتمد عىل كل الطرق امل ُمكنة
له أخذها ،وكذلك نستطيع القول إن فرصة أن نجد نظا ًما معيناً مثل الكون يف حالة
ُمعينة يعتمد عىل كل التواريخ امل ُمكنة التي كان النظام (الكون) يستطيع أن يعيشها
بني لحظة حالته االبتدائية ولحظة قياسنا ومراقبتنا ورصدنا له ،وهذا هو السبب يف
التسمية «التواريخ البديلة» أو «مجموع التواريخ» ،والتي يُقصد بها «السيناريوهات
البديلة» أو «مجموع السيناريوهات» ،التي كان من املمكن للكون أن يعيشها منذ
بدئه وحتى لحظة مراقبتنا له.

هـ ـ أثر املراقب (:)Observer Effect
أي نظام دون أن ت ُساهم يف التغيري
يف الفيزياء الكمية ،فإنك ال تستطيع أن تراقب َّ
فيه يف نفس لحظة املراقبة له؛ وبالتايل تكون جز ًءا من التجربة أو املالحظة نفسها،
أو بعبارة أخرى ال ُيكنك أن تعلم كيف كانت التجربة ستكون ،أو كيف كان النظام
سيكون ،لو مل تكن تراقبه ..فام هو السبب يف ذلك؟
عندما ت ُريد أن تنظر إىل يشء أمامك ،فإنك تحتاج ألن تسلط الضوء عىل ذلك
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اليشء ،فإن كان ما تريد النظر إليه عبارة عن اليقطني (القرع)؛ فإن شعاع الضوء الذي
ستُسلطه عىل اليقطني لن يؤثر كث ًريا يف اليقطني نفسه ،وبإمكانك أن ترى اليقطني
كام هو دون تأثري ملحوظ عليه ،ولكن إذا سلطنا الضوء عىل ُجسيم دقيق (مثل:
وتغي
اإللكرتون) بغية ُمالحظته ،فإن الفوتونات يف الضوء ستتفاعل مع اإللكرتون ِّ
من خصائصه الفيزيائية؛ وبالتايل فإن ما ستُالحظه أثناء عملية املراقبة والرصد هو
التغي.
التغي فيه ،وليس اإللكرتون قبل حدوث ُّ
اإللكرتون بعد حدوث ُّ
ولعل الفكرة تبدو إىل اآلن بسيطة مبا يكفي لتجاهلها كأمر بديهي ال أهمية
له ،ولكن لرنى عواقبها من خالل تطبيقها عىل تجربة الشق املزدوج؛ ففي صيغة
أي طريق يسلكه كل إلكرتون من إطالقه إىل وصوله للوح
فاينامن :نحن ال نعلم َّ
الحساس؛ لذلك فإن صيغة فاينامن ملجموع التواريخ املحتملة (مجموع الطرق
املحتملة لإللكرتون من إطالقه إىل وصوله) تحسب لنا االحتامالت لكل طريق منها،
وتعطينا نتائج ُمتطابقة مع ما نالحظه من أمناط التداخل املوجي عىل اللوح الحساس،
ولكن الحظ أننا حصلنا عىل تطابق بني النتائج عىل اللوح الحساس وبني الحسابات
الرياضية عن طريق التضحية مبعرفتنا بالطريق أو الطرق التي سلكها اإللكرتون بني
النقطتني ،وهذه تضحية ال بد منها حسب صيغة فاينامن ،ولكن َه ْب أننا رفضنا
أي
هذه التضحية ،ومت َّردنا عىل صيغة فاينامن ،وأرصرنا عىل ُمراقبة اإللكرتونات؛ لرنى َّ
طريق ُمح َّدد تسلكه بني النقطتني ،وألجل ذلك وضعنا جهازا بالقرب من الشق األول
أي إلكرتون مير من الشق األول يُسجله الجهاز،
من الجدار ذي الشقني؛ بحيث أن َّ
أي إلكرتون مي ُّر من الشق الثاين ال يُسجله الجهاز .وعليه؛ فإننا سنعلم يف
يف حني أن َّ
النهاية أي اإللكرتونات م َّرت من الشق األول باتجاه اللوح الحساس ،هنا ـ وحسب
صيغة فاينامن ـ فإنه لن يكون هناك إلكرتونات مت ُّر من الشقني م ًعا؛ ألننا ـ حسب
مراقبتنا بالجهازـ سنحصل عىل مجموعتني من املعلومات؛ األوىل :هي اإللكرتونات
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التي م َّرت من الشق األول فقط ،والثانية :هي لإللكرتونات التي مل مت ُّر من الشق
األول .وألن أمناط التداخل املوجي تتطلب مرو َر اإللكرتونات من الشقني م ًعا ،فإن
صيغة فاينامن ستحسب لنا نتيجة غري التداخل املوجي .وبالفعل؛ فإن مثل هذه
التجربة ال ت ُنتج أمنا َط التداخل املوجي كام توقعت صيغة فاينامن .ولِ َنفهم ذلك
علمت أننا سرناقبها أثناء
بوضوح أكرث ،نقول إنه يبدو أن اإللكرتونات التي أطلقناها
ْ
مرورها من الشق األول؛ فأطاعتنا ونفَّذت لنا رغبتنا وم َّرت من أحد الشقني فقط
وليس منهام معا؛ وبذلك أعطتنا نتائج ُمختلفة عن تلك التي كنا نحصل عليها لو مل
نكن نراقب اإللكرتونات ،وضح َّينا مبعرفتنا بالطرق التي تسلكها .وليك يؤكد العلامء
ص َّحة هذا االستنتاج ،فإنهم ك َّرروا التجربة ،ووضعوا جهازًا ذا قُدرات أضعف يف
الرصد؛ بحيث أنه يرصد بعض اإللكرتونات دون بعضها اآلخر .وعليه؛ فإننا نحصل
عىل معلومات عن بعض اإللكرتونات دون بعضها ،والنتيجة كانت أن تلك اإللكرتونات
التي مل نرصدها م َّرت من الشقني م ًعا ،وأنتجت أمناط التداخل املوجي؛ يف حني أن
تلك التي رصدناها وسجلنا تحركاتها مت َّردت علينا ،ورفضت املرور من الشقني م ًعا ،ومل
تنتج تداخالً موجيًّا ،وهو ما يُؤكد أننا نعجز عن مراقبة اإللكرتونات دون أن نُزعجها
ونتدخل يف سلوكها وعملها.
ولعلك اآلن تك ِّرر تساؤلك عن أهمية هذا االكتشاف وسبب اإلطالة يف رشحه.
حس ًنا ،السبب هو أن العلامء يستنتجون أم ًرا فلسف ًّيا من هذه النتائج التجريبية؛
وهو :أننا عندما نتعامل مع ظاهرة مثل التداخل املوجي عىل اللوح الحساس يف
تجربة الشق املزدوج (عىل سبيل املثال) ،فإننا ال نستطيع أن نعلم الطرق التي
سلكتها تلك اإللكرتونات يف سبيل إنتاج تلك النتيجة .ومع علمنا أنها سلكت كال
سلكت الشق األول ثم
الشقني كطريق لها ،إال أننا ال نستطيع أن نعلم ما إذا كانت
ْ
الثاين ،أو أنها سلكت الثاين ثم األول ،أو أنها سلكت الشقني معا ،أو أنها سلكت األول
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وك َّررت طريقها عدة مرات قبل أن تتجه للثاين...وهكذا .األمر أشبه بشخص سافر من
مسقط (بسلطنة ُعامن) إىل تورونتو (بكندا) ،ومع علمنا بأنه وصل إىل تورونتو إال
أننا سنظل يف جهل ما إذا كان قد سلك طريقاً مير بلندن أو بأمسرتدام أو فرانكفورت،
وإذا ما حاولنا التجسس عليه يف رحلته تلك لرنى أين كانت محطته الوسطى ،فإنه
يغي وجهته النهائية إىل بوسطن بدالً من تورونتو.
سيعلم بذلك ً
حتم ،ويُعاقبنا بأن ِّ
أو بعبارة أخرى ،فإن مايض النظام الذي نبحثُ فيه يظل مجهوالً علينا.
ويف الفيزياء النيوتونية ،فإن االفرتاض هو أن املايض أم ٌر ُمح َّدد عرب سلسلة أحداث؛
سواء علمنا به أم مل نعلم به ،فلو رأيت مزهرية الورود الخزفية الثمينة التي اشرتيتها
يف الصيف املايض عىل األرض مكسورة ،ورأيت ابنك الصغري بجانبها وعىل محياه
نظرات الخوف ،فإنك تستطيع أن ترجع بحساباتك لتفرتض (عىل درجة كبرية من
اليقني) أنه هو الذي أوقعها؛ فاملايض واقع حاصل حسب هذه النظرة النيوتونية ،يف
حني أن الفيزياء الكمية تقول إن املايض الذي مل يتم مالحظته هو أمر غري ُمح َّدد،
وإمنا يُوجد فقط عىل شكل طيف (مجموعة) من اإلمكانيات .ويف مثالنا السابق ،فإن
كل مدن العامل ،مع أن
مايض املسافر الذي وصل إىل تورونتتو هو مجموعة تشمل َّ
بعض املدن لها احتامل أكرب من غريها لتكون مايض املسافر أثناء رحلته؛ فاحتامل أن
يكون قد م َّر بلندن أكرب من احتامل أن يكون مر بنريويب أو موسكو مثالً ،إال أن تعيني
ذلك بالتحديد أم ٌر غري ُممكن .إذن؛ فمن الصحيح القول إن املسافر الذي وصل إىل
تورونتو ليس له ٍ
ماض ُمح َّدد يف رحلته هذه.
أعتقد أنك بدأت اآلن تُدرك غرابة األمر عىل إحساسك الحديس الذي تعيشه يف
الحياة اليومية؛ فطبقا لهذه النظرية فإن الكون ليس له ٍ
ماض ُمح َّدد أو تاريخ محدد،
ٌ
احتامل ُمح َّدد،
وإمنا له مجموعة ال نهائية من التواريخ املاضية البديلة التي لكل منها
أي منها بشكل نهايئ ،ما دمنا مل نراقب مايض الكون وتاريخه.
ولكن ال سبيل إىل تحديد ٍّ
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ولكن يبدو أن الفيزياء الكمية تستمتع بالعبث مبا نجده مألوفاً لدينا؛ عن طريق
إضافة املزيد من الغرابة لألمر؛ فطبقاً للفيزياء الكمية فإن املالحظات التي نجريها يف
الحارض عىل الكون مثالً تؤثر يف ماضيه ،وقد أجرى عامل الفيزياء جون ويلر (John
 )Wheelerتجربة ُس ِّميت بـ«تجربة االختيار املتأخر»؛ حيث ك َّرر تجربة الشق
املزدوج ،ووضع جهاز رصد ملراقبة طريق اإللكرتونات ،ولكن بدالً من وضع الجهاز
بالقرب من أحد الشقني ،وضعه بالقرب من اللوح الحساس؛ وبذلك فإنه يُراقب
سلوك اإللكرتون بعد أن أجرى ذلك االلكرتون اختياراته الفعلية يف مروره عرب أحد
الشقني أو كليهام ،وكأنه يُرغم اإللكرتون عىل معرفة ماضيه بعد أن يكون اإللكرتون
قد عاش ذلك املايض؛ بحيث ال يستطيع اإللكرتون تغيري ذلك املايض كام فعل حني
وضعنا الجهاز قريبًا من الشق ،إال أن النتائج التي حصلنا عليها حني وضعنا جهاز
الرصد بالقرب من الشق تك َّررت حني وضعنا الجهاز بالقرب من اللوح الحساس،
وكأمنا علم اإللكرتون بعد مروره من الجدار ذي الشقني أن هناك جهاز رصد قبل
وغي ما فعله قبل قليل ليجعلنا نستمر يف الجهل بسلوكه ،بل
اللوح الحساس؛ فرجع َّ
إن األمر شبيه مبُجرم ارتكب جرمية قبل ساعات ،وعندما أدرك أن رجال األمن عىل
فغي من تلك
وشك الحصول عىل األدلة التي تُدينه بتلك الجرمية عاد ملرسح الجرمية َّ
األدلة؛ ل ُيعمي األمر عىل رجال األمن!!
ومل يكتف ويلر بهذا القدر من التجربة ،فأعطاها بُع ًدا كون ًّيا كب ًريا؛ بحيث أنه
افرتض أن هناك ضو ًءا ُمنبعثًا من كوازار بعيد (الكوازار هو جسم شبيه بالنجوم،
ومصدر نشط للضوء وبقية املوجات) ،وحني مي ُّر ذلك الضوء امل ُنبعث من الكوازار
مبجرة يف طريقه ،فإن الضوء قد ينقسم إىل مجموعات مت ُّر حول تلك املجرة ،ثم تلتقي
مرة أخرى بفعل جاذبية تلك املجرة (كام تركز العدسة مجموعات الضوء املتناثرة يف
نقطة واحدة)؛ األمر الذي قد يولِّد أمناطاً من التداخل املوجي يف ذلك الضوء ما بعد
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املجرة ،وحني يصل ذلك الضوء إىل األرض ،فإنه يُفرتض أن يكون قد أجرى اختياراته
الفعلية ملروره بنقاط حول تلك املجرة قبل باليني السنني؛ ألن تلك املجرة بعيدة عن
األرض بباليني السنني الضوئية ،ولكن عندما نرصده عىل األرض فإن تلك االختيارات
(يُفرتض بها أن) تبدو وكأنها تتخذ يف تلك اللحظة وكأمنا علمت الفوتونات يف الضوء
وغيت سلوكها من جديد .والجدير
أننا نرصدها فعادت أدراجها إىل املجرة البعيدة َّ
بالذكر أن هذه التجربة نظرية ذهنية ،ومل تج َر عمليًّا ،وما أرشنا إليه كان ما يتوقعه
ويلر منها بالنظر إىل تجارب االختيار املتأخر يف الشق املزدوج.
ويف نهاية هذا الفصل ،يُشري الكاتب إىل أن الخطوة القادمة من النقاش ستكون
يف البحث عن القوانني الطبيعية التي تحكم الكون كمق ِّدمة للبحث عن منشأ تلك
القوانني يف الفصول الالحقة.

الفصل الخامس
نظرية كل شيء
The Theory(
)of Everything

الفصل الخامس :نظرية كل يشء ()The Theory of Everything
أـ الكهرومغناطيسية:
«الكون قابل للفهم ألنه محكوم بالقوانني الطبيعية .أو بعبارة أخرى؛ ألنه ُيكن
بناء نظريات ومناذج له ،ولكن ما هي تلك القوانني؟»..إن أول قوة طبيعية تم
وصفها بالطريقة الرياضية كانت قوة الجاذبية؛ قانون نيوتن للجاذبية الذي نُرش
كل جسم يف الكون يجتذب كل جسم آخر فيه بقوة
نص عىل أن َّ
عام 1687م؛ َّ
علمي كب ٌري يف ذلك العرص؛
تتناسب طرديًّا مع كُتلته .وقد كان لذلك القانون تأث ٌري
ٌّ
عب عنها بنموذج علمي.
ألنه أظهر أن ناحية واحدة عىل األقل من الكون ُيكن أن يُ َّ
وق َّدم أيضً ا التعبري الريايض لذلك .أما القوة الثانية التي أمكن ُصنع منوذج علمي لها؛
فهي قوى الكهرباء واملغناطيسية .وكام نعلم ،فإ َّن األقطاب امل ُتشابهة من الكهرباء
واملغناطيس تتنافر ،يف حني أن األقطاب املتخالفة تتجاذب لبعضها .وقوى الكهرباء
واملغناطيس أقوى من قوة الجاذبية ،ولكننا ال نُالحظ تأثريات القوى الكهربائية
واملغناطيسية؛ ألن األجسام الكبرية (كالتي توجد يف حياتنا اليومية) تحوي مقدا ًرا
متقاربًا من الشحنات الكهربائية واملغناطيسية املوجبة والسالبة؛ مام يعني أن القوى
الكهربائية واملغناطيسية بني جسمني كبريين يتساوى فيها التجاذب والتنافر؛ مام
يلغي أحدهام اآلخر ،عىل عكس قوى الجاذبية التي تعمل يف كل األحوال .إن بدايات
معرفتنا بالعالقة بني القوى الكهربائية واملغناطيسية توطَّدت عرب قرن من الزمن
عرب تجارب تفصيلية أجراها العلامء عىل القوتني ،وأدركوا أن القوتني ُمرتبطتان كث ًريا؛
فالشحنات الكهربائية امل ُتحركة تولِّد قوة عىل املغناطيس ،كام أن املغناطيس امل ُتحرك
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يولِّد قوة عىل الشحنات الكهربائية ،وأول من أدرك أن هناك عالقة بني القوتني؛
هو :الفيزيايئ الدامناريك هانز كريستيان أورستد ()Hans Christian Ørsted؛ حيث
الحظ ـ عن طريق الصدفة ـ أن مرور التيار الكهربايئ يف بطارية ما قد أدى إىل تح ُّرك
بوصلة بالقرب منها؛ وبالتايل كان أول من وضع مصطلح (الكهرومغناطيسية) للتعبري
عن مزيج القوى الكهربائية واملغناطيسية امل ُتبادل .وبعد ذلك بعدة سنوات ،وضع
الفيزيايئ الربيطاين مايكل فاراداي افرتاضاَ بأنه إذا كانت القوة الكهربائية قادرة عىل
توليد مجال مغناطييس حولها ،فإن من امل ُمكن أيضً ا أن تستطيع القوى املغناطيسية
توليد القوة الكهربائية باملقابل .كام استطاع ـ فيام بعد ـ اكتشاف تأثري املغناطيس
القوي عىل الضوء املقَّطب ( ،)Polarized lightكام أن من إنجازات فاراداي أنه
طرح مسألة «مجاالت القوى» ألول مرة؛ حيث كانت مسألة تأثري األجسام عىل
ظل التطور يف أبحاث
أجسام أخرى عن بُعد أم ًرا غامضً ا قبل ذلك .وبعد ذلكَّ ،
الكهرومغناطيسية بطيئًا حتى استطاع الفيزيايئ االسكتلندي جيمس كالرك ماكسويل
( )James Clerk Maxwellتطوير أفكار فاراداي عن الكهرومغناطيسية إىل صيغ
رسخ ذلك فكرة أن القوى الكهربائية والقوى املغناطيسية هي نتاج
رياضية؛ حيث َّ
مجال قوة واحد ُمشرتك؛ وهو :املجال الكهرومغناطييس .وبهذا؛ فقد و َّحد ماكسويل
يبي أن املجال
بني قوتني لتكونا يف الحقيقة قوة واحدة فقط ،كام أنه استطاع أن ِّ
الكهرومغناطييس ينتقل عرب الفضاء عىل شكل موجات برسعة الضوء ،بل إنه اكتشف
أن الضوء نفسه ليس إال موجات كهرومغناطيسية .إن التطبيقات التقنية التي
استفادتْ من معادالت ماكسويل يف الكهرومغناطيسية كثرية من حولنا؛ من قبيل:
األجهزة الكهربائية املنزلية ،والحاسب اآليل...وغريهام ،بل إن تلك املعادالت تصف
أيضً ا أنوا ًعا أُخر من املوجات الكهرومغناطيسية؛ مثل :أشعة إكس ،واملايكروويف،
وموجات الراديو ،واألشعة تحت الحمراء...وغريها ،والتي ال تختلف عن بعضها إال يف
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طول املوجة؛ فموجات الراديو لها طول يُقارب املرت أو أكرث ،يف حني أن موجات الضوء
املريئ تصل إىل أجزاء من عرشة ماليني من املرت .أما أشعة إكس (األشعة السينية)،
فطول موجتها أقل من جزء من مائة مليون من املرت.

ب ـ رسعة الضوء:
ثم ينتقل الكاتب إىل رسد قصة اكتشاف أمر سيكون له أهمية كبرية يف النظرية
النسبية الحقًا؛ حيث إن ماكسويل استطاع أن يحسب رسعة الضوء ( 300ألف
كيلومرت يف الثانية أو  670مليون ميل يف الساعة) ،ولكن الحديث عن الرسعة دون
تحديد إطار لها ال معنى له؛ فام هو إطار رسعة الضوء؟ ولتوضيح معنى إطار الرسعة
(أو إطار الحركة) ،فإن الكاتب يرضب مثالً لرجل مييش داخل طائرة نفاثة برسعة
كيلو مرتين يف الساعة ،ولو سألته هو عن رسعته؛ لقال لك «إن رسعتي هي كيلو
مرتين يف الساعة» (ألنه يحس بأن الطائرة ثابتة غري متحركة تحت قدميه) ،ولكن لو
سألت مراق ًبا عىل األرض عن رسعة الرجل يف الطائرة لقال لك «إن رسعته هي 572
ميالً يف الساعة» (ألنه يرى الرجل يف الطائرة يتحرك بنفس رسعة الطائرة) .أما لو
سألت مخلوقاً افرتاضيًّا عىل الشمس عن رسعة الرجل عىل الطائرة ،فإنه سيجيب بأن
رسعته هي  18ميالً يف الثانية؛ (ألنه يرى أن األرض تتحرك حول الشمس بتلك الرسعة
جاذبة الطائرة ،والرجل بداخلها بنفس تلك الرسعة) .إذن؛ فالتعبري عن الرسعة ال
بد أن يكون مقروناً بإطار ثبات يُقارن به .وبنا ًء عىل ذلك ،فقد نتساءل عندما نجد
أن معادالت ماكسويل تنتج لنا قيمة لرسعة الضوء ،بأنه :ما هو اإلطار الثابت الذي
ت ُقارن به رسعة الضوء؟ قد يقول قائل إن إطار املقارنة لرسعة الضوء هو األرض،
ولكن معادالت ماكسويل تصلح لكل مكان يف الكون .إذن؛ ال توجد خصوصية لألرض
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كإطار ثبات لرسعة الضوء ،ثم ُ ِ
اقتح أن يكون إطار املقارنة الثابت هو وسط غري
ُمكتشف يتخلل كل الفضاء ويسمى بـ«األثري امليضء» ،أو بالتعبري املخترص «األثري»،
وقد كان أرسطو قد استخدم هذا املصطلح للتعبري عن املادة التي متأل كل الكون
تعب من خالله املوجات
خارج األرض .وعىل هذا الفرض ،فإن األثري هو الوسط الذي ُ
يعب الصوت خاللها،
الكهرومغناطيسية متا ًما كام أن الهواء ـ مثالً ـ من األوساط التي ُ
فإن ثبُ َت وجود األثري فإن ذلك سيكون مبثابة املعيار املطلق للسكون (أو الحركة أو
رسعة األجسام) يف الكون (أي :السكون بالنسبة لألثري ،أو الحركة بالنسبة لألثري ،أو
رسعة يشء ما بالنسبة لألثري) .وحيث إن افرتاض وجود األثري كان مبن ًّيا عىل أسس
نظرية ،فإن العديد من العلامء ـ ومن ضمنهم ماكسويل نفسه ـ سعوا إلثبات (أو
نفي) وجوده .وقبل تبيان ذلك ،ال بد من رشح أمر ما.
إنك لو كنت ُمرس ًعا تجاه يشء ُمتحرك (وج ًها لوجه) ،فإنك ستالقيه يف وقت أقرص
مام كُنت ستالقيه لو كنت ساك ًنا .ولو كنت مرس ًعا بعي ًدا عن يشء ُمتحرك ،فإنه قد
يصل إليك (لو كان أرسع منك) يف وقت أطول مام كان س ُيالقيك فيه لو كنت ساك ًنا.
وبتطبيق نفس املنطق ،فإن الضوء امل ُتحرك يف اتجاه ما بالنسبة لألثري ستختلف ُسعته
عم لو قيست تلك الرسعة للضوء وهو يتحرك يف اتجاه معاكس لألول .وعىل هذا
َّ
األساس ،اقرتح ماكسويل تجربة يقيس فيها رسعة الضوء يف وقتني ُمختلفني من السنة؛
وذلك ألن األرض تدور حول الشمس يف مدارات بيضاوية الشكل (تُسمى بـ«القطع
الناقص» أو «اإلهليليجية»)؛ وبذلك فهي يف بعض الشهور تسري يف اتجاه الشمس،
ويف بعض الشهور تسري ُمبتعدة عن الشمس .ويف تجربة ماكسويل ،فإن املفروض يف
حالة وجود األثري أن رسعة الضوء الصادر عن الشمس تكون أكرب حينام تسري األرض
يف اتجاه الشمس ،من رسعة ضوء الشمس حينام تكون األرض ُمرسعة ُمبتعدة عن
الشمس .وأراد ماكسويل نرش فكرة تجربته يف مجلة علمية ،إال أن رئيس تحريرها
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أقنعه بعدم جدوى فكرته؛ وبالتايل عدل عن نرشها إىل قبيل وفاته عام 1879م
ج َّراء رسطان املعدة؛ حيث أرسل فكرته أخ ًريا كرسالة إىل صديق له ،قام بنرشها
له بعد وفاته يف مجلة علمية أخرى؛ حيث قرأها العديد ـ ومن ضمنهم الفيزيايئ
األمرييك ألربت مايكلسون ( ،)Albert Michelsonوالذي قام مبعية فيزيايئ أمرييك
آخر يُسمى إدوارد موريل ( )Edward Morleyبتجربة دقيقة ـ وما الحظه مايكلسون
وموريل أن رسعة الضوء مل تختلف يف أي من اتجاهات حركة األرض حول الشمس.
وبالرغم من هذه التجربة املفصلية التي كان من شأنها إزالة فكرة األثري من النموذج
العلمي آنذاك ،إال أن أح ًدا من العلامء آنذاك مل يستنتج منها دليالً ينفي وجود األثري،
بل استمر االعتقاد القوي بوجود األثري لعقدين آخرين من الزمن ،وهو شاهد آخر
عىل أن العلامء أحياناً حينام يواجهون نتائج تجريبية ُمخالفة لتوقعاتهم ،فإنهم ـ
وعوضً ا عن تغيري منوذجهام العلمي لوصف الواقع ـ يحاولون إجراء ترميامت عىل
ذلك النموذج ليتوافق مع النتائج التجريبية .املهم أن مسألة األثري استمرت لعرشين
سنة أخرى حتى قام موظف شاب (عمره آنذاك  26سنة) ومغمور من مكتب براءات
االخرتاع السويرسي يُسمى ألربت آينشتاين ( ،)Albert Einsteinبنرش مقالة مميزة
عن «كهروديناميكيات األجسام امل ُتحركة».

ج ـ الزمكان:
هم ينص عىل« :أن القوانني الفيزيائية ـ
يف تلك املقالة ،وضع آينشتاين افرتاضاً ُم ًّ
وباألخص رسعة الضوء ـ هي ثابتة بالنسبة ألي مراقب يتحرك بحركة منتظمة (غري
مدفوعة بقوة) يف الكون» .وهذا يعني أن رسعة الضوء ستكون نفسها باملقارنة مع
أي إطار مفروض للحركة بخالف بقية األجسام التي تتحرك يف الفضاء .وهذه الفكرة
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عىل بساطتها مؤداها كبري يف مفاهيم الزمان واملكان يف الفيزياء؛ فعىل سبيل املثال
لو أن راكبًا يف طائرة نفاثة راقب َح َدثني عىل منت الطائرة يف وقتني مختلفني ،ولنقل
إن الحدث األول هو سقوط كُوب من املاء عىل األرض عىل املمر بجانب املقعد
رقم  ،33ثم سقوط كُوب من الشاي عىل األرض بعدها بدقيقة عىل نفس املكان
من املمر بجانب نفس املقعد  .33فبالنسبة له ،أن الحدثني قد وقعا يف نفس املكان
بالضبط ،ولكن بالنسبة ملراقب عىل سطح األرض ،فإن الحدثني قد وقعا يف مكانني
ُمختلفني ُمتباعدين ج ًّدا تفصل بينهام املسافة التي قطعتها الطائرة خالل الدقيقة
اقبي يتحركان
التي تخللت بني سقوط كوب املاء وكوب الشاي .وهذا يظهر (أن مر ْ
بالنسبة لبعضهام لن يتفقا عىل املسافة (املكان) بني حدثني اثنني).
جالسا يف آخر مقعد من الطائرة (يف الخلف) ،أطلق شعا ًعا
اآلن؛ افرتض أن راك ًبا ً
من الضوء حتى يرصده راكب آخر يف أول مقعد من تلك الطائرة ( ُمقدمتها) ،وكام رأينا
يف املثال السابق ،فإن املراقب املوجود عىل منت الطائرة سيحسب املسافة التي قطعها
الضوء بني الراكب بالخلف وبني الراكب باألمام لتساوي مسافة كابينة املسافرين
يف تلك الطائرة ،يف حني أن املُراقب عىل سطح األرض سيحسب تلك املسافة التي
قطعتها الطائرة بني نقطة انطالق أشعة الضوء من مؤخرة الطائرة وبني نقطة وصوله
يف مقدمتها ،مع إضافة املسافة التي قطعتها الطائرة يف ذلك األثناء ،وحيث إن رسعة
اليشء امل ُتحرك تحسب بقسمة املسافة التي قطعها ذلك اليشء عىل الزمن الذي
استغرقه يف تلك الحركة ،وحيث إن رسعة الضوء ثابتة ـ حسب فرض آينشتاين ـ فإن
التفاوت يف حساب املسافة التي قطعها الضوء من مؤخرة الطائرة إىل مقدمتها بني
املراقبني االثنني يعني تفاوتاً يف الزمن الذي احتسبه نفس املراقبني لنفس الحدث؛
سريصدان زمنني
أي أن
شخصي يتحركان بالنسبة لبعضهام ،ويراقبان نفس الحدثُ ،
ْ
مختلفني ومسافتني مختلفتني لنفس ذلك الحدث .وقد كان ذلك األمر أحد أعمدة
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نظرية آينشتاين التي نرشها يف ورقته عام  ،1905والتي ُس ِّميت كام نعلمها اليوم
بـ«النسبية الخاصة».
وبذلك؛ فإنه وطبقاً للنسبية الخاصة ،فإنه لو راقب شخصان ساعة واحدة؛ وكان
أحدهام ساكناً بالنسبة لتلك الساعة ،واآلخر ُمتحركًا بالنسبة لها (أي أن الساعة هي
إطار مقارنة الحركة والرسعة للشخصني) ،فإن الشخص الساكن سريصد عقارب تلك
الساعة (أو مرور الوقت فيها) بشكل أرسع من اآلخر املتحرك بالنسبة لتلك الساعة.
وبالطبع؛ فإن هذا التباطؤ يف مرور الوقت ليس نتا ًجا لنوع الساعة أو دقتها أو ماركة
صانعها؛ ألن هذا األثر سيجري حتى عىل ما نسميه بـ«الساعات البيولوجية» يف
أجسام الكائنات الحية.
 ...إن هذا األمر يتطلب منا بعض التكرار لغرابته؛ فحسب آينشتاين ونظريته،
فإن الزمن مثل الحركة والسكون ليس مبطلق ،بل ال بد من نسبته ليشء ما (وهو
نعي ألي حدث زم ًنا واح ًدا يتفق
منشأ تسمية النظرية بالنسبية) ،وال ميكن أن ِّ
خاص يُسجله لوصف ذلك
عليه كل املراقبني ،ولكل ُمراقب يرصد ذلك الحدث زم ٌن ٌّ
الحدث .وألننا نتعامل يف حياتنا اليومية رسعات بطيئة ج ًّدا (باملقارنة مع رسعة
الضوء) ،فإننا ال نستطيع أن نحس بهذا التفاوت يف الزمن بحواسنا ،ولكن األمر تطابق
مع نتائج االختبارات التجريبية.
إن افرتاض ثبات رسعة الضوء يف كل أطر املقارنة للحركة ،كان له نتائج أخرى
أيضً ا؛ فالزمن صار يُعامل عىل أنه بُعد من األبعاد؛ مثل :الطول ،والعرض ،واالرتفاع
(أو العمق)؛ أي أن الزمان صار متشابكًا مع املكان ،وال ُيكن فصل أحدهام عن
اآلخر (كام رأينا يف الفقرة السابقة)؛ فتأثري الحركة يف املكان يؤدي إىل تأثري يف الزمان
أيضً ا؛ لذا أطلق العلامء عىل مزيج أو نسيج الزمان واملكان مصطلح «الزمكان»
( Spaceـ .)time
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ثم أدرك آينشتاين أنه ليك تنسجم الجاذبية مع نظريته يف النسبية ،فإنه يحتاج
أي جسمني
إلجراء تعديل آخر عىل النظرية؛ فحسب نظرية نيوتن يف الجاذبية ،فإن َّ
يتجاذبان بقوة تتناسب مع املسافة بينهام يف تلك اللحظة ،ولكن مهالً ،حينام تقول يف
تلك اللحظة فإنك يف صدد حساب الزمان ،ولكن كام رأينا أن حساب الزمان يختلف
من مراقب آلخر .وعليه؛ فإنه من غري املمكن االعتامد عىل مسألة الزمان لحساب
كل مراقب
الجاذبية ،وال ُيكنك أن تقول «املسافة بني الجسمني يف تلك اللحظة»؛ ألن َّ
يسمعك تقول هذا سيسألك« :أية لحظة تقصد؟» .وعليه؛ عكف آينشتاين طوال
فرتة إحدى عرشة سنة بعد النسبية الخاصة ،عىل تعديل النظرية لتستطيع التعامل
مع الجاذبية دون االعتامد عىل عامل الزمان .وبالفعل؛ أنتج ما ُس ِّمي بـ«النسبية
مبني عىل
العامة»؛ حيث طرح مفهو ًما جدي ًدا متا ًما عن الجاذبية فيها ،وهذا املفهوم ٌّ
أن الزمكان ليس ُمتجانسا يف قوامه (كالورقة املسطحة) ،وإمنا هو من قبيل النسيج
الذي يتق َّوس وينحني بفعل كتلة وطاقة محتوياته ،ولتقريب الفكرة دعني أرضب لك
مثال ،تخ َّيل كُوبًا به كمية ُمتجانسة من حلوى الجيالتني (الجييل أو الجيلو) امل ُتامسكة
ً
(الباردة) ،ث َّم تخيل أنك أسقطت حبة من العنب يف تلك الحلوى .بالطبع سرتى أن
حلوى الجيالتني اكتسبت انحناءة بسيطة عىل سطحها حول ح َّبة العنب .وكلام كانت
حبة العنب (أو الجسم الذي تضعه يف تلك الحلوى) أثقل ،كانت تلك االنحناءة
أكرب .الكاتب يستعمل مثاالً آخر حني يص ِّور لنا كيف أن سطح األرض الكروي يبدو
لنا (ونحن عليه) ُمسط ًحا ذا بُعدين .وحسب الهندسة التقليدية ،فإن أقرص مسافة
بني نقطتني عىل األسطح غري املنحنية هي الخط املستقيم بني تلك النقطتني ،ولكن
حينام نتعامل مع األسطح املنحنية؛ مثل :سطح الكرة األرضية ،فإن أقرص مسافة
بني النقطتني ليست تلك التي تتبع الخط املستقيم بينهام ،وإمنا تلك التي تتبع أحد
الخطوط املنحنية؛ فمثال لو أردت السفر من نيويورك إىل مدريد ،وسافرت يف خط

68

نقدية في كتاب «التصميم العظيم»
صمم األعظم  -قراءة
َّ
ال ُم ِّ

مستقيم رشقا؛ فإنك ستقطع مسافة  3707أميال لتصل إىل مدريد ،يف حني أن الخط
األقرص حقيقة هو الذي يبدو منحنيًا حينام ترسمه عىل الخريطة املسطحة غري املنحنية
ولكنه يف الواقع يجعلك تقطع مسافة  3605أميال فقط لتصل إىل مدريد .وهذا الخط
يُحتم عليك السفر يف البداية نحو الشامل الرشقي ،ثم إىل الرشق قبل أن تتجه إىل
الجنوب الرشقي .ثم يق ِّدم الكاتب بعض التفسريات التقنية عن العالقة بني الخطوط
املستقيمة عىل األسطح املنحنية ،والخطوط املستقيمة عىل األسطح غري املنحنية؛ ليخرج
بتفسري للجاذبية طبق النسبية العامة التي تقول إن تق ُّوس الفضاء حول األجسام يجعل
األشياء متيش يف مسارات ُمنحنية تجعلنا نحس أنها ُمنجذبة إىل الجسم اآلخر.
اآلن؛ يُحاول الكاتب أن ينقلنا نقلة أخرى؛ يربط فيها بني :نظرية ماكسويل يف
الكهرومغناطيسية والنظرية النسبية العامة آلينشتاين ،بنظريات الفيزياء الكمية
التي تط َّرق لها يف الفصل الرابع؛ حيث يقول إن تلك النظريات (الكهرومغناطيسية
والنسبية العامة) هي مناذج تفرتض أن الكون له تاريخ واحد ،وبنا ًء عىل ما توصلنا
إليه يف الفيزياء الكمية ،فإن علينا اعتامد مناذج ميكن أن يكون للكون فيها أي تاريخ
ُممكن ،ولكل تاريخ مدى احتامل خاص به ،ومع أن النامذج غري الكمية كافية
للتعامل مع فيزياء الحياة اليومية ،إال أننا إذا أردنا فهم سلوك الجسيامت الذرية،
فعلينا أن نعتمد عىل نسخة معدلة من نظرية ماكسويل يف الكهرومغناطيسية تعتمد
عىل الكمية .وإذا أردنا أن نفهم بدايات نشوء الكون حينام كانت كل املادة والطاقة
يف الكون مضغوطة يف حجم صغري ج ًّدا ،فعلينا أن نعتمد عىل نسخة مع َّدلة من
النظرية النسبية العامة ،بل إننا يك نفهم الطبيعة جي ًدا علينا أن نجد طريقة تكون
كل القوانني فيها ُمتجانسة مع بعضها؛ بحيث ال يكون هناك تعارض بني النسبية
العامة والفيزياء الكمية ،ومثل هذه النظريات املتجانسة (التي نبحث عنها) ت ُس َّمى
بـ«نظريات املجال الكمي».
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د ـ القوى األربعة يف الطبيعة:
ُيكن تصنيف القوى املعروفة يف الطبيعة إىل أربعة مجموعات؛ هي:
ـ الجاذبية؛ وهي أضعف قوى الطبيعة ،ولكنها أطولها يف مدى تأثريها؛ حيث متتد
ملسافات شاسعة عرب الكون.
ـ الكهرومغناطيسية؛ وهي أيضً ا من القوى الطويلة املدى يف تأثريها ،وهي أقوى
من الجاذبية ،ولكنها تؤثر فقط يف الجسيامت التي تحمل شحنة كهربائية؛ حيث إن
الشحنات املتخالفة ـ كام نعلم ـ تتجاذب ،واملتشابهة تتنافر ،ول ُحسن الحظ فإن عدد
الشحنات املوجبة يف األجسام الكبرية تقارب عدد الشحنات السالبة يف تلك األجسام؛
مام يلغي ويُضعف من تأثريها الكهرومغناطييس عىل بعضها ،ولكن عىل مستوى
الجسيامت الذرية والجزيئات فإن لها تأث ًريا كب ًريا؛ لذا فالكهرومغناطيسية مسؤولة
عن التفاعالت الكيميائية والحيوية.
ـ القوى النووية الضعيفة؛ وهي مسؤولة عن النشاط اإلشعاعي ،وعن تك ُّون
العنارص يف باطن النجوم ،وعن تك ُّون الكون امل ُبكر ،ولكننا ال نشعر بآثار هذه القوى
يف حياتنا اليومية.
ـ القوى النووية القوية؛ وهي التي تلصق الربوتونات مع النيوترونات داخل
أنوية الذرات ،بل هي التي تلصق الكواركات التي تك ِّون الربوتونات والنيوترونات مع
بعضها (وسيجيء الحقاً يف هذا الفصل معنى الكوارك) ،وهذه هي القوى املسؤولة
عن الطاقة النووية ،وهي وقود الشمس والنجوم.
وكام قلنا سابقاً ،فإن العلامء يُحاولون إنتاج نسخة (أو إصدار) خاص من كل من
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تلك القوى األربعة بلغة الفيزياء الكمية؛ ألن البحث يف أصول الكون والبحث يف
عامل الجسيامت الدقيقة يتطلب هذه اللغة .وأوىل القوى التي نجح العلامء يف إنتاج
وس ِّمي ذلك النموذج بـ«الكهروديناميكيات
منوذج كمي لها؛ هي :الكهرومغناطيسيةُ ،
الكمية» ( Quantum Electrodynamicsـ )QED؛ وذلك يف أربعينيات القرن
العرشين عىل يد ريتشارد فاينامن وغريه .و يف حني أنه حسب النظريات الكالسيكية
فإن انتقال القوى كان عرب مجاالت القوة« :املجال الكهربايئ ،املجال املغناطييس،»...
فإن النموذج الكمي يفرتض وجود جسيامت أولية خاصة لنقل القوة تسمى
بـ«البوزونات» ( ،)Bosonsوالتي تتطاير بني جسيامت املادة لنقل القوى بينها؛ أي أن
جسيامت املادة تتقاذف البوزونات بينها للتأثري عىل بعضها .وللتمييز بني جسيامت
نقل القوة وجسيامت املادة سميت األخرية بـ«الفرميونات» ( .)Fermionsوبهذا؛ فإن
اإلالكرتونات والكواركات (التي تكون الربوتونات والنيوترونات...وغريها) هي أمثلة
للفرميونات ،يف حني أن الفوتون (جسيم الضوء) من أمثلة البوزونات ،والبوزونات
هي التي تنقل القوة الكهرومغناطيسية ،وحني اختربت الكهروديناميكيات الكمية
فإنها أظهرت نتائج متطابقة مع االختبارات التجريبية بدقة عالية ،ولكن إجراء
الحسابات الرياضية بالكهروديناميكيات الكمية صعب؛ ألن من متطلبات النامذج
الكمية أن تشتمل الحسابات عىل كل التواريخ البديلة (الطرق املختلفة) التي ُيكن
للبوزون أن يسلكها بني الفرميونات ،ولكن لحسن الحظ فإن فاينامن ابتكر أيضً ا
طرقاً بيانية جديدة تُ كننا من األخذ باالعتبار تلك التواريخ البديلة .وقد ُس ِّميت
هذه الطريقة البيانية للتعبري عن التواريخ البديلة بـ«أشكال أو رسومات فاينامن
البيانية» ( ،)Feynman Diagramsوالتي تُعترب من أهم األدوات الفيزيائية الحديثة،
ورسومات فاينامن ليست فقط طريقة بيانية أنيقة للتعبري عن الطرق املختلفة التي
ميكن للجسيامت أن تتفاعل بها مع بعضها ،وإمنا متكننا أيضً ا من تطوير طرق رياضية
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للحصول عىل معادالت تق ِّدم لنا احتامالت لسلوك الجسيامت؛ فمثال إذا كان هناك
إلكرتون ما قاد ًما بكمية تحرك (رسعة) ُمعينة ليتفاعل مع جسيم آخر ،فإنه ُيكننا
ـ عن طريق تلك الرسومات ،وما يرافقها من معادالت رياضية ـ أن نحسب احتامل
رسعة نهائية معينة لذلك اإللكرتون بعد التفاعل .وبالرغم من أن العملية الحسابية
ليست سهلة؛ ألنها تتعامل مع احتامالت ال نهائية من الطرق (التواريخ) املمكنة لذلك
الجسيم ،إال أنها ق َّدمت للعلامء عونًا كب ًريا ج ًّدا لتخيُّل أنواع تلك التفاعالت ،وإلجراء
الحسابات الرضورية لعمليات الكهروديناميكيات الكمية ،إال أنهم واجهوا مشكلة
أخرى؛ وهي :أنه نتيجة للعدد الالنهايئ للتواريخ (الطرق) امل ُمكنة للتفاعل الواحد،
فإن األرقام التي يحصلون عليها ج َّراء إضافة كل احتامل لكل تاريخ ُممكن هي أرقام
ال نهائية؛ فمثال :تكون شحنة وكتلة اإللكرتون املحسوبة من خالل رسومات فاينامن
ال نهائية وذلك واضح البطالن؛ لذلك لجأ العلامء إىل تطوير عملية رياضية تسمى
بـ«إعادة التسوية»؛ تقوم بإضافة كل الكميات الالنهائية السالبة مع كل الكميات
الالنهائية املوجبة؛ األمر الذي يُؤدي إىل التخلص من الكميات الالنهائية (ألن املوجب
يلغي السالب ،وكذا العكس) ،ويتبقى من إعادة التسوية كميات محددة بسيطة.
هذا النوع من التالعب باألرقام يبدو من شأنه أن يُعطيك درجات سيئة يف امتحان
الرياضيات باملدرسة .وبالفعل؛ فإن عملية إعادة التسوية ُمثرية للشك من الناحية
الرياضية؛ فمثال :تستطيع بواسطة إعادة التسوية أن تحصل عىل أية قيمة لكتلة
اإللكرتون وشحنته ،ولكن ما إن نثبت قيمة كتلة اإللكرتون وشحنته (اللتني حصلنا
عليهام من النتائج التجريبية) ،فإن بقية حسابات الكهروديناميكيات الكمية التي
تستعمل إعادة التسوية ،واملبنية عىل هاتني القيمتني تكون دقيقة ج ًّدا ومتطابقة
مع النتائج التجريبية؛ لذا فإن عملية إعادة التسوية هي مك ِّون أسايس من مك ِّونات
الكهروديناميكيات الكمية ،وتعد قدرة الكهروديناميكيات الكمية عىل التنبؤ الدقيق
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مبا يسمى بـ«تغري المب» من االنتصارات املبكرة لها ،وتغري المب الذي اكتشف عام
1947م؛ هو :تغري طفيف يف إحدى حاالت ذرة الهيدروجني.
 ...إن نجاح إعادة التسوية بالكهروديناميكيات الكمية قد ش َّجع العلامء عىل
البحث عن صيغ وإصدارات كمية لبقية أنواع القوى الطبيعية األخرى .وبالطبع؛
فإن تقسيم قوى الطبيعة إىل أربعة أنواع هو تقسيم اعتباطي ناتج عن ضعف
فهمنا للطبيعة؛ لذا فإن العلامء انطلقوا يف بحثهم عن «نظرية كل يشء» أو النظرية
املو َّحدة لكل قوى الطبيعة يف إطار كمي .ولو ق ِّدر لنا العثور عليها لكان ذلك ـ
حسب تعبري املؤلف ـ بالكأس املقدسة للفيزياء ،و»الكأس املقدسة» هي تعبري
من امليثولوجيا املسيحية ،وهي كأس أو طبق أو كوب استخدمه املسيح يف العشاء
األخري ،وت ُعزى لذلك الكأس قدرات فوق الطبيعية ،ويُستخدم تعبري الكأس املقدسة
يف األدبيات للداللة عىل األهمية العظمى ألي يشء؛ مثل :داللة كلمة «الكنز» عىل
الهدف املرجو من أي بحث.
بعض مؤرشات صحة مسار النظرية املو َّحدة (نظرية كل يشء) للبحث الفيزيايئ،
استُ ْو ِحي من نظرية القوى النووية الضعيفة؛ حيث إن نظرية املجال الكمي التي كانت
تحاول وصف القوى النووية الضعيفة باإلطار الكمي مل تكن ناجحة يف إعادة تسوية
حسابات التواريخ البديلة لها ،ولكن يف العام 1967م ،ق َّدم الفيزيائيان عبد السالم
كل عىل حدة ـ منوذ ًجا لنظرية دمجت بني الكهرومغناطيسية
وستيفن وآينربج ـ ٌّ
وس ِّميت بـ«النظرية الكهروضعيفة» ،واستطاعت هذه
والقوى النووية الضعيفةُ ،
النظرية حل مشكالت إعادة التسوية يف نظرية القوى الضعيفة ،وتنبأت بوجود
جسيامت «بوزونات» غري مكتشفة سابقا (جسيم  W+وجسيم – Wوجسيم ،)ºZ
وقد وجد العلامء دليالً غري مبارش عىل وجود الجسيم  ºZعام 1973م .وعىل إثر ذلك
كل من :عبد السالم وواينربج عىل جائزة نوبل عام
(أي بعد ست سنوات) ،حصل ٌّ

القسم األوَّل :جولة في التصميم العظيم

73

1979م ،بالرغم من أن الدليل املبارش لوجود تلك الجسيامت مل يتوفر حتى العام
1983م.
أما القوى النووية القوية ،فقد تم وضع صيغة كمية لها تسمح بعمليات إعادة
وس ِّميت بـ«الكروموديناميكيات الكمية» ،وكلمة «كرومو» ُمشتق التيني؛
التسويةُ ،
يعني :اللون .والسبب يف هذه التسمية هو أنه طبقا للصيغة ،فإن الربوتونونات
والنيوترونات يُفرتض أنها مكونة من مكونات تسمى بـ«الكواركات» التي تلتصق مع
بعضها بالقوى النووية القوية ،ولسبب ما فقد أطلق العلامء أسامء ثالثة ألوان عىل
ثالثة أنواع من الشحنات لقوة الكروموديناميك( :األحمر واألخرض واألزرق)[ ،ولعل
سبب اختيار األلوان األساسية لتسمية الكواركات هو أن كلها مكونات أساسية ينتج
بخلطها بقية األلوان والجسيامت] ،ولكن يجدر االنتباه إىل أن تسميات األلوان
التي أطلقت عىل شحنات الكواركات ال تعني إطالقا أن تلك الكواركات ُملونة
بتلك األلوان .وبعد نجاح العلامء يف دمج القوى الضعيفة مع الكهرومغناطيسية
فيام س َّميناه بـ(الكهروضعيفة) ،فقد اتجهت أنظارهم يف السبعينيات من القرن
العرشين إىل إدخال القوى النووية القوية يف تلك الحظرية ،وأنتجت محاوالتهم تلك
ما يسمى بـ«النظريات املوحدة العظمى (،)Grand Unifying Theories−GUT
والتي حاولت أن تجمع يف طياتها الكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة
32
والقوية ،إال أن معظمها كانت تتنبأ بأن الربوتونات تتحلل بعد فرتة معدلها 10
سنة [ 100000000000000000000000000000000سنة] ،وهي بالطبع فرتة أطول
من عمر الكون نفسه الذي يقارب  1010سنة [ 10000000000سنة] ،ولكن من
32
الخطأ االعتقاد ـ حسب هذا التحليل ـ بأن معظم الربوتونات سوف تعيش لفرتة 10
سنة قبل أن تتحلل ،وإمنا املقصود هو أن كل بروتون لديه فرصة سنوية أن يتحلل
باحتامل  1من 3210؛ وعليه فلو كنت تراقب خزانًا يحوي  3210بروتون لعدة سنوات،
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فإنك ستفتقد عدة بروتونات بعدها .وعمل ًّيا ،مل يكن بالصعب عىل العلامء أن يُجروا
هذه التجربة ،ولكن عندما أجروها وجدوا أن الربوتونات إن كانت تتحلل فإن عمرها
سيكون أكرب من 3410سنة؛ األمر الذي مل يكن بالخرب السار ألصحاب النظريات املو َّحدة.
ونتيجة لذلك ،كان عىل العلامء أن يرضوا بالتسوية والتنازل عن مضض لنموذج سمي
بـ«النموذج املعياري» ( )Standard Modelوهو مركب من النظرية الكهروضعيفة
(للتعامل مع الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة) والكروموديناميكيات الكمية
(للتعامل مع القوة النووية القوية) .وبالطبع ،يتضح أن هذا النموذج ليس مصداقاً
للنظرية املوحدة ،بل هي سلة جمعت نظريتني ،وبالرغم من أن النموذج املعياري ناجح
ج ًّدا ومتوافق مع امللحوظات التجريبية ،إال أنه ال يشمل الجاذبية (القوة الرابعة)؛ وذلك
سبب آخر لإلحساس بعدم الرضا واالرتياح الكامل.
...إن قوى الجاذبية أثبتت مت ُّردها وعصيانها عىل العلامء حتى اآلن؛ فليس
فقط أن العلامء مل ينجحوا يف ضم الجاذبية يف نظرية مو َّحدة مع أشقائها الثالثة
(الكهرومغناطيسية والقوى القوية والضعيفة) ،بل إنهم مل يتمكنوا حتى من صياغة
منوذج كمي للجاذبية بحد ذاتها .وهذا أمر يستحق التوقف عنده للحظات؛ فالسبب
يف أن الجاذبية مستعصية عىل النمذجة الكمية راجع إىل (مبدأ الالحتمية) الذي
طرحناه يف الفصل الرابع ،ولكن فيام سبق كنا نتكلم عن الالحتمية يف تحديد موضع
الجسيم ورسعته م ًعا ،ولكننا هنا نعطي مثاالً آخر للكميات الالحتمية ،وبالتحديد
فالكميتان هام «قيمة مجال الجاذبية» و«مقدار التغري يف مجال الجاذبية»،
وبالتايل فكلام استطعنا تحديد أحدهام بدقة كان تحديد اآلخر منهام غري دقيق
مبا يتناسب مع دقة األول ،وهذا يعني أنه ال ميكن أن تكون القيمتان م ًعا تساويان
الصفر بشكل حتمي ،فإن كانت (قيمة املجال) صف ًرا كانت قيمة التغري فيه غري
محددة .ومؤ َّدى ذلك بلغة بسيطة أنه ال يوجد ما يُسمى بـ«الفراغ الكامل» يف
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الفضاء ()Empty Space؛ ألن الفراغ الكامل يعني أن املجال ومقدار التغري فيه
كالهام صفر ،وألن مبدأ الالحتمية ال يسمح بكونهام محددين معا فليس هناك
فراغ كامل .وهذا يعني أن هناك مقدا ًرا ضئيالً من الطاقة يف الفراغ يُسمى
بـ«الخواء» ( ،)Vacuumوطاقة الخواء هذه ليست ثابتة بل تتعرض لنوع
من التذبذب املستمر Quantum Jitters/Quantum Fluctuations/Vacuum
Fluctuations؛ حيث تنشأ أزواج من الجسيامت الدقيقة ،ثم تضمحل يف أجزاء من
الثانية «الجسيامت االفرتاضية» ( .)Virtual Particlesإن استخدام لفظة ()virtual
باللغة اإلنجليزية قد يُعطي معاين وإيحاءات مختلفة تكاد تكون متقابلة متا ًما مع
بعضها؛ فمع أن املعنى الحريف للفظة يعني( :واقعي ،فعيل) ،إال أن املعنى املقصود
بها يختلف حسب مجال الكتابة واالستخدام .ويف الفيزياء والتقنية الرقمية ،فإن هذه
اللفظة تعني ما ليس بحقيقي متا ًما ،وإمنا أمر له مقدار من الحقيقة أو خصائص األمر
الحقيقي؛ فمثال عندما نقول «الحقيقة االفرتاضية» يف عامل الحاسب اآليل ،فإننا نقصد
أن الحاسوب يق ِّدم لك ما يُشبه الواقع الحقيقي يف بعض صفاته املرئية واملسموعة
واملحسوسة ،ولكن ليس نفس الواقع الحقيقي؛ لذا يصح أن نقول إن ُمراد اللفظة
هو (تقريبا) يف هذا املجال .أما يف عامل الجسيامت الدقيقة ،فإن اللفظة تعني أن
هناك جسيامت لها بعض الخصائص التي تتشابه مع خصائص الجسيامت العادية
األخرى املوجودة بشكل أكرب وأوضح يف عامل الفيزياء .والسبب الذي يجعلنا نعترب تلك
الجسيامت افرتاضية (شبه حقيقية ،أو تقريبا واقعية)؛ هو :أن الجسيامت االفرتاضية
ـ بخالف الجسيامت الحقيقية ـ ال ميكن مراقبتها مبارشة باستخدام أجهزة كشف
الجسيامت (،)Particle Detectorsولكن من خالل بعض آثارها غري املبارشة؛ مثل:
حدوث تغريات طفيفة يف طاقة مدارات اإللكرتونات ،والتي ُيكن قياسها ومقارنتها
تطابقت إىل حد كبري مع تلك القياسات.
مع املشاهدات التجريبية ،والتي
ْ
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وبسبب هذه الجسيامت االفرتاضية ،نشأت مشكلة عويصة يف محاوالت إنتاج
منوذج كمي للجاذبية؛ فاملفروض أن هناك عد ًدا ال نهايئ من تلك الجسيامت
كل منها ميلك مقدا ًرا بسيطاً من الطاقة ،فإن مجموع طاقة
االفرتاضية يف الكون؛ وألن ًّ
تلك الجسيامت الال نهائية يجب أال يكون نهائ ًّيا .وطبقا للنسبية العامة ،فإن ذلك
من شأنه أن يك ّور الكون ويضغطه يف حجم صغري ج ًّدا؛ األمر الذي نعلم بوضوح أنه
ال يحدث.
ومشكلة الكميات الال نهائية التي نراها ُهنا يف قوى الجاذبية شبيهة مبا واجهناه
عند التعامل مع القوى الثالثة األخرى ،مع فارق أننا كنا نستطيع يف الثالثة األخريات
أن نجري عمليات إعادة التسوية للتخلص من هذا الوباء ،إال أننا ألسباب تقنية ال
نستطيع االستعانة بهذه العملية يف التعامل مع الجاذبية.
ويف العام 1976م ،الحت يف األفق بوادر حل للمشكلة؛ ُس ِّميت بـ«الجاذبية
الفائقة» ،والحقيقة أن كلمة الفائقة كانت وصفًا ملا نسميه بالتناسق املوجود يف
النظرية ( .)Symmetryعليه؛ فهناك (تناسق فائق) يف النظرية (،)Supersymmetry
تتغي خصائصه الفيزيائية عند
ويف الفيزياء فإن لفظة «تناسق» تُطلق عىل ِّ
أي نظام ال َّ
حدوث تح ُّوالت يف ذلك النظام .وأبسط مثال يرضبه الكاتب للتناسق يف األنظمة؛ هو:
واملسمه بـ«الدونَت» ،والذي يف أشهر أنوعه عىل شكل إطار ذي فجوة
الكعك املقيل،
َّ
مركزية ،ولو قلبت الدونَت فإن اإلطار سيظل بنفس الشكل والهيئة .ورجو ًعا للتناسق
الفائق ،فإن ُمقتىض ذلك يف الفيزياء أن املادة والطاقة هام وجهان لعملة واحدة (أي
أن هناك تناسقاً بني املادة والطاقة) .وعليه؛ فإن لكل جسيم من جسيامت املادة
(مثل الكوارك) له ما يناظره من جسيامت الطاقة والعكس صحيح .ومبدئ ًّيا ،فإن ذلك
من شأنه أن يحل إشكالية الكميات الال نهائية يف الجاذبية؛ ألن جسيامت الطاقة
لها كميات ال نهائية موجبة ،يف حني أن جسيامت املادة لها كميات ال نهائية سالبة،
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وحيث إن هناك تناسقاً بني االثنتني فإن الكميات الال نهائية املوجبة والسالبة تلغي
بعضها ،ولكن مع ذلك فإن محاولة البحث عن أية كميات صغرية باقية بعد إلغاء
الكميات الالنهائية هي مغامرة رياضية صعبة ج ًّدا وطويلة ج ًّدا ،وبها إمكانية الخطأ
إىل درجة مل يجرؤ أحد عىل اقتحامها .ومع ذلك ،اختار أغلب الفيزيائيني االعتقاد
بأن (الجاذبية الفائقة) هي الحل الصحيح املؤ ِّدي إىل إيجاد نظرية مو َّحدة تجمع
الجاذبية بغريها من القوى ،ويعلقون آمالهم يف إيجاد شواهد مؤيدة لهذه النظرية؛
من خالل التجارب املزمع إجراؤها يف «مصادم الهادرونات الكبري» يف سويرسا.

هـ ـ نظرية األوتار:
إن مفهوم التناسق الفائق الذي أ َّدى إىل منوذج الجاذبية الفائقة ،مل يكن باألمر
محل تداول قبلها بعدة سنوات حينام كان العلامء يدرسون نظرية
الجديد؛ ألنه كان َّ
تسمى بـ«نظرية األوتار» ( ،)String Theoryوطبقا لنظرية األوتار؛ فإن الجسيامت
ليست عىل شكل كريَّات أو نقاط صغرية ،وإمنا عىل شكل شُ عريات لها أمناط من
التذبذب ،وهي متناهية يف الصغر ،ولها طول مح َّدد ،ولكن ليس لها ُسمك ،ونظريات
األوتار تواجه أيضً ا ُمشكلة الكميات الالنهائية ،ولكن يُعتقد أ َّن النظرية املناسبة من
تلك املجموعة ستتغلب عىل املشكلة؛ عن طريق إلغاء الكميات املوجبة بالكميات
غريب آخر؛ وهو :أن يكون عدد األبعاد
مطلب
السالبة ،ولكن نظريات األوتار لها
ٌ
ٌ
عرشة بدالً من أربعة .وبالطبع؛ سنحس بالغرابة من ذلك ،ونتساءل :ملاذا ال نالحظ
تلك األبعاد اإلضافية إن كانت موجودة فعالً؟ و ُهنا؛ يُقدم لنا مؤيدو النظرية تفس ًريا
يقارب يف غرابته ما يحاول تفسريه؛ فتلك األبعاد ملويَّة عىل نفسها يف حجم صغري
ج ًّدا؛ بحيث ال نستطيع مالحظتها بحواسنا .وأقرب مثال لهم لتوضيح ذلك؛ هو :أننا
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إذا نظرنا إىل قطعة حبل من مسافة ما ،فإننا سنالحظها كخط مستقيم ذي بعد
واحد (ال سمك له) ،وحينام نقرتب قليالً سنالحظ البُعد الثاين له؛ أي أننا س ُنالحظ
عي ،ولو صغُر حجمنا ليساوي حجم منلة متيش عىل ذلك الحبل،
أنه حبل ذو ُسمك ُم َّ
فإننا سنالحظ ـ باإلضافة إىل طول الحبل وعرضه ـ أن للحبل ارتفا ًعا أيضً ا ،وهو ال ُبعد
الثالث لذلك الحبل .وبنفس الطريقة ،فإننا بحواسنا ـ ويف عاملنا ـ نُالحظ أربعة أبعاد
(الطول والعرض واالرتفاع والزمن) ،ولكن لو ق ِّدر لنا أن نكون بحجم الجسيامت
الذرية فإننا سنعيش يف عامل من عرشة أبعاد (حسب النظرية) ،وليك نتجنب الدخول
يف تفاصيل تقنية ال تعنينا ،نكتفي بالقول إن الهدف املتو َّخى بتوحيد النظريات عرب
نظرية األوتار مل يتحقق ،بل بالعكس من ذلك فإن نظرية األوتار نفسها تن َّوعت يف
ُتمسكني بالنظرية يرون أن الصيغ
صيغها إىل العديد من النظريات األخرى ،ولكن امل ِّ
املختلفة لها ما هي إال أوجه مختلفة للنظر إىل نفس اليشء من زوايا مختلفة حسب
األوضاع املختلفة؛ لذا فقد ظهرت ُسلَّة من النظريات تسمى بـ«نظرية م» ،ويرى
هوكنج أن ذلك ال يرضنا بيشء؛ حيث إن ُمتطلبات الواقعية املبنية عىل النموذج
العلمي ال تتع َّدى حاجتنا إىل ما يز ِّودنا بتنبؤات دقيقة ُمتفق عليها من تلك النظريات
املختلفة .وقد أجرى أصحاب النظرية تعديالت تقنية عليها ،وما يه ُّمنا من ذلك اآلن
أن تلك النظرية تنسجم مع فكرة أساسية يرغب الكاتب يف الوصول إليها منذ البداية؛
وهي :إمكانية وجود أكوان ُمتعددة ،لكل كون منها قوانينه العلمية تصل إىل 10
أمامها  500صفر من االحتامالت يف عدد األكوان املمكنة!
والسؤال هو :إن كان باإلمكان نشوء عدد ضخم ج ًّدا من األكوان ،فكيف انتهى
بنا الوضع إىل هذا الكون الخاص بالتحديد؟
عزيزي القارئ ،أعلم أنك تح َّملت الكثري من املشقة يف قراءة تاريخ النظريات
عم إذا كنت
العلمية يف الفصول السابقة وهذا الفصل ،ولعلك تتساءل مع نفسك َّ
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وعم إذا كان لكل ذلك مغزى نسعى إليه من الرسد
قد أضعت وقتك يف ذلك س ًدىَّ ،
الطويل ،ولكنك إن ق َّررت االستمرار بالقراءة يف الفصول القادمة (وهو قرار شجاع
باملناسبة) ،فإنك سرتى أن املؤلفني يبدآن من ُهنا يف عرض مرتكزاتهام النظرية العلمية
ومبانيهام الفلسفية املستوحاة من تلك النظريات العلمية للوصول إىل نتيجة البحث
نفسا عميقاً؛ ألننا سنغطس من جديد ،وألعامق أكرب
التي يسعيان لها يف الكتابُ ..خ ْذ ً
يف هذه املرة.

الفصل السادس
اختيار كوننا
(Choosing
)our Universe

الفصل السادس :اختيار كوننا ()Choosing our Universe
بعد أن يبدأ الكاتب برسد ُموجز لبعض األساطري القدمية عند بعض القبائل يف
إفريقيا الوسطى واملكسيك ،يرجع ليطرح السؤال الذي حاول اإلنسان منذ القدم
اإلجابة عنه؛ وهو :ملاذا يُوجد الكون؟ وملاذا هو عىل الطريقة التي هو عليها اآلن؟
وباالستعانة مبا أوجز له الكاتب يف الفصول املاضية ،فإنه يعتقد أنه يستطيع طرح
لخصا ُموج ًزا عن تاريخ نشوء الكون؛
إجابات عن تلك األسئلة ،يُعطينا الكاتب ُم ً
ليستطيع ـ بنا ًء عىل ذلك ـ ُمعالجة األسئلة أعاله.
ـ تبدأ أهم أحداث القصة يف العرشينيات من القرن العرشين باكتشاف إدوين
َه ْبل ألمور أ َّدت به إىل االستنتاج بأن الكون يف مت ُّدد ،وبخالف ما يحرض إىل أذهاننا
حجم ُمع َّيناً
من تصور عن كلمة «مت ُّدد» ،والتي نفهم منها عادة أن شيئًا ما كان ُّ
يحتل ً
حجم أكرب من املكان ،فإن التم ُّدد الذي اكتشفه َهبْل
من املكان صار بعد فرتة يحتل ً
توسع املكان نفسه!! نعم؛ أعلم أن تص ُّور ذلك
توس َع اليشء يف املكان ،وإمنا هو ُّ
ليس ُّ
يستدعي توقفاً لبضعة دقائق يف محاولة لتخ ُّيل األمر؛ ففي تص ُّورنا العريف العادي فإن
طلق ونحن موجودات ماديَّة نتحرك يف الحيز املكاين الثابت ،ولكن
املكان أم ٌر ٌ
ثابت ُم ٌ
والتوسع؛
األمر ليس كذلك؛ فاملكان «يشء» مثل بقيَّة األشياء ،وهو ُعرضة للتم ُّدد
ُّ
مثل :البالون .ويف هذه الحالة ،فإن التوسع والتمدد الذي اكتشفه َهبْل هو عبارة
عن توسع للمكان حامالً معه األشياء التي فيه بعي ًدا عن بعضها .ويج ُدر القول بأن
املج َّرات واألجسام الفلكية التي ترتبط مع بعضها بالتجاذب ال تبتعد عن بعضها،
وإمنا تبتعد كمجموعة واحدة عن بقية املجموعات األخرى.
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توسع ،فإننا باملالزمة نقول إن الكون
ـ حينام نقول إن الكون (والفضاء) يف ُّ
حجم فيام مىض .وعىل ذلك؛ فلو تتبعنا الكون يف املايض لوجدناه أصغر
كان أصغر ً
عم هو عليه اآلن ،بل إننا نصل إىل لحظة يكون الكون كله فيها مح ِّوياً
حجم بكثري َّ
ً
يف حجم يُساوي الصفر ،أو ما يُسمى بلحظة االنفجار العظيم .وم َّرة أخرى يضيق
علينا التعبري اللفظي يف كلمة االنفجار؛ فعادة ما نفهم من انفجار اليشء أ َّن اليشء
امل ُنفجِر كان يحتل موق ًعا مكانيًّا ُمحد ًدا ،ومن ثم يتأثر بقوة كبرية ج ًّدا تؤدي به إىل
التناثر واالنتشار يف أرجاء «املكان» امل ُختلفة ،ولكن ـ كام تتذكر من النقطة السابقة ـ
فإن الك ْون هو نفسه املكان ،وليس أن الكون موجو ٌد يف املكان وجز ٌء من محتوياته.
وعليه؛ فإن االنفجار الذي نفرتضه ُهنا هو أمر حدث يف كل أرجاء الكون ،ويف كل
مكان فيه .أو بعبارة أخرى :أن االنفجار مل يح ُدث يف الكون ،وإمنا حدث للكون يف
حدوثه؛ وهو أمر آخر يجعلك تحك فروة رأسك يف محاولة لتخ ُّيله دون جدوى .ومع
أن افرتاض االنفجار العظيم هو التص ُّور املنطقي ملسألة توسع الكون املستمر ،إال أنه
يظل بحاجة إىل دليل لحدوثه.
ـ هذا الدليل عىل حدوث االنفجار العظيم مل يتوفَّر حتى العام 1965م،
حينام كان اثنان من املهندسني يحاوالن إصالح التشويش يف هوايئ اإلرسال
ناتج عن التقاط ذلك الهوايئ
وتبي الحقاً أن ذلك التشويش ٌ
لديهام عبثًاَّ ،
ملوجات املايكروويف املسامة بـ«إشعاع املايكروويف الكوين الخلفي»
( ،)Cosmic Microwave Background Radiation– CMBRوالذي هو عبارة
عن :شفق وبقايا االنفجار العظيم؛ حيث إن الحرارة املرتفعة يف الكون امل ُبكر أخذتْ
يف االنخفاض والربود تدريجيًّا مع توسع الكون؛ حتى وصلت إىل مقدار  3درجات
فوق الصفر املطلق (أو  270درجة مئوية تحت الصفر) .وكام استنتجنا من خالل
توسع الكون الحايل أنه كان يف املايض أصغر مام هو عليه اآلن ،فإننا نستنتج من خالل
ُّ
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بقايا أشعة املايكروويف الحالية أن الكون كان يف املايض أكرث حرارة مام هو عليه
اآلن؛ وهي داللة عىل افرتاض االنفجار العظيم.
أم ٌر آخر كان مبثابة الدليل عىل افرتاض االنفجار العظيم؛ فحسب منوذج االنفجار
العظيم ،كان الكون كله يف بداياته عبارة عن أتون أكرث حرارة من مركز النجوم،
توسع الكون وانخفاض حرارته ،فإن
ويعمل بأكمله ك ُمفاعل نووي ،ولكن مع ُّ
التفاعالت النووية تتوقَّف وحسب حسابات منوذج االنفجار العظيم تكون ُمعظم
مادة الكون من الهيدروجني ،يف حني تكون  % 23منه من الهيليوم ،ونسبة بسيطة
من الليثيوم (أما بقية العنارص التي هي أثقل من هذه الثالثة؛ فقد تك َّونت يف
بواطن النجوم فيام بعد) .ومع مقارنة هذه التنبؤات مع ما نرصده اليوم من كميات
الهيدروجني والهيليوم والليثيوم يف الكون ،فإننا نجد تطابقاً قري ًبا ج ًّدا ،وهو دليل
استخدمت كلمة «افرتاض»
آخر عىل افرتاض االنفجار العظيم .لعلك الحظت أنني
ُ
يف التعبري عن االنفجار العظيم؛ وذلك ألن نظرية النسبية العامة تتنبأ بأن الكون يف
بداياته كان له من الحرارة والكثافة واالنحناء درجة ال نهائية؛ وهي ظروف نطلق
عليها «التف ُّرد» ( .)Singularityوالنظرية النسبية العامة تتوقَّف عند «جدار» التف ُّرد،
وال تستطيع اخرتاقه وتقديم أية تنبؤات ملا وراء ذلك الجدار .وبالتايل؛ فال ُيكن
استخدامها للتنبؤ بحدوث االنفجار العظيم .أو بعبارة أخرى :أن النظرية مع أنها يف
البداية تضعنا عىل مسار نفرتض فيه حدوث االنفجار العظيم ،إال أن نفس النظرية
ـ فيام بعد ،ويف نقطة ما قبل االنفجار العظيم ـ تضع لنفسها ح ًّدا ال ُيكنها تجاوزه.
والتوسع
ـ طبقاً لنموذج االنفجار العظيم ،فإن الكون قد م َّر مبرحلة من التضخم
ُّ
الرسيع ( ،)Inflationالذي حدث خالل فرتة زمنية بالغة الصغر .وبلغة األرقام ،فإن
توسع مبقدار ( 100000000000000000000000000000مرة) ـ
حجم الكون قد َّ
ثالثون صفرا عىل ميني الواحد ـ يف فرتة زمنية تساوي (0.00000000000000000
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 00000000000000001ثانية) ـ  34صف ًرا عىل ميني الفاصلة العرشية ـ وملن يجد
لغة األرقام عسرية عىل الهضم؛ فإننا نستطيع تشبيه الوضع له بتم ُّدد عملة معدنية
قطرها  1سنتمرت إىل مساحة تفوق الـ 10ماليني مرة من مج َّرة درب التبانة!! ومع
أن انتقال أي يشء (يف املكان) بأرسع من رسعة الضوء أم ٌر ممنو ٌع يف النسبية ،إال
أن هذا الق ْي َد ال ينطبق عىل متدد (املكان نفسه) ـ أرجو أن ينت َّبه القارئ هنا إىل أننا
استعملنا وسنستعمل مصطلح «التوسع الرسيع»؛ للتعبري عن مصطلح (،)Inflation
التوسع الرسيع ج ًّدا الذي حدث يف بداية الكون ،ولكننا سنحتفظ مبصطلح
وهو ُّ
التوسع (دون كلمة «الرسيع») لوصف التم ُّدد الذي يحصل يف الكون باستمرار.
ـ حسب منوذج االنفجار العظيم ،فإن العلامء يتوقعون أن ذلك التوسع الرسيع
منتظم بالكامل يف كل األنحاء؛ األمر الذي يعني أن ُمخلفات االنفجار العظيم
مل يكن
ً
من أشعة املايكروويف لن تكون بدورها ُمنتطمة بالكامل يف كل أنحاء الكون .وقد
كان من امل ُتعذَّر اختبار هذه النبوءة يف حينها (أي يف الستينيات من القرن العرشين)
إىل أن تم التحقق من ذلك من خالل القمر الصناعي ( ،)COBEالذي أطلقته ناسا
يف العام 1992م ،والحقاً القمر الصناعي ( )WMAPيف العام 2001م .وكنتيجة لذلك؛
فإننا اآلن عىل ثقة أكرب بأن التوسع الرسيع قد حدث بالفعل.
ـ مسألة التوسع الرسيع ُمه َّمة ج ًّدا ومفصلية ج ًّدا يف منوذج االنفجار العظيم؛
ألنها تُ كِّن العلامء من تفسري وضع الكون الحايل بنا ًء عىل منوذج االنفجار العظيم،
ومتكِّنهم من تفسري حالة االنتظام التقريبي يف أشعة املايكروويف الكونية (نقول
التوسع الرسيع
انتظام تقريبي؛ ألننا كام أسلفنا أنها ليست منتظمة بالكامل) ،ولوال ُّ
يف الكون ،والذي حدث برسعة أكرب بكثري ج ًّدا من رسعة الضوء ،ملا كان هناك انتظام
تقريبي يف أشعة املايكروويف الكونية؛ ألن حرارة الكون مل تكن لتستطيع االنتشار
بشكل شبه ُمنتظم يف أرجاء الكون بالرسعة الكافية؛ وذلك للقيود التي تفرضها
النسبية عىل رسعة حركة األشياء يف املكان.
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التوسع الرسيع فرضت مشكلة (عىل األقل
ـ لكن يف الوقت ذاته ،فإن ظاهرة ُّ
التوسع
هكذا وصفوها) أمام بعض الفيزيائيني؛ فليك يكون منوذج االنفجار العظيم ُّ /
الرسيع قابالً للعمل ،فإننا نضطر ألن نفرتض أن وضعية الكون يف لحظة الصفر (ما
قبل التوسع الرسيع) كانت يف حالة خاصة ج ًّدا ال ُيكن للصدفة وحدها أن تفرسها،
ولوال تلك الوضعية الخاصة ج ًّدا يف لحظة الصفر يف نشوء الكون ملا استطعنا بناء
التوسع الرسيع ـ ول ُعدنا بيدين خاليتني من جديد .وبالطبع؛
منوذج االنفجار العظيم ـ ُّ
فغري ٍ
خاف عىل القارئ الكريم أن هذا الطريق يتجه إىل نتيجة فلسفية فكرية بوجود
ُمصمم وخالق للكون؛ جعله بتلك الوضعية الخاصة ج ًّدا ،والتي أمكن من خاللها
التوسع الرسيع للكون ،مع ما له من نتائج عىل نشوء املجرات والكواكب
أن يحدث ُّ
والحياة عىل األرض .وحيث إن هوكنج يرغب يف نتيجة مخالفة ،فإنه سيحاول عرض
نظرية أخرى لتفسري تلك الحالة الخاصة ـ كام سرنى الحقاً.
ـ من األمور التي أقلقت هوكنج يف تعامله مع نشأة الكون وتفسريها :مسألة
أي يشء له بداية زمانية
البداية الزمانية للكون؛ فحسب الفهم ال ُعريف نعلم أن َّ
ُمح َّددة إمنا يحتاج إىل فاعل يُ ْوجِد ذلك الحدث أو ذلك اليشء للوجود ،بعد أن مل
يكن موجو ًدا ،ولكن إن استطعنا ـ حسب افرتاض هوكنج ـ أن نتخلص من مسألة
البداية الزمانية للكون (أي أن نتخلص من اللحظة الزمانية التي نشأ فيها الكون)،
فإننا ال نحتاج عندها الفرتاض وجود فاعل ُم ْوجِد للكون ،وهو ما سعى إلثباته عن
طريق اللجوء إىل القول بأن الزمن يف بدايات نشأة الكون كان يسلك سلوكًا أشبه
باألبعاد املكانية الثالثة؛ بحيث أننا نستطيع القول بأن الزمن مل يكن أم ًرا ُمنفصالً عن
وس ِّمي النسيج
املكان ،إمنا كان بُع ًدا مكانيًّا راب ًعا ،إضافة إىل الطول والعرض واالرتفاعُ ،
كفيل
الرباعي من تلك األبعاد األربعة بـ«الزمكان» ( .)Space timeوعليه؛ فإن ذلك ٌ
بالتخلص من الزمن ك ُبعد مستقل غري مكاين .وعندها؛ ال معنى للسؤال عن لحظة
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البداية ألن البداية كانت غري زمانية (وإمنا زمكانية)؛ وبالتايل تسقط الحاجة إىل
االفرتاض بوجود فاعل ُم ْوجِد للكون أوجده من العدم للوجود.
ـ بيد أن هوكنج مل يقف عند نفي البداية الزمانية للكون لنفي الفاعل امل ُ ْوجِد
له ،وإمنا سعى إلثبات عدم الحاجة للفاعل من زاوية أخرى؛ حيث قال« :إن إدراكنا
أن الزمن كان يسلك سلوك املكان يقدِّ م لنا بديالً جديدً ا؛ فهو يُزيل االعرتاض القديم
بأن الكون له بداية ،ولكنه يعني أيضً ا أن بداية الكون كانت محكومة بقوانني العلم،
وال يحتاج ألن يبدأه إله ما» .وعليه؛ فإن هوكنج يرى يف القوانني العلمية بديالً
منطقيًّا عن اإلله الخالق لتفسري نشأة الكون!
ـ عند دراسة الكون يف حجمه الحايل ،فإننا نلجأ إىل قوانني النسبية العامة؛
ألنها تتعامل مع األحجام واملسافات الكبرية لألشياء ،ولكن الكون يف باكورة حياته
كان له حجم صغري ج ًّدا؛ وعليه فإن دراسته يف تلك املرحلة يتطلب اللجوء إىل
قوانني النظريات الكمية التي تتعامل مع األحجام الصغرية ج ًّدا ،وليك نفعل ذلك فإننا
نستعمل أساليب فاينامن الرياضية لحساب كل االحتامالت التي ُيكن أن يكون قد
سلكها الكون منذ نشأته وحتى وقتنا الحارض .وبفعل ذلك يظهر لنا (والكالم لهوكنج)
أن الكون ظهر تلقائيًّا ليبدأ بكل طريقة ُممكنة له أن يبدأ بها .وبعبارة أخرى :مل يظهر
كو ٌن واح ٌد ،وإمنا عدد ال نهايئ من األكوان؛ فبعض تلك األكوان يختلف عن كوننا قليالً،
يف حني أن بعضها اآلخر يختلف عن كوننا حتى يف القوانني العلمية التي تحكمه.
يرضب هوكنج مثاالً تقريبيًّا؛ حيث يص ِّور سطح املاء الذي يغيل ،ولو
ولتصوير ذلك،
ُ
تأملت فيه سرتى اآلالف من فقاعات الهواء بعضها صغري لدرجة مايكروسكوبية
ال ت ُرى بالعني املج َّردة ،وبعضها ُمتوسط ،وبعضها كبري .وعىل نفس الصورة ،فإن
التذبذبات الكمية (التي ذكرناها يف الفصل املايض؛ يف معرض الكالم عن طاقة الفراغ،
وعن عدم وجود فراغ مطلق) ،تنشئ عد ًدا ال نهائيًّا من األكوان التي تبدأ صغرية ج ًّدا،
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بالتوسع والبقاء حتى يُنشئ
ولكن بعضها يَ ْف َنى يف ِصغره وبداياته ،وبعضها يستمر
ُّ
وأناسا.
نجو ًما ومجرات وكواكب ،ويف حالة واحدة عىل األقل مخلوقات حية ً
ـ يستمر األمر يف عمق الغرابة ،فقد جرت عادة البحث العلمي أن يبدأ العامل مبراقبة
حدث واضح ومحدد (كام لو نظر إىل قطعة حجر يف الهواء عىل ارتفاع معني من األرض)؛
ليحاول توقع سلوكه يف املستقبل (ملعرفة أين سيقع وبأية رسعة وما إىل ذلك) .وهذه
الطريقة يُس ِّميها الكاتب من األسفل إىل األعىل ،ولكنه يقول إنه بالنظر إىل أن الكون كان
حدثاً كم ًّيا يف بدايته ،وأن حساب األحداث الكمية يتطلب استعامل أساليب فاينامن
لألخذ باالعتبار كافة التواريخ املحتملة لذلك الحدث ،فإن الطريقة الصحيحة لدراسة
بداية الكون هي «من األعىل لألسفل» ،أو يف مثالنا السابق حساب سلوك الحجر يف
املايض (ملعرفة كيفية انطالقه من األرض ونقطة انطالقه ورسعة انطالقه والزاوية...وما
إىل ذلك) .وبطريقة فاينامن لألحداث الكمية ،سنجد أن الحجر كان ُيكن أن يكون له
عدد ال نهايئ من التواريخ امل ُحتملة قبل وصوله لتلك النقطة ،ومع أن بعضها قد يكون
غري ًبا إىل ح ٍّد الخيال ،إال أن ذلك ال يجعله خاطئًا علم ًّيا ،وإمنا يجعله حدث ًا مختلفًا نات ًجا
عن كونٍ ُمختلف له قوانني ُمختلفة؛ حيث قد يكون سلوك الحجر تب ًعا لتلك القوانني
أنه يرتفع عن سطح األرض دون الحاجة إىل قوة إضافية ترفعه؛ فريتفع تلقائ ًّيا (كأن
تكون الجاذبية األرضية طاردة له إىل األعىل) ،يف حني أنه يحتاج إىل قوة إضافية إلنزاله
إىل األسفل؛ فمثالً( :واملثال للكاتب) قد يكون الكون يف أحد تواريخ الكون املحتملة؛
ُمشتمال عىل قمر مصنوع من جبنة روكفورت ،ولكننا نعلم أن القمر ليس مصنو ًعا من
تلك الجبنة؛ لذلك فإن ذلك التاريخ امل ُحتمل ال يتطابق مع وضعية كوننا الحايل ،ولكنه
قد يكون بالفعل ُمتطابقًا مع كونٍ
حقيقي آخر.
ٍّ
ـ وبنا ًء عىل ذلك؛ فإن تفكرينا السابق الذي كان مبن ًّيا عىل استنتاج األحداث
ينقلب حسب هذا املفهوم إىل العكس؛ أي أننا
والتواريخ من القوانني العلمية،
ُ
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أي نوع من أنواع القوانني العلمية املختلفة حسب التواريخ
نستطيع أن نفرتض َّ
الكثرية الالنهائية؛ فيمكنك أن تفرتض قانوناً يتج َّمد املاء فيه عند التسخني ويغيل عند
التربيد ،ومع أن ذلك ليس بصحيح يف كوننا نحن ،إال أنه قد يكون أم ًرا واض ًحا وبسيطاً
وبديه ًّيا يف كونٍ آخر له قوانني ُمختلفة.
ـ ويُبنى عىل ذلك أننا نحن من نؤسس التاريخ (املايض) عن طريق وسائل
املراقبة التي نستعملها (يف الحارض) ملالحظة الطبيعة ،وليس أن التاريخ (املايض)
وكل
هو من يبني واقعنا (الحايل)؛ أي :أن هناك عد ًدا ال نهائ ًّيا من التواريخ املاضيةٌّ ،
منها ُيكن أن يكون صحي ًحا مع تفاوت يف احتامالت حدوثها ،إال أن ذلك التفاوت
ال يفرض إحداها عىل األخرى بالرضورة (ما مل يكن احتامل أحدهام صف ًرا) .ويُعطي
لذلك مثاالً؛ فالبابا حاليا أملاين ،ولكنه كان ُيكن أن يكون صين ًّيا ،بل إن االحتامل األكرب
هو أن يكون صين ًّيا؛ ألن عدد الصينيني باألرض أكرب بكثري من عدد األملان فيها ،ولكن
ذلك مل يعنِ بالرضورة أن يكون البابا صين ًّيا؛ فالواقع أنه أملاين.
ـ يختتم الكاتب الفصل السادس بفقرة يقول فيها« :هناك إمكانية لوجود عدد
هائل من األكوان ،ولكننا كام سرنى يف الفصل القادم فإن وجود أكوان فيها حياة
مثل التي لدينا نادرة .إننا نعيش يف كونٍ الحياة فيه ُممكنة ،ولكن لو كان الكون
نستنتج من هذا الضبط الدقيق
ُمختلفاً قليالً ملا أمكن وجود كائنات مثلنا ..ماذا
ُ
دليل عىل وجود خالق للكون ص َّممه بتلك الطريقة الدقيقة التي
للكون؟ هل ذلك ٌ
توائم وجودنا ،أو أن العلم يوفر لنا تفس ًريا آخر لذلك؟».
بهذه الفقرة املثرية ج ًّدا ينتهي الفصل السادس؛ ليرتكنا ُمتح ِّمسني ج ًّدا لنقرأ ما
سيقوله الكاتب يف الفصل السابع ،املثري ج ًّدا بحق عن دقة الضبط يف الكون ،أو ما
يُعرف يف علم الكالم بـ«برهان النظم عىل وجود الخالق»؛ ألن الكاتب سيعرض هذا
الربهان بأفضل مام عرضه أصحابه (حسب قرائتي له) قبل أن يُحاول نقضه فيام بعد.

الفصل السابع
ُ
المعجزة الظاهرية
)(The Apparent Miracle

الفصل السابع :املُعجزة الظاهرية ()The Apparent Miracle
يف هذا الفصل ،يعرض لنا الكاتب عد ًدا من األمور التي حظينا بها يف بيئتنا الكونية
التي مكَّنت لنا وجود الحياة عىل كوكب األرض؛ فمع أن عدد املجرات واألنظمة
هائل وضخ ٌم ،فإن هناك رشوطاً مع َّينة يتطلب وجودها
النجمية والكواكب يف الكون ٌ
يف النظام النجمي ـ الكوكبي الذي ُيكن له أن يحتضن نشوء الحياة عليه ،وهذه
الرشوط نادرة ج ًّدا إىل درجة تدفعنا لالعتقاد بأنها ُص ِّممت عىل يد ُمص ِّمم ذيك ج ًّدا
أراد للحياة أن تنشأ عىل هذا النظام النجمي ـ الكوكبي الخاص .أو بعبارة أخرى :فإن
وجودنا عىل هذا النظام النادر الخاص ُمعجزة تدفعنا إىل االعتقاد بوجود إله ُمص ِّمم
ذيك .ولكن ،مهالً ..فالكاتب يُضيف كلمة تصف تلك امل ُعجزة ،إنه يقول «املعجزة
الظاهرية» كداللة عىل اعتقاده بأنها ليست حقًّا باملعجزة.
ما يدفعنا لإلعجاب يف هذا الفصل أن الكاتب عرض بأمانة علمية ودقة بحثية
سمحت
جوانب الندرة يف نظامنا النجمي الكوكبي (النظام الشميس األريض) ،والتي
ْ
ذهلي ين ُدر وجودهام
للحياة بالنشوء عىل األرض ،وقد عرض ذلك بدقة واختصار ُم ْ
يف كتب أخرى ،ولكنه أيضً ا سيحاول تقديم تفسري بديل للتفسري الذي يذهب لوجود
إله ُمص ِّمم للكون؛ لنطلع عىل جوانب اإلعجاز «الظاهري» ـ عىل حد وصف الكاتب:
ـ حوايل نصف عدد األنظمة النجمية يف الكون ُمك َّونة من نجمني أو أكرث ،ولو
كانت األرض تدور حول شمسني اثنتني بدالً من واحدة ،فإن ذلك يستلزم أن تكون
األرض مع َّرضة لحرارة عالية ج ًّدا يف فرتات ،وحرارة منخفضة ج ًّدا يف فرتات أخرى،
وكال األمرين ال يتواءم مع نشوء الحياة عىل األرض ،واألمر أسوأ يف األنظمة التي
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تحوي أكرث من شمسني؛ إذن فنحن «محظوظون» بوجود شمس واحدة فقط يف
نظامنا الشميس.
ـ تقتيض قوانني نيوتن أن تكون مدارات الكواكب حول النجوم إما دائرية أو
ويكن التعبري عن مقدار التفلطح باملدار البيضاوي
بيضاوية الشكل (إهليجية)ُ ،
رياض ًّيا برقم بني الصفر والواحد؛ بحيث أن الصفر يعني أن املدار دائري متا ًما ،يف حني
أن الرقم القريب من الواحد يعني أنه ُمفلطح ج ًّدا ،ودرجة التفلطح مبدار األرض
حول الشمس هي  % 2فقط ( )0.02أي أنه مدار قريب ج ًّدا من كونه دائريًّا؛ يف حني
أن درجة التفلطح يف مدار عطارد هي )0.2( % 20؛ األمر الذي يُؤ ِّدي إىل أن يكون
الفارق يف حرارة الكوكب بني النقطة األقرب للشمس وبني النقطة األبعد عن الشمس
هي  93درجة مئوية .فبالنسبة لألرض ،فإن ميالن محور دوران األرض حول نفسها
بالنسبة ملدارها حول الشمس يُخفف كث ًريا من فروقات الحرارة بالنسبة ل ُبعدها عن
الشمس ،ولو كان تفلطُح مدار األرض قريبًا من الواحد لكانت ِب َحار األرض تغيل يف
الصيف وتتج َّمد يف الشتاء .وهذا يعني أننا «محظوظون» بك ْون مدار األرض حول
الشمس قري ًبا من الدائري.
ـ كلام كربت كتلة الشمس ،فإن الطاقة امل ُنبعثة منها تكون أكرب (والعكس
بالعكس) ،وهناك نجوم أكرب من شمسنا مبائة مرة ،كام أن هناك أخريات أصغر منها
مبائة مرة ،ولو كانت الشمس أكرب مام هي عليه بـ % 20لكانت حرارة األرض أكرب
مام هي عليه يف كوكب الزهرة ،ولو كانت كتلتها أصغر بـ % 20مام هي عليه لكانت
حرارة األرض أقل مام هي عليه يف املريخ.
ـ يحسب العلامء منطقة ض ِّيقة قابلة للحياة يف بُعد الكوكب عن الشمس؛ بحيث
تكون حرارة الكوكب يف تلك املنطقة الضيقة مبا يسمح للامء بأن يكون يف حالة سائلة
تس َّمى بـ«املنطقة املعتدلة» أو «منطقة جولديلوكس» (يستخدم العلامء ُمصطلح
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«جولديلوكس»؛ وهو مصطلح ُمستعار من األدبيات اإلنجليزية يف قصة «الدببة
الثالثة» ،والقصد يف االستعارة هو يف داللة املصطلح عىل االعتدال واإلتقان واإلحكام
يف الصنع والعمل ،وكون اليشء يف محله املناسب له) .ويف تلك املنطقة املعتدلة ـ
حيث يكون املاء يف حالته السائلة ـ فإن نشوء صور الحياة الذكية ُممكن.
ويصف الكاتب األمور األربعة املاضية بأنها بيئ َّية؛ مبعنى أننا ننظر إىل البيئة واعتدالها
امل ُتناسب مع نشوء الحياة يف هذا الوقت من عمر الكون ،ويف هذا املكان بالذات
من الكون .وهناك أمور أخرى تتعلق بنوعية القوانني العلمية التي تجعل من وجود
نفس ليس فقط تناسب البيئة مع
الحياة أم ًرا ُممك ًنا .أو بعبارة أخرى :يجب علينا أن ِّ
مسألة نشوء الحياة ،وإمنا أيضً ا أن نفرس القوانني العلمية التي سمحت ملثل هذا اليشء
بالحدوث؛ إذ لو كانت تلك القوانني ُمختلفة ملا أمكن وجود بيئة ُمناسبة لنشوء الحياة.
كل الكائنات الحية مبنية من وحدات
ـ إن نشوء حياة مبنية عىل الكربون (حيث إن َّ
عضوية؛ أي :تحتوي عىل الكربون) ،يتطلب سلسلة من األحداث الدقيقة التي تفيض
إىل هذه النتيجة من نشوء الحياة الكربونية؛ ففي البداية ـ يف مرحلة ما بعد االنفجار
العظيم ـ كان توزيع املادة يف الكون متناسقاً ج ًّدا إىل درجة يكاد يكون كامالً متا ًما،
والحظ أننا استعملنا لفظة «يكاد»؛ ألن التوزيع ليس متناسقاً متا ًما ،ولو كان متناسقاً
بالكامل ملا نشأت الحياة ،والسبب أن هذا االختالف يف كثافة املادة الكونية يف بداية
نشوئه ،والتي تقارب جز ًءا واح ًدا من كل مائة ألف جزء هي السبب يف وجود ما
ُيكن أن نصفه ببذور تك ُّون النجوم التي تشكلت و«طبخت» يف أتونها العنارص الثقيلة
األخرى؛ ومن ضمنها :الكربون .ولكن وجود النجوم وتك ُّون العنارص الثقيلة يف باطنها
ال يكفيان وحدهام؛ فعىل القوانني العلمية أن تقتيض انفجار تلك النجوم يف مرحلة من
مراحل عمرها بطريقة خاصة تُس َّمى بـ«السوبرنوفا»؛ لتمكن تلك العنارص الثقيلة من
اإلفالت من قبضتها واالنتشار يف الفضاء ،ويجب عىل القوانني العلمية أن تكون بحيث
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تقتىض تج ُّمع تلك الشظايا املنفجرة من التجمع مرة أخرى لتكوين نجوم أخرى محفوفة
مبجموعات كوكبية (نُظم شمسية) ،تحوي تلك العنارص الثقيلة والكربون من ضمنها.
وبعبارة أخرى؛ فإن ما يريد هوكنج قوله هنا؛ هو :أن القوى األساسية للطبيعة يجب أن
تكون يف توازن خاص ،وذات طبيعة مح َّددة لتنتج لنا سلسلة األحداث النادرة الخاصة،
التي من شأنها أن تولد لنا بيئة صالحة لنشوء وتطور الحياة كام نعلمها اليوم.
ويرسد هوكنج هنا تفاصيل تاريخية عن اكتشاف عملية «األلفا الثالثية» ،التي
تشكلت بها أنوية الكربون؛ من خالل اندماج نواتني من الهيدروجني م ًعا لتكوين نواة
هيليوم ،وهي العملية التي تنتج الطاقة الحرارية الهائلة للنجوم ،ومن ث َّم اندماج
نواتني من الهيليوم لتكوين نواة البرييليوم .والخطوة األخرية؛ هي :اندماج نواة بريليوم
مع نواة هيليوم لتكوين نواة الكربون ،ولكن األمر ليس بهذه السهولة! فنواة البرييليوم
ليست مستقرة ،وتتحلل مرة أخرى إىل نوايت هيليوم يف وقت قصري ج ًّدا قبل أن يتس َّنى
يتغي عندما يَنفذ مخزون النجم من وقود
لها االندماج مع أي نواة أخرى ،ولكن الوضع َّ
الهيدروجني؛ حيث يبدأ مركز النجم بالتقلص واالنهيار حتى تصل حرارته إىل قرابة
املائة مليون درجة كلفن ،وهو الوضع الذي ميكن معه ألنوية البرييليوم االحتكاك،
ومن ثم االندماج مع أنوية الهيليوم قبل أن يتس َّنى لها التحلل مرة أخرى ،ولكن هذا
التفاعل االندماجي من شأنه أن يكون بطيئًا يف إنتاج الكربون لوال أن هناك ـ وحسب
نظرية فريد هويل ـ ظاهرة تسمى بـ«الرنني» ،والتي تعني أن مجموع طاقات أنوية
البرييليوم والهيليوم تساوي تقري ًبا طاقة حالة كمية إلحدى نظائر نواة الكربون .وهذه
الظاهرة من شأنها أن ترسع من عملية إنتاج الكربون يف باطن النجم .والجدير بالذكر
هنا :أن هوكنج ورشيكه يف تأليف الكتاب قد أوردا عبارة لـ«فريد هويل» ،والتي يقول
فيها« :إنني ال أعتقد أن أي عامل تفحص األدلة سيفشل يف الوصول إىل االستنتاج بأن
قوانني الفيزياء النووية قد ُص ّممت عن عمد لتنتج ما تنتجه يف بواطن النجوم».
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واألكرث إثارة لالنتباه هو تعليق الكاتب عىل هذه العبارة؛ حيث يقول« :ويف ذلك
الوقت مل يكن أحد يعلم من الفيزياء النووية ما يكفي ليقدِّ ر مقدار الرسنديب
املؤ ِّدي إىل هذه األحداث الدقيقة» .واملقصود بـ«الرسنديب» هو تسلسل األحداث
كم ونو ًعا وتوقيتاً لتُنتج النتيجة املطلوبة أو املرغوبة .ويُعطينا الكاتب
وتوافقها التام ًّ
رش ًحا عمليًّا لـ«الرسنديب» املؤ ِّدي لتك ُّون الكربون ،والذي هو حجر الزاوية يف نشوء
الحياة؛ فيقول« :إن النامذج الحاسوبية والحسابات تخربنا بأن:
ـ تغ ًريا طفيفًا مبقدار  % 0.5يف القوة النووية القوية أو تغ ًريا مبقدار  % 4يف
كفيل بتدمري كافة الكربون واألكسجني يف كل النجوم؛ وبالتايل تدمري
القوة الكهربيةٌ ،
إمكانيات نشوء الحياة كام نعلمها .إن تغ ًريا طفيفاً يف القوانني (املوجودة) يف كَ ْوننا
سيؤدي إىل اختفاء الظروف املؤدية لوجودنا» .ثم يزيد عىل ذلك” :يتضح أنه ليست
فقط القوى النووية القوية أو الكهرومغناطيسية قد ُوضعت لتجعل من وجودنا
أم ًرا ُممكناً ،بل إن معظم الثوابت األساسية يف نظرياتنا هي موضوعة بدقة عالية؛
بحيث أنه لو تم تغيريها بشكل طفيف ،فإن الكون كان سيختلف نوع ًّيا ،ويف كثري من
الحاالت غري صالح لنشوء الحياة فيه ..وعىل سبيل املثال:
كل الهيدروجني
ـ لو كانت القوى النووية الضعيفة أضعف مام هي عليه ،فإن َّ
الذي كان موجو ًدا يف بدايات الكون كان سيتحول إىل هيليوم؛ وبالتايل مل تكن لتتكون
النجوم الطبيعية.
ـ ولو كانت أقوى مام هي عليه ،ملا أمكن النفجارات النجوم بـ«السوبرنوفا»
أن تُطلق محتويات النجوم إىل الفضاء؛ وبالتايل مل تكن العنارص الثقيلة لتصل إىل
املجموعات الشمسية لتصنع الحياة.
ـ ولو كانت الربوتونات أثقل بـ % 0.2مام هي عليه؛ لتحلَّلت إىل نيوترونات؛
وبالتايل فقدان الذرة الستقرارها .ولو كانت كتل «الكواركات» املك ِّونة للربوتونات
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مختلفة بــ  % 10مام هي عليه؛ لكان هناك القليل فقط من الذرات املستقرة .يف
الواقع :أن كتل «الكواركات» املك ِّونة للربوتونات ٌ
مثال لصنع أكرب عدد ممكن من الذرات
املستقرة.
ـ إن عدد األبعاد املكانية (ثالثة) أيضً ا ُمح ِّدد دقيق إلمكانية نشوء الحياة عىل
الكواكب ،وأهمية عدد األبعاد متعلقة مبسألتني؛ األوىل :أن املسارات اإلهليليجية
املستقرة ُممكنة فقط يف إطار املكان الثاليث األبعاد .أما املدارات الدائرية التي هي
ُممكنة يف األطر املكانية ذات األبعاد غري الثالثية ،فهي مدارات غري مستقرة ،وال
تستطيع االحتفاظ بال ُجرم الدائر فيها .واألهمية الثانية لألبعاد الثالثة؛ تتعلق بـ«التغري
يف قوى الجاذبية بالنسبة للمسافة بني األجرام امل ُتجاذبة»؛ ففي األبعاد الثالثة تقل
قوة التجاذب بني الجرمني بعالقة عكسية مع مقدار املسافة بينهام بعامل الربع .ويف
األبعاد األربعة (االفرتاضية) بعامل الثُّمن ،ويف األبعاد الخمسة (االفرتاضية) بعامل
 .16 :1وكنتيجة لذلك؛ ففي حالة كون األبعاد املكانية أكرث من ثالثة يُهدم التوازن
بني القوة الضاغطة التي تقذف مبحتويات الشمس (النجوم) إىل خارجها وبني القوة
الجاذبة التي تسحب محتويات الشمس إىل باطنه؛ أي أنه إما أن محتويات الشمس
ستتبعرث يف الفضاء ،أو أنها ستنهار إىل باطنه مك ِّونة ثقبًا أسود .وليس ذلك األمر حك ًرا
عىل األجرام الساموية العمالقة ،بل إن لألبعاد الثالثة أهمية ُمشابهة عىل مستوى
الذرة ومكوناتها وعالقتها بالقوى الكهربائية الجاذبة بني الشحنات املتخالفة.
ـ «الثابت الكوين» ..رق ٌم افرتضه آينشتاين لتفسري ثبات الكون (من ناحية التجاذب
والتنافر) ،ولكنه تراجع عنه فيام بعد ،إال أن العلامء رجعوا ليفرتضوا وجود قوة تنافر تعاكس
وعبوا
قوة تجاذب املادة يف األجرام الساموية ،وتحفظ الكون من االنهيار يف نقطة واحدةَّ ،
عن تلك القوة باستخدام الثابت الكوين ،وهو رقم ُمح َّدد و ُمهم ج ًّدا؛ بحيث أنه لو كان أكرب
مام هو عليه لتشتت الكون وتبعرث قبل تك ُّون املجرات؛ ُمبعرثا بذلك فرص نشوء الحياة.
وهنا يتساءل الكاتب عن التفسري ملثل هذا «الحظ» والرسنديب (؟) .ويُؤكد أن
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تفسري «الحظ» يف طبيعة القوانني العلمية بالكون (العوامل  5ـ  12أعاله) أصعب
بكثري من تفسريه يف العوامل البيئية (العوامل  1ـ  4أعاله) ،وهو أمر يفرض تفسريات
فلسفية ملثل هذا السؤال!
وبعد ذلك ،يرسد الكاتب باختصار مجموعة من الرؤى الثيولوجية الدينية لتفسري
خلق الكون عن طريق ُمص ِّمم وا ٍع ذيك ُمريد ،ثم بدأ يف التشكيك يف هذه الرؤى
والتفسريات عن طريق القول بأن موقع األرض ليس يف مركز املجموعة الشمسية كام
كان االعتقاد القديم ،كام أنه ليس يف مركز املج َّرة أو مركز الكون ،وهذا ينفي فكرة
مركزية اإلنسان يف الكون .ثم أعقب بأن التفسري العلمي ملا يبدو كتصميم دقيق
وإرادة واعية لخلق الكون وخلق اإلنسان فيه ُمختلف عن ذلك.
 ...إن فكرة تع ُّدد األكوان ليست ـ حسب رأي الكاتب ـ وليدة الرغبة يف معارضة
ونفي فكرة الخالق امل ُص ِّمم ،وإمنا هي نتاج مبدأ (رشط انعدام الحدود) ـ يف نظرية
تنص عىل أنه ال توجد حدود زمانية أو مكانية لبداية
هارتل ـ هوكنج للكونيات ـ والتي ُّ
صح ذلك لكان
الكون؛ ألن الزمان واملكان قبل بدء الكون ال وجود لهام (املؤلف) .ولو َّ
تفسري الصدف يف توافق القوانني العلمية سهالً مثلام هو سهل يف توافق العوامل البيئية
مع نتيجة نشوء الحياة يف الكون؛ حيث إن وجود الباليني من األنظمة الشمسية يف
الكون ،جعل من السهل أن نفرس كون إحداها (نظامنا الشميس) ُمتوافقاً يف تركيبته
صح وجودها) التي
مع رشوط نشوء الحياة ،وكذلك فإن وجود الباليني من األكوان (لو َّ
لكل منها قوانينها العلمية الخاصة (كام افرتض الكاتب سابقا) ،يسهل علينا أن نستوعب
وجود كَ ْون واحد عىل األقل منها له قوانني علمية وثوابت رياضية ُمتوافقة بالدقة مع
رشوط نشوء الحياة يف ذلك الكون ،دون الحاجة إىل ُمص ِّمم وخالق خاص لذلك.
ثم ينتقل الكاتب ليتح َّدث عن النظرية املو َّحدة التي جهد العلامء يف إيجادها
لتفسري كل القوى األساسية يف الكون يف إطار واحد .وسيُلخص الكاتب إجاباته يف
الفصل القادم عن األسئلة الثالث التي بدأ به الكتاب.

الفصل الثامن
التصميم العظيم
)(The Grand Design

الفصل الثامن :التصميم العظيم ()The Grand Design
يف هذا الفصل األخري ،يرجع الكاتب إىل األسئلة الثالث التي بدأ بها الكتاب؛ وهي:
ـ ملاذا يوجد هناك يشء بدالً من ال يشء؟
ـ ملاذا نحن موجودون؟
ـ ملاذا توجد هذه املجموعة من القوانني العلمية بدالً من غريها؟
ويعقب عىل ذلك بأن هناك من يطرح وجود الخالق كإجابة عن هذه األسئلة،
ولكنه يقول إن هناك إجابات علمية كافية عن هذه األسئلة؛ وبالتايل ال نحتاج إىل
افرتاض وجود الله كإجابة لهذه األسئلة.
فيدخل الكاتب يف رسد طويل لربنامج حاسويب (ال نحتاج لذكره هنا) للوصول
إىل استنتاج ُمح َّدد؛ وهو :أن مجموعة من القوانني الفيزيائية البسيطة تكفي إلنتاج
مجموعة أخرى من القوانني «الكيميائية» امل ُعقَّدة ـ ونقصد هنا بالقوانني الكيميائية
تلك القوانني التي ُيكن مالحظتها من تفاعل الوحدات الفيزيائية املركبة مع بعضها
البعض ـ وبعبارة أخرى :فإننا حينام نبدأ ببضعة قوانني وثوابت فيزيائية ،ونسمح لها
بالتفاعل مع بعضها؛ فإننا نرى تولُّد وحدات وتفاعالت أكرث تعقي ًدا لدرجة ال ميكن
التنبؤ بها عمل ًّيا (وإن كان نظريًّا أم ًرا ُممكناً) .وهذه التفاعالت تولِّد لنا عملية تطورية
تزداد تعقي ًدا مع كل جيل؛ بسبب التفاعالت بني أفراد الجيل األسبق؛ حتى ت ُنتج
أنظمة غاية يف التعقيد ،مام يبدو للناظر أنه يستحيل نشوؤه بهذه العملية التطورية
البسيطة يف حد ذاتها .ولو الحظت لوجدت أن هذه الفقرة تحاول اإلجابة عن السؤال
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الثاين من األسئلة أعاله؛ وهو :ملاذا نحن موجودون؟ و ُملخص اإلجابة :أنه متى ما ُوجد
الكون مع مجموعة مح َّددة من القوانني الفيزيائية التي تحكم تفاعالت الجسيامت
األولية فيه ،فإن من شأن ذلك أن يُنتج سلسلة من التفاعالت التي ستستمر يف إنتاج
بُنى أكرث تعقيدا ،ومركبات ذات خاصية توالد ذايت ،وخاصية التطور التي ستنتهي
بوجود كائنات حية ذكية؛ مثل :اإلنسان.
ويعرج الكاتب ـ بعدها ـ عىل مفهوم خطري ج ًّدا ـ سنقف عنده قليالً يف القسم
الثاين من الكتاب ـ ملحاولة اإلجابة عن السؤال التايل :هل ُيكن أن ينتج يشء من
ال يشء؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،يُناقش الكاتب مسألة الطاقة اإليجابية والطاقة
السلبية لألشياء ،وبالطبع فنحن ال نتكلم عن الطاقات اإليجابية والسلبية التي
يتحدث َّون عنها فيام يتعلق بالنفسيات والتنمية الذاتية...وما شابه ذلك ،وإمنا الطاقة
الفيزيائية التي ُيكن قياسها باملعادالت واألجهزة .وخالصة الحديث :أن األجسام
امل ُنفصلة يف الفضاء لها طاقة إيجابية؛ بحيث أن إيجادها يُكلف ويتطلب وجود تلك
الطاقة ،وحيث إن طاقة الكون ثابتة فإنه ال ُيكن أن تظهر تلك األجسام املنفصلة
(مثل :النجوم ،والكواكب) من ال يشء ،ولكن طاقة الجاذبية سلبية (بحيث أنك تحتاج
لرصف طاقة ملعاكسة أثر الجاذبية ومفعولها) .والنتيجة :أنه لو نظرت للكون ككل،
فإن الطاقة اإليجابية فيه تساوي الطاقة السلبية؛ وعليه فإنه من املمكن أن يخلق
الكون نفسه وسيفعل ذلك .وهذا الخلق التلقايئ هو السبب يف وجود يشء بدالً من
ال يشء ،وهو السبب يف وجودنا نحن؛ وبالتايل ال نحتاج ـ حسب رأي الكاتب ـ أن
نفرتض وجود خالق للكون غري الكون نفسه (!) .إذن؛ فهذه هي النتيجة األساسية
األوىل التي خلص إليها الكاتب من بحثه يف هذا الكتاب ،والتي تجيب عن السؤال
األول وتتلخص يف أن الكون ككل (وليس جز ًءا من أجزائه أو بعض أجزائه) يستطيع
أن يُوجِد نفسه ،أو بعبارة أخرىُ :يكن أن يَ ْن َوجِد من العدم تلقائيًّا .واملقصود من
تلقائ ًّيا هو من تلقاء نفسه دون الحاجة إىل ُم ْوجِد آخر له.
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ثم ينتقل لإلجابة عن السؤال الثالث؛ وهو :ملاذا توجد هذه املجموعة من
القوانني العلمية بدالً من غريها؟
إن الجاذبية أمر رضوري يف هذه النظرية؛ من حيث كونها ذات طاقة سلبية
تعادل الطاقة اإليجابية لألشياء يف الكون؛ وبذلك تسمح للكون ككل ـ كام أسلفنا
ـ أن يَ ْن َوجِد ـ عىل رأي الكاتب ـ من العدم تلقائ ًّيا؛ وليك تستطيع قوانني الجاذبية
أن تتنبأ لنا بكميات محددة ،فإنها يجب أن تنطوي عىل خاصية التامثل الفائق
( )Supersymmetryبني قوى الطبيعة (األربعة) وبني املادة التي تؤثر فيها تلك
القوى ،ثم يطرح نظرية «م» كأكرث نظرية عامة فائقة التامثل للجاذبية؛ وألجل ذلك
يرشحها دون غريها لتكون النظرية الكونية الكاملة .ويف الختام «فإن هذه النظرية
لو تم إثباتها عرب املراقبة والتجربة ،فإنها ستكون الخالصة الناجحة ملسرية  3000سنة
من البحث ،وسنكون قد عرثنا عىل التصميم العظيم».

َّ
النقدية
القسم الثاني :القراءة
املُص ِّمم العظيم
(قراءة نقد َّية يف كتاب التصميم العظيم)
بعد أن استعرضنا ـ بشكل ُموجز ـ أفكار كتاب «التصميم العظيم» بفصوله
للعاملي «ستيفن هوكنج» و»ليوناردو ملودينو» ،جاز لنا اآلن أن نعرض
الثامنية؛
ْ
قراءتنا النقدية عليه .وليك يكون البحث منهجيًّا ومتسلسالً تسلسالً منطقيًّا؛ فإننا
سنلجأ إىل مناقشة كل فكرة يف فصل خاص ،ونحاول ربطه (من جهة) بأفكار الكاتب..
مشريين إىل مواطن الضعف يف كالمه واستنتاجاته الفلسفية ،ونحاول ربطه (من جهة
أخرى) ببقية كالمنا يف فصول القسم الثاين؛ حتى تتك َّون لدى القارئ الكريم سلسلة
أفكار ُمرتابطة عن املوضوع ككل.

الفصل األول
البحث المعرفي..
السؤال والوسيلة

الفصل األول :البحث املعريف ..السؤال والوسيلة
يف َمسعانا للمعرفة ،فإن السؤال الصحيح هو نصف الطريق إىل الجواب الصحيح؛
فإن أردنا الحصول عىل إجابات صحيحة ،فإن أ َّول ما يجب أن يهمنا هو إن كنا قد
طرحنا السؤال الصحيح أم ال؛ ألن السؤال غري الصحيح قد تكون له إجابة صحيحة،
حتم لن تكون اإلجابة الصحيحة التي نرغب يف الوصول إليها لسد حاجتنا
ولكنها ً
املعرفية يف ذلك األمر؛ فلو كنا نريد معرفة لون الوردة يف الحديقة ،فإننا لن نصل
إىل اإلجابة الصحيحة إن سألنا ناتج جمع  2مع  !2فمع أن السؤال له إجابة صحيحة
وهي أن  ،4=2+2إال أن تلك اإلجابة الصحيحة ليست صحيحة باملقارنة مع رغبتنا
يف معرفة لون الوردة!
إذن؛ فالخطوة األوىل يف البحث؛ هي :تحديد السؤال الصحيح .ويف مثالنا أعاله،
فإن السؤال الصحيح هو« :ما لون هذه الوردة؟» ،وهنا سنصل إىل الخطوة الثانية
من البحث؛ وهي :اختيار األسلوب الصحيح ،والطريقة الصحيحة؛ للوصول إىل اإلجابة
الصحيحة .فلو حاول أحدهم اإلجابة عن سؤالنا عن لون الوردة من خالل تذوق
الوردة (وهو مغمض عينيه) ،فإنه لن يصل إىل معرفة الجواب (إال إذا كان هناك
ارتباط تام بني لون الوردة وطعمها ،ويف هذه الحالة فإن أسلوبه غري املبارش سيكون
صحي ًحا ملعرفة لون الوردة؛ وحيث إنه ال يوجد هناك ارتباط تام بني لون الوردة
وطعمها ،فإن أسلوبه غري صحيح ،ولن يصل به إىل معرفة الجواب) .وما مل يستخدم
الباحث األسلوب الصحيح؛ وهو :النظر إىل الوردة ملعرفة لونها (أو أية أداة أخرى من
شأنها أن تحقق له «النظر» إىل الوردة) ،فإنه لن يصل إىل معرفة اللون.
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إذن؛ السؤال الصحيح متبو ًعا بالطريقة الصحيحة يف البحث رشطان أساسيان
للوصول إىل اإلجابة الصحيحة .واآلن؛ لنحاول تسليط الضوء عىل السؤال الذي طرحه
الكاتب يف بدء كتابه؛ لرنى إن كان قد اتبع الطريق الصحيح لإلجابة عنه أم ال!
أسئلة الكاتب األساسية تتعلق بالوجود« :ملاذا هناك يشء بدالً من ال يشء؟» ،ولو
شئنا أن نس ِّمي األشياء بأسامئها االصطالحية؛ ألعدنا صياغة سؤاله كالتايل« :ملاذا هناك
وجود بدالً من العدم؟» ،وليك نستطيع تف ُّحص صحة هذا السؤال ،ال بد لنا من فهم
املقصود بالوجود والعدم.

ما املقصود بالوجود؟
إننا نُدرك مفهوم الوجود بداهة ومبارشة من غري وساطة أو تعريف ،بل إن
تعريف الوجود تعريفاً تا ًّما أم ٌر غري ُممكن إطالقاً؛ ألن «مفهوم الوجود مفهوم بسيط،
وكل مفهوم بسيط معلوم بالذات ،ومستغنٍ عن التعريف»[[[ .إن أي أمر بسيط
يع َّرف بنفسه وبذاته دون تعريف إضايف ،بل ال ُيكن تعريفه ألن التعريف إمنا يتم
عن طريق تركيب «جزأين (يف التعريف)؛ أحدهام :أع ُّم من املفهوم [املراد تعريفه]،
فمثال :حينام نريد تعريف اإلنسان؛ فإننا نعرفه بأنه «الحيوان
واآلخر :مسا ٍو له»[[[؛ ً
الناطق»؛ حيث يكون الحيوان هو الجزء األعم له ،والناطق هو الجزء املساوي له.
وحيث إن الوجود بسيط غري ُمركب؛ فإن تعريفه بأمر ُمركب غري صحيح .ولكن :ملاذا
نقول إن مفهوم الوجود بسيط غري ُمركب؟ الجواب :إن الوجود أعم من كل يشء،
وال يوجد يشء أعم من الوجود؛ فكل يشء إمنا هو نوع من أنواع الوجود ،ومرتبة له.
وحيث إنه ال يوجد ما هو أعم من مفهوم الوجود؛ فإننا ال نستطيع تركيب تعريف
من جزء أعم من الوجود ومن جزء مسا ٍو له .أما ما قد نستخدمه هنا أو هناك من
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملنهج الواقعي .ترجمة عامر أبو رغيف .ص 56ـ 57
[[[ ـ املصدر السابق ص56
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تعريفات للوجود؛ من قبيل« :التحقق» ،أو «الواقعية» ،أو «الشيئية» ،أو «الثبوت»...
وما شابه ذلك ،فإمنا هو مجرد استبدال لفظ مكان آخر لتقريب املفهوم إىل الذهن؛
حيث إن ذهن شخص ما قد يكون أقرب لفهم التحقق ،وذهن شخص آخر أقرب
شخصا ثالثاً قد يكون أقرب لفهم الوجود بنفس اللفظة.
لفهم الواقعية؛ يف حني أن ً
وهذا ما يُطلق عليه «التعريف االسمي» ،الذي هو تعريف لفظ باستبداله بلفظ
آخر ،وهو ليس تعريفاً حقيقيًّا.

ما املقصود بالعدم؟
مفهوم العدم كمفهوم هو أمر «موجود» يف أذهاننا ،وهو أيضً ا أم ٌر بسيط ال ميكن
تعريفه ،وإمنا يُفهم بالذات مبارشة .وعليه؛ فإن مفهوم العدم ليس معدو ًما ،وإمنا
موجود يف الذهن ،ولكن ليس للعدم ـ كعدم مطلق ـ حقيقة وواقعية إطالقاً ،بل هو
بطالن محض ،وال شيئية محضة ،وليس له ِم ْصداق خارجي؛ لذلك ال ميكن الحديث
عن مصداق العدم امل ُطلق؛ ألنه ليس شيئاً حتى نتكلم عنه ،وإمنا يجوز الكالم فيام
هو يشء ،وما ليس بيشء فال ُيكن الحديث عنه ،أو وصفه ،أو مقارنته بيشء؛ لذا
نرجو االلتفات إىل أننا حينام نتكلم عن العدم امل ُطلق ،فإمنا نتكلم عن «مفهوم
العدم املطلق» ،وليس عن « ِمصداق العدم املطلق وحقيقته» ،ولكن ُيكننا الكالم عن
«العدم امل ُضاف»؛ وهو :عدم يشء ُمح َّدد؛ مثل :عدم البرص ،أو عدم املال...وما شابه
ذلك .أما العدم التام امل ُطلق ،فهو ـ كام قلنا ـ ليس بيشء ،والتعامل مع ما ليس بيشء
عىل أنه يشء خطأ واضح و ُمغالطة[[[.
[[[ ـ األسعد ،عبدالله :دروس يف الحكمة االلهية :رشح بداية الحكمة للعالمة الطباطبايئ .ج1ص 151تحت عنوان
«ال متايز وال علية يف العدم».
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هل السؤال األول صحيح؟
لرنجع اآلن إىل السؤال الذي طرحه الكاتب يف بداية الكتاب؛ لرنى إن كان صحي ًحا
أم ال .السؤال كان« :ملاذا هناك يشء بدالً من ال يشء؟» .يتضح ـ بعد املقدمة السابقة
ـ أن هذا سؤال غري صحيح؛ فهو يقارن «اليشء» مع «الاليشء» ،وي ُحاول معرفة
السبب يف حدوث «اليشء» ،بدالً من حدوث «الاليشء»! .إن من أوضح الواضحات
أننا عندما نجري عملية ُمقارنة ،فإننا نضع يف كِفَّة امليزان األوىل «شيئاً» ،ونضع يف
الكفة األخرى «شيئاً آخر» ،ثم نقارن اليشء األول مع اليشء الثاين ،ولكن عندما نضع
يف ال ِكفة األوىل شيئًا ،ونرتك الكفة الثانية فارغة متا ًما ،فإننا ال نستطيع إجراء مقارنة؛
أساسا.
ألنه ال يوجد ما نقارن معه ً
بإمكاننا أن نسأل :ملاذا هناك «حديد» بدالً من «نحاس» .وأستطيع أن أسأل :ملاذا
هناك «ترابـ« بدالً من «ماء» ،ولكن ال أستطيع أن أسأل :ملاذا هناك «يشء» بدالً من
«ال يشء»!!؛ إذ إن الاليشء ليس بيشء حتى نطلب السؤال عن سببه؛ ألن السؤال عن
رص يف األشياء وتحدي ًدا الحادثة منها.
األسباب ُمنح ٌ
لعل الكاتب أراد من التساؤل املار أم ًرا آخر ..لعله مل يكن يقصد الحديث
ولكن؛ َّ
عن العدم امل ُطلق مبا هو عدم ُمطلق ،وإمنا كان استخدامه للفظة الاليشء استخدا ًما
استطراديًّا ليس إال ،ورمبا كان يريد الحديث عن سبب الوجود فقط ،وكان سؤاله
ليس مقارنة بني «سبب حدوث اليشء ،وبني سبب حدوث الاليشء» ،وإمنا كان مقارنة
بني «سبب حدوث اليشء وعدم سبب حدوث ذلك اليشء» .وواضح أن هذه املقارنة
مختلفة جذريًّا عن املقارنة األوىل التي هي واضحة ال ُبطالن.
ويف الواقع؛ فإن استخدام الكاتب مصطلح «العدم» يف أطروحته جاء متأرج ًحا
كث ًريا بني «العدم»؛ مبعنى« :الاليشء» ،وبني «العدم»؛ مبعنى« :يشء غري اليشء الذي
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نشأ عنه الحقاً» .فمع أنه يُكرر لفظة الاليشء ،إال أن ما يُفهم من كالمه ـ حينام
يستعرض أطروحته عن التذبذبات الكمومية يف الفراغ ،وما قد ينشأ عنه من أكوان
ُمتع ِّددة ـ هو :أن مقصوده من العدم هو «وجود يشء يحمل استعدا ًدا للتطور الذايت
إىل هيئة هذا الكون».
ولكن؛ وليك نضمن أننا غط َّينا االحتاملني من مقصده (األول :هو نشوء الوجود
من العدم املحض ،والثاين :هو نشوء الكون من يشء آخر موجود يُسمى بـ«الفراغ» مبا
يحويه من طاقة هائلة وتذبذبات كمية) ،فإننا س ُنناقش كال االحتاملني عىل حدة؛ لرنى
كيف أن كال االحتاملني ال يرقيان إىل مستوى االستغناء عن الخالق والعلة امل ُ ْو ِج َدة.
وهكذا؛ فإن تحرير محل «النزاع» ـ كام يسمونه ،أو لنقل :محل املناقشة
الجوهرية ـ يكمن يف التايل (وسوف ننظر إليه من زاويتني مختلفتني):
لو فرضنا:
ـ أن الكون نشأ عن عدم محض؛ فهل هذا يُص ِّحح ـ فحسب ـ رضورة وجود
خالق له يُؤسسه ويبنيه من الاليشء؟ وتزول هذه الرضورة إذا ما ثبت أن الكون ما
أىت من الفراغ املحض؟
ـ أن الكون نشأ عن طاقة ما ووجود بنحو ما؛ فهل حينئذ تزول رضورة القول
بوجود خالق؟ أو أن هذه الرضورة تظل قامئة حتى يف حالة وجود طاقة ما قبل نشوء
الكون ،والتي م َّهدت النبثاقه عنها؟
فإذا تح َّرر موضوع املناقشة بدقة؛ نُعيد صياغة سؤال «هوكنج» السابق« :ملاذا
كان هنالك يشء بدالً من اليشء؟» ،يف هيئتني ُمحتملتني؛ هام:
ـ «ملاذا كان ينبغي أن يكون هناك يشء (الكون) ،بعد أن مل يكن (عىل هيئته
الحالية)؟».
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ـ «ملاذا كان ينبغي أن يكون هناك يشء (الكون) بعد أن مل يكن (شيئًا عىل
اإلطالق)؟».
ولكن علينا أن نقوم أوالُ بتصميم املنهجية واإلطار العام لهذه القراءة النقدية
من خالل الفصول القادمة ،عىل أن نرجع إىل املسألة الجوهرية بهيئتيها يف الفصل
السادس من هذه القراءة النقدية.

هل وسيلة البحث يف السؤال األول صحيحة؟
لكل ِعلم موضوع كام انتهى إىل ذلك علامء املنطق .واملقصود مبوضوع العلم؛ هو:
«ما يبحث يف كل علم عن أحواله وعوارضه والقضايا امل ُرتبطة به»[[[؛ فمثال :موضوع
العلوم اللغوية؛ هو :الكلمة وما يتعلق بها من تركيب وصياغة وبناء وتشكيل...
وما إىل ذلك .وموضوع العلوم الطبيعية بشكل عام؛ هو :الطبيعة املادية .ويف ضمن
العلوم الطبيعية؛ فإن موضوع الفيزياء؛ هو :املادة والطاقة وما يتعلق بهام من حركة
وقوة وخصائص أخرى لهام .أما البحث يف مطلق الوجود (أي دون تحديد) ،فإنه
موضوع بحث الفلسفة[[[؛ لذلك فإن أي سؤال يتعلق مبطلق الوجود (أو العدم) ،فإنه
إمنا يو َّجه للفلسفة ،وللفلسفة أن تجيب عن ذلك السؤال .بالطبع؛ نحن ال نتكلم عن
وجود يشء ُمح َّدد أو عدمه؛ فإن ذلك الوجود امل ُح َّدد ليس موضوع الفلسفة ،وقد
يكون موضوع أي علم آخر؛ فمثال :وجود «بوزونات هيجز» أو عدم وجودها من
اختصاص الفيزياء وليس الفلسفة ،ولكن ُمطلق الوجود ليس من اختصاص الفيزياء،
ومحاولة البحث فيه من خاللها ليس إال مضيعة للجهد والوقت.
 ...إن الخلط الذي يحصل يف الكثري من العلوم التي تحاول البحث يف مواضيع غري
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،ترجمة عامر أبو رغيف .تعليق مرتىض املطهري.
مصدر سابق
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة .ج1ص .81تعريب :محمد عبداملنعم الخاقاين.
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مواضيعها؛ لهو من أسباب املغالطة والخطأ يف االستنتاجات .ولِنستطيع تقدير حجم
املشكلة؛ نرضب مثاالً واقعيًّا:
َه ْب أن أحدنا أراد البحث يف نوعية الربامج التليفزيونية التي تبثها قناة ُمع َّينة؛
فقام بتفكيك جهاز التليفزيون ،واجتهد يف ترشيح توصيالته الكهربائية ودراسة
امل ُكثفات وامل ُقاومات وبقية الوحدات اإللكرتونية فيه ،وعكف عىل ذلك األمر ع َّدة
سنوات من العمل الجاد وامل ُضني ..ماذا ستكون نتيجة البحث؟
سيتوصل إليها ذلك «الباحث»؛ هي :أنه سيكون خب ًريا وعامل ًا
إن النتيجة التي
َّ
برتكيبة جهاز التلفاز ،وقد يحصل عىل أعىل املؤهالت العلمية يف ذلك املجال ،ولكنه ـ
مع ذلك ـ لن يكون اقرتب قيد أمنلة من معرفة الجواب عن سؤاله األسايس عن نوعية
الربامج التليفزيونية لتلك القناة؛ والسبب ببساطة :أن بحثه ـ رغم كثافته وعمقه ـ
كان يف موضوع ُمختلف عن موضوع السؤال املُراد اإلجابة عنه .وهذا األمر شبيه مبن
أضاع شيئاً يف مكان ُمظلم؛ فذهب ليبحث عنه يف مكان آخر ميضء؛ ب ُح َّجة أنه ال
يستطيع الرؤية يف الظالم!
 ...إن البحث يف ُمطلق الوجود من خالل الفيزياء ،لن يُعطينا إجابات صحيحة
مهام طال البحث ،بل كلام توغَّلنا يف البحث بهذا االتجاه ،فإننا سنبعد عن الهدف
أكرث؛ ألن الهدف يقبع يف اتجاه ُمختلف من البحث واملعرفة.

البحث عن الله
كث ًريا ما يحاول الباحثون ـ من مختلف فروع العلم ـ البحث يف وجود الله ،أو
لنقل وجود الخالق ،ويحاولون تقديم إجابة بالتأكيد أو النفي .وعىل غرار نقاشنا
أعاله؛ نتساءل :إن كان هذا البحث سائ ًرا يف االتجاه الصحيح أو ال؟
وهل بإمكان عامل البيولوجي (علم األحياء) أن يخترب الكائنات الحية يف املخترب ،أو
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يف الطبيعة ،ويخرج بدليل ـ من خالل مجال علمه وعمله ـ عىل وجود الله ،أو بدليل
عىل عدم وجوده؟ هل بإمكان عامل الفيزياء أن يفعل ذلك؟ هل بإمكان أي عامل من
الطبيعيات ـ بشتى فروعها ـ أن يصل إىل إثبات وجود الله ،أو إىل إثبات عدم وجوده
دون االعتامد عىل فكرة عقلية أولية ترى بأن كل حادث فهو ُمحتاج إىل ُم ْح ِدث ،أو
إىل استنتاجات فلسفية من النمط الذي م َّرت اإلشارة إليه؟
كام أسلفنا القول؛ فإن مجال عمل علامء الطبيعية ًمختلف عن مجال هذا السؤال؛
فإن كان لديهم اهتامم مبعرفة وجود الله ،أو عدم وجوده؛ فإن ذلك االهتامم إمنا هو
أمر إضايف جانبي ،وليس من صميم البحث الطبيعي ،أو الفيزيايئ ،أو البيولوجي ،أو
الجيولوجي...أو غريه .إن أولئك العلامء إمنا يستخدمون معارفهم الطبيعية وخرباتهم
يل بحت[[[ ،وإمنا
يف تلك املجاالت كأصول موضوعة؛ فالبحث يف وجود الله بحثٌ عق ٌّ
تتم االستعانة بتلك املعارف واملعلومات الجانبية من بقية فروع العلم كأمور تس ِّهل
علينا الفهم ،وتق ِّرب لنا تخيُّل عنارص البحث و ُمقدماته وأطراف االستدالل ،ولكن
يظل االستدالل والبحث عقل ًّيا بحتاً ،وال يوجد يف هذا األمر أدىن تر ُّدد.
إن شئت أن تستعني مبعلوماتك يف العلوم الطبيعية؛ فذلك أم ٌر جي ٌد ال مانع منه؛
ألنه سيُقرب لك تص ُّور أطراف القضية ،ولكن االستدالل نفسه والبحث نفسه بحثٌ
يل تام .والعامل الطبيعي حني يحش ُد لنا الكثري من املعلومات الطبيعية ،ثم يُقحم
عق ٌّ
نفسه يف استنتاج يُثبت أو ينفي فيه وجود الله ،فإنه بذلك إمنا ُيارس خدعة الساحر
عىل املرسح؛ حينام يُخرج لنا أرانب من قبعته .فكام أن ِخ َدع ساحر املرسح تعتمد
عىل إلهاء الجمهور بالرتكيز عىل أمر معني يف الوقت الذي تلعب أنامله امل ُتم ِّرسة
إلظهار أو إخفاء يشء آخر يُفاجئ به الجمهور الذي يرى يف ذلك أم ًرا سحريًّا ،فكذلك
العامل الطبيعي حني يجعلنا نُركز كث ًريا عىل معلوماته الطبيعية ،يف الوقت الذي يُحاول
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :األيديولوجية املقارنة ص .155تعريب :محمد عبد املنعم الخاقاين.
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فيه ـ بقدراته العقلية ـ أن يُجري استدالالً عقل ًّيا يُثبت أو ينفي فيه وجود الله.
فالحقيقة هي أن ُعمدة البحث واالستدالل عملية عقلية ،ومربط اإلثبات والنفي
يف وجود الله عقيل ال غري .ولوال الجانب العقيل من أي استدالل ملا استقام لذلك
الربهان قامئة ،وملا كان أكرث من كومة معلومات عامة أو خاصة ال تفيدنا شيئاً يف
مجال بحثنا ،ولظل ـ كام قلنا سابقاً ـ بحثاً عن الربنامج التلفازي من خالل أسالك
التلفاز؛ فالله كام يبحث عن وجو ِده الباحثون ،يشء غري مادي؛ فكيف ُيكن للبحث
فأن للبحث الطبيعي أن يثبته أو ينفيه؟!
املادي أن يجده ،وهو يشء فوق الطبيعة َّ
لسنا نقول إن إجابة الباحث الطبيعي ـ بدون االستعانة بالبحث العقيل ـ هي
إجابة خاطئة ،بل نقول إنها إجابة ال عالقة لها بأصل البحث ،وال عالقة لها مبوضوع
السؤال من رأس؛ فكأمنا كان السؤال عن لون الوردة وكان الجواب من خالل البحث
يف (!)2+2
إذن؛ فالبحث عن الله إثباتاً أو نف ًيا ال بد أن يكون بحثاً عقل ًّيا يف نهاية املطاف؛
سواء اقرتن مبقدمات طبيعية ،أو اكتفى مبقدمات وجدانية بديهية؛ لذا ليسمح لنا
نؤسس ها هنا قاعدة عامة تصلح لالنطباق عىل ما مىض ،وملا سيأيت،
قارئنا العزيز أن ِّ
وما هو متحقق؛ مفادها« :أن العلوم الطبيعية دون استناد صحيح إىل البحث العقيل،
ال تستطيع إثبات أو نفي وجود الله إطالقاً؛ لذلك فإن املحاوالت يف ذلك ـ وإن
استامتت ـ فلن تكون مفيدة ،إال يف إطار توضيح وتص ُّور أطراف القضية (املقدمات
الصغرى بتعبري املنطق)» [[[.

[[[ ـ املصدر السابق 155
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الوجدان والوجود
وقبل أن ننتقل إىل النقطة التالية من تسلسل البحث ،نعود إلثبات النقطة املارة
ُمجد ًدا؛ حتى مننحها مزي ًدا من الثبات والوضوح؛ فعندما نبحث يف وجود أمر ما من
خالل البحث الطبيعي ،فإننا قد نعرث عىل ذلك اليشء إن كان ذلك اليشء داخالً يف
نطاق الطبيعيات؛ من قبيل :البحث عن ُجسيم ذري ،أو البحث عن كوكب ،أو نجم،
أو مج َّرة ،أو البحث عن جينات (مورثات) مرض معني يف املادة الوراثية بالخاليا،
ولكننا قد ال نعرث عىل ذلك اليشء الذي نبحث عنه ـ والحديث ال يزال يف نطاق
األشياء الطبيعية ـ ويف هذه الحالة عندما ال نجد اليشء الذي كنا نبحث عنه ،فإن
التسمية الصحيحة للوضع هي «عدم الوجدان»؛ مبعنى :أننا بحثنا عن يشء ومل نجده.
ولكن ،ال ُيكن أن نستنتج من حالة «عدم الوجدان» أن ذلك اليشء ليس موجو ًدا
ُمطلقا( ،وهو ما نسميه بعدم الوجود)! بالطبع لن يسعنا ذلك .فكام يقولون «عدم
الوجدان ال يدل عىل عدم الوجود» .إن غاية ما ُيكنك قوله عند البحث عن يشء
ما وعدم العثور عليه هو أنك مل تجد ما بحثت عنه ،ولكنك ال متلك ُمس ِّوغاً منطق ًّيا
رصا من حيث الوسيلة
واح ًدا لتقول إن ذلك اليشء غري موجود؛ فلعل بحثك كان قا ً
أو القدرات البرشية أو ألي سبب آخر.
 ...إن إثبات عدم وجود يشء ما ُمقترص فقط عىل البحث العقيل ال غري .أما ما
سوى ذلك ،فإن أقىص ما ُيكن إثباته؛ هو :عدم الوجدان ،وليس عدم الوجود .ولكن
يف البحث العقيل ،عندما تبحث عن اجتامع النقيضني (مثالً)؛ فإنك تستطيع بكل
ثقة وأريحية أن تقول إن النقيضني مل يجتمعا سابقاً ،وأنهام ال يجتمعان حاليًا ،ولن
يجتمعا يف أي وقت يف املستقبل إطالقاً ،بل إنك ال تحتاج حتى أن تبحث عن (وجدان
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أو عدم وجدان) اجتامع النقيضني حتى تحكم باستحالة وامتناع اجتامعهام؛ ألن هذا
الحكم إمنا يكفي للتوصل إليه تص ُّور أطرافه والحكم عليها مبارشة.
إذن؛ فأي باحث طبيعي ي َّدعي إثبات عدم وجود أمر ما ،فإمنا قد وقع يف أحد
أمرين:
رصح بذلك ،ونسب
ـ إما أنه استعار شيئاً من البحث العقيل بشكل ضمني ،ومل يُ ِّ
االستنتاج إىل بحثه الطبيعي من باب الخلط أو الخطأ أو غري ذلك.
ـ أو أنه غالط نفسه وغريه باستنتاج أمر ال ُيكن استنتاجه من البحث الطبيعي.

الفصل الثاني
حكم القانون أم
َّ
حاكمية العقل؟

الفصل الثاين :حكم القانون أم حاكم َّية العقل؟
لعل هذا الفصل ،وهذا املوضوع تحدي ًدا ،من أهم املواضيع التي يج ُدر بحثها يف
إطار مناقشتنا لالستنتاجات الفلسفية والفكرية من البحوث العلمية ،بل إنَّني أعتقد
تخصصات البحوث
أنه يج ُدر أن يتم تعليم هذا املوضوع لكل طالب جامعي يف ُّ
العلمية؛ وذلك بسبب كرثة األخطاء التي تقع يف هذا املجال من قبل علامء الطبيعيات؛
بسبب عدم اإلحاطة مببادئ أساسية يف العالقة بني البحث العلمي الطبيعي ،والبحث
العقيل الفلسفي ،ومدى حاجة كل منهام لآلخر ،والطريقة التي يُكمل فيها كل منهام
اآلخر.

ما املقصود بالفلسفة؟
قال الكاتب يف الفصل األول عن الفلسفة» «يف العادة ،فإن هذه األسئلة أسئلة
فلسفية ،ولكن الفلسفة ميتة؛ ألنها مل تتواكب مع التطورات الحديثة يف العلوم،
وبالخصوص يف علوم الفيزياء .وعليه؛ فقد حمل علامء الطبيعة شعلة االستكشاف
والبحث ،وهدف هذا الكتاب هو تقديم إجابات من وحي االكتشافات والنظريات
الحديثة».
وكام نرى؛ فإن الكاتب قد حكم عىل الفلسفة باملوت بج َّرة قلم؛ ًمعلالً ُحكمه
بأن الفلسفة مل تتواكب مع التطورات الحديثة يف العلوم! وهذا يدلنا عىل أن مفهوم
الكاتب عن الفلسفة يختلف جذريًّا عن املفهوم الذي نرغب بطرحه عىل القارئ الكريم.
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فمع أن كلينا يستعمل لفظ «الفلسفة» ،إال أن املقصود لدينا (نحن والكاتب) ُمختلف
ج ًّدا ،فام يبدو لنا من مقصود الكاتب بالفلسفة؛ هو :مجموع آراء املفكرين اليونانيني
واألوروبيني ،بل وحتى ما يشمل أساطري القدماء يف مسائل الكون والطبيعة ،والحاجة
للخالق واملعجزات والقوى الخارقة...وما إىل ذلك .وما يدعونا لهذا الفهم؛ هو :ما نستطيع
تل ُّمسه من استعراض الكاتب ملختلف األساطري والقصص التي تصف الكون ،وآليات عمل
الظواهر الطبيعية ،ووصف تفسرياتهم للكون والخلق واملعجزات يف عدد من فصول
الكتاب ،والتي يعقبها بالتفسريات العلمية الحديثة لنفس املسائل؛ ُمط ِّبقاً بذلك ما ذكره
أعاله بقوله« :وعليه؛ فقد حمل علامء الطبيعة شعلة االستكشاف والبحث.»....
 ...إن ُمصطلح الفلسفة قد م َّر فعالً بالعديد من املراحل املختلفة ،وحمل معاين
ُمختلفة يف كل مرحلة منها؛ لذلك فال عجب إن تح َّدث طرفان عنها وهام يف واديني
ُمختلفني فيام يقصدانه .و ُهنا؛ ال يسعنا استعراض تاريخ تعريف الفلسفة واملقصود
منها ،وإمنا سنوضِّ ح ـ بشكل عابر ـ ما عنته لفظة «الفلسفة» عىل مراحل مختلفة من
الزمن[[[ُ ،وصوال إىل ما نقصده نحن منها؛ حتى يستطيع القارئ الكريم ربط املصطلح
مبعناه ،ومتابعة تسلسل األفكار بسهولة ويُرس.
«اسم عا ًّما لجميع العلوم الحقيقية ،وكانوا
إن الفلسفة يف أوىل مراحلها كانت ً
يقسمونها إىل قسمني رئيسيني؛ هام :العلوم النظرية ،والعلوم العملية؛ فالعلوم
ِّ
[[[
النظرية تشمل :الطبيعيات ،والرياضيات ،واإللهيات»  .أما العلوم العملية؛ فقد
تقسم إىل :األخالق ،والسياسة ،وتدبري املنزل .ومع ُمرور الوقت م َّرت الفلسفة
كانت َّ
مبراحل أخرى ـ صعو ًدا ونزوالً ـ متأثرة بالعوامل التاريخية والسياسية والفكرية،
وتخصصها وتش ُّعبها اتخذت طاب ًعا فكريًّا أكرث شيئاً فشيئاً؛
ولكنها مع تف ُّرع العلوم
ُّ
[[[ ـ العبود ،عيل ،محارضات متهيدية يف الفلسفة12 ،
[[[ ـ اليزدي ،محمد تقي مصباح  ،املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ،ج17/1
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حتى انفصلت عن الطبيعيات والرياضيات والسياسة واالجتامعيات؛ لتختص بالبحث
العقيل املحض املبني عىل املنطق األرسطي.
 ...إن الفلسفة التي سنقصدها منذ اآلن فصاع ًدا (والتي يُطلق عليها أيضً ا
«الفلسفة األوىل» أو «الحكمة اإللهية»)؛ هي التي ع َّرفوها بأنها «العلم الباحث عن
أحوال املوجود مبا هو موجود»[[[ .ولعلنا نتذكَّر من خالل ما م َّر من الفصل املايض ،أننا
عب عنه أيضا بـ«املوجود
أرشنا إىل أن موضوع علم الفلسفة هو « ُمطلق الوجود» ،ويُ َّ
مبا هو موجود»؛ أي« :املوجود دون تحديد ماهية مح َّددة له» .وكام يتضح؛ فإن هذا
النوع من الفلسفة ُمختلف كث ًريا عن الفلسفة التي أشار إليها الكاتب ،والتي وصفها
بأنها ميتة ،وهو ما نتفق معه عليه بالنسبة للفلسفة التي كان يقصدها .ومنذ هذه
اللحظة ،فإن استخدامنا ملصطلح «الفلسفة» سيكون مقصو ًرا عىل ما ع َّرفناها به يف
هذه الفقرة بالتحديد[[[.
النقطة التالية من النقاش ستتناول موضوع القوانني العلمية بالتمحيص ومسألة
حكم القانون.

[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :بداية الحكمة ،مقدمة يف تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته
[[[ ـ أنظر :تعليق بعنوان «الفلسفة اإللهية أو الفلسفة األوىل :التعريف واألدوات واملنهج ،التعليق األول يف خامتة
الكتاب
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القانون العلمي
مبني عىل مالحظات تجريبية ُمتكررة،
يُع َّرف القانون العلمي بأنه «ترصيح ٌّ
تصف بعض أنحاء العامل» .ومن خصائصها ورشوطها :أنها تنطبق فقط عىل نطاق
تلك املالحظات التي اشتُّقت منها ،وأنها تنطبق دامئًا بنفس الطريقة ،ويف نفس ذلك
النطاق ،تحت نفس الظروف الطبيعية .وبتعبري هوكنج يف «التصميم العظيم»؛ فإن
معظم العلامء يتفقون عىل أن القانون العلمي هو «قاعدة مبن َّية عىل مالحظة
(ظواهر) ُمنتظمة ،وتقدم تنبؤات ملا بعد الحالة األولية التي تبنى عليها تلك
القاعدة (ص .»)48 :وعليه؛ فإن القانون العلمي هو «قدرتنا عىل تعميم تلك الحالة
املوصوفة عىل ما ُيكن مشاهدته ومالحظته يف أوقات وأماكن أخرى ذات ظروف
مشابهة».
 ...إن التدقيق يف ذلك ،يوضِّ ح أن القانون العلمي هو وصف لعالقة وجودية بني
األشياء الطبيعية (يف مقابل العالقات االعتبارية التي يتم االتفاق عليها بني البرش من
قبيل العالقة بني ألوان مصابيح اإلشارات الضوئية وقوانني املرور)؛ مبعنى أن هناك
عالقة رضورية بني وجود اليشء الطبيعي (أ) ،ووجود اليشء الطبيعي (ب) .وهذه
العالقة ـ كام يتضح من الفقرة السابقة ـ ال تختلف وال تتخلف يف ظل ظروف
ويعب
طبيعية ُمعينة .والقانون العلمي يصف تلك العالقة بني الشيئني (أ) و(ب)ِّ ،
عنها من خالل األلفاظ تارة ،أو من خالل التعبري الريايض تارة أخرى.
وحينام نتكلم عن حكم القانون؛ فإننا يف الواقع نتكلم عن تلك العالقة الرضورية
بني األشياء الطبيعية،والتي نستطيع أن نقول إنها عالقة العلِّية أو السببية بني تلك
األطراف؛ حيث إن وجود الطرف (أ) يف ظل ظروف معينة ،يُحتِّم وجود الطرف (ب)
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بالرضورة ،وأن وجود الثاين هو نتاج رضوري لوجود األول ..وهذا هو جوهر قانون
العلِّية[[[.
وعند هذه النقطة يتبادر إىل الذهن ٌ
سؤال آخر :كيف نتعرف عىل القانون العلمي؟
هل االستقراء وعملية تسجيل التكرار يف املالحظات هو ما يُنتج القانون الطبيعي؟
ولكن كام ستالحظ أن االستقراء إن كان كامالً ،وشمل كل العينات املوجودة والتي
ُيكن أن توجد يف كل زمان ومكان ،فإنك عندها ال تحتاج لقانون طبيعي .أما إن
ناقصا؛ فعندها تطرأ مشكالت أخرى عىل استنباط القانون ،واستنباط
كان االستقراء ً
عالقة السببية من تلك املشاهدات .وحيث إن النقطة التي نرغب يف الوصول إليها ال
تتعلق بالبحث يف االستقراء ،وما يتعلق به؛ فإننا لن نتع ِّمق يف تفاصيله[[[ .إذن؛ نرجع
للسؤال :ما مالك استخالص واستنباط العالقة السببية بني الطرفني يف القانون العلمي؟
وما الذي يجعلنا نعلم أن ما توصلنا إليه هو قانون علمي؟
[[[ ـ الديناين ،غالم حسني اإلبراهيمي :القواعد الفلسفية العامة يف الفلسفة اإلسالمية ج1ص.144
[[[ ـ ما هو عدد التكرار املطلوب يف املالحظات التجريبية حتى نقول أن هناك عالقة سببية بني أطراف املالحظة
وأن هناك قانونا علميا يربط بني تلك األطراف؟ وعىل سبيل املثال :عندما نسخن عينة من املاء يف ظل ظروف
طبيعية معينة فإننا نجد أنه يبدأ يف الغليان عند درجة الحرارة  100مئوية ،وعندما نكرر عملية التسخني لنفس
العينة من املاء مرارا نجد أن الغليان يحدث يف نفس درجة الحرارة ،ثم ننتقل إىل عينة أخرى من املاء تحت نفس
الظروف الطبيعية ونسخنها فنجد أن الغليان يحدث يف نفس درجة الحرارة ،ومع تكرر هذه املالحظة نستنتج أن
املاء (يف كل زمان ومكان) يغيل عند درجة حرارة  100مئوية يف ظروف طبيعية معينة ،وهنا يحق لنا أن نتساءل
عن السبب يف هذا التعميم الذي أخذناه من مالحظات جزئية محددة يف أماكن معدودة وأزمنة معدودة ،كيف
تسنى لنا أن نحكم أن املاء يف زمان مستقبيل ومكان مختلف سيسلك نفس السلوك إذا توفرت له نفس الظروف
الطبيعية؟ فلعل الغليان عند درجة حرارة  100مئوية يف ظروف طبيعية معينة مقصور عىل تلك العينات التي
الحظناها يف تجاربنا فقط وأنه سيحدث يف درجة حرارة أخرى يف نفس الظروف الطبيعية يف مكان آخر أو زمان
آخر ،إن امللحوظات التجريبية التي قمنا بها والتي ميكننا أن نقوم بها جزئية محدودة معدودة وقليلة جدا بالنسبة
إىل مجموع الحاالت يف الطبيعة ،فحتى لو قمنا باختبار آالف العينات من املياه يف الطبيعة فإن تلك اآلالف تعترب
قليلة جدا بالنسبة إىل مجموع عينات املياه يف األرض (هذا إذا فرضنا أنه ال يوجد ماء يف مكان آخر غري األرض ،وهو
فرض غري مربر إطالقا) ،إن ما قمنا به يف عملية صنع القانون العلمي هو أننا صنعنا جرسا بني تلك الحاالت التجريبية
القليلة جدا وبني تلك الحاالت األخرى الكثرية جدا والتي مل يتم تجربتها وقمنا بترسية ومترير حكم الحاالت القليلة
جدا عرب ذلك الجرس إىل تلك الحاالت الكثرية جدا وألصقنا ذلك الحكم بها ،ومن حقنا بالطبع أن نتساءل عن ذلك
الجرس السحري الذي يأخذ حكام من القليل املجرب من العينات ويلصقه بالكثري غري املجرب منها.
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املكونات العقلية يف طبخة القوانني العلمية
إننا نجد يف نهاية التأمل والبحث عن ذلك الرابط الذي يربط بني املالحظات
التجريبية الجزئية ،وبني تعميم الحكم يف القانون العلمي؛ أن ذلك الجرس والرابط
هو يف «الحكم العقيل» الذي نجريه يف عملية استنباط القانون العلمي .وهذا ال ُحكم
هو ما يُس ّمى بـ«رسيان حكم األمثال»؛ ومنطوقه :أن «حكم األمثال فيام يجوز وما ال
يجوز واحد»[[[ ،ويُقصد به أنه لو انطبق حكم ما عىل يشء ما ،فإن نفس ذلك الحكم
سيرسي عىل جميع ما يتامثل مع ذلك اليشء .ويف مثالنا السابق؛ فإن انطباق حكم
الغليان (عىل املاء عند درجة حرارة  100مئوية يف ظل ظروف طبيعية معينة) ،يرسي
عىل جميع ما يتامثل مع ذلك املاء أينام كان؛ فلو جيء لنا بعينة ماء من أقىص بقاع
األرض ،وصدق عليها أنها تتامثل مع عينة املاء التي أجرينا عليها املالحظة التجريبية،
فإنها ستكون محكومة بنفس األحكام التي جرت عىل عينة املاء التجريبية يف نفس
الظروف الطبيعية .وهذا ما جعلنا نستخلص القانون العلمي[[[.
بل إن دور العقل يف صنع القانون العلمي ال يقترص عىل هذا؛ فهناك قانون
عقيل آخر يسبق أيضا ُصنع أي قانون علمي تجريبي؛ وهام ـ معا ـ ُمك ِّونان رضوريان
ألية عملية ُصنع قانون علمي ،وال غنى عنهام ،وأية محاولة لإلفالت منهام إمنا تهدم
القوانني العلمية ،وتجعلها فارغة وبال قيمة علمية ..والقانونان العقليان امل ُشار إليهام؛
هام:
ينص عىل :إن العلة (السبب) واملعلول (النتيجة)
ـ قانون العلِّية (السببية)؛ الذي ُّ
[[[ ـ املصدر السابق ج1ص.169
[[[ ـ السبحاين ،جعفر :نظرية املعرفة .ص169
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ال يفرتقان أب ًدا ،وأنه متى ما ُوجدت العلة ،فإن وجود املعلول رضوري ،وال ُيكن أن
يتخلف أو يختلف عنه .وأنه متى ما تواجد املعلول ،فإنه يدل عىل وجود علته .وهذا
القانون هو مصدر اشتقاق مسألة رسيان أحكام األمثال إىل أمثالها ـ كام رأينا أعاله[[[.
ـ قانون استحالة اجتامع النقيضني؛ فأي قانون علمي ال يحتمل القول بأن الطرف
األول يُنتج الطرف الثاين وال ينتجه يف نفس الوقت (مثالً) .أو أن درجة حرارة 100
مئوية تؤدي إىل غليان املاء وال تؤدي إىل غليانه يف نفس الوقت لنفس العينة تحت
[[[
نفس الظروف الطبيعية .وهذا أمر واضح عند أدىن تأمل.
وستالحظ معي أيًّها القارئ العزيز ع َّدة أمور ُمه َّمة؛ هي:
أن قانون العلِّية (السببية) وقانون استحالة اجتامع النقيضني ،هام قانونان
بديهيان؛ مبعنى أنهام ال يعتمدان عىل أية تجارب ُمسبقة أو ُمشاهدات حسية سابقة.
وإمنا يتم إدراكهام بالعقل ُمبارشة ُمبجرد التو ُّجه الذهني إىل أطرافهام؛ حيث إن
مج َّرد تصورهام ذهن ًّيا يكفي للتصديق بصحتهام[[[ .بل أكرث من ذلك؛ فإن أية محاولة
لنقضهام إمنا هي يف الواقع إثبات غري مبارش لهام .كيف ذلك؟
لرنى ،ونتأكد:
لنفرتض أنك أقمت الدليل عىل أن قانون العلِّية والسببية غري صحيح؛ سنتساءل
عندها إن كان ذلك الدليل الذي أقمته يدلُّنا عىل خطأ قانون السببية أم أنه ال يدلنا
عىل ذلك (؟) ،إن كان ال يدلُّنا عىل خطأ قانون السببية ،فإنه دليل ال قيمة له؛ ألنه
مل يثبت َم ْدعاه .أما إن كان يدلُّنا عىل َم ْدعاه ،فإن الرابط بني الدليل وما أراد إثبات
إمنا يتم بعالقة السببية فقط؛ حيث إن الدليل كان سب ًبا وعلة إلدراكنا بخطأ قانون
[[[ ـ الصدر ،محمد باقر :فلسفتنا ص267
[[[ ـ الشريازي ،محمد بن إبراهيم :الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ج3ص442
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :أصول املعارف اإلنسانية ص106
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السببية ،وهو تناقض رصيح .إذن؛ فال بد من التسليم واالستسالم بأن قانون السببية
ال ُيكن هدمه بأية وسيلة كانت ،وإال أصبحت تلك الوسيلة هي الدليل عىل صحته.
قانون استحالة اجتامع النقيضني أيضً ا ال ُيكن التخلص منه ،وإال لجاز اليشء
ونقيضه ،ولصح القانون ونقيضه ،وكان العلم والجهل سواء.
الجدير بالذكر أيضً ا :أن قانون استحالة اجتامع النقيضني ـ كام يستحيل نقضه
وإثبات خطئه ـ فإنه يستحيل إثباته صحته أيضً ا؛ وذلك ألنه اللبنة األوىل والقاعدة
األساس التي يبتني عليها أي برهان؛ لذا فإن محاولة إثباته تأيت يف مرحلة متأخرة عن
ثبوته بالبديهة.
إن قانون السببية عندما يصنع أي قانون علمي ،فإنه يصيغه بصيغة رشطية؛ فعىل
سبيل املثال :عندما تكتشف ـ باملالحظة ـ أن قطع الحديد تتم َّدد بالحرارة ،وترغب
يف صياغة قانون يربط بني ذات الحديد وبني خاصية التم ُّدد بالحرارة؛ فإنك عند
تطبيق القانون عىل قطع أخرى ،ستقول إنه إن صدق ،وإذا ثبت أن القطعة األخرى
أيضً ا ُمتامثلة مع األوىل يف كونها حدي ًدا؛ فإنها ستنفعل بنفس الطريقة تجاه الحرارة
كام فعلت األوىل .وبعبارة أخرى :فإن القانون العلمي الذي صاغه قانون السببية من
خالل قاعدة (حكم األمثال فيام يجوز وما ال يجوز واحد) ،س ُيرتك لك األمر لتح ِّدد إن
كانت القطعة الثانية ُمتامثلة مع األوىل؛ فإن تكفلت باإلقرار مبثل ْيتهام؛ فإن القانون
[[[
سيُلزمك بتامثل سلوكهام يف نفس الظروف.
وصلنا إىل أن القوانني العلمية (التجريبية) التي أراد هوكنج أن تكون لها
الحاكمية ال ُعليا عىل تفكرينا؛ إمنا هي بنفسها محكومة وخاضعة بدورها للعقل
واملنطق والبديهة .ويف هذه الحالة ،تكون الحاكمية الحقيقية للعقل ،وليس للتجربة
[[[ ـ السبحاين ،جعفر :نظرية املعرفة ص .171مصدر سابق.
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والنامذج التجريبية .وهذا يقودنا ـ بدوره ـ إىل نقطة أخرى؛ وهي :أنه يف حالة وجود
تعارض ظاهري بني النامذج العلمية التجريبية يف العلوم الطبيعية وبني القانون
العقيل البديهي ،أو القانون العقيل امل ُربهن الثابت؛ فإن كِفة القانون العقيل هي
الراجحة بال أدىن شك .فلو ُوجد هناك منوذج تجريبي علمي يقيض بإمكانية اجتامع
النقيضني؛ فإننا ال نستطيع أن نأخذ مثل هذا النموذج بجدية ،بل ال نستطيع األخذ
به ُمطلقا؛ ليس فقط ألنه يصطدم مع قانون عقيل أعىل ُرتبة منه ،وإمنا ألن اإلميان
بإمكانية اجتامع النقيضني من شأنه أن يهدم نفس النموذج العلمي التجريبي؛ حيث
إنه سيقتيض إمكانية اجتامع صحة هذا النموذج مع خطئه يف الوقت ذاته؛ فيكون
[[[
ذلك النموذج صحي ًحا وخطأً يف نفس الوقت معا!
وطاملا وصلنا إىل هذه النقطة؛ فال بأس من اإلشارة إىل أن الكُتب العلمية امل ُبسطة
التي ترشح النظريات العلمية لغري املتخصصني؛ كث ًريا ما تذكر أن النظريات العلمية
الحديثة تشمل «مفاهيم معاكسة للحدس العام» ( counterـ )intuitive concepts
من قبيل كون الزمان بُع َدا من األبعاد امل ُدمجة مع األبعاد املكانية الثالثة فيام يُسمى
بـ«نسيج الزمكان» ()space time؛ أو من قبيل نسبية الزمن ،وهذا يف حد ذاته أم ٌر ال
يوجد مانع عقيل منه ،ونقبله متا ًما وإن كان ُمخالفاً لل ُمتعارف عليه يف الحياة اليومية
االعتيادية ،وإن بدا غريبًا للبعض منا؛ فهو من شأنه أن يكون مألوفاً ومتقبالً ج ًّدا
عىل م ِّر الزمن ،ولكن األمر يتخطى هذا املقدار أحياناً يف تلك الكتب حينام يفرض
مؤلفوها أمو ًرا أخرى ُمستحيلة عقالً ،ويغلفونها بغالف املفاهيم امل ُعاكسة للحدس؛
بهدف متريرها من مرشحة العقل ،وغُربال املنطق؛ وحينها ال ُيكننا ـ كعقالء ـ أن
نقبل ذلك من أي «عامل» كان ،مهام كانت سمعته وشهرته وشهاداته وإنجازاته؛ ذلك
ألن القبول باالستحالة العقلية هو خط فاصل بني العاقل وغري العاقل .وواضح أن
[[[ ـ أنظر تعليق بعنوان «السببية :القانون والقواعد والتطبيقات» التعليق الثاين يف خامتة الكتاب.
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املرء ليك يكون عامل ًا؛ فعليه أن يكون عاقالً باألول ،وإال فال يسعنا قبول طروحات
أي عامل يف أي مجال علمي طبيعي أو غريه إن مل يكن ُملتزما بحدود العقل وقوانينه
األساسية .ويف الفصول القادمة ،سنتع َّرض ٍ
لبعض من هذه املفاهيم التي وقع فيها
االختالف بني الطرح العلمي الطبيعي وبني القانون العقيل ،وسنتح َّرى موقع الخطأ
املؤ ِّدي إىل مثل هذا الرشخ بني الطرحني.

القانون العلمي والنموذج العلمي والواقع الخارجي!
وقبل ال ُولوج يف التفاصيل العلمية ،ومناقشتها؛ ال بد من طرح مسألة ُمه َّمة
ج ًّدا تط َّرق لها هوكنج يف بدايات كتابه؛ حيث يقول« :إذا ما استطاع منوذجان (أو
استطاعت نظريتان) وصف نفس الظواهر واألحداث؛ فإننا ال نستطيع أن نقول إن
أحد النموذجني أكرث واقعية من اآلخر ،بل إننا نكون أحرا ًرا يف اعتامد النموذج الذي
نجده ُمري ًحا أكرث لنا» .وكنا قد ذكرنا أعاله تعريفاً ُمتداوالً للقانون العلمي عىل أنه
مبني عىل مالحظات تجريبية ُمتكررة تصف بعض أنحاء العامل» .ويتضح
«ترصيح ٌّ
هنا أن هناك فارقًا بني أن تصف الواقع الخارجي كام هو من خالل القانون العلمي،
وبني أن تطرح منوذ ًجا يستطيع أن يصف أو يفرس الواقع الخارجي بشكل ُم ٍ
رض،
ويُقدم لنا تنبؤات تتطابق أو تتشابه مع ما نالحظه من الواقع عرب الوسائل املتاحة
لذلك .ففي الحالة األوىل ،نستطيع القول بأن القانون العلمي هو الواقع يف صورة
أخرى .أما يف الحالة الثانية ،فال نستطيع أن ن َّدعي ذلك ،وإمنا غاية ما ُيكننا ادعاءه؛
هو :أن هذا القانون العلمي ،أو أن تلك النظرية العلمية ،هي أقرب وأدق وصف
ممكن للواقع الخارجي الذي قد يكون يف الحقيقة أم ًرا ُمختلفاً يف مستوى ُمعني.
فعىل سبيل املثال :لو أنك ألقيت بحجر ما إىل األعىل ووجدته يسقط إىل األسفل،
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فإنك تستطيع أن تقول إن واقع الحجر وما حوله يُؤ ِّدي إىل سقوطه إىل األرض برسعة
معينة ،ولكن عندما تحاول أن تصيغ ذلك بشكل ريايض؛ فإنك قد تصل إىل منوذجني
اثنني ُمختلفني متاماً بإمكانهام أن يصفا تلك الظاهرة بشكل دقيق ج ًّدا؛ فالنموذج
األول :يفرتض وجود قوة جاذبة بني األرض وبني الحجر .يف حني أن النموذج الثاين
يفرتض أن الفضاء املحيط باألرض محدود ،ويفرض عىل الحجر مسا ًرا متجها نحو
األرض دون أن تكون هناك فعال قوة جاذبة من األرض للحجر .ويف هذه الحالة
البسيطة ،فإن كال النموذجني ناجح ج ًّدا يف تقديم تنبؤات رقمية لنفس الظاهرة؛
أي منهام ُيثل الواقع كام هو؟ بل قد نتساءل إن كان
األمر الذي يجعلنا نتساءلٌّ :
هناك منوذج ثالث ُممثل للواقع ،وأن النموذجني األولني ـ وإن كانا ناجحني من ناحية
الخدمة العملية ـ فهام غري ممثلني للواقع كام هو(؟).
لعلك عزيزي القارئ قد تعتقد أننا نصل إىل طريق ض ِّيق يف تحديد الواقع ووصفه
كام هو ،بل لعلك تخىش أننا يف طريقنا إىل الوصول إىل ما يُسمى بـ«السفسطائية»
والتشكيك بالواقع الخارجي ،ولن نلومك إن غلب عليك هذا الظن ،فـ»هوكنج»
نفسه ،تساءل يف نهاية الفصل الثاين من كتابه قائال« :هل لدينا سبب وجيه يدعونا
ستقل يف الخارج؟» .ثم طرح ما يُسمى بـ«الواقع
لالعتقاد بأن هناك واق ًعا موضوع ًّيا ُم ً
املبني عىل النموذج» ،والذي فيه« :ال يوجد مفهوم للواقع ُمستقل عن النظرية
التي تحاول تصويره ووصفه والتنبؤ به» .وألهمية هذا املوضوع ،سنناقشه بيشء من
التفصيل يف الفصل التايل.

الفصل الثالث
هل هناك
أي شيء بالخارج؟

الفصل الثالث :هل هناك أي يشء بالخارج؟
إن مناقشة موضوع حكم القانون العلمي يف كتاب «التصميم العظيم» ،قد
هم و ُمرتبطاً بالبحث
تط َّرقت إىل موضوع جانبي إىل ح ٍّد ما ،ولكنه يظل موضو ًعا ُم ًّ
بشكل أو بآخر؛ أال وهو :موضوع «الواقعية الخارجية».
مستقل يف
ً
هل لدينا سبب وجيه يدعونا لالعتقاد بأن هناك واق ًعا موضوع ًّيا
الخارج؟ٌ ..
سؤال طرحه هوكنج يف كتابه «التصميم العظيم» ،ويا لها من مناقضة أن
يُناقش ويبحث َعالِم مثله يف نشوء أقايص الكون (من جهة) ،ثم يطرح سؤاال يستفهم
فيه عن وجود أي يشء يف الخارج إطالقا!
وهو سؤال قد تستغربه وأنت تُ سك بني يديك بكتاب تلمسه قارئنا العزيز،
وتكاد تشم رائحة الورق يف صفحاته ،يف الوقت الذي تجلس فيه عىل كرسيك امل ُريح،
أو تستلقي فيه عىل رسيرك الوثري ،ولكنه مع ذلك ٌ
سؤال تم طرحه كث ًريا وعىل م ِّر
مختلف أحقاب الزمن.
يُذكر أن فئة من املفكرين الذين عاشوا يف القرن الخامس قبل امليالد ـ قبل سقراط
ـ أُطلق عليهم مصطلح «سوفيست» ،الذي تُرجم فيام بعد إىل لفظة «السفسطائيني».
و«سوفيست»؛ تعني :الحكمة؛ ولهذا السبب يُقال إن أرسطو عندما أراد أن ينأى
بنفسه عن هذا التيار ،س َّمى نفسه «فيلو سوفيست»؛ أيُ :محب الحكمة .وهي
الكلمة التي نستعملها حال ًيا للتعبري عن الفيلسوف والفلسفة .املهم :أن تيار
السفسطة م َّر بعدة مراحل يف تعامله مع اإلنكار أو التشكيك بالواقعية.
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املرحلة األوىل؛ كانت يف إنكار أي واقع إطالقا[[[ .ومبعنى آخر :نفي الوجود ب ُر َّمته!
وبالطبع مل تكن هذه املرحلة لتصمد كث ًريا أو طويالً؛ ألن نفس طرح السؤال ونفس
عملية اإلنكار هي نوع من الوجود ونوع من الواقعية؛ فليك يتحقق إنكار الواقع
هش ج ًّدا ،وال
ال بد من «وجود» من يُنكره .إذن؛ فإنكار الواقع عىل هذا املستوى ٌّ
يستحق أن نرصف فيه وقتاً أطول ملناقشته؛ ألنها ُمناقشة ال تليق حتى باملرىض
العقليني ،أو املعاقني العقليني ،فضال عن العقالء.
املرحلة الثانية؛ شهدتْ اعرتفاً بوجود واقع ما ،ولكنها حرصته يف تص ُّورات املفكر!.
وبعبارة أخرى :أن كل ما يُوجد يف الخارج؛ فهو« :أنا وتصورايت وأوهامي وخيااليت
وأفكاري»[[[ ،ولكن ليس هناك أي يشء آخر يف الخارج غريي .لعلك أيها القارئ العزيز
الحظت ـ أيضً ا ـ أن مثل هذا الطرح مصريه إىل التعرث واالنهيار بلمح البرص .فعندما
نسأل هذا امل ُنكر ملا سواه :ما الذي يدعوك إىل تك ُّبد عناء اإلخبار بأنه ال يوجد يشء
يف الخارج؟ وملن تُعلن اعتقادك هذا؟ فسوف نجد أن يف طيَّات هذه العملية ب ُر َّمتها
اعرتافًا مطويًّا بوجود «الغري» .إن التعبري عن الفكرة وصياغتها يف ألفاظ وأفكار ذات
داللة ،هو اعرتاف بوجود من يتلقى تلك األلفاظ واألفكار يف الخارج .وإال :أوليست
األلفاظ هي وسيلة نقل األفكار بني طرفني؟ إن كان كل ما هنالك هو أنا فحسب
وال أثر للغري ،فلن أحتاج لقوالب األلفاظ ألخفي أفكاري يف ثناياها؛ فاللغة ُوجدت
رسا إليصال الفكر إىل اآلخر ،وإن قيل ـ جدالً ـ إن نفس وجود األلفاظ ليس
لتكون ج ً
إال وهم ال يتجاوز الخيال؛ فعندها لن يسعنا إال أن نرتك ذلك امل ُفكر وأفكاره ليعيش
يف فضاء وجوده ال يُشاطره فيه غريه ،فام ُعدنا ُمل َز ِمني ـ والحال هذه ـ أن ندخل
معه يف ُمحاججة حوارية.
[[[ ـ السبحاين ،جعفر :نظرية املعرفة ص 59مصدر سابق.
[[[ ـ السبحاين ،جعفر :نظرية املعرفة ص .63مصدر سابق.
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وبالطبع؛ فإن مثل هذا اإلنكار مل يكن ل ُيكتب له الحياة طويال .ولكن إذا به
يتط َّور إىل مرحلة ثالثة يعرتف فيها بوجود امل ُن ِكر نفسه ووجود أفكاره وخياالته،
ووجود واقعية ما خارج ذاته وخارج تصوراته الذهنية ،ولكنه يقف عند هذا الحد
ليقول إنه ال سبيل لنا إىل معرفة ذلك الواقع الخارجي؛ فالواقع الخارجي ـ كائناً ما
كان ـ هو أمر مجهول متاماً لنا ،وال سبيل إىل معرفته البتة.
ومرة أخرى نتساءل:
توصل ذلك امل ُن ِكر إلمكانية معرفة الواقع ،بأن مثة واق ًعا يف الخارج
ت ُرى؛ كيف ِّ
شكل من أشكال اإلدراك بحد ذاته؟ .وبعبارة أخرى:
وال ُيكن إدراكه؟ أليس هذا ً
لقد أدرك أن ما يف الخارج ال يُدرك! وهذه دعوى تخالف الدعوى التي تقول بأن
الواقع القائم خارج الذات ال ُيكن إدراكه! وبعبارة ثالثة :إن عدم إمكان إدراك
الواقع يتطلَّب أن ندركه بنحو ما حتى نصل إىل أن إدراكه ممتنع.
تط َّورت منهجية عدم إمكانية إدراك الواقع إىل صيغة أكرث تعقي ًدا ،وإذا بنا
نسمع دعاوى تنادي برفيع الصوت :أن الوسيلة الوحيدة ملعرفة الواقع الخارجي
هي عرب الحواس الظاهرية؛ يف حني أن هذه الحواس ـ كام نعلم جميعاً ـ ُعرضة
للخطأ كث ًريا؛ وبالتايل فإن إدراكنا ومعرفتنا للواقع ُعرضة للخطأ تبعاً لها .وعليه؛ فال
توجد لدينا وسيلة دقيقة ملعرفة الواقع بشكله الصحيح ،ولعلنا ِعشنا طوال عمرنا
ونحن نُدرك الواقع بشكل ُمختلف وغري صحيح دون أن ندري!
ولعلك قارئنا العزيز تذكُرـ ويف قراءتك للمو َجز الذي استعرضناه عن كتاب
«التصميم العظيم» ـ أن هوكنج أيضً ا طرح هذا اإلشكال من خالل ِمثال «السمكة
الذهبية» التي تعيش يف حوض زجاجي كروي الشكل؛ وبالتايل فإن جميع ما تراه
من الواقع يكون مق َّوساً ومنحن ًيا ،ثم تساءل :وما يُدرينا نحن أننا ال نُدرك واقعنا
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بشكل غري صحيح مثل السمكة الذهبية يف حوضها الزجاجي الكروي؟ لعلنا نعيش يف
وهم كبري وال نستطيع حتى إدراك ذلك!
وباعتقادنا؛ أن الشبهة قد بلغت من التعقيد درجة تستحق معها أن نرصف مزي ًدا
من الوقت والجهد يف مناقشتها واإلجابة عنها .ولكن ـ وقبل أن نخوض يف ذلك ـ
لنل ِّخص بالنقاط اآلتية ما م َّر حتى اآلن من مناقشاتنا مع توجه املشككني واملانعني
من معرفة الواقع كام هو:
بغض النظر عن تفاصيله ،وأقرب واقع ندركه ونعرتف به؛ هو:
ـ هناك واقع ما ِّ
ُوجودنا الشخيص.
ـ هناك واق ٌع خارجي خارج ذواتنا الشخصية.
ـ هناك إمكانية ما ملعرفة يشء ما عن الواقع الخارجي؛ وأقرب مثال عىل ذلك:
محاولتنا إيصال أفكارنا إىل اآلخرين عن طريق الكلامت التي نصيغ بها تلك األفكار؛
إذ لوال علمنا ـ وتسليمنا ـ بأن اآلخرين سيدركون أفكارنا عن طريق األلفاظ؛ ملا
تك َّبدنا عناء الكالم وكتابة األلفاظ.
ـ نُسلم جمي ًعا بأن الحواس هي طريق أسايس ملعرفة الواقع الخارجي.
ـ نُسلم أيضً ا بأن هناك ما يُسمى بـ«الخطأ يف املعرفة الحسية» .ورجاؤنا ها ُهنا
أن يلتفت القارئ العزيز إىل أننا مل نقل بأن «الحواس تُخطئ» ،وإمنا نقول بأن مث َّة
«خطأ» ما يُقبل أن يقع يف املعرفة التي تتأىت عرب الحواس.
ويبقى أن نجيب عن سؤالني مهمني ال ُيكن تجاهلهام يف هذا املوضوع:
ـ األول :هل ُيكن تقديم دليل موضوعي عىل وجود الواقع الخارجي؟
ـ الثاين :كيف ُيكن االستناد إىل الحواس ملعرفة الخارج ،يف ظل تسليمنا بوجود
أخطاء يف املعرفة الحسية؟

الفصل الرابع
هل تخطئ
الحواس؟

الفصل الرابع :هل تخطئ الحواس؟
طرحنا يف املقالة املاضية تساؤل هوكنج التشكييك عن وجود أي دليل موضوعي
يدعونا لالعتقاد بوجود واقع موضوعي خارج ذواتنا وأفكارنا ،وناقشنا باختصار هذه
الفكرة منذ عهودها القدمية يف مرحلة السفسطائية ،ومرحلة املثالية التشكيكية.
وخلصنا إىل أنه ال مناص من التسليم التام بوجود واقع خارجي ما ،وأن محاولة إنكار
ذلك هي نوع من االعرتاف به؛ من خالل نفس عملية اإلنكار تلك.
ولكننا مل نُجب جوابًا كامالً عن التساؤل املار؛ والذي طرحه «هوكنج» يف الفصل
الثاين من كتابه «التصميم العظيم»؛ حيث إنه أراد دليالً موضوعيًّا عن وجود الخارج؛
يف حني أن ما أسندنا مناقشتنا إليه ـ كام قد يُقال ـ كان دليالً ذات ًّيا وجدان ًّيا وداخل ًّيا
نابعاً من أعامق ذواتنا ،وليس دليالً موضوع ًّيا خارج ًّيا مام ُيكن تناوله بالتجربة
واالختبار ،أضف إىل ذلك مسألة «أخطاء الحواس» كام يطلقون عليها ،والتي ال تزال
معلقة وتنتظر منا معالجة فلسفية لها.

أوالً :هل ُيكن تقديم دليل موضوعي عىل وجود الواقع الخارجي؟
هذا السؤال يتض َّمن ما يُس َّمى بـ«الدور» أو «املناقشة الدورية» (Cyclical
)Argument؛ ومن أبسط أمثلة الدور :ما ميكن اإلجابة به عن السؤال عن مبدأ
الدجاجة؛ فتكون اإلجابةِ :من البيضة؛ ثم عندما نتابع سؤالنا عن مبدأ البيضة فتكون
اإلجابةِ :من الدجاجة.
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وعندما نطلب دليالً موضوع ًّيا لوجود الواقع ،فإن السؤال التايل؛ هو عن طبيعة
ذلك الدليل املوضوعي :هل ذلك الدليل املوضوعي املطلوب إثبات الواقع الخارجي
به موجود كواقع خارجي ،أو أنه ليس من الواقع الخارجي؟ إن افرتضنا أن ذلك الدليل
املوضوعي املطلوب موجود كواقع خارجي؛ فقد ثبت الواقع الخارجي بنفس افرتاض
ثبوث ذلك الدليل املوضوعي .أما إن كان ذلك الدليل غري موجود واق ًعا ،فإنه لن
أساسا ـ حسب تعريف الدليل املوضوعي .وبعبارة أخرى :فإن
يُصبح دليالً موضوعيًّا ً
من يطلب دليالً ُموضوع ًّيا لوجود الواقع الخارجي ،فإمنا يطلب واق ًعا خارج ًّيا ليثبت
له وجود واقع خارجي!
إذن؛ فإثبات مبدأ الواقعية الخارجية نفسها ،ال ُيكن أن يستند إىل دليل من
نفس الواقع الخارجي ،وال بد بالتايل من استناده إىل املعرفة الوجدانية الذاتية؛ وهي:
إدراكُنا للوجود كأول ما ندركه عىل اإلطالق[[[.

ثانياً :كيف ُيكن االستناد إىل الحواس ملعرفة الخارج؛ يف ظل تسليمنا
بوجود أخطاء يف املعرفة الحسية؟
هذا السؤال يشمل عدة أسئلة فرعية ال بد من اإلجابة عنها واحدة تلو األخرى؛
حتى تتم اإلجابة عن السؤال ككل.

هل تخطئ الحواس؟
اإلجابة التي نتبناها ـ وفق املدرسة الفلسفية التي نقرأ عىل ضوء قواعدها
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :االيدلوجية املقارنة ص 58تعريب :محمد عبد املنعاملخاقاين .مصدر سابق.
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استنتاجات هوكنج ـ هي :ال! الحواس ال تخطئ؛ فام يصل للحواس من ُمعطيات
يُدركها الذهن كام هي.
إذن؛ ما معنى الخطأ يف املعرفة الحسية؟
لقد أملحنا إىل أننا أيضً ا نقول بإمكان وقوع خطأ يف املعرفة التي التقطناها عرب
أدواتنا الحسية ،ولكن ليس ذلك نتيجة خطأ يف الحس ،وإمنا خطأ يف الحكم عىل
املعطيات الحسية .ال بد لنا أن نُدرك أن املعرفة الحسية تشمل عدة عنارص:
ـ امل ُعطيات الحسية التي تصل إىل جهاز الحس من قبيل الضوء الذي يصل إىل
العني.
ـ ال ُحكم عىل تلك املعطيات الحسية من قبيل تقدير العمق يف الصورة ثنائية
األبعاد؛ من خالل تقارب وتباعد الخطوط يف تلك الصورة.
ـ املعنى املستوحى من ذلك ال ُحكم؛ من قبيل :إسناد الحزن إىل اللون األسود يف
بعض املناسبات االجتامعية (مثالً).
ولنرضب عىل ذلك بعض األمثلة:
ـ عندما ننظر إىل جسم بعيد؛ مثل :القمر؛ فإننا نجده صغ ًريا مبساحة تقارن
مبساحة العملية النقدية الصغرية ،مع أن القمر أكرب من ذلك بكثري ج ًّدا .والسبب يف
ذلك :أنه عندما ننظر لجسم ما ،فإن الضوء امل ُنعكس من أطراف ذلك الجسم (أضالعه
أو محيطه الخارجي) تتجه إىل نقطة واحدة؛ وهي :العني؛ وبذلك تتكون لدينا زاوية
ضلعاها هام أطراف ذلك الجسم ورأسها عند العني .وعندما نحاول تقدير مساحة
أو حجم جسم ما عرب النظر؛ فإن الدماغ يأخذ يف الحسبان تلك الزاوية بني األشعة
الواردة من طرف الجسم واألشعة الواردة من طرفه اآلخر املقابل له .وكلام كانت
تلك الزاوية أكرب ،كان تقدير الدماغ لحجم أو مساحة الجسم املريئ أكرب؛ يف حني كلام
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صغرت الزاوية كان تقديرنا للحجم أصغر .وعندما يبتعد الجسم عنا ،فإن األشعتني
تتقاربان من بعضهام ،وتصغُر الزاوية ،يف حني أنه كلام اقرتب الجسم منا تباعدتْ
وكبت الزاوية ،مع أن حجم الجسم نفسه يف كال الحالتني .وبالنتيجة؛ فإن
األشعتان ُ
ما أدركته الحواس مبارشة كانت الزاوية وليس املساحة ،وإدراك الزاوية مل يقع فيه
الخطأ ،وإمنا وقع يف تقدير املساحة من خالل الزاوية؛ وهي عملية عقلية غري ِح ِّسية.
ـ عندما نضع أحد أيدينا يف ماء حار ،واألخرى يف ماء بارد ،ثم نضعهام م ًعا بعد
ذلك يف ماء فاتر؛ فإن األوىل تحس أن املاء بارد؛ يف حني أن الثانية تحس أن نفس املاء
دافئ وحار؛ والسبب يف ذلك :أن امل ُستقبالت الحسية يف الجلد تقيس املقارنة بني
حرارة الجسم املقيس مع حرارة الجلد (الحرارة النسبية) ،وال تقيس حرارة الجسم
املقيس نفسه مبارشة .أما املفارقة الظاهرية بالحرارة بني اليدين يف املثال؛ فناتجة من
الخطأ يف الحكم بأن اليد تقيس الحرارة املبارشة وليس الحرارة النسبية.
وبإمكاننا أن نطرح املزيد من األمثلة إليضاح الخطأ يف الحكم مع سالمة وصواب
املعطيات الحسية املنقولة من آلة الحس إىل الذهن ،ولكننا سنكتفي باملثالني أعاله
يتبي لنا أن الحواس ـ مبا هي حواس ـ مل تخطئ يف نقل املعطيات
لالختصار؛ وبذلك َّ
الحسية بشكل صحيح للذهن ،إال أن عمليات ال ُحكم العقيل عىل تلك املعطيات
واملسلَّامت امل ُسبقة لدى الذهن ،والتي تُو ِّجهه نحو استغالل تلك املعطيات الحسية
للخروج مبعرفة حسية؛ هي عنق الزجاجة التي يقع الخطأ فيها[[[.

[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج1ص .256مصدر سابق.

الفصل الخامس
اإلرادة َّ
الحرة،
هل الوجود
ُمنحصر بالمادة؟

الفصل الخامس :اإلرادة الح َّرة ،هل الوجود ُمنحرص باملادة؟
كامتداد آخر ملوضوع القانون العلمي الذي طرحه هوكنج يف الفصل الثاين من
«التصميم العظيم» ،والذي هو بحق من الفصول امل ُه َّمة ج ًّدا؛ ألنه يتعلق باإلرادة
الحرة لدى اإلنسان .وقبل عرض املوضوع ،ال بد من طرح مق ِّدمة بسيطة ملوضوع
القانون العلمي.
نوقش موضوع القانون العلمي يف الفلسفة الغربية بشكل ج ِّيد ،وأفرز اتجاهني
مختلفني يف فهم القوانني العلمية؛ ففي حني يرى االتجاه األول أن القانون العلمي
هو مج َّرد تعبري عن ظواهر منتظمة دون أن يكون هناك أي قوة تفرض ذلك االنتظام
والتكرار ،فإن هناك اتجا ًها آخر يرى أن القانون العلمي هو قوة قاهرة تفرض منطاً
معيناً من انتظام الظواهر وتكرارها يف سياق طبيعي معني .أو بعبارة أخرى :فإن
االتجاه األول يرى أن القانون العلمي مج َّرد وصف للظواهر امل ُنتظمة ،بعكس االتجاه
الثاين الذي يرى أن القانون هو امل ُنتج للظواهر املنتظمة وليس مج َّرد توصيف لها.
ومن كالم هوكنج يبدو أنه مييل لالتجاه الثاين ،وينسب الحركة العلمية واألساليب
العلمية الحديثة لذلك االتجاه بشكل عام .وعليه؛ فالقانون العلمي ـ حسب هذا
االتجاه ـ يفرض عىل الكون ما يسمى بـ«الحتمية»؛ أي أن الكون محتو ًما عليه إطاعة
مجموع القوانني العلمية ،والسري عىل ما تقتضيه بال ُمخالفة أو انحراف.
ثم تطرق هوكنج ـ يف استطراد للموضوع ـ إىل أن اإلنسان وسلوكه هام جز ٌء من
هذا الكون الخاضع للقوانني العلمية التي تفرض عىل الكون حتمية علمية .وعليه؛
فإن سلوك اإلنسان نفسه خاضع أيضً ا لتلك القوانني العلمية؛ وبالتايل فإن ما يُسمى
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وهم وافرتاضً ا خاطئاً وشعو ًرا زائفاً؛ حيث
بـ«اإلرادة الحرة» لدى اإلنسان ليست إال ً
إن سلوك اإلنسان أشبه بسلوك اآللة التي إن علمنا بالقوانني التي تتحكم يف حركتها
وسلوكها ،وكنا منلك معطيات كافية عن وضع تلك اآللة يف لحظة ما ،فإننا قادرون عىل
التنبؤ بسلوكها وحركتها يف املستقبل.
فالبحث السيكولوجي يلجأ إىل العلوم العصبية ( )Neuroscienceيف تفسري سلوك
اإلنسان بالتفاعالت الكهروكيميائية يف جهازه العصبي؛ ومن خالل مزيج من املواد
تعب األنسجة
الكيميائية املعروفة بالناقالت العصبية والتي تولِّد إشارات كهربائية ُ
العصبية برسعة خاطفة ،يتم تحديد رغبات اإلنسان وسلوكياته واختياراته ،إال أن
تلك الكيمياء أساساها الجزيئات والذ َّرات ،والكيمياء هي البنية الفوقية للفيزياء
التي ت ُعترب بنية أساسية لها .ومادام سلوك الذرات واألجسام الذرية خاض ًعا للقوانني
العلمية الحتمية ،فإن الكيمياء والفيزيولوجي والسيكولوجي أيضً ا خاضعة بالطبع
للقوانني العلمية.
وتظهر التجارب أن استثارة أجزاء من الدماغ لدى املريض الواعي ،تولِّد فيه
رغبات ُمعينة؛ مثل :الرغبة يف تحريك جزء من جسمه؛ لذا يص ُعب أن نتخيل كيف
ُيكن أن تكون هناك إرادة ح َّرة خارج نطاق املادة والطبيعة.
إال أن الفارق بني اآلالت البسيطة التي نتعامل معها وبني اإلنسان :أن «آلة
اإلنسان» أكرث تعقي ًدا مباليني املرات من اآلالت امليكانيكية البسيطة التي هي بني
أيدينا؛ لذا فمع أنه من املمكن نظريًّا أن نتنبأ بسلوك اإلنسان يف املستقبل ،إال أن
ذلك عمل ًّيا أمر مستحيل لشدة تعقيده ،والستلزام ذلك إجراء حسابات وحل معادالت
وتوافر معطيات عن كل واحدة من األلف ترليون ترليون جزيء يف جسم اإلنسان؛
األمر الذي قد يستغرق بضعة مليارات من السنوات ،لكن يظل األمر ـ عند هوكنج ـ
عىل الصعيد النظري والفكري ُممكناً.
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هذا األمر مل يرق لـ»ديكارت»؛ الذي آمن بوجود إرادة ح َّرة لدى اإلنسان؛ فكان
طرحه ـ بالتايل ـ أن اإلنسان ُمك َّون من جزء مادي آيل خاضع للقوانني العلمية
الطبيعية ،وجزء ُروحاين غري مادي ال يخضع لهذه القوانني .وعليه؛ فإن اإلرادة الح َّرة
تظل موجودة لدى اإلنسان؛ حتى وإن كان بدنه خاض ًعا للحتمية املادية الطبيعية.
وهذا يُلخص لنا موضوع اإلرادة الحرة؛ فإن ثبت أن وجود اإلنسان محصو ٌر يف بعده
املادي وبدنه امليكانييك؛ فإن األمر سيؤول بالطبع إىل الحتمية املادية التي تسيطر عىل
كل األمور من نوعها ـ أعني املادية ـ مبا فيها بدن اإلنسان وإرادته النابعة من دماغه
وجهازه العصبي وآلته الكهروكيميائية .أما إن ثبت أن يف اإلنسان أم ًرا ما وراء املادة ،وأن
لديه بُع ًدا ُروحان ًّيا؛ فإن إنكار إرادة اإلنسان الح َّرة ليس له ما يستند إليه ،خصوصا وأن
وجدان اإلنسان ومعرفته بذاته يدالنه عىل وجود إرادة ح ًّرة لديه.
إذن؛ فقد انتهى البحث يف اإلرادة الح َّرة بنا إىل شُ طآن بحث آخر أسايس؛ وهو:
كل ما هناك ال
هل يف وجود اإلنسان (والوجود بشكل عام) بُعد غري مادي ،أو أن َّ
يتجاوز املادة وقواها وتفاعالتها؟
يف بحثنا عن اإلجابة عن هذا السؤال؛ سنلجأ إىل طرح مق ِّدمة حول تعامل العلوم
الطبيعية مع مفهوم الواقعية.
نقل هوكنج عن الفيلسوف ديفيد هيوم ( 1711ـ )1776؛ قوله« :بالرغم من أننا
َ
ال منلك أرضية منطقية لإلميان بوجود واقعية موضوعية ،إال أننا ال منلك خيا ًرا غري أن
رصف عىل أن هناك واقعية منطقية» .ومن ناحية أخرى ،فإن ُمربر علامء الطبيعة
نت َّ
عب عن ذلك ريتشارد دوكنز
لإلميان باملنهج العلمي الطبيعي يف البحث العلمي ـ كام َّ
ـ هو «أنه يعمل بنجاح»[[[ .ومن ناحية ثالثة ،فإن هوكنج الذي يطرح مفهوم «الواقع
نرش بتاريخ  5أبريل  http://www.youtube.com/watch?v=70j1knQvdiE 2013ـ ][1
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املبني عىل النموذج» هو «أننا ال نحتاج ملعرفة إن كان النموذج نفسه واقع ًّيا ،وإمنا
يكفي أن يكون متوافقاً مع امللحوظات الطبيعية»[[[ .ولو حاولنا أن نجد العامل
املشرتك بني املربرات الثالثة املاضية لهيوم ودوكنز وهوكنج؛ فإننا سنجد أننا أمام
براجامتية ُمستندة إىل الجانب العميل لالعتقاد بالواقع أو باملنهج العلمي بالبحث
املعي فاعل وعميل ويُنتج
املعي أو املنهج َّ
املعي أو املفهوم َّ
الطبيعي؛ فألن النموذج َّ
لنا نتائج ُمتطابقة مع امللحوظات ومع التنبؤات املستقبلية ،فإننا نعتربه صحي ًحا مبا
يكفي لإلميان به .وحسب امل ُ ِّربر الرباجاميت؛ فإننا إن وجدنا أن مفهو ًما أو منوذ ًجا أو
منه ًجا ُمع َّينا ال يعمل بشكل جيد لتقديم التفسري الكايف لظاهرة معينة ،أو أن تنبؤاته
نغي فيه ،أو نلجأ إىل
ال تتطابق مع امللحوظات املستقاة من املشاهدات ،فإننا إما أن ِّ
منهج أو منوذج أو مفهوم آخر بديل عنه.
ولننظر اآلن إىل قدرة النموذج املادي عىل تفسري ظاهرة؛ مثل :الوعي ،والعلم،
يفس ـ بشكل ناجح ٍ
وكاف ـ مثل
واملعرفة .فإن استطاع هذا النموذج املادي أن ِّ
هذه الظاهرة (وغريها من الظواهر املشابهة)؛ فإننا نستطيع القول بأننا لسنا بحاجة
للبحث عن منوذج يشمل ال ُبعد غري املادي ،ولكن إن وجدنا أن النموذج املادي ال
يستطيع تقديم مثل هذا التفسري ،فإنه ال محيص من القول بوجود بعد غري مادي يف
الوجود ،ووجود اإلنسان عىل أقل تقدير.
فس علامء الطبيعة ظاهرة الوعي والعلم واملعرفة؟
كيف َّ
تدور معظم بحوث العلوم العصبية ( )Neuroscienceيف مسألة الوعي حول
تقديم ظواهر مادية ُمالزمة لظاهرة التفكري أو العواطف أو اإلرادة؛ فعند استخدام
[[[ ـ التصميم العظيم ،ص 74
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أجهزة الرصد واملراقبة التي ترصد ما يحدث من نشاط كهربايئ يف الدماغ؛ من قبيل:
الرنني املغناطييس الوظيفي ،نجد أن مناطق ُمعيَّنة من الدماغ تكون أكرث نشاطاً من
غريها يف الوقت الذي يُفكر فيه الشخص تحت املراقبة ،بل وتختلف أجزاء الدماغ
التي يزداد نشاطها الكهربايئ باختالف نوعية النشاط املامرس؛ من قبيل :التفكري ،أو
التذكُّر ،أو االستامع للموسيقى ،أو اإلحساس بعاطفة معينة.
ويبني الفحص الهيستوباثولوجي (علم األمراض النسيجي) لعينات من الدماغ
للمرىض الذين كانوا مصابني بأمراض عقلية أو أمراض عضوية ذات تأثري يف الوعي
والتفكري والذاكرة واملعرفة أو أمراض االكتئاب واإلسكيزوفرينيا...وغريها ،أن تلك
األنسجة إما أنها تفتقر أو تفيض بزيادة من مادة كيميائية (ناقل عصبي) ُمعينة.
وعند عالج األمراض التي لها أعراض نفسية ،أو لها تأثري عىل الذاكرة واملزاج؛
فإننا نستخدم األدوية التي هي مواد كيميائية .ويف املقابل؛ فإن استخدام املخ ِّدرات
واملؤثرات العقلية والكحول يؤدي إىل تأثريات واضحة وجلية عىل تفكري اإلنسان
ومشاعره وذاكرته ومزاجه ،بل إننا نعلم تأثريات األطعمة واملرشوبات والنوم والجنس
عىل الجانب النفيس واملعرفة يف اإلنسان.
هذا األمر يُوحي مبدئ ًّيا بأن النموذج املادي الكهروكيميايئ لتفسري الظواهر
النفسية واملعرفة والوعي لدى اإلنسان هو منوذج ناجح؛ ألننا نرى ارتباط األمور
املادية مع الوعي والذاكرة واملزاج...وبقية األمور النفسية .ولعل هذا النجاح
الظاهري هو ما أدى بالعلامء الطبيعيني إىل أن يخرجوا بنتيجة مفادها أن الوعي
وسائر الظواهر النفسية هي أمور مادية .وعليه؛ فإن اإلنسان بكامله ـ بدناً ووع ًيا
ونفسا ـ ليس إال آلة مادية تعتمد عىل التفاعالت الكيميائية والكهربائية
ومعرفة ً
يف أداء وظائفها .وعليه أيضً ا؛ فإن التدقيق يف ما يفيض إليه النموذج الكهروكيميايئ
لتفسري الوعي واإلرادة والتفكري واملشاعر هو أن حقيقة تلك الظواهر هي النشاط
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الكهربايئ والكيميايئ املصاحب لإلحساس بتلك الظواهر؛ أي أن التفكري هو نفسه
رسيان الكهرباء يف عصبونات الدماغ ،والوعي هو نفسه انتقال الشحنات الكهربائية
من مجموعات خاليا عصبية ألخرى ،والحب والكُره والرغبة يف األشياء أو النفور
منها...وما إىل ذلك ،ليس إال حركة لجزيئات كيميائية من نهاية عصبية ألخرى يف
شبكة الجهاز العصبي املركزي بالجسم.
وليك نخترب صحة نظرية النموذج الكهروكيميايئ ،سننظر عن قرب أكرب إىل تلك
الظواهر من جهة ،وننظر إىل ماهية الحركة الكهربائية الكيميائية من جهة أخرى؛
لرنى إن كانت الظاهرتان (النفسية والكهروكيميائية) تشرتكان يف نفس الخصائص أم
ال.
 ...إن الظواهر الكهروكيميائية هي ظواهر مادية ،ومتلك من خصائص املادة ما
متلكه بقيَّة األمور املادية األخرى؛ من قبيل :شغل حيز من املكان والزمان ،وقابليتها
للتجزئة والتقطيع...وبقية الخواص األخرى للامدة .فهل يا تُرى نجد نفس هذه
الخواص يف الظواهر النفسية التي نبحث فيها؟ سرنى ذلك من خالل الشواهد واألدلة
التالية:
لنأخذ معلومة ُمعينة؛ وهي :علمنا بالرقم ( ،)5ولنكتبها عىل الورقة ،ثم لنأخذ
تلك الورقة ومنزقها من حيث كتبنا عليها الرقم ()5؛ سنجد أن الورقة قابلة للتمزق
إىل عدد ضخم من األجزاء .واآلن؛ لنحاول متزيق نفس ِعلمنا بالرقم ( )5إىل قسمني؛
هل ُيكن فعل ذلك؟ هل ُيكنك أن متزق املعلومة نفسها؟ بالطبع ال ُيكنك ذلك.
إنك تستطيع أن مت ِّزق الوسيلة التي استخدمتها للرتميز عىل تلك املعلومة؛ سواء كانت
تلك الوسيلة ح ًربا عىل الورق ،أو إشارات مغناطيسية عىل قرص حاسويب ،أو نحتاً عىل
صخرة ،أو صوتاً يف رشيط موسيقي...أو ما إىل ذلك ،ولكنك ال تستطيع أن مت ِّزق نفس
املعلومة بتاتاً ،وستظل املعلومة موجودة وغري قابلة للتمزق والتقطيع .إذن؛ املعلومة
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هي غري الوسيلة املادية التي استخدمناها لرتميز وحفظ تلك املعلومة عىل املادة؛
فاملعلومة نفسها غري مادية ،وإن كنا نحفظها ألغراضنا عىل وسائل مادية تختلف
حسب اإلمكانيات التقنية التي منلكها ،وهذا دليل عىل أن العلم نفسه غري مادي وإن
كان يتم حفظه وأرشفته ونقله بوسيلة مادية[[[.
ومن ناحية أخرى ،فإننا نجد أن املعلومة (العلم) ال تتع َّرض لعوامل املكان والزمان؛
فالدماغ نفسه والتفاعالت الكيميائية والكهربائية التي تجري فيهُ ،عرضة للزمان واملكان
تغي تركيبة النهايات العصبية فيه ،وما يجري عليه
وعواملهام؛ ألننا نرى ذلك بوضوح يف ُّ
من آثار العمر والزمن والشيخوخة ،يف حني أن العلم والوعي واملعرفة مبا هي هي ،ال
تتغري وال تتبدل وال تخضع لعوامل الزمان واملكان؛ فال تجد أن الرقم ( )5اليوم يُصبح
( )6غ ًدا ،بل يظل عىل مدار األزمنة واألعوام نفسه كام هو .نعم تختلف قدرتنا عىل
استحضار تلك املعرفة من وقت آلخر ،ولكن حني نستحرضها نجدها كام هي بال تغيري.
إذن؛ املعرفة والعلم أمران غري خاضعني لألمور املادية؛ فال ميكن أن نجعل العلم مساويًا
جل ما ُيكن قوله أن طريقة ترميز وحفظ العلم يف
للامدة بأي حال من األحوال ،بل َّ
أدمغتنا هي مادية مثلام أننا نحفظ املعلومة بكتابتها عىل ورقة أو بنحتها يف صخرة أو
بإشارات مغناطيسية عىل قرص ممغنط ،ولكن نفس املعلومة والعلم واملعرفة أمور غري
مادية؛ لذا فمن الخطأ أن نجعلهام يف صف واحد[[[.
ثم إننا نجد أن يف نفوسنا أننا نستطيع استحضار صورة مكان شاسع كبري ضخم؛
مثل :صورة املجرات والكواكب والنجوم؛ يف حني أن املادة التي منلكها يف أدمغتنا ال
تتع َّدى حجم رؤوسنا .وقد يعرتض ُمعرتِض عىل هذا الكالم بأن يقول إن التقنية اليوم
استطاعت حفظ آالف املجلدات من الكتب يف بطاقة ذاكرة ال تتعدى مساحة ظُفر
[[[ ـ أبو رغيف :عامر :اإلدراك البرشي :دراسة تحليلية مقارنة لنظرية اإلدراك ص.188
[[[ ـ املؤمن ،محمد مهدي :رشح بداية الحكمة ج2ص230
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الخنرص ،ولكننا نرجع لنقول إننا ال نعرتض عىل طريقة الرتميز والحفظ؛ فنحن نتفق
جميعا عىل أن الدماغ مبادته طريقة مادية لحفظ العلم واملعرفة وأرشفة الوعي
واملشاعر ،ولكن الدماغ وتفاعالته غري العلم واملعرفة واملشاعر[[[.
إن القول بأن الدماغ وتفاعالته هو نفسه املعرفة والوعي واملشاعر ،أشبه بالقول
إن التمثال هو نفسه مهارة الفنان الذي نحته ،أو أن اللوحة الجميلة هي نفسها
قدرات الرسام الذي رسمها .ال ينبغي الخلط بني األمرين؛ فالتمثال الفني واللوحة
الفنية هام ُمج َّرد طريقة مادية لحفظ وترميز مهارات وقدرات الرسام والنحات التي
هي أمور غري مادية بحد ذاتها.
إذن؛ خلصنا إىل أن الوعي واملعرفة واملشاعر...وما شابهها من الظواهر النفسية؛
هي أمور غري مادية ،وال ُيكن للنموذج الكهروكيميايئ املادي تفسريها ماديًّا ،وهذا
ما يقودنا إىل القول بثقة بأن الوجود ال ينحرص يف الوجود املادي املك َّون من املادة
والطاقة ولواحقهام من املكان والزمان ،بل إن هناك يف الوجود ما يرقى عن ذلك.
وعليه؛ فإن نفي اإلرادة الح َّرة عىل أساس عدم وجود دليل مادي عليها ،ليس إال
تبسيطاً وتسطي ًحا للوجود الهائل يف إطار املادة ولواحقها ولوازمها ،وليس هناك ُم ِّربر
منطقي أو علمي أو عقيل واحد يجعلنا ننزل مبستوى تعقلنا وفهمنا لإلذعان بذلك.

كيف نبحث عن إجابات ألسئلتنا؟
االتجاه االختزايل يف العلوم الطبيعية ()Reductionism؛ هو :اتجاه يرى أن الكل
ليس إال مجموع أجزائه ،والذي من آثاره محاولة تفسري جميع الظواهر التي تعترب
غري مادية عرب آليات مادية رصفة من قبيل إرجاع علم النفس والطب السلويك إىل
[[[ ـ الشريازي ،محمد بن إبراهيم :الحكمة املتعالية يف االسفار العقلية االربعة ج3ص36
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اآلليات الكيميائية يف الجسم؛ وبذلك فإنه يقرتب كث ًريا مام يُس َّمى بـ«العلموية»
()scientism؛ والذي هو اتجاه ال يعرتف بأية وسيلة للبحث عدا التي تستعملها
وغني عن القول أن من بدأ
العلوم الطبيعية عرب التجربة واملالحظة والرصد الحيسٌّ .
بالبحث واض ًعا باعتباره أن وسيلة البحث الوحيدة التي سيستعملها هي التجربة
والرصد الحيس ،فإنه لن يعرتف بأية إجابة ال تنحرص يف إطار املادة؛ ألنه أغلق الباب
عىل نفسه من البداية ،ولكن أساس البحث عن الحقيقة يقتيض اإلخالص يف البحث
يحش الباحث نفسه يف زاوية ضيقة؛ رافضً ا
وفتح األبواب وتوسعة آفاق العقل .أما أن ُ
البحث يف ما عداها؛ فذلك ليس من البحث العلمي عن الحقيقة يف يشء.
ق َّدمنا يف مطلع هذه املحاورات أن املفتاح األسايس للوصول إىل اإلجابات الصحيحة
يك ُمن يف أن نطرح السؤال الصحيح ،وأن نستعمل الوسيلة الصحيحة للبحث عن
اإلجابة؛ فإن كان السؤال نفسه هو «هل الوجود ُمنحرص باملادة؟»؛ فإن االقتصار
بالوسائل املادية الحسية يف البحث عن اإلجابة ال يُساعد إطالقا يف البحث! حني
نسأل« :هل الوعي ظاهرة غري مادية؟»؛ فإن من املضحك حقًّا أن نجيب« :ال؛ ألننا مل
نجد يف املخترب دليالً عىل أن الوعي أمر غري مادي».
كام أننا ناقشنا أيضً ا أنه ليكون البحث الطبيعي املادي منت ًجا وفاعالً؛ فإنه يحتاج
أساسا إىل ُمق ِّدمات من البحث العقيل الذي لواله ملا كان للبحث الطبيعي أية قيمة
ً
معرفية إطالقاً ،وخرجنا بالقول إن حاكمية العقل فوق حاكمية القانون الطبيعي
امل ُشتق من البحث العلمي الطبيعي .وعليه؛ فإن رفض اللجوء إىل العقل يف البحث،
وعدم االعرتاف بالقوانني العقلية؛ هو :تراجع وتقهقر معريف خطري؛ من شأنه أن
يجعل البحث الطبيعي ُمنها ًرا وفاقدا لقيمته العلمية.
وحيث قد قلنا ذلك ،نستطيع اآلن أن نوضِّ ح كيف ينطبق هذا الكالم عىل بحثنا
الحايل.
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علِّية أم ُمالزمة وارتباط؟
بالرجوع إىل بعض شواهد االتجاه االختزايل يف البحث عن حقيقة الوعي؛ فإننا
نجد أنه يعتمد عىل «ارتباط» بني ما ترصده أجهزة األشعة من نشاط عصبي يف
الدماغ ،وبني عملية التفكري يف اإلنسان[[[ .وهنا؛ نرى كيف أن البحث الطبيعي تعامل
مع (املالزمة واالرتباط) كمرادفات (للعلِّية والسببية) .بالطبع؛ ال نستطيع أن نلوم
البحث الطبيعي كث ًريا يف هذا الخلط؛ ألن العلية من املفاهيم الفلسفية التي تدرك
بالبحث العقيل ،وال ُيكن إثباتها أو نفيها باالعتامد عىل ُمعطيات ونواتج البحث
الطبيعي وحده ،وهذه واحدة من املصاديق امله َّمة ج ًّدا الحتياج البحث الطبيعي
جل ما يستطيع الباحث الطبيعي قوله؛ هو :أن
واعتامده عىل البحث العقيل؛ ألن َّ
هناك مالزمة وارتباطًا بني الظاهرة األوىل والثانية؛ لذا فإن القول بأن وجود نشاط
معي بالدماغ يف وقت التفكري هو دليل عىل أن التفكري ظاهرة مادية ،هو
عصبي َّ
مبثابة قفزة غري منطقية عىل االستنتاج .أما الحكم بوجود علية بني أمرين؛ فذلك
يتطلب إلقاء بعض الضوء عىل العلِّية (السببية) لنفهم األمر بشكل أوضح.
ويقسم الفالسفة[[[ ـ بشكل عام ـ العلة إىل :علة تامة ،وعلة ناقصة؛ فالعلة التامة
ِّ
ما يلزم من وجودها وجود املعلول ومن عدمها عدم املعلول .أما العلة الناقصة؛ فهي
التي ال يلزم من وجودها وجود املعلول ،ولكن يلزم من عدمها عدم املعلول .والعلة
الناقصة لها أجزاء أيضً ا؛ ويف األمور التي تتعلق باملادة ،فإن من أجزاء العلة الناقصة:
 Carroll, E. William; Free Will and Fruit Flies. http://www.mercatornet.com/articles/view/ـ ][1
)free_will_and_fruit_flies (192013/7/
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص 12تحت عنوان «انقسامات العلة» و ج2ص 79تحت عنوان
«نفي االتفاق
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العلة املادية ،والعلة الصورية .أو بالتعبري املخترص :املادة والصورة .املادة؛ هي :اليشء
القابل للتحول إىل يشء آخر؛ من قبيل :الخشب القابل للتحول إىل كريس عرب عمليات
للتغي
النجارة .والحظ هنا أن االرتكاز يف كون املادة كذلك هو القابلية واالستعداد ُّ
ليشء آخر .أما الصورة فهي ما يجعل (شيئاً ما) هو (ذلك اليشء تحدي ًدا)؛ أي أن
صورة الكريس هي القوام الذي يجعله كرس ًيا وليس طاولة أو أي أمر خشبي آخر.
وبالرغم من أنه ال وجود للامدة والصورة بانفصال عن بعضهام ،إال أنهام كيانان
فلسفيان ُمستقالن؛ فاألشياء أصبحت كذلك ألنها كانت متتلك «القابلية» لتكون
«بتلك الصورة» ،وليس غريها يف ظروف معينة.
السبب يف املقدمة الفلسفية التي أوردناها هو أننا ال نُنكر دور الدماغ والتفاعالت
العصبية الكهروكيميائية والعوامل املادية األخرى يف كونها (العلة املادية) لحدوث
التفكري والوعي يف املوجود املادي .وبعبارة أخرى؛ فإن تلك العوامل املادية التي
يرصدها الباحث الطبيعي يف مختربه ال تعدو كونها (علالً مادية) أو (مادة وقابليات
واستعدادات) لحدوث ظاهرة الوعي والفكر يف املوجود املادي .أما أن نقول إن
التفاعالت الكهربائية والكيميائية هي نفسها الوعي والتفكري؛ فذلك يحوي من
الثقوب املنطقية أكرث مام بالجبنة السويرسية من ثقوب مادية!
ويف املقابل؛ فإن (العلة الصورية أو صورة) الوعي واملعرفة والتفكري هي قوام
تلك الظواهر التي يجعلها ما هي عليه .وهذا الجزء من علتها ليس مبادي ،وال ُيكن
إثباته أو نفيه من خالل أنابيب االختبار أو أجهزة األشعة أو أدوات املخترب األخرى[[[.
وسرنى من خالل ما سيأيت ـ إضافة إىل ما ناقشناه يف املقالة املاضية ـ أن يف
اإلنسان أكرث من مجرد املادة (مبعناها الفلسفي ومعناها الفيزيايئ معا)؛ حيث إن
كيان اإلنسان ـ مبا هو إنسان ـ جوهر غري مادي.
[[[ ـ املصدر السابقج2ص 86أيضا« :العلة املادية والصورية
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الوحدة الشخصية لألشياء
ا َّدعى بعض علامء األحياء أن اإلنسان ليس أكرث من مجرد (كيس من الكيمياويات)،
وبتذكُّر ما قاله هوكنج يف كتابه «التصميم العظيم» ،فإنه ليس الوحيد الذي يؤمن
بذلك؛ فهوكنج ـ ومن معه يف هذا االتجاه االختزايل ـ يرى أن اإلنسان ليس إال ألف
ترليون ترليون جزيء ،وأنه لو أمكننا أن نحل املعادالت الرياضية لكل واحدة منها؛
فإننا سنصبح قادرين عىل معرفة ما سيفعله ذلك اإلنسان يف كل لحظة ُمستقبال ،وهو
سمه بـ«الحتمية العلمية» ،التي بنى عليها اعتقاده يف أن اإلرادة الح َّرة هي وهم
ما َّ
وافرتاض خاطئ وشعور زائف لدى اإلنسان.
ولكن هوكنج ـ كغريه ممن حذا حذوه ـ فاته أن األلف ترليون ترليون جزيء ال
متتلك ـ فرادى وكمجموعة ـ هوية اإلنسان الذي تشكله .وبعبارة أخرى :اإلنسان له
هوية شخصية واحدة؛ فهو يتعامل مع نفسه كيشء واحد وليس كألف ترليون ترليون
يشء ،وال حتى أنه يتعامل مع نفسه كيشء واحد مج َّزأ إىل ألف ترليون ترليون يشء؛
فإن أراد شيئا فهو (وحده) يريد ذلك اليشء ،وإن مددت يدك لتصافحه فأنت ال
تصافح عدة باليني جزء صغري منه ،وإمنا أنت تصافحه (هو ككل) ،ولو تكلمت معه
فإنك ال تكلم مجموعة من الرتليونات منه فقط ،وإمنا تكلمه (هو شخص ًّيا) وسيجيب
عليك (هو شخص ًّيا) ،ولسنا مخطئني بالقول إن (ستيفن هوكنج كشخص واحد) يؤمن
أنه ال ميلك إرادة حرة وليس «ألف ترليون ترليون جزء صغري من ستيفن هوكنج».
شخص واح ٌد»؛
الوحدة الشخصية هي غري الوحدة النوعية؛ فحني تقول« :إن زي ًدا ٌ
فأنت تشري إىل زيد كيشء واحد عيني خارجي .أما حني تقول« :إن نوع اإلنسان
واح ٌد»؛ فأنت تشري إىل مجموع األفراد املكونني إىل نوع اإلنسان ،وتلك وحدة نوعية
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ال نقصدها هنا؛ فالواحد الشخيص واحد فقط ،أما الواحد النوعي فقد يكون واح ًدا
أو يكون عد ًدا ال نهائ ًّيا من األفراد.
ويحق لنا هنا أن نسأل عن ماهية هذا الواحد الشخيص يف كل واحد منا ،وواضح
ج ًّدا أن ذلك الواحد الشخيص ال ُيكن أن يكون ماديًّا[[[؛ ألن الجزء املادي يف اإلنسان
مك َّون ـ كام قال هوكنج ـ من ألف ترليون ترليون جزيء؛ فإن كنا نؤمن بأن كل واحد
منا شخص واحد؛ فإن ذلك الشخص ال محالة ليس ماديًّا ،وإن كان له جسم مادي
شخصا
مك َّون من ألف ترليون ترليون جزيء .أما إن كان هوكنج يُؤمن بأنه ليس
ً
حتم ُمتعبة
واح ًدا ،وإمنا ألف ترليون ترليون شخص صغري ،فإن محاورته ستكون ً
وطويلة ج ًّدا ج ًّدا!
ثم عندما نقول إن تفاعالت الخاليا العصبية (ت ْو ِه ُمنا) وتولِّد (فينا) شعو ًرا زائفاً
باإلرادة الحرة ،فإنه يحق لنا أن نسأل :من املقصود بضمري (نا) يف كلامت (توهمنا،
تخدعنا ،تجعلنا)...؟ إن كانت الخاليا العصبية وتفاعالتها هي كل ما هناك يف اإلنسان؛
فمن املوهوم بأنه ميلك إرادة حرة؟ هل هي الخاليا العصبية نفسها؟ كيف ميكن
للخاليا أن تخدع نفسها وتوهم نفسها؟ إن يف ذلك اعرتافًا رصي ًحا ج ًّدا بأن هناك كيانًا
نفصل عن تلك الخاليا والجزيئات املادية والتفاعالت الكيميائية الكهربائية
مستقل ُم ً
ً
ومستقل عن (كيس الكيمياويات).
يبدو لنا أننا بذلك قد أثبتنا ـ إىل درجة كافية من اليقني ـ أن كيان اإلنسان
غري مادي ،وأن فيه َج َنبة غري مادية هي قوامه وهي شخصه وهي وحدته العينية
الخارجية التي يُشار إليها ،وهي التي تقتنع وتقبل وترفض وتؤيد وتعارض ،وهي
طب ًعا غري ذلك البدن املادي املك َّون من كيس الكيمياويات ،ومن األلف ترليون ترليون
جزيء[[[.
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :اصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج1ص 148مصدر سابق
[[[ ـ أنظر :تعليق بعنوان «الحركة والزمان الجوهري ونشوء البعد الالمادي» التعليق الثالث :خامتة الكتاب

الفصل السادس
هل نشأ الكون
من العدم؟

الفصل السادس :هل نشأ الكون من العدم؟
ذكرنا سابقا أن هوكنج استخدم كلمة «العدم» أو «الاليشء» بطريقة مطاطية
ُمبهمة؛ تأرجحت بني أن يُفهم منها الال شيئية املطلقة «العدم املحض» ،وبني أن يُفهم
منها «الفراغ الكمي» ،والذي يتعرض لتذبذبات كمية قد تتعرض لتضخم لتصبح كوناً
وحرصا منا عىل تغطية جميع جوانب النقاش؛ فإننا سنناقش كال االحتاملني.
كامالً.
ً
وسنبدأ هنا بالتعامل مع «الاليشء» الذي تكلم عنه هوكنج عىل أنه فراغ كمي ،ثم
نعقُب ذلك يف نهاية هذا الفصل بالكالم عن «الاليشء» مبعنى العدم املحض.
األسطر التالية توضح باختصار القاعدة التي َّأسس عليها هوكنج تفسريه لنشوء
الكون مام سامه بـ«الاليشء» مبعنى الفراغ:
«قد تعتقد لوهلة أنه لو أزلنا كل الذرات والجزيئات من مكان ما؛ فإننا سنخلق
فراغًا كامالً يف ذلك املكان؛ بحيث أنه يصلح أن نسمي ذلك املكان بـ«ال يشء» ،ولكن
حسب قوانني النسبية العامة؛ فإن الفضاء الخايل من الجسيامت ومن اإلشعاعات
يظل محتويًا عىل ما يسمى بـ«طاقة الفراغ» املخزنة يف تح ُّدب الفضاء .وحسب
مبدأ الشك (الاليقني) لـ»هايزنربج» يف الطاقة والوقت؛ فإن طاقة الفضاء تلك
تكون يف حالة مت ُّوجات مستمرة تسمى بـ«التذبذبات الكمية» التي تنتج مناطق
ذات تحدب إيجايب ،وأخرى ذات تحدب سلبي بشكل عشوايئ؛ وتسمى الظاهرة
بـ«رغوة الزمكان» ،كام تسمى تلك املناطق ذات التحدبات املختلفة بـ«فقاعات
الفراغ الكاذب» .وعندما يكون هناك تح ُّدب إيجايب لفقاعة الفراغ الكاذب؛ فإن
قوانني آينشتاين تسمح للفقاعة بأن تتضخم وتصل يف خالل فرتة قصرية جدا تساوي
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« ^10ـ  42ثانية» (جزء من مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون جزء من
الثانية) ،إىل حجم الربوتون ،وأن تحوي من الطاقة ما يكفي إلنتاج كل كتلة الكون!
تبدأ تلك الفقاعة بدون أي مادة أو إشعاع أو مجال قوة ،ولكنها تحوي طاقة
يف تحدبها؛ لذلك تسمى بـ«الفراغ الكاذب» .ومع تضخمها؛ فإن الطاقة فيها تزداد
بشكل لوغاريتمي هائل .ويقول العلامء إن ذلك ال يتعارض مع قوانني حفظ الطاقة؛
ألن الفراغ الكاذب ذو ضغط سلبي؛ مام يعني أن الفقاعة املتضخمة تبذل شغالً
عىل نفسها .ومع تضخم الفقاعة ،ميكننا أن نسمي تلك الفقاعة اآلن بـ«الكون»؛ ألن
الطاقة فيها تتحول إىل جسيامت وقوى.
وألن هذه العملية مستمرة طوال الوقت؛ فإن هناك عد ًدا ال نهائ ًّيا من الفقاعات
(أو األكوان) التي تنشأ طوال الوقت بال توقف ،واألمر شبيه بسطح املاء أثناء غليانه؛
كل واحد من تلك األكوان له قوانينه
حيث تنشأ فقاعات ذات أحجام مختلفة ،وإن َّ
الفيزيائية الخاصة به ،ومعظم تلك األكوان تكون قوانينها غري صالحة الستمراريتها
فتنهار وتفنى ،ولكن ألن عددها ال نهائ ًّيا فإن بعضها يكون محظوظاً أكرث ،وتسمح له
قوانينه وثوابته الفيزيائية بالبقاء ،وبعضها تسمح قوانينه بتشكيل املجرات والنجوم
ومن ثم الكواكب ومن ثم الحياة ،وعىل األقل فإن أحدها قد نجح بالفعل يف ذلك
بداللة أنني أكتب هذه السطور وأنك تقرأها اآلن.
قد متيل لوهلة للقول بأن األمر مج َّرد نظرية غري ثابتة ،ولكن املقدار الذي
نستطيع رصده ومالحظته عمل ًّيا هو أن تلك التذبذبات الكمية ـ وحسب مبدأ
«الاليقني» لهايزنربج ـ تنتج لنا جسيامت وجسيامت مضادة لفرتات بالغة القرص
قبل أن يلتقي الجسيم والجسيم املضاد ليفنيا بعضهام؛ ُمنتجني طاقة تساوي الطاقة
التي تطلب خلقهام من الفراغ ،وكلام كانت الطاقة املطلوبة لخلق الجسيم والجسيم
املضاد أكرب (أي كلام كانت كتلة الجسيمني أكرب) ،كان الوقت الذي يبقيان فيه قبل
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فنائهام أصغر؛ وعليه فإن الجسيامت الناشئة الكبرية تعيش لفرتة أقرص ،يف حني أن
الجسيامت الناشئة التي تعيش لفرتات أطول تكون ذات كتلة أصغر .ولكن الخالصة:
أن ظاهرة نشوء الجسيامت االفرتاضية مستمرة طوال الوقت يف كل مكان ،وهذه
الحركة املستمرة تشبه ـ كام ذكرنا ـ سطح املاء أثناء غليانه؛ حيث تنتج فقاعات من
الهواء ُمختلفة األحجام ،وترى الفقاعات الكبرية تنفجر برسعة ،يف حني أن الفقاعات
حجم تبقى لفرتات أكرب من الوقت».
األصغر ً
جوهر كتاب «التصميم العظيم» ونظريته األساسية هي يف السطور القليلة
أعاله .وكل مناقشاتنا السابقة مل تتع َّد أن تكون مق ِّدمات منهجية تسمح لنا أن نفهم
مناقشتنا األخرية للنظرية واإلطار الذي سنحكمها فيه.
وكل الذي يهمنا هنا؛ هو :أن نحقق يف املسألة التالية:
«هل الفراغ الكمي كان كاف ًيا ألن يُزيل رضورة االحتياج إىل الخالق؟».
أصول موضوعية؛ أع َّدها أصحاب
ً
فالتفاصيل العلمية املذكورة أعاله نعتربها
االختصاص يف ذلك املجال ،وليس لنا أدىن مناقشة معهم يف ذلك.
نجد أن غاية ما فعله هوكنج ـ وزميله ـ يف هذا الطرح هو أنه أضاف لنا حلقة
أخرى من املوجودات يف سلسلة نشوء الكون املادي؛ بأن أثبت له سبق الفراغ الكمي
عليه ،بل األدق أن نقول إنه أضاف مج َّرد بعض التفاصيل يف اآلليات وامليكانيكيات
التي أدت إىل نشوء الكون املادي؛ فكل ما فعلته أطروحة التذبذبات الكمية يف
الفراغ الكمي هو أنها رشحت لنا بتفصيل أكرب بعض العمليات املادية التي ساهمت
يف نشوء الكون املادي ،ولكن :هل سقط مبوجب ذلك السؤال عن الحاجة للخالق؟
لنرضب مثالً:
إنك إن وجدت أمامك كوباً من القهوة؛ فهذا قد يؤدي بك إىل أن تتساءل إن كان
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وحض لك تلك القهوة ،ثم إن رأيت فيزيائيا يرشح لك ـ بالتفصيل
هناك من ج َّهز َّ
ـ عملية غليان املاء واختالط مسحوق القهوة والحليب والسكر فيه بتفصيل دقيق
حض وج َّهز تلك القهوة؟
ج ًّدا ،فهل سيلغي ذلك السؤال األسايس عمن َّ
بالطبع ال!
إن معرفتنا باملزيد من التفاصيل املادية عن نشأة الكون أمر جيد و ُممتع أيضً ا،
أساسا؛
ولكنه ال يغنينا بأي حال عن الرغبة يف التساؤل عن علة وجود ذلك الكون ً
فلتكن التذبذبات الكمية يف الفراغ أو لتكن غريها هي اآللية ،ولكن املبادئ العقلية
تلح علينا أن املوجودات الحادثة تفتقر إىل علة غري حادثة يف إيجادها.
املبــادئ العقليــة التــي ســبق وأن أوضحنــا بأنهــا التــي منحــت لنــا اعتقادنــا
بالواقــع الخارجــي ،ومنحــت للقانــون العلمــي حياتــه وبقــاءه ،وتحديــدا مبــدأ
اســتحالة اجتــاع النقيضــن ،ومبــدأ الســببيةُ ،يليــان علينــا بــأن الــيء ال يســتطيع
أن يضفــي عــى ذاتــه وجــوده ،وال ميكنــه تعبئــة فراغــه بذاتــه مــن ذاتــه؛ إذ إن
فاقــد الــيء ال يُعطيــه.
إذن؛ فإن الفراغ الكمي والتذبذبات الكمية ليست نهاية املطاف ،وال ميكنها أن
تضع السؤال عن الحاجة للخالق جانبًا ملجرد طرح أن تلك التذبذبات قد نتج عنها
كون مادي؛ فتلك ـ كام أسلفنا ـ مجرد آلية ،وليس تفسريا عن السبب امل ُ ْوجِد للعملية
ب ُرمتها كيفام كانت آليتها التفصيلية.
وإن افرتضنا أن هوكنج يقصد من كلمة «ال يشء» (العدم املحض) ،فإن النقاش
يصبح أسهل؛ ألنه ليس هناك عدم حقيقي؛ ألن العدم ال يشء وال ميكن افرتاض وجود
الاليشء؛ ألن نفس افرتاض وجوده مناقض لنفس الفرض؛ فنحن نستطيع أن نفرتض
وجود اليشء (أ) يف قبالة وجود اليشء (ب) ،ولكن أن تفرتض وجود الاليشء هو أن
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تفرتض وجود الالوجود؛ وذلك واضح البطالن والفساد بأدىن قدر من التأمل ،وال
يتطلب منك أن تكون عامل فيزياء وال أن تكون حائ ًزا عىل الشهادات العليا يف الطبيعة.
إننا حينام نتكلم عن العدم املحض؛ فإن أقىص ما ُيكننا الحديث عنه هو «مفهوم
العدم املحض»؛ ألن هذا املفهوم ال ِم ْصداق له؛ وبالتايل فإن مجرد افرتاض وجود عدم
محض يف نفسه باطل ،فضال عن أن يكون هذا العدم املحض منشأ للوجود.

الفصل السابع
لماذا نحتاج
للخالق؟

الفصل السابع :ملاذا نحتاج للخالق؟
ك َّرس هوكنج كتابه وأطروحته إلثبات أننا ال نحتاج الفرتاض وجود خالق ألننا ـ
حسب اعتقاده ـ منلك تفس ًريا أكرث بساطة لنشوء الكون (األكوان الالنهائية) .وقد
تع َّرضنا ملناقشته فيام سبق ،ورأينا أن ذلك التفسري ال يستقيم من الناحية العقلية؛
لسببني أساسيني:
ـ أولهام :أنه يُفرتض أن الوجود ينشأ من العدم؛ يف حني أن ما افرتضه عد ًما مل
يكن كذلك ،ال من وجهة نظر املادي الذي يساوق بني الوجود واملادة ،وال من وجهة
نظر امليتافيزيقي الذي يرى أن الوجود أوسع من املادة.
ـ وثانيهام :أنه ليس هناك عدم حقيقي؛ ألن العدم ال يشء ،وال ُيكن افرتاض
وجود الاليشء؛ ألن نفس افرتاض وجوده ُمناقض لنفس الفرض؛ فنحن نستطيع أن
نفرتض وجود اليشء (أ) يف قبالة وجود اليشء (ب) ،ولكن أن تفرتض وجود الاليشء
هو أن تفرتض وجود الالوجود؛ وذلك واضح البطالن والفساد بأدىن قدر من التأمل،
وال يتطلب منك أن تكون عامل فيزياء وال أن تكون حائزا عىل الشهادات العليا يف
الطبيعة.
وليك يكون البحث متوازناً؛ فال بد أال نكتفي بنقد نظرية هوكنج وإبطالها ،بل ال
بد لنا أن نطرح الرأي اآلخر الذي يرى رضورة وجود الخالق ،وأن نثبت ذلك الرأي،
كام أننا نتذكر مام م َّر يف الفصل السابق أن القول بعدمية العدم (أنه ال وجود للعدم)
يفرض علينا أسئلة أخرى ،ويلح علينا يف إيجاد تفسريات منطقية لحاجتنا للخالق يف
ظل أزلية الوجود الذي مل يسبقه عدم.
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ولهذا؛ فإننا يف هذا الفصل سنستعرض بعض اآلراء التي تطرح رضورة وجود
الخالق؛ لنصل إىل الرأي الذي نراه صوابا ويقينيا وال يتخلله أي شك .ويف ُعرف
الفالسفة؛ فإن السؤال عن رضورة وجود الخالق له عنوان خاص يُعرف بـ«مالك
احتياج املعلول للعلة» .املعلول هو ما نصطلح عليه يف تسميتنا الشائعة بالنتيجة،
والعلة هي السبب .وعليه؛ فالبحث يف مالك احتياج املعلول للعلة هو السؤال عن
مالك احتياج النتيجة لسببها ،أو السبب يف احتياج األشياء ألسبابها.
نبدأ بالرأي الذي طرحه هوكنج يف بدايات كتابه؛ حني طرح جزءا ً من تاريخ
املعتقدات لدى البرش قبل تطور العلوم ،وأشار إىل أن جهل اإلنسان بأسباب حصول
األشياء وخوفه من الكوارث ورغبته يف وجود ما ينقذه من األمور املرعبة هو السبب
الذي أدى باإلنسان إىل افرتاض وجود خالق مدبر عامل قوي وحكيم يستطيع أن يفرس
به حصول األشياء املعقدة حوله ،ويستعني به للتغلب عىل املشاكل وإلنقاذه من
الكوارث واملفرتسات؛ ولذلك فقد كان له آلهة كثرية جعل لكل ظاهرة طبيعية منها
إل ًها ُمتخصصا له وظيفة خاصة .وبطبيعة الحال؛ فإن تطور علم اإلنسان ومعرفته
بآليات حدوث األشياء ،خففت من حاجته الفرتاض الخالق واإلله .ونحن نتفق مع
هوكنج حول أن هذا الرأي ليس بسبب جيد الفرتاض وجود خالق وإله ،كام أننا لن
نستعرض بقية األسباب الرباجامتية التي قد تجعل اإلنسان يفرتض وجود إله ألداء
غرض معني ولحل مشكلة معينة؛ مثل :فرض نظام أخالقي اجتامعي ،أو لتنظيم
شؤون الحياة عرب التعاليم الدينية...أو ما شابهه؛ ألن كل تلك الفرضيات الرباجامتية
ميكن مناقشتها وإضعافها بنفس املنطق.
النظرية األكرث شيوعا لإلجابة عن سؤال الحاجة للخالقية هي ما ُس ِّمي بـ«برهان
النظم» (بفتح النون وسكون الظاء)؛ ويف هذه النظرية فإن املتأ ِّمل ينظر حوله يف
األنظمة املعقدة يف الطبيعة ،ويرى أن األشياء واألنظمة لها تركيب معني يجعلها
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قادرة عىل أداء وظائف بالغة التعقيد؛ وحيث إن طبيعة األشياء لوحدها هي امليل
نحو الفوىض وعدم االنتظام ،فإن وجود النظام امل ُعقد دليل عىل أن هناك من أعطاها
ذلك النظام والرتكيب الدقيق الذي مكنها من أداء وظائفها بتلك الطريقة التي ما
زلنا ـ نحن البرش ـ مع كل إمكانياتنا العلمية والتقنية عاجزين عن تقليدها ،بل إننا
نتعلم منها لتطوير تقنياتنا وعلومنا ،وهذه النظرية كذلك أشار إليها هوكنج مبا أسامه
قسمه إىل« :مبدأ إنساين ضعيف» و«مبدأ إنساين قوي» ،بل
بـ«املبدأ اإلنساين» ،الذي َّ
إن هوكنج ـ يف نظري ـ هو أفضل من طرح هذه النظرية ،ورمبا أفضل بكثري ج ًّدا
ممن تبناها واعتقد بها؛ ألن من طرحها أساسا من معتنقيها طرح «املبدأ اإلنساين
الضعيف»؛ من قبيل :األنظمة الحيوية البيولوجية يف الكائنات الحية والطبيعة...وما
إىل ذلك ،ولكن هوكنج ط َّور من ذلك النقاش يف (املبدأ اإلنساين القوي) ورفعه إىل
مستوى الثوابت الفيزيائية الدقيقة والقوانني العلمية التي تتحكم يف قدرة األنظمة
ويكن للقارئ أن
البيولوجية عىل إنتاج تلك الوظائف املعقدة يف الكائنات الحيةُ .
يرجع للتفاصيل يف الفصل السابع من القسم األول من كتابنا هذا بعنوان «املعجزة
الظاهرية» .وقد ناقش هوكنج برهان النظم (تحت مس َّمى املبدأ اإلنساين القوي)،
عرب نظريته املبنية عىل التذبذب الكمي والتضخم الرسيع ـ التي أرشنا إليها أعاله.
مجموعة من املفكرين ُعرفوا «باملتكلمني» طرحوا مفهوم «الحدوث» كسبب
لرضورة احتياج املعلول للعلة[[[ ،والحدوث هو وجود اليشء بعد عدمه؛ فمثال لو
كانت شجرة التفاح يف الحديقة غري موجودة قبل سنتني ووجدت خاللها فإنه ميكن أن
نقول إن الشجرة حادثة ،وكذلك أي أمر أو أي يشء مل يكن موجودا بصورته الحالية،
ثم ُوجد بها فإنه حادث؛ فاملجرات والنجوم والكواكب وكذلك الذرات والجسيامت
مل تكن موجودة بصورتها الحالية يف وقت ما ،وهي موجودة اآلن .وهذا ما يجعلها
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :بحوث موسعة يف رشح املنظومة ج3ص .113مصدر سابق.
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حادثة .وكل أمر حادث يحتاج إىل ُم ْح ِدث ،بنا ًء عىل قاعدة عقلية بديهية ال تحتاج
إىل إثبات؛ فاليشء ال مينح لذاته الوجود ،وفاقد اليشء ال يُعطيه.
وألن كل تلك الظواهر من حولنا يف حالة حدوث مستمر ،وألن كل تلك الظواهر
متغرية ومتبدلة ،ومل تكن موجودة فيام مىض من الوقت؛ فإن هذه الظواهر حادثة
ومحتاجة إىل محدث يحدثها؛ أي يُ ْوجِدها بعدما كانت معدومة؛ لذلك فإن افرتاض
وجود الخالق رضورة عقلية.
وبالطبع؛ فإن هذا الطرح متقدم كثريا عىل ما سبقه من طروحات ونظريات
أخرى؛ ألنه يلجأ إىل القواعد العقلية يف إثبات الخالقية وليس إىل األسباب الرباجامتية
أو املشاهدات لألنظمة الطبيعية .ولعلنا نستطيع ضم ما ُس ِّمي بربهان الحركة
واملحرك األول...وغريها يف هذه املجموعة؛ ألنها وإن اختلفت يف بعض التفاصيل
الصغرية ،إال أن مبناها العقيل واحد.
رس االحتياج إىل
املتكلمون ـ استنا ًدا إىل هذا الربهان املار بيانه ـ اعتقدوا أن َّ
ُموجد وخالق يكمن يف «الحدوث»؛ وباملقابل فإن رس االستغناء عن املوجد يكمن يف
«القدم»؛ فالظواهر الحادثة مسبوقة بعدم وجود ،وهنا مكمن املشكلة! فلو كانت
هذه الظواهر قدمية ،وغري حادثة ،ملا احتاجت إىل ُموجد .والخالق ألنه قديم فهو
ُمرتفع عن االحتياج .فرس حاجة الكائنات إىل الخالق يكمن يف حدوثها ،بينام رس عدم
حاجة الخالق كامن يف القدم.
هذه اإلجابة واقع األمر ليست دقيقة للغاية ،وال تصمد أمام النقد الفلسفي (ال
يختلط عىل القارئ األمر؛ فلسنا نقول بأن برهان الحدوث غري دقيق ،بل إن اعتبار
رس االحتياج ومالكه كامن يف الحدوث وهو ليس بدقيق) ،وقد ر َّد عليها الفالسفة ر ًّدا
بليغا يك ُمن يف عدة نقاط؛ نورد واحدة منها ،وبنحو ُمخترص؛ عىل أن نوفر للقارئ
موسعة ودقيقة للمسألة يف باب التعليقات آخر الكتاب.
قراءة َّ
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هذه النقطة؛ هي:
إن كان رس االحتياج كام ًنا يف «الحدوث»؛ فالحدوث ليس إال مرحلة زمنية ولت
وانتهت ،وهكذا فحامل الرس يكون قد تالىش وانتهى بزوال زمانه! إن التفتيش يف
مرحلة زمنية ماضية عام هو سبب احتياج الظاهرة الحالية إىل ُموجد لبحث غري
ٍ
مجد؛ ألنه بحث يف الزائل ،بينام الحديث عام هو قائم وملاذا!
ومن هنا ،سعى الفالسفة البتكار حل أكرث دقة وأشد انسجاماً مع الواقع.
تطور الطرح عند الفالسفة بربوز مفاهيم (إمكان ووجوب الوجود[[[)؛ فمفهوم
اإلمكان يف الوجود هو (تساوي نسبة اليشء إىل الوجود والعدم)؛ يف حني أن الوجوب
يف الوجود هو (رضورة الوجود لذلك اليشء) .األشياء حولنا متساوية النسبة للوجود
والعدم (قبل أن توجد بالفعل)؛ فكان من املمكن أن الكتاب الذي بني يديك اآلن مل
يكن ليوجد (لو مل تتوافر له األسباب التي عملت عىل إيجاده) ،وكان من املمكن أيضا
أن يوجد (بدليل أنه موجود اآلن بني يديك)؛ وعليه فهذا الكتاب ُممكن الوجود يف
نفسه وبحد ذاته .ويف نظر الفالسفة؛ فإن (إمكان الوجود) ـ ونسميه أيضً ا بـ«اإلمكان
املاهوي» ألسباب ال تحتاج حال ًيا أن تقلق بشأنها ـ هو مالك احتياج املعلول للعلة؛
فاليشء ُممكن الوجود مثله مثل امليزان ذي الكفتني واملستوي؛ بحيث أن الكفتني
متعادلتان وليك ترجح كفة عىل أخرى؛ فإنه ال بد من مرجح لها ،وإال بقي عىل حاله
مستويًا ،وهذا املرجح الذي يرجح كفة الوجود عىل كفة العدم يف اليشء املمكن
الوجود هو العلة التي متنح الوجود لليشء بنا ًء عىل أن اليشء ال ُيكنه أن يفرض
وجوده من ذاته؛ ففاقد اليشء ال يعطيه ـ كام أملحنا إليه سابقا.

[[[ ـ املصدر السابق ج3ص113
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وحيث إن األشياء حولنا من أصغر الجسيامت إىل أكرب املجرات يف حالة حركة
وتبدل وتغري دامئة وتنتقل من حال إىل حال ،وهذا االنتقال والتغري أمر ميكن أن
يحدث كام ميكن أال يحدث (حسب توفر علته)؛ فإن جميع تلك األشياء هي ُممكنات
الوجود ومتساوية النسبة للوجود والعدم ،وحيث إنها اآلن موجودة فذلك دليل ـ كام
هو دليل عىل استحالة الدور أو التسلسل الباطلني عقال ـ عىل أن علة ما رجحت كفة
الوجود فيها عىل كفة العدم ومنحتها الوجود ،وهو دليل عىل احتياج الكون للخالق
يف برهان اإلمكان املاهوي لدى الفالسفة.
ولنوضِّ ح كيف أن الدور والتسلسل باطالن؛ الدور :هو أن يعتمد كل من الشيئني
يف وجوده عىل اآلخر؛ وذلك واضح البطالن والفساد؛ فال ُيكن ليشء أن يست ِّمد
وجوده من يشء آخر يعتمد بدوره عىل اليشء األول نفسه .أما التسلسل؛ فهو :امتداد
سلسلة ال ِعلل ال إىل نهاية؛ فهو باطل وممتنع؛ ألن كل حلقة من السلسلة إمنا تكون
موجودة إن كانت الحلقة التي قبلها ثابتة الوجود ،ولكن إن كانت الحلقة األسبق
بنفسها تتطلب إيجا ًدا؛ فإنها عاجزة عن تقديم الوجود يف الوقت الذي مل تستطع
أساسا .وهناك بالطبع تفاصيل أخرى يف برهنة استحالة التسلسل
توفريه لنفسها ً
[[[
رشحها الفالسفة يف كتبهم بالتفصيل.
ويُعترب هذا الدليل من أقوى األدلة املطروحة ،والتي ال تتطلب من املرء إجراء
تجربة أو مالحظة طبيعية (أكرث من مالحظة أن األشياء كان من املمكن أن توجد،
أو ال توجد ،وتلك مالحظة عقلية قبل أن تكون خارجية) ،وال تتطلب إثبات وجود
اض وجود العدم
نظام ُمعقد .كام قد تالحظ معي أن هذا الربهان ال يتطلب منا افرت َ
املطلق؛ ألنه ناظر إىل «حالة اإلمكان» التي قد تتوفر بشكل دائم ،وإن فرضنا أن
الكائن املمكن قديم زماناً ،فبموجب هذا الربهان ،فإن مالك االحتياج إىل الخالق
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص37
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كامن يف عمق كيان «املمكن» مبا هو «ممكن الوجود»؛ أي الهوية الفارغة من
الوجود .وبعبارة أخرى :إن الذي جعل املمكن ُمحتاجا إىل العلة وإىل امل ُ ْوجد والخالق
هو أن صميم كيانه عبارة عن الفراغ الوجودي ،بينام الذي جعل امل ُوجد والعلة
والخالق مرتف ًعا عن االحتياج إىل غريه هو امتالؤه يف صميم ذاته بالوجود.
ومع أن برهان اإلمكان املاهوي أعاله قوي ج ًّدا ٍ
وكاف إلثبات الخالق واإلله ،إال
أن أحد الفالسفة البارزين ـ وهو صدر الدين محمد بن إبراهيم الشريازي؛ املعروف
مبال صدرا اختصارا ـ قام بتطويره ونقله إىل مرتبة نوعية أخرى أكرب ،وس َّمي برهانه
بربهان اإلمكان الوجودي أو اإلمكان الفقري[[[ .ويعتمد هذا الربهان عىل إثبات
مقدمات فلسفية نرى أن طرحها يكلف القارئ جهدا كبريا ووقتا مثينا أيضا؛ لذلك
سنكتفي هنا بأن نذكر خالصته وما نتج عنه ،تاركني التفصيل فيه للكتب امل ُختصة،
ولكن ال بد من اإلشارة هنا أيضً ا إىل أن إثبات الخالق واإلله يف هذا الربهان أيضً ا ال
يستند إىل العدم املطلق.
ُمحصلة الربهان أن الوجود حقيقة واقعية أصيلة ،مستغنية عن الحاجة؛ فرس
رس
الغنى عن االحتياج طبيعة الوجود مبا هو وجود .أما الظواهر الناقصة للوجود ،ف ُّ
احتياجها كام ٌن يف كونها كائنات متعلقة فق ًرا مبُوجدها.
رس الغنى عن االحتياج يكمن يف إطالق الوجود،
ومن أهم نتائج هذا الطرح :أن َّ
بينام رس االحتياج يك ُمن يف فقر الوجود وتعلقه بالوجود االطالقي بالنحو الذي يكون
مظه ًرا وآية له[[[.

[[[ ـ اللوايت ،محمد رضا ،برهان الصديقني
[[[ ـ أنظر تعليق بعنوان «برهان الصديقني» التعليق الرابع :خامتة الكتاب

الخامتة
أيها القارئ العزيز ،دعنا اآلن أن نوجز لك محاورتنا النقديَّة يف األسطر التالية:
تبي لك من خالل ما مر ،أن هوكنج عندما أراد أن يهدم فكرة األلوهية والخالقية،
َّ
ويُدشن أطروحة «األكوان املتعددة» لتحل محلها ،فإنه َّأسس له منه ًجا يستند إىل:
أوال :إبعاد األفكار العقلية التي تحكم عىل القوانني الطبيعية عن أن تكون مصد ًرا
لالستنتاجات املتعلقة مببدأ الوجود ،وأحل محلها القوانني العلمية.
ثم شكَّك يف وجود دليل موضوعي يدل عىل وجود الواقع (ثان ًيا) ،وشكك يف
إمكان معرفته كام هو (ثالثا) ،ورابعا :اختزل الوجود يف املادة فحسب .وبعد هذا ـ
(وخامسا) ـ صور لنا أن العدم الحقيقي مل يكن موجو ًدا يف أية لحظة .وهكذا ،وبعد
أن أتم املنهج وح َّدد إطاره العام ،قدم أطروحة األكوان املتعددة لتحل محل األلوهية.
لكننا وجدنا أن األفكار العقلية األولية ال مناص من قبولها ألنها املانحة لنا يقينا
بأننا وما حولنا موجودون ،وهي حاكمة عىل القوانني التجريبية ،بل القانون التجريبي
يحيى ويتنفس يف ظلها .وهنا؛ فإن أول وأقوى رضبة سددها «هوكنج» لنتاجه بيديه
هي أنه جعل استنتاجاته مقطوعة الصلة مببادئها العقلية ،هذا أوالً.
وثانياً :أقمنا أدلة عىل أن االعرتاف بوجود الواقع املوضوعي أم ٌر ال يستطيع عقل
إنكاره؛ ألن االنكار يتض َّمن اعرتافا به ،وكانت أدلتنا مستندة إىل املبادئ العقلية
األولية التي كان هوكنج قد طردها بعيدا عن منهجه.
ثالثاً :دحضنا شبهة التشكيك يف عمل الحواس يف املعرفة.
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رابعاً :عرثنا عىل بُعد ال مادي؛ أي :روحي ،يف كيان اإلنسان ،يُربر له إدراكه وعلمه.
وأخ ًريا :أكدنا أن فرض العدم ليس ُمبص ِّحح لرضورة األلوهية؛ فمبدأ اإلمكان يظل
يف مسيس الحاجة إىل من ميأل فراغه بالوجود ،وإن مل يكن هنالك عدم حقيقي.
وبعبارة أخرى :ليكن العدم غري ُمتحقق ،فإن احتياج اإلمكان إىل الغني بالذات حتمي
ال يختلف وال يتخلف.
فإذا تهدمت املنهجية التي تأسست حولها نظرية «التصميم العظيم»؛ فمن
املحتم أن تسقط النظرية نفسها بعد أن تضعضع إطارها.
وبانهدامها ،أرشقت شمس «امل ُص ِّمم األعظم» كام لو أنها مل تكن قد غربت عىل
اإلطالق.
ولعل من أقوى نقاط الضعف التي م َّرت من خاللها تأسيس املنهجية لنظرية
كتاب «التصميم العظيم»؛ هي :ضحالة اطالع أصحابها عىل نتاج الحكمة والفلسفة
اإللهية .وما أذهلنا :أنه ورغم ح َّدة الهجوم الذي شنه «هوكنج» عىل برهان «النظم»،
إال أنه مل يستطع نيل مقصوده منه .وعليه؛ فإن مشقة تفكيك براهني وجود اإلله
والخالق بخلخلة العدم تارة والهجوم عىل برهان النظم تارة أخرى ،لَ َمشقة أضخم
بكثري من أن يتحملها هوكنج وبقية علامء الطبيعة ،وإن تحملوها ـ جدالً ـ إال أن
هذا الحمل الثقيل عىل األكتاف لن يفيض إىل النتيجة املرجوة من وراء عناء حمله.
وقبل أن ننتهي من الكتاب يج ًدر بنا ذكر بعض التعليقات التي أوردها (وليام
كارول) ـ وهو فيلسوف ومؤرخ علوم ،و ُمتخصص يف دراسة فلسفة وفكر توماس
أكويناس ،ومدرس يف كلية اإللهيات يف جامعة أكسفورد ـ عىل نظرية هوكنج أعاله.
ففي مقالة نرشها كارول بتاريخ  30سبتمرب  2010يف صفحة «مركاتور نت» عىل
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اإلنرتنت؛ بعنوان« :التباس الخلق لدى ستيفن هوكنج»[[[؛ بدأ كارول بنقل عبارة
عن هوكنج« :الخلق التلقايئ هو السبب يف وجود األشياء والكون ،ووجودنا نحن
بدال من عدم كل ذلك ،ليس من الرضوري أن نستحرض فكرة اإلله لجعل الكون
يعمل» .وبعد أن استعرض بعض أفكار هوكنج يف سطور قليلة ،رأى كارول أن «هذه
األفكار الجديدة يف الكتب العلمية تدعونا إىل مراجعة ما نعنيه بـ«الخلق» ،وما
ُيكن للعلوم الطبيعية أن تفيدنا فيه عن الخلق؛ إن كان مثة ما ُيكنها إفادتنا به
عنه .إن القول بأن الكون ُم ٍ
كتف بذاته دون أية حاجة للخالق لتفسري الوجود (وهو
ادعاء فلسفي وليس علم ًّيا بالتأكيد) هو نتاج التباس أسايس يف النطاق التفسريي
عم ُيكن تسميته بـ«الشمولية الطبيعية» ،التي
للعلم والفلسفة .وهذا القول ٌ
ناتج َّ
ال ترى أية حاجة ألي تفسري يستعمل مبادئ تتعاىل عن نطاق األمور املادية».
ويقول كارول يف املقالة« :إن العديد من علامء الكونيات ينفون الحاجة لوجود
خالق ألنهم يعتقدون أن الخلق هو نفسه وجود بداية زمانية لألشياء» .ويستنتج
من ذلك أن العلوم الطبيعية تساوي بني التغري والخلق ،ولكن الحقيقة أن التغريات
ليست إال عمليات؛ يف حني أن الخلق هو تسبيب وجود األشياء ،والخلق ليس مجرد
عملية تغري فيها «أن تسبب الوجود ليشء هو أمر مختلف عن أن تجري تغيريات
فيه ،وليس أن تعمل عىل يشء موجود أصال».
وحسب كارول؛ فإن كل ما تفعله العلوم الطبيعية هو أن تقدم لنا وصفاً لعملية
أساسا؛ والسبب
التغريات التي تطرأ عىل األشياء وال تقدم لنا شيئاً عن سبب وجودها ً
الذي أدى لاللتباس والخلط لدى هؤالء العلامء؛ هو :أنهم فهموا لفظة الخلق مبعناها
امل ُستعمل يف الحياة اليومية؛ حيث إنها يف هذا اإلطار تعني التغيري من حالة إىل
 http://www.mercatornet.com/articles/view/stephen_hawkings_creation_confusion (seenـ ][1
)on 1013/09/
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حالة؛ من قبيل :خلق الرسام للوحة فنية ،أو خلق النحات لتمثال ،أو خلق املوسيقار
ملقطوعة موسيقية .وكام تالحظ؛ فإن كل تلك االستعامالت ملصطلح الخلق ليست
إال تغي ًريا لألشياء املوجودة من حالة إىل أخرى بآليات هي األخرى موجودة أصالً ،يف
حني أن الخلق الذي نتح َّدث عنه يف إطار الوجود هو تسبيب الوجود نفسه ،وليس
إجراء تغيريات عليه.
وهنا؛ ال بد من اإلشارة إىل أن ما يعنيه كارول هو ما وصفه الفالسفة بأنواع
العلل؛ فهناك ما يُس َّمى بـ«علة اإليجاد» ،وهناك ما يُسمى بـ«علل اإلعداد» ،وما
تصفه العلوم الطبيعية عند وصفها ألسباب األشياء هو علل اإلعداد (تسمى أيضً ا:
املعدات) .أما ما تتكلم عنه الفلسفة عند الحديث عن األسباب؛ فهو علة اإليجاد
(سبب الوجود) .ولفهم الفارق ،تأمل ما يفعله املزارع من توفري ألسباب منو النباتات
من ماء وتربة وسامد وتعرض ألشعة الشمس ،والتي ال تعدو أن تكون علل إعداد أو
معدات لنمو النبات ،ولكن نفس وجود تلك املعدات ونفس وجود النبات (يف مقابل
عدم وجودها إطالقاً) هو ما يُوصف بعلة اإليجاد.
ثم يعرج كارول عىل نقطة مهمة ج ًّدا؛ وهي :الفارق بني أصل األشياء وبني بداياتها
الزمانية .وأهمية تلك النقطة؛ هي :أن الفيزياء إمنا تستطيع الحديث عن البدايات
الزمانية للكون ،ولكنها ال متلك أن تتح َّدث عن أصل الكون ومنبعه؛ وذلك كام قلنا
ألن الفيزياء كغريها من العلوم الطبيعية إمنا تتبع التغريات الحاصلة يف حالة الكون
املوجود أي بعد وجوده ،ولكنها ال تستطيع أن تتبع نفس إيجاده .إن االعتقاد بأن
الخلق واإليجاد هو عبارة عن نقطة زمانية بعيدة أم ٌر خاطئ و ُملتبس؛ ألن الخلق
هو ارتباط املوجود مبُ ْوجده ،ولو حدث أن انفصل هذا االرتباط يف أية لحظة النتفى
أساسا .إذن؛ فالخلق واإليجاد أمر ُمستمر يف كل آن وليس
وجود املوجود املعلول ً
لحظة والدة حدثت منذ أمد بعيد وانتهت؛ لذلك فإن الكون ُيكن دراسة التغريات
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امللحوظة عليه بالفيزياء ،ومن خالل بقية العلوم الطبيعية ،وميكن أيضً ا دراسة عالقته
مبُ ْوجده بالفلسفة ،ومن خالل بقية العلوم ذات العالقة بهذا الشأن ،وأن يكون للكون
بداية زمانية أو ال يكون له بداية زمانية ال يتعارض يف كلتا الحالتني مع كونه ُمحتا ًجا
للعلة والسبب يف وجوده؛ لذلك فإنه ليس من الصحيح البحث عن موضوع البداية
الزمانية إلثبات الخالقية ،كام أنه ليس من الصحيح محاولة نفي البداية الزمانية
بهدف نفي الخالقية.
يستخدم كارول منوذ ًجا جي ًدا لرشح العالقة بني نطاق العلوم الطبيعية يف تفسري
األشياء ،يف مقابل نطاق الفلسفة يف تفسريها؛ فيضع التغريات التي تطرأ عىل األشياء
وتصميمها والنظام الحادث فيها عىل املستوى األفقي لوجود األشياء؛ يف حني أنه يضع
حاجتها لعلة وسبب يُ ْوجدها يف املستوى العمودي لألشياء .وعليه؛ فإن تقديم تفسري
تفصييل عن وجود النظام يف األشياء واآلليات التي تدفع بها إىل العمل وأداء الوظائف
أساسا واحتياجها للخالق،
ال يغني إطالقاً عن تفسري من نوع آخر عن سبب وجودها ً
وألن العبارة التالية مهمة من حديث كارول؛ فإنني أنقلها حرف ًّيا« :يعتقد هوكنج
أن النقاشات الحديثة عن التصميم ،ال سيام تلك التي تشري إىل املصادفات الرائعة
للرشوط األولية للكون (ما ُيس َّمى بـ«املبدأ اإلنساين القوي») ال تؤدي بنا إىل افرتاض
وجود ُمص ِّمم بالرضورة ،وبدال من ذلك فإن ذلك الضبط الدقيق يف قوانني الطبيعة
ُيكن تفسريه من خالل وجود أكوان متعددة( ،ويتصادف أننا نعيش يف هذا الكون
من بني رمبا عدد ال حرص له من األكوان األخرى التي لديها البيئة املناسبة بالنسبة
لنا)؛ متاما كام رشح داروين كيف ُيكن أن يظهر تصميم ظاهره ُمعجزة بالكائنات
الحية دون الحاجة الفرتاض تدخل من ُمص ِّمم علوي ،إننا نستطيع بوساطة مفهوم
األكوان املتعددة أن نفرس ذلك الضبط الدقيق جدًّ ا لقوانني الفيزياء وثوابتها دون
االستعانة مبفهوم الخالق املصمم) ،ولكن ـ والكالم هنا لكارول ـ املُص ِّمم العظيم

174

نقدية في كتاب «التصميم العظيم»
صمم األعظم  -قراءة
َّ
ال ُم ِّ

الذي رفضه هوكنج ليس هو الخالق حقيقة ،وعىل األقل ليس الخالق الذي تؤكد
الفلسفة التقليدية وعلم الالهوت وجوده».
ويُكمل كارول« :يف التصميم العظيم فإن هوكنج مينح القوة والجدارة الكاملة
للعلوم الطبيعية ،ويقول( :ألن هناك قانونًا مثل الجاذبية ،فإن بإمكان الكون أن
يخلق نفسه من ال يشء) ،لكن [يف الحقيقة فإنه] لن يكون هناك أي جاذبية أساسا،
بل لن يكون هناك يشء إطالقا إن مل يخلق الله ما هو موجود».
وهنا؛ نرى مرة أخرى أن هوكنج افرتض نشوء الوجود من العدم ،ولكنه وضع
الجاذبية كأساس ومنشأ لوجود األشياء .ومن حقنا أن نسأله« :هل تلك الجاذبية
عدم؟ أم أن الجاذبية يشء موجود؟ فإن كانت موجودة فام الذي أوجدها؟».
نرجو أن نكون قد ُوفقنا يف تبيان مواطن الخلل الكثرية التي اجتاحت كتاب
«التصميم العظيم» .وقد حاولنا طرح القضايا األساسية بيشء من الوضوح واالختصار،
وتجنبنا اإلطالة كلام استطعنا ،وتركنا التفاصيل التقنية والتفاصيل الفلسفية لكُتبها
املختصة بها؛ ألن القارئ الذي كنا نخاطبه ليس باختصايص يف العلوم الطبيعية وال
اختصاص ًّيا يف الفلسفة .ومع ذلك؛ فإننا نرى أنه ال يُتطلب منك أن تكون عامل ًا يف
الفيزياء أو فيلسوفًا ليك تدرك بوضوح أنه ال ُيكن أن ينشأ الوجود من العدم؛ فإن
كان هناك وجود فال بد من التساؤل عن سبب وجوده ،وإن كان ذلك الوجود من
النوع الذي يتطلب علة لوجوده؛ فإن العقل الرصيح يُرينا أن تلك العلة هي خالق
الكون و ُموجده.

التعليقات
بقلمُ :محمد بن رضا اللوايت
التعليق األول :الفلسفة اإللهية أو الفلسفة األوىل..
التعريف واألدوات واملنهج
«متهيد»:
لعلك ،أيها القارئ العزيز ،قد أُصبت بإرباك بعض اليشء عندما قرأت عبارة
املؤلف يف (ص ،)135:والتي يقول فيها بأنه يقتني الفلسفة التي تُعرف بـ«اإللهية»،
والتي تدرس أحوال املوجود مبا هو موجود ،ال سيام وأن املؤلف قد نوى أن تكون
هي املعني بها كلام جاء ذكر ملصطلح الفلسفة يف سائر مناقشاته للتصميم العظيم.
ومن هنا؛ لزم م ُّدك برشح لهذه الفلسفة ،وسرب أغوار مسائلها ،والتي يود املؤلف أن
خصص لهذا الغرض؛ حيث سنضع بني
يزج بها يف حلبة الحوار هذا .وهذا التعليق ُم َّ
يدك التايل:
ـ التعريف بالفلسفة اإللهية ،وملاذا أيضً ا تُسمى بالفلسفة األوىل؟!
ـ األدوات املُستخدمة يف الفلسفة ،ودورها يف دحض الشكوك ومنح اليقني يف
وجود الواقع.
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ـ مصدر ورس اليقني يف البديهيات العقلية ،وتقسيم العلم إىل حضوري وحصويل.
ـ دور العقل يف املعرفة.
ـ األسلوب املُتبع يف التحقيقات الفلسفية.

1ـ «ما هي الفلسفة؟ وما موضوعها؟»
«جان فرانسوا دورتيه»[[[ املعارصـ ولنبدأ معه ونحن نتلمس طريقنا لرشح املقصود
بتلك الفلسفة التي يتبناها املؤلف ـ رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية (Sciences
 )Humannessالذي أراد أن يحطم رقم الكاتب البولوين اإلسطوري «قومربوفيتش»
وهو  6ساعات وربع الساعة ألجل أن يتعرف جمهوره ـ زوجته وصديق له ـ عىل تاريخ
الفلسفة الحديثة ،بأن يقوم يتعريفها لق َّرائه خالل ساعة من الزمن فحسب؛ أي ما يُعادل
قراءة  30صفحة تقري ًبا ،كان ق َّدم ثالثة معانٍ للفلسفة؛ منها:
ـ «طموح ال حدود له لبلوغ أعتاب الحقيقة وسرب أغوارها» ،و»كيف ُيكن
العيش بنحو حسن؟».
تٌرى؛ هل يف التعريفني املارين يشء مام عناه مؤلف هذا الكتاب بالفلسفة اإللهية؟
الحق ،نعم! وتحديدا يف التعريف األول .هذا ،بعد إجراء تغيري طفيف ج ًّدا
عىل التعريف؛ حتى يتوافق مع املقتنى الفلسفي للمؤلف؛ فتصبح يف الهيئة التالية:
«طموح ال حدود له لبلوغ أعتاب الحقيقة الكُربى عرب سرب أغوار الوجود مبا هو وجود
وبغض النظر عن أشكاله وأطواره» .وبهذا التعديل؛ نكون قد بلغنا شاطئ الفلسفة
األوىل أو الفلسفة اإللهية التي تبناها مؤلف هذا الكتاب.
[[[ ـ دوريت ،جان فرانسوا  :فلسفات عرصنا ص 21ترجمة :صحراوي ،إبراهيم
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لعلك انتبهت عزيزي القارئ إىل أن التعريف اآلخر للفلسفة ـ بحسب بيان
«دورتيه» ـ ُمستند يف الحقيقة إىل التعريف األول؛ هذا املعنى يُشري إليه «مدكور»
يف عبارة موجزة تحوي جامالً ملحوظاً ،هذا عندما كان بصدد تعريف الفلسفة ،وهو
اللفظ الذي ترقد يف أعامقه كلمتان مدمجتان بعناية فائقة لتعيشا جنبا إىل جنب
دامئًا أبدا وهام« :فيلو :وتعني حب» و«سوفيا :وتعني الحكمة» .قال «مدكور»« :فن
رفيع للغاية ،يبحث يف معنى الحياة ،ومشكلة املصري ،ألجل توجيه السلوك»[[[ .فهذا
األخري ـ أعني« :كيف ميكن العيش بنحو أحسن؟» ـ سيتخذ هيئة معينة فيام إذا مل
تصل جهود التحقيق يف الوجود إىل األلوهية ،يف حني أنه سيتخذ هيئة معينة أخرى
ورمبا مغايرة لألوىل متا ًما ،فيام إذا رست جهود الفلسفة األوىل ـ كام يسمونها ـ إىل
اكتشاف معامل األلوهية املسؤولة عن كل صغرية وكبرية يف هذا العامل.
فالعيش األحسن ـ يف ظل االعرتاف باأللوهية ـ سيكون ذا هيئة وطعم مختلفني.
أما يف غيابها ،فسوف يتخذ من ًحى آخر؛ منحى الفكرة الخجول التي مل تتمكن الرباهني
الدامغة من بلوغها ،ومع ذلك جرجرتها العاطفة اإلميانية الفارغة من عمق االستدالل
رصون عىل اعتناق ما يُريدون خالفاُ
الصحيح إىل مرسح الحياة ليعتنقها بعض البرش ممن ي ُّ
للعقل واملنطق .وبالتايل؛ ينطبق عليها ما ذكره «راسل» ..قائال« :حينام تتعارض املبادئ
ويتعي عليه أن
الدينية مع نتائج البحث العلمي ،يكون الدين دامئًا يف موقف دفاعي،
َّ
يُعدل موقفه ألن اإلميان ينبغي أال يتعارض مع العقل ،وإال فإن عليه أن ينسحب»[[[.
ولكن؛ وهل سيكون بإمكان البرشية أن تعيش حياتها بشكل حسن يف ظل غياب
األلوهية حقا؟
بحسب «نيتشه» :كال!
[[[ ـ مدكور ،إبراهيم :يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه.
[[[ ـ راسل ،برتنارد :حكمة الغرب .ترجمة فؤاد زكريا.
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بش بها «نيتشه» األوروبيني
ألن «هيدجر» القارئ الفذ لفلسفة العدمية ـ كام َّ
ـ يُوجز لنا «عدميته» يف بضع كلامت؛ هي« :أنه مذهب نقدي للحضارة الغربية
بنظامها الفكري واألخالقي ،يعرض صورة اإلنسان الغريب يف املستقبل كيف سيكون
بعد أن فقد إميانه تحت وطأة التقدم املأساوي للعلوم والتقنيات»[[[.
أال يتفق القارئ العزيز عىل أننا يف هذا العرص يف مسيس الحاجة إىل تلك الفلسفة
التي تريد التحقيق يف الوجود الكتشاف حقيقته وموقع األلوهية منه؟ ولكن ،ما الذي
يدعونا إىل أن نكون إيجابيني حقا تجاه ما سيتمخض عن نشاطها من نتائج؟ الواقع:
ألنها قد استفرغت الجهد الكايف لبلوغ أعتاب األلوهية ،وبلغتها حقا ،وبنحو جيد جدا
من االستحكام املنطقي؛ لهذا فقد أطلق املؤلف عليها «الفلسفة اإللهية».

 2ـ «األدوات التي تستخدمها الفلسفة يف تحقيقاتها ودورها يف دحض
الشك واالعتقاد الجازم بالواقع»
إىل اآلن؛ قمنا بتعريف القارئ العزيز بالفلسفة التي كان يتحدث عنها املؤلف؛
وتبي له موضوعها وهو الوجود ،ولكن ليس بأشكاله املاهوية؛
أي :الفلسفة اإللهيةَّ ،
فاألرض بأحجارها وتضاريسها ليست موضوعها ،وال البحر بأمواجه وكائناته ،وال
الفضاء بكواكبه ومجراته ،وإمنا ظاهرة التحقق والوجود هي موضوعها؛ فهي تتساءل:
هل من املمكن أن يتصف الوجود بالوجوب والرضورة؟
وهل باإلمكان أن يكون ُممكنا أيضً ا؟
وهل العلية واملعلولية تقعان يف الوجود؟
وماذا عن القدم والحدوث؟
[[[ ـ الشامي ،عيل :الفلسفة واإلنسان ص.371
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والسبق واللحوق؟
والقوة والفعل؟
هل هذه كلها تجتاح الوجود ويتصف بها؟
كيف؟
ولكن السؤال األصعب واألقوى هاهنا؛ هو:
ما األدوات التي تستخدمها هذه الفلسفة يف عملها التحقيقي هذا؟
أود هنا أن أذكر القارئ العزيز بأنه قد قرأ يف املنت أن املؤلف قد وصف هذه
الفلسفة التي يعتنقها بالفلسفة «األوىل» ،ت ُرى ،ماذا كان يقصد بها؟ يف الواقع أن
لهذا الوصف صلة حميمة باألدوات التي تستخدمها الفلسفة اإللهية ألجل التحقيق
يف مسائلها .هذه األدوات هي عبارة عن مجموعة من التحليالت العقلية التي تستند
إىل أشد األفكار يقيناً ورسوخاً يف العائلة البرشية ،والتي تُعرف بالبديهيات األوىل[[[.
ومن هذا املنطلق أطلقوا عىل هذه الفلسفة التي تزج بأوىل األفكار يقيناً وسطو ًعا
يف الذهن يف عملياتها بالفلسفة األوىل .توجد م ِّربرات أخرى لتسميتها بالفلسفة
األوىل ،تأيت اإلشارة إليها الحقاً.
ورغم أن املذهب التجريبي قد عمل جاه ًدا عىل إقناع الناس ،ونجح ـ إىل حد
كبري ـ يف أن خارج حدود املخترب ،وبدون التجربة ،ال تكتسب أية فكرة قيِّمة علمية
لها و«فرانسيس بيكون» كان طيب القلب ج ًّدا عندما سايرها أثناء تشييده ألركان
فلسفته «الوضعية» إىل نهاية املطافُ ..مناديا بأن العلم ينبغي أن يكون تجريبيًّا
فحسب ،وكل ما سواه فال طائل منه .ورغم هذا ،إال أنه مع شديد األسف فلقد كانت
دعوى بعيدة كل البعد عن الصواب.
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ص91
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ذلك؛ ألن مث َّة قواعد «عقلية ج ًّدا» استندت إليها التجربة والتي بدونها ملا أمكنها
أساسا .تلك القواعد قد منحت للتجربة وجودها ،كام منحت ملوضوعها
أن تكون ً
الوجود أيضً ا .ول ُنميط اللثام عن وجهها تدريج ًّيا لقارئنا العزيز.
ال شك أنك أيها القارئ الكريم قد سمعت ـ ورمبا كث ًريا ـ عن أب الفلسفة الغربية
الحديثة؛ أعني الفرنيس الكبري «رينيه ديكارت» ،الذي أراد أن يضع ح ًّدا ملحاوالت
الشك يف مدى مقدرة اإلنسان عىل اكتناه الخارج ،ومعرفة الواقع وراء ذهنه وتصوراته؛
فانطلق من «الفكر» ليحط الرحال يف حتمية «الوجود» بنا ًء عىل أن وجود الفكر
دليل عىل وجود األنا املفكرة.
أساسا لديه ،هل
ولكن ،لو مل تكن قاعدة «استحالة اجتامع النقيضنب» ُمتحققة ً
كان بإمكانه اإلذعان ألنه كان موجودا ،فضال عن وجود فكره؟ بزوال هذه القاعدة ال
ُيكن ألحد أن يقيِّم فكرة واحدة مهام كانت بسيطة ،ذلك ألن نقيضها أيضا قابل ألن
يتحقق! ال توجد مدرسة عىل وجه األرض تعلم األطفال هذه القاعدة وتطبيقاتها؛ ذلك
ألنها من الوضوح مبكان بحيث سائر األذهان وحتى أذهان صغار األطفال ممتلئة بها!

كيف حدث هذا؟
علم عندما نحط رحال القلم عندها ،إال أننا هاهنا قد
سنحيط القارئ بها ً
تعهدنا للقارئ العزيز بأن نكشف له عن األدوات التي تستخدمها الفلسفة األوىل يف
تحقيقاتها العقلية الرصينة .وهذه كانت إحداها ،بل وأهمها عىل اإلطالق .إنها قاعدة
«استحالة اجتامع النقيضني» البديهية التي يأىب كل عقل يف الوجود أال يتسلح بها إن
أراد أن يعتنق فكرة واحدة مهام كانت بسيطة.
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كتب «محمد تقي املصباح» يقول« :تستند الفلسفة إىل املسائل العقلية البديهية
التي هي من قبيل استحالة اجتامع النقيضني ،وألن هذه املسائل ال تحتاج إلثباتها إىل
علم آخر؛ فالفلسفة ال تحتاج إىل أي علم ليك يثبت لها مسائلها»[[[.
ت ُعد البديهيات األوىل واألساسية ـ وعىل رأسها «استحالة اجتامع النقيضني» ـ من
مؤسس املدرسة
أدوات العمل للفلسفة األوىل .كتب «محمد بن إبراهيم الشريازي» ِّ
الفلسفية املعروفة بـ«الحكمة املتعالية» يقول« :سائر القضايا والتصديقات البديهية
أو النظرية هي متفرعة عىل هذه القضية ومتق ّومة بها ،ونسبتها إىل الجميع كنسبة
الوجود الواجبي إىل وجود املاهيات املمكنة؛ ألن جميع القضايا يحتاج التصديق بها
إىل التصديق بهذه القضية ،وهي أولية التصديق غري مفتقرة إىل تصديق آخر»[[[.
وهاهنا ُمربر ثانٍ لسبب تسمية هذه الفلسفة باألوىل ،فألنها تستخدم هذه القاعدة
التي ال توجد فكرة أخرى تسبقها إىل الذهن إطالقا ،أي القاعدة الفكرية اليقينية
األوىل ،أضحى التحقيق نفسه منتسبا إىل هذه التسمية ،أي الفلسفة األوىل.
ولنعد إىل أب الفلسفة الغربية الحديثة ألجل أن نُ يط اللثام عن قاعدة بديهية
أخرى كانت قد تسلَّلت إىل ذهن فيلسوفنا الكبري عندما كان بصدد إرساء منهج
اليقني يف قبال منهج الشك عىل ُدعامة «الفكر».
ولنسأل قارئنا العزيز الذي نتوقع منه أن يكون متاب ًعا جيدا ً لنا ،هذا التساؤل:
تُرى ،أكان لـ»ديكارت» أن ينتقل من «الفكر» إىل الكائن «املفكر» بغياب االعتقاد
«بالعلية»؟ العلية التي تعني أن لكل حادثة ُم ْوجدا ً أوجده ،هذه لو مل يكن ذهنه
ارتكازيا وبحدة يعتنقها لكيف أمكنه أن يعترب أن لفكره موج ًدا وأن عليه أن ينتقل
إىل وجوده من خالله؟
اإلجابة ال تحتمل الرتدد!
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ص91
[[[ ـ الشريازي ،محمد بن إبراهيم :الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج3ص442
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ال شك ،فلقد سبق وأن أدرك ذهنه العلية ،وأدرك أن لكل حادثة موجدا ً ،ولكل
معلول علة ،وبنا ًء عليه تساءل عن علة وجود الفكر يف ذهنه ،ثم سار من الفكر إىل
ُموجد الفكر الذي مل يكن إال هو ،الكائن امل ُفكر ،جرى هذا كله من خالل إميان راسخ
و ُمسبق بالعلية ،وبدونها ملا أمكنه التقدم خطوة إىل األمام.
إذن؛ توفرت لدينا أداتان من األدوات التي تستخدمها الفلسفة األوىل يف أنشطتها
العقلية وتحليالتها الذهنية.
ول ُنطلع القارئ العزيز عىل دور هاتني القاعدتني يف إثبات الواقع الخارجي ،ودحض
الشك ،وإسقاط حجج الالأدريني وتجريد املنكرين للواقع الخارجي من سالحهم.
تأمل معنا أيها القارئ العزيز العبارات التالية:
ـ «ال يوجد يف الحقيقة يشء عىل اإلطالق ،الفكر واألفكار واملفكر ،كلها هباء».
تلك عبارة النافني لوجود أي يشء.
ـ «ال يوجد غري الفكر والذات املفكرة ،وما وراء الفكر فعدم» .تلك مقولة
املعرتفني بالفكر والذات املفكرة فحسب.
ـ «إن كان هناك مثة واقع؛ فإن الطرق إىل معرفته مسدودة» .وتلك أيضا عبارة
من عبارات املنكرين للمعرفة املتعلقة بالواقع الخارجي.
ـ «املعرفة التي بحوزتنا عن الواقع الخارجي قد لعبت بها أيدي طبيعة الفكر
نفسه ،والبيئة املحيطة وشتى الظروف املوضوعية التي تضفي عىل املعرفة العديد
مام ليس منها ،وإذن ،ال نسلم بأن أفكارنا عن الخارج مطابقة للحقيقة فعال» ،وهذه
من عبارات الشاكني والالأدريني.
نود اآلن من القارئ العزيز أن يلتفت إىل مالحظتنا عليها؛ وهي :جميع هذه
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العبارات ،إمنا طُرحت بنا ًء عىل أنها حق ،وواقع ،يف الوقت الذي أرادت من خالله
إنكار الواقع! تأمل مل ًّيا أيها القارئ!

وإال؛ فعبارة املنكرين ألي يشء ـ األوىل ـ ال شك يف أنها انطلقت بنا ًء عىل كونها
حق وصدق ،وهكذا تكون قد ألغت ما تبنت؛ العرتافها بوجود يشء.
تنطبق مالحظتنا املارة آنفاً عىل املقولة الثانية أيضً ا.

ويف العبارة الثالثة ،نجد اعرتافاً بوجود الواقع ،واعرتافاً بوجود املعرفة ،واعرتافاً
بأنها ال تنال الواقع.
ويف الرابعة ،فباإلضافة إىل ما مر ،نجد اعرتافاً بعدم تطابق املعرفة بالواقع ،تُرى
كيف تم اكتشاف أن ما بحوزتنا من معرفة كونها ال تحايك الخارج والحقيقة ما دامت
كل السبل إىل الواقع محصورة يف املعرفة ،وقد ادعينا بأنها مشتملة عىل الخطأ؟
وفيام يتعلق باملقولة التي قبل هذه ،والتي تعرتف باملعرفة لكنها تأىب أن تنال
الواقع ،كيف تسنى ألصحابها معرفة أن مثة واق ًعا ال متثله هذه املعرفة ،والحال أن
صلة اإلنسان بالخارج ال تكون إال مبا لديه من إدراك ومعرفة؟
ثم؛ كيف أدركنا الخطأ بكونه خطأ حقا؟ أال يدل ذلك عىل اعرتاف بأن مثة أم ًرا
واح ًدا عىل األقل قد تم مالحظته وإدراكه إدراكا صحيحا؛ وهو :الخطأ نفسه؟ وعندما
يتم إدراك الخطأ ،أال يكون ذلك باملقارنة مع الحق حتى يتم إدراك عدم تطابقه معه
وبالتايل إدراك وجود خطأ يف البني[[[؟
امل ُحصلة :أن جملة من االعتقادات تضمنتها االعرتافات أعاله باعتبارها موجودة
وصحيحة .وهذا كله ال يتامىش وال ينسجم أيها القارئ العزيز مع ما تضمنته دعوى
تلك االعرتافات ،فضال عىل اتكائها عىل قاعدة استحالة تحقق التناقض أيضا.
وبإثباتها لوجود الواقع ،وإمكان إدراكه ،منحت الفلسفة األوىل لسائر املوضوعات
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :األيدولوجية املقارنة ص63
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الخارجية ثباتا ووجودا؛ وبالتايل جعلت مجال العلوم برمتها واقعية ،ومنحتها لتلك
العلوم قيمة باعتبار أن ما تصبه عليها من االهتامم العلمي موجود فعال.

 3ـ «مصدر اليقني البرشي يف البديهيات العقلية ،وتقسيم العلم إىل
حضوري وحصويل»
حصيلة ما مر عليك أيها القارئ العزيز؛ هو :أن لدى اإلنسان جم ًعا من
األفكار املتسمة بشدة الوضوح ،ال يرتقي الشك إليها إطالقا ،ويقوم الذهن البرشي
بتوظيفها يف سائر عملياته الفكرية ،ويتكئ عليها حتى وإن أراد أن يبني فكرة
مخالفة لتلك األسس ،كتلك التي تزعم بأن املعرفة غري متحققة ،فضال عن عدم
تحقق يشء.
وتعمل الفلسفة األوىل ـ وقد س ِّميت كذلك ألنها تستخدم هذه األفكار األسبق
من أية أخرى من مثيالتها إىل الذهن البرشي ـ عىل الربهنة عىل وجود الواقع،
وقابليته لإلدراك؛ من خالل تلك البديهيات الذهنية ،مانحة بذلك للمعرفة املتعلقة
به قيمة ،ولكافة العلوم التي تشتغل مبوضوعها ،جدوى أيضً ا.
وقد دار حديث طويل بني أعالم الفلسفة حول رس امتناع الشك والرتدد تجاه
هذه البديهيات .وبعبارة أخرى :تباحثوا كث ًريا حول األسباب التي جعلت تلك األفكار
ترتقي إىل منزلة البديهيات ثابتة اليقني لدى كافة األذهان البرشية بال استثناء؛ ومن
بني اآلراء التي توصلوا إليها جوابًا:
ـ أن هذه األفكار موجودة من قبل الله يف األذهان عند خلقها له .وهذا رأي
اعتنقه ودافع عنه «رينيه ديكارت».
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ـ أن هذه األفكار من لوازم الذهن البرشي ال غري؛ فلو فرضنا أن عقالً ما لو ُوجد
بشكل مختلف ملا كان ُملتز ًما بهذه البديهيات ،بل وملا أضحت بديهيات لديه.
ـ أن هذه األفكار أنجبتها التجربة يف األذهان.
ـ أن هذه األفكار ،والعلية تحدي ًدا منها ،ال تعني السببية إطالقا ،وإمنا جل ما
تعنيه هو التعاقب بني شيئني زمانا .وهذا رأي اشتهر «ديفيد هيوم» باملنظِّر له.
ـ أن هذه األفكار يتم إدراكها باالطالع عىل الواقع بنحو الخاص من االطالع املانح
لها ذلك اليقني العايل الذي ال يقبل الشك والرتدد ،ويكتسح كل األذهان ومنذ أوىل
مراحل عمر اإلنسان.
لعلك أيها القارئ العزيز قد الحظت أن الرأي األخري فحسب هو املانح لهذه
األفكار البديهية قيمة واقعية ،أي أن ما يجعلها أفكا ًرا تعلقت حقا بالواقع الخارجي
وكشفته كام هو ،قد ادعته الفكرة الخامسة من بني كل التي ذكرناها لك.
وهذا الذي تتبناه الفلسفة األوىل التي اعتنقها املؤلف.
وها نحن نوضح ذلك لك بتقسيم األسلوب الذي تتحقق من خالله معارفنا
وعلومنا إىل أسلوبني:
األول :حضور معلومة عن الواقع ،وصورة ذهنية عنه ،ومفهوما يتعلق به ،دون أن
يحرض واقع املعلومة بذاتها بني أيدينا .قراءتنا لألنباء يف الصباح ،ومشاهدتنا للتلفاز
كم من املعلومات ،غري أن األوضاع التي استمعنا إىل
يف املساء ،تضع بني أيدينا ًّ
أخبارها مل نشهدها نحن بأم أعيننا ،ولست تشك أيها القارئ بأن احتامل عدم تطابق
هذه األنباء مع تلك األوضاع وارد قط ًعا ،إن هذا األسلوب يف املعرفة يُفسح املجال
لتسلل األخطاء إىل معارفنا وإدراكاتنا.
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ولست تشك قارئنا العزيز بأن معرفتنا ببداهة مفهوم استحالة اجتامع النقيضني،
أو العلية ،ال ميكن أن يكون من طور هذا األسلوب يف املعرفة ،أعني األسلوب غري
املبارش ،ولنسمي هذا األسلوب يف املعرفة اصطال ًحا بـ«العلم الحصويل».
ويف قبالة هذا األسلوب ،هناك أسلوب آخر؛ حيث يحرض فيه الواقع املراد معرفته
بذاته ،وبال توسط معلومة عنه ،بني أيدينا .وقوع جريدة الصباح بني يديك تغلق
املجال أمام محاولة إقناعك بأن هذه ليست جريدة ،بل كراسة التلوين املفضلة
يتوسط املذيع وال نرشة األخبار بينك وبني واقع الجريدة ،بل ذات
البنتك مثال! مل َّ
الواقع قد حرض؛ فمجال ارتكاب الخطأ يف تشخيصه غري وارد قط ًعا.
تأمل أيضً ا أيها القارئ العزيز مقدار الثقة والوضوح والقيمة التي تهبها لألمور
التي تقع يف عمق كيانك؛ من قبيل :مشاعرك الدفينة؟ نجزم بأن محاولة زحزحتك عن
يقينك يف صدقها وواقعيتها محال قط ًعا.
حبك وبغضك ،ما أشد قوة يقينك يف صدقهام؟
أملك وحزنك ،وسائر مقتنياتك النفسية النفيسة ،هذه حصدت لديك أقوى
درجات اليقني ،وباتت عندك أبْ َده البديهيات؛ ذلك لزوال الفاصلة بني وجودك وبينها؛
إذ تقع كلها يف وجودك ،ويُحيط بها علمك يف اللحظة التي أحاطت بك فيه؛ األمر ذاته
يتعلق بإدراك لقواك الوجودية وكيفية تعاملك معها .إنك لن ترتكب خطأ تقديم أداة
االستامع ،أي األذنِ ،عوضً ا عن تقديم أداة الرؤية ،أعني العني ،يف املوقف الذي ينبغي
لك أن تعري عينيك للموضوع وليس أذنيك!
هل وقعت يف هذا الخطأ مرة؟ جز ًما :كال!
عند قيادتك للسيارة ،لن ترتكب خطأ استخدام العني لتوجيه املقود ِعوضً ا عن
اليد ،أو تقديم األذن ومحاولة استخدمها ألجل الدوس عىل الفرامل ،أو استخدام
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اللسان ألجل حك فروة الرأس! بل وال ميكن حتى فرض إمكان هذه األخطاء؛ لذلك ال
يقوم أحدهم يف أية مدرسة عىل هذا الكوكب األزرق بتعليم هذه األمور وال تدخل
حتى يف إتيكيت العرص!
ينبغي أن تكون تلك البديهيات التي نتحدث عنها ـ أعني استحالة اجتامع
النقيضني والعلية كذلك ـ ينبغي أن تكون قد تعلقت مبوضوعها بهذا األسلوب حتى
منحتها أذهاننا كل هذه القيمة؛ ذلك ألن اإلدراك كام أوضحناه لك يتم عرب أسلوبني؛
األول« :الحصويل» عاجز عن أن يهب ملقتنياتك الفكرية هذا املقدار الهائل من
اليقني؛ فبقي بني أيدينا األسلوب اآلخر.
وليك نتأكد من ذلك؛ لنتأمل ُمفاد وموضوع هاتني القاعدتني البديهيتني اللتني
يبدو أنهام املسؤولتان عن الثقة التي منحت ملشاعرك ،ومل تشك إطالقا يف واقعيتها؛
ذلك لوال اعتقادك الجازم باستحالة اجتامع النقيضني ملا أمكنك إطالقاً أن تعتقد
بوجودك وواقعية قواك النفسية ومشاعرك الباطنية ،ولوال العلية لعجزت عن أن
توجد عالقة بني فكرك وبينك ،وبني مشاعرك وقواك وبينك كذلك!
ولنطلق اصطال ًحا عىل هذا األسلوب يف املعرفة؛ أعني :أسلوب وجود واقع املعلوم
بني يدي العامل ،بالعلم «الحضوري».
ولرنجع بدفة الحديث إىل النقطة التي كنا فيها؛ وهي :ما رس يقينية وبديهية
الفكرتني عن استحالة اجتامع النقيضني والعلية؟
تدفعنا هذه املسألة ـ أوالً ـ نحو كشف مضمون وجوهر مفاد القاعدتني ،عرب
طرح التساؤل التايل عىل ذهن قارئنا العزيز:
ما الذي تخفيه قاعدة استحالة اجتامع النقيضني بني طياتها؟ وما موضوعها
األسايس؟
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إنه التايل :الوجود ليس العدم وال يجتمع معه! هذا كل يشء!
مهام تأملت مل ًّيا قارئنا العزيز ،فإنك لن تعرث يف طيات العدم عىل وجود لتنافر
هاتني الحقيقتني وتصادمهام بطبعهام األويل؛ إذ التحقق والواقعية ال يساوي قط ًعا
الال تحقق والال واقعية.
أما الذي تطويه قاعدة العلية من مفاد؛ فهو أن ما حدث بعد عدم ،ال ميكن أن
يكون قد حدث دون أن يقف وراء حدوثه ُم ِ
حدث! ذلك ،الستحالة نبوع الوجود من
العدم دون سبب.
هاتان هام القاعدتان اللتان وهبتا لكل فكرة تطرأ عىل الذهن استقرا ًرا ،ومنحتا
لكل موضوع ألي بحث علمي قيمة ،كام أن التجربة ال ُيكن أن تكون قد أنجبتهام
السل فرضً ا ،إن مل يكن
ألنها مدينة يف وجودها لهام؛ فالعامل الباحث عن أسباب مرض ُ
يعتقد باستحالة اجتامع النقيضني فكيف تستقر يف ذهنه فكرة عن وجود مرض ،فضال
عن وجوده ووجود ما حوله ،يف غياب االعتقاد بأن نقيضها ـ أي :عدم وجودها ـ
أيضا ُمتحقق؟ وكيف أمكن له أن يعتقد بوجود سبب للمرض إن مل يكن يعتقد أساساً
بأن لكل حادثة سب ًبا يقف وراء وجودها؟
كتب محمد باقر الصدر يقول« :إن مبدأ العلية ال ُيكن إثباته والتدليل عليه
بالحس؛ ألن الحس ال يكتسب صفة موضوعية ،إال عىل ضوء هذا املبدأ؛ فنحن نثبت
الواقع املوضوعي ألحاسيسنا؛ استنا ًدا إىل مبدأ العلية؛ فليس من املعقول أن يكون
هذا املبدأ مدي ًنا للحس يف ثبوته ،ومرتكزا عليه ،بل هو مبدأ عقيل يص ِّدق به اإلنسان،
بصورة مستغنية عن الحس الخارجي»[[[.
ولنميط اللثام عن كيفية بلوغهام الذهن بكل تلك القوة والحدة والوضوح،
[[[ ـ الصدر ،محمد باقر :فلسفتنا ص266
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سيكون ذلك أم ًرا سهالً اآلن بعد أن وضعنا اليد عىل مضمونهام؛ فبنا ًء عىل أن
األسلوب الذي يهب للفكرة يقيناً يف ذهن العامل هو ذاك الذي تكون الذات املعلومة
حارضة بني يدي العامل ،أي «العلم الحضوري» ،ال بد أن تكون هاتان القاعدتان قد
وقع عىل مفادهام الذهن حضو ًرا حتى تأسستا بهذا النحو من القوة والحدة ،وبنا ًء
عىل أن صفحة النفس أقرب من صفحة الخارج ،وأنها مرسح لوقوع أحداث هائلة
عديدة يف عمقها؛ إذنُ ،مفاد هاتني القاعدتني ُمنتز ٌع من عمق النفس ومن توارد
الوقائع عىل متنها.
ولكن؛ ما تلك الوقائع تحديدً ا؟
إنها «وجود» النفس ووجود مشاعرها ووجود قواها .هذه الوجودات التي َوهبت
للذهن أول تص ُّور عن الوجود وأنه غري العدم ،وجعلت الذهن يصيغ من هذا املنظر
الفكرة األوىل؛ وهي :أن الوجود غري العدم ،وأنه نقيضه ،وهام ال يجتمعان .وكيفية
حدوث مشاعره وتوقفها يف وجودها عليه وتعلقها به منحت لذهنه فرصة صياغة
هذا املشهد الداخيل عىل هيئة قاعدة العلية[[[.
ويج ُدر بنا أن نن ِّوه إىل أن «محمد حسني الطباطبايئ» هو املبتكر للنظرية التي
رشحناها لك قبل قليل؛ وذلك يف املقال الذي حمل عنوان «ظهور الكرثة يف العلم
واإلدراك» ضمن «أسس الفلسفة واملذهب الواقعي» ،وكان املعلق عىل املقال ،أعني
رصح يقول بأن هذا االكتشاف يحدث ألول مرة يف تاريخ
«مرتىض املطهري» قد َّ
الفلسفة[[[.

[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج2ص .ترجمة السيد عامر أبو رغيف
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أسس الفلسفة واملذهب الواقعي .تعليق مرتىض املطهري ج2ص 21و .91ترجمة:
محمد عبداملنعم الخاقاين.
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 4ـ «العقل ودوره يف املعرفة»
الفلسفة األوىل ،والتي أدخلها املؤلف ملناقشة أطروحة التصميم العظيم؛ هي:
مجموعة من التحليالت العقلية ألجل سرب غور الوجود مبا هو وجود ،وليس مبا هو
ماهية ما من املاهيات .وقد أطلقوا عليها بالفلسفة اإللهية ألنها برهنت عىل وجود
اإلله بشكل ُمحكم ،كام أن رس إطالق الفلسفة األوىل عليها راجع إىل أنها وظفت أوىل
األفكار بداهة وأشدها يقينا يف تحليالتها؛ أال وهي :فكرة استحالة اجتامع النقيضني،
التي لوالها الستحال معرفة يشء ألن نقيضه ُمحتمل ج ًّدا .وقاعدة أن لكل حادثة سب ًبا
التي جعلت الذهن يؤمن بوجود أسباب لكل الحوادث الطارئة يف الوجود.
القاعدتان املارتان من ُمكتشفات العلم الحضوري لإلنسان من خالل شهوده لقعر
ذاته؛ حيث عرث عىل واقعية ومضمون تلك القاعدتني ،وصاغ ذهنه لهام مفهو ًما يف
هيئة قاعدتني عقليتني ال سبيل إىل الشك فيهام ..هاتان القاعدتان وظفتهام الفلسفة
األوىل لسد الذرائع أمام كل فكرة تنكر الواقع أو تنكر إمكان معرفته؛ إذ كل إنكار
من هذا النوع يحوي اعرتافاً بالواقع.
وحان دور الحديث عن وجود «العقل» كأداة إدراك تعمل عىل منح نتاج الحواس
قيمة واعرتافًا ،فضال عن وجود نشاطها الخاص بها ،واملتمثل يف إدراك مجموعة من
القضايا الفكرية التي تعجز األحاسيس عن إنتاجها ُمجتمعة .وسوف يوظف مؤلف هذا
الكتاب هذا العقل يف قراءته النقدية للتصميم العظيم ،الذي أراد أن يجعل هذه األداة
املهمة مركونة يف زاوية ومهملة بل وممنوعة من االستخدام .وإال ،أيها القارئ العزيز،
كيف للوجود أن ينبثق من عدم؟ وكيف للحادث أن يحبو من كتم العدم زحفاً دون
أن تكون وراءه أنامل رشيقة جرته إىل ساحة التحقق؟ يف الواقع أي ذهن هو ذاك الذي
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يستطيع قبول هذا إال إذا كان قد أبعد التعقل عن رصد األفكار الواردة يف صقعه؟
كان للوضعية دو ٌر خطري للغاية يف إقالة التفكري العقيل ـ الفلسفي ـ واملانح
للحس قيمته ،هذا من الحوارض العلمية ،حتى بات «العلم» اليوم قريناً لـ«العلم
التجريبي» فحسب! ومن املؤسف له أن نقول بأن مرشوع التصميم العظيم أيضً ا قد
وقع تحت تأثري هذه الوضعية بنحو واضح وجيل.
ولنقض هذه الدعوة وإعادة العقل إىل ساحة الفكر باستقالليته وقدرته ،وليتبوأ
مكانته السامية يف تشييد البناء الحضاري للفكر؛ فال مناص لنا من تقديم مفهوم
«العقل» كام تراه الفلسفة األوىل ـ وتربهن عىل وجوده ـ لقارئنا العزيز.
عندما تركل قدمك الكرة تنطلق نحو املرمى ُمرسعة ،هاهنا حدثان يتمثل األول
يف الركلة ،واآلخر يف انطالق الكرة نحو املرمى .فعالن وقعا متعاقبني ومل ت َر العني غري
هذا ،ولكن مث َّة أداة وراء العني ألزمت الركلة السببية وألزمت انطالقة الكرة املسببية.
كيف حدث ذلك؟ وما تلك األداة التي مارست هذا الفعل؟
لنرضب لك مثاالً توضيحيًّا آخر:
عندما نرى غليان املاء املوجود يف القدر املوضوع عىل النار؛ فالذي تلتقطه العني
هو تعاقب درجات الحرارة تصاعديًّا ،ولكن هنالك أداة ألزمت النار وصف العلة،
وألزمت الحرارة وصف املعلول؛ فمن املسؤول عن ذلك؟ والحال أن أداة الحس
الناقلة للمشهد ال دخل لها يف هذا التوصيف (!).
إن الذين جعلوا العقل ليس إال القدرة عىل تحليل ما نقله الحس إىل الذهن لن
يسعهم إال االعرتاف بأن العقل قد خرج عن حدود عمله؛ فاستنتج ما وراء املعطيات
الحسية أم ًرا ال تساعد عليه تلك املعطيات .وهذه النقطة تحدي ًدا قد لفتت «ديفيد
هيوم» كث ًريا ،وألنه كان وف ًيا ج ًّدا ملنهجه الرافض لقبول ظاهرة فكرية مل تكن الحواس
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قد م َّونت بها الذهن؛ فقد نفى وجود «العلية» و«السبيية» ،وليته كان أقل وفا ًء
ملنهجه ،لكان قد أدرك أن مثة مكتشفات غري حسية عىل صعيد اإلدراك العقيل،
علم بأن الذهن يشاهد منذ اللحظة األوىل تعاقب الليل
وينبغي التأمل الجاد فيهاً ،
والنهار ،إال أنه مل يقم بإلزام أحدهام وصف العلة واآلخر وصف املعلول!
لنعد إىل التربير الذي يقدمه تارة املنكرون لوجود القوة العقلية املستقلة عن
الحس واملدركة للعلية ،إنهم يقولون بأن ما تسمونه أنتم بالعلية نطلق عليه نحن
هذا التعاقب ال غري ،يف الكون تعاقب وليس السببية!
حينئذ ،نعود فنسألهم:
عندما تحرك اليد املفتاح ويُحرك املفتاح القفل؛ فهذه األفعال الثالثة (حركة اليد،
واملفتاح ،والقفل) وقعت يف زمن واحد ،وال أثر للتعاقب فيها؛ فكيف تسنى لنا
االدعاء بأن اليد علة لحركة املفتاح واملفتاح علة النفتاح القفل؟
وبوصفكم أن العلية ليست إال التعاقب ،بينام هاهنا مل ن َر للتعاقب من أثر ،ومع
هذا فقد جعلنا اليد علة لحركة املفتاح ،وجعلنا املفتاح علة لحركة القفل ،فكيف
[[[
فعلنا ذلك؟
يبدو أنه ال جواب لهذا التساؤل فعالً إال بالقول بأن مثة وظائفا غري التي كان قد
توقعها «هيوم» وفريقه للعقل ،أضحى بها مستقال يف عمله عن تحليل وتعميم مئونة
الحواس فحسب ،إننا أمام العقل كام تصفه الفلسفة األوىل ،القوة التي تدرك منطاً من
الوقائع الوجودية يف طور وراء طور الحس.
وليس مثة علية وسببية فحسب ،تلك التي اكتشفها العقل يف طور وراء طور
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :أصول املعارف اإلنسانية ص  . 108النارش :مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش .بريوت.
ط.1
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الحس ،أيها القارئ العزيز ،بل مجموعة أخرى من األفكار أيضً ا؛ منها :الفكرة األم
لسائر األفكار البرشية؛ بحيث أن سلسلة املعرفة اإلنسانية تدين لها بالبقاء واالستمرار
ـ أعني :فكرة «استحالة اجتامع النقيضني» ـ وهي فكرة الوجود العام؛ فاألحاسيس
الظاهرية واملشاعر املعنوية إمنا نقلت وجود اإلنسان وشعوره وقواه اإلدراكية ،ولكن
مث َّة قوة أخرى تناولت هذه املعطيات الحسية ،وابتكرت منها مفهوم الوجود ،وأنه ال
يساوي العدم إطالقا.
دعنا نوضح األمر لك بهذا املثال:
عندما تدخل غرفة باردة ج ًّدا ،تتيقن أنها تخلو من الحرارة لشدة برودتها ،رغم
أن أحاسيسك قد وقعت عىل الربد الشديد ومل تقع عىل الحرارة ،ومبوجب القول بأن
الحس هو املم ِّون األوحد للذهن باملعلومة ،فال ينبغي أن تجزم بعدم وجود الحرارة
يف الغرفة! لقد نقلت األحاسيس أم ًرا واح ًدا وهو الربد الشديد ،بينام ابتكرت القوى
العقلية مفهو ًما مضمونه أن ما يُناقض الربد امل ُتحقق واق ًعا ال ميكن أن يكون متحققًا
أيضً ا؛ فكيف حدث يف ظل إلغاء دور العقل يف املعرفة ،واعتباره تاب ًعا للحس ومحلال
[[[
ملضامينه و ُمع ِّمام ملعطياته فحسب؟
إدراك هـذه «املعقـوالت» إذن مـن صميـم أعمال قـوة وراء الحـس يُطلـق عليهـا
«الفلسـفة األوىل» بالعقل ،إنه عقل مختلف عام اعتقدت به «الوضعية» أو «االسـمية»،
وال يقبـع داخـل الحدود التي رسـموها له ،وهاهنا إشـارة إىل دوريـن آخرين لهذه القوة
املبدعـة؛ هام:
ـ األول :ابتكار «الكليات»؛ هذه املفاهيم التي جرت حولها محاورات طويلة
انتهت إىل مشاجرات عقيمة بني رجال الفكر واملعرفة؛ فمفهوم «اإلنسان» و«الحيوان»
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :أصول املعارف اإلنسانية ص  . 108النارش :مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش .بريوت.
ط.1

194

نقدية في كتاب «التصميم العظيم»
صمم األعظم  -قراءة
َّ
ال ُم ِّ

ومفهوم «الخوف» وأمثالها التي تقبل االنطباق عىل عدد ال نهايئ من األفراد ،كيف
أمكن لإلنسان أن يبتكرها؟
أشد اإلجابات سطحية وضعفا هي تلك التي أرادت أن تجعل من الحواس منشئة
لها ،يف حني أننا جميعا ال نستطيع مشاهدة «إنسان» يف الخارج! إن ما نشاهده أفراد
محدودو العدد؛ فكيف من عدد محدود تم ابتكار مفهوم يستوعب عد ًدا ال نهائ ًّيا
من األنواع؟
«االسميِّني» ذهبوا إىل أن الناس يف مرحلة ما من التاريخ قد ابتكروا هذه األسامء
من خالل عملية الوضع .هذا بعد أن الحظوا وجود تشابه بني أفراد البرش ،وتشاب ًها
بني أفراد الحيوانات...وهكذا .ولكن السؤال العويص الذي مل يتكمن منظرو الفلسفة
االسمية من اإلجابة عنه؛ هو :كيف تم ابتكار مفهوم التشابه؟
العني تلتقط صو ًرا وال تستطيع أن تقوم بأكرث من هذا ،واألذن تلتقط أصواتا
وال ميكنها مد نفوذها خارج دائرة السمعيات .أما التشابه؛ فهو مفهوم آخر ال مي ِّونه
الحس للذهن .مل يقم الحس بتموين الذهن مبفهوم عن العدد الالنهايئ ألنه وببساطة
مل يقع برص أحد عىل العدد الالنهايئ من أي يشء .ومع هذا؛ فالذهن لديه مفهوم
عن الالنهايئ .إذن؛ مثة قوة أخرى أدركت هذه الحقائق ،وألننا نطلق عىل تلك القوة
«العقل» فمن الطبيعي أن تكون مدركاتها «معقوالت».
ـ الثاين :منح هذا العقل للمدركات عرب الحس قيمة ،وليتابعنا قارئنا العزيز بدقة،
نود أن نسأله هذا السؤال :ال شك أنك تؤمن بأشخاص ما وقع عليهم برصك ،وال قرع
أذنك صوتٌ لهم؛ كأفالطون (مثالً) ،وأرسطو ،واملسيح .والسؤال هو :كيف إذن وثقت
يف أن أولئك األشخاص كانوا يف زمن ما أحياء حقا؟
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اإلجابة املنطقية التي نتوقعها منك هي:
لقد سمعت عنهم سام ًعا مستفيضً ا وكث ًريا؛ بحيث أنك مل تعد تحتمل ولو واح ًدا
كل أولئك البرش الذين تحدثوا عنهم أفاقون! وهذه إجابة جيدة بحق،
يف املليون أن َّ
ولسنا منلك حيالها إال القبول ،ولكننا نود لفت انتباهك إىل هذه الحقيقة؛ وهي :إنك
قصارى ما رأيت وسمعت هو عدد محدود من البرش يتحدثون عنهم ،إال أن الذي
م َّون ذهنك بأصوات أولئك الذين يتح َّدثون عنهم ،ونعني به :السمع ،والذي م َّون
ذهنك بصور كتابات أولئك الذين كتبوا عنهم ،ونعني به :البرص ،مل يقوما بتموينك
بهذه الفكرة التي َّأسست عليها تصديقك مبا قالوه عن أولئك الناس ،أعني :أنه من
غري املقبول ـ بل من املحال ـ أن يتواطأ كل أولئك البرش الذين ال تجمعهم مصلحة،
عىل الكذب بشأن أولئك األشخاص ووجودهم!
هذه إذن من أين أتت؟
إنه عقلك الذي ابتكرها وعرث عليها كطور وراء طور اإلدراكات الحسية .وإذن،
بإبعاد العقل عن املحسوسات ،تظل هذه بال قيمة.
تأسست بنا ًء عىل
ألست قد سمعت عن مجموعة من القواعد العلمية التي َّ
تجارب عديدة ج ًدا ـ كام قد يبدو لك من الوهلة األوىل ـ من قبيل أن املاء يغيل
عند درجة حرارة تساوي مائة ،وأن الحديد ميتد بفعل الحرارة؟ بىل قد سمعت،
ورمبا آمنت بها كحقائق علمية ال تقبل النقض ،ولكن كيف ألولئك املكتشفني أن
ميدوا نتائج تجاربهم وراء مجرباتهم؛ فيع ِّمموها عىل عدد ال نهايئ من األفراد؟ فلعل
هنالك يف إحدى زوايا هذا العامل ماء ال يقبل الغليان عىل درجة حرارة مائة! أو لرمبا
هنالك قطعة حديد تقبع يف أحدى حجور الجبال ال تتمدد بفعل الحرارة؟ مل يقم أحد
بتجربة كافة مياه العامل وكافة قطع الحديد ،ومع هذا فقد تم تعميم القاعدة لتشمل
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كل أفراد املياه؛ فبنا ًء عىل ماذا تم ذلك؟ وكيف وهبنا هذا اليقني لهاتني القاعدتني؟
لقد تم تعميم هذه القاعدة لتشمل عد ًدا ال نهائ ًّيا من أفراد املجرب بنا ًء عىل
قاعدة ال مت ِّونها األحاسيس للذهن إطالقاً ،هذه القاعدة تقول« :إن حكم األمثال فيام
يجوز وما ال يجوز واحد»؛ فاملثالن متا ًما حكم أحدهام هو حكم اآلخر ..فهل هذه
الفكرة لها صلة بالحس؟
بالتأكيد؛ كال أيها القارئ العزيز ،وبواسطتها تم تعميم القاعدة العلمية املارة.
إذن؛ مثة قوة أخرى تعاملت مع امل ُعطى الحيس املحدود يف املخترب لتعممه باستنتاج
قاعدة رصينة وهي أن حكم املثلني واحد ،هذه القاعدة من ُمبتكرات القدرة العقلية
التي وهبت لنتائج الحس قيمة وع َّممتها إىل خارج حدود دائرتها ،ونحن كنا وال نزال
رمبا نظن بأنها قاعدة تجريبية رصفة[[[!
إذن؛ لعلـه بـان اآلن أن مثـة إدراكات ال ُيكـن أن يكـون الحـس مسـؤوالً عـن
انبثاقهـا مـن جهـة ،ومثـة إدراكات متنـح لعـدد هائـل مـن املحسوسـات قيمـة .ومن
املؤكـد أن كال الصنفين ال ينتميـان إىل الحـس؛ فنحـن والحـال هـذه أمـام العقـل
مبفهـوم يُخالـف املفهـوم الذي منحتـه إيـاه الوضعيـة والتجريبية واالسـمية واملادية
مـن الفلسـفات.

 5ـ «األسلوب املتبع يف التحقيقات الفلسفية»
هذه هي املحطة األخرية يف رحلة التعريف بـ«الفلسفة اإللهية» أو «الفلسفة
األوىل»؛ فلقد م َّر علينا لحد اآلن التايل:
[[[ ـ السبحاين ،جعفر :نظرية املعرفة ص234
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ـ الفلسفة األوىل :عبارة عن مجموعة من التحليالت العقلية التي تحاول الكشف
عن حقيقة ظاهرة الوجود وأحكامها.
ـ هذه الفلسفة تعتمد عىل أشد البديهيات يقيناً لدى اإلنسان ،والتي منها
استحالة اجتامع النقيضني وقاعدة العلية.
ـ هاتان القاعدتان ال ُيكن أن يكون الحس مم ِّونا للذهن عنهام؛ ألنه ُمفتقر
إليهام ليكون ذا قيمة ووجود.
ـ هاتان القاعدتان ابتكرهام عقل اإلنسان عرب شهوده لذاته وكيفية تعلق
مشاعره وقواه به.
ـ العقل الذي ابتكرهام ُيارس أيضً ا مجموعة من الفعاليات املهمة ،والتي منها
ابتكار املعقوالت األوىل ،والتي تعني مجموعة من الحقائق التي تقبل االنطباق عىل
عدد ال نهايئ من األفراد.
نستعرض األسلوب الذي تستخدمه الفلسفة األوىل يف تحقيقاتها.
ويف هذه املحطة،
ُ
ال شك ،عندما يريد الذهن معرفة أمر مجهول لديه؛ فإن حركته هذه أيها القارئ
العزيز ال ميكن أن تكون من املجهول إىل املجهول! السري العقيل من مجهول لن يرسيه
إال عىل املجهول ،لو قال لك صديقك بأن موعدنا الليلة عند مطعم «الحب من قضمة
واحدة» ،وأنت ال تعلم مكانه ملا أمكنك أن تصل إليه إطالقاً ،إال إذا سألت عنه ،ويف
كل سؤال منك عن مكانه تلقيت إجابات تتعلق بأوضاع معلومة لديك ،كأن يُقال لك:
هو عند املكان الفالين الذي تعرفه أنت ،وإال فإن وصفوا لك املكان بداللة أمور تجهلها
عادت حركتك إىل نقطة االنطالق وما تقدمت خطوة .إذن؛ السري العقيل إىل املجهول
يحتاج إىل محطة معروفة حتى ينطلق منها نحوها ،وميكن تص ُّور هذه الحركات كالتايل:
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ـ الحركة التي تنطلق من أشياء فيها تشابه بني ما تعلمه وبني ما تريد علمه
من مجهول؛ فلو شاهدت ُمصارعا مفتول العضالت وله لحية وشارب ،ثم بعد فرتة
شاهدت رجالً آخر بهذه املواصفات :مفتول العضالت وله لحية وشارب؛ فحكمت
بأن هذا الرجل ميتهن املصارعة كذلك بنا ًء عىل التشابه الذي وجدته بني هذا الرجل
وبني ذلك املصارع.
ـ ولو وقع برصك عىل طفل أشقر الشعر ،ضائع ويبحث عن أمه ،ثم أجلت البرص
يف الجوار فوجدت سيدة ذات شعر أشقر ،فحكمت بأن هذا الطفل لتلك السيدة،
فتكون قد استندت إىل التشابه الكتشاف املعلومة املجهولة؛ وهي :من تكون أم هذا
الطفل؟
إنهم يطلقون عىل هذه املسرية املستندة إىل التشابه يف األشياء «بالتمثيل».
وبالطبع أيها القارئ لست محتا ًجا إىل برهان يُؤكد لك أنه من املحتمل ج ًّدا أن
تفاجئك تلك السيدة بالقول بأنها ليست أم ذلك الطفل! ألن املعرفة التي مينحها
التمثيل ال ترقى إىل درجة اليقني؛ وبالتايل ال ُيكننا صناعة رصح املعرفة الجازمة،
والتي ال تقبل الشك عرب هذا األسلوب.
وهنالك حركة أخرى تستند إىل فحص عدد جيد من األوضاع للحكم عىل سائر
األنواع بالحكم ذاته يسمونها بـ«االستقراء»؛ فلو الحظت أن أكرث من حيوان ميضغ
باستخدامه فكه السفيل فانطلقت من هذه املعلومة ليك تحكم عىل سائر الحيوانات
بهذا الحكم؛ لكنت قد مارست االستقراء يف حكمك هذا .ومرة أخرى ،لن تكون
بحاجة إىل دليل ليؤكد لك أن هذا االستقراء الناقص ال ُيكنه أن يهب اليقني لنتائجك
العلمية إال إذا كان استقراء كامال مل يرتك جزئية إال وم َّر عليها قبل أن يصدر حكمه.
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ومن أدوات املعرفة «التجربة» ،والتي تعني تكرار املشاهدة املؤدية إىل استنباط
معرفة .والتجربة بهذا املعنى تفيد اليقني فعالً وتكون نتائجها غري قابلة للشك إذا ما
توافر لها رشط أسايس؛ وهو« :إذا كانت جميع الجزئيات الخاضعة للتجربة متحدة
متا ًما يف الحقيقة مع ما نود أن نحكم عليه من أفرادها؛ فلو متَّت تجربة الحديد
ومت ُّدده بالحرارة ،لكان ال بد وألجل رسيان هذا الحكم يف سائر أفراد الحديد أن تتحد
حقيقتهم كلهم بكافة جزئياتهم فال تكون قطعة حديد أخرى ـ مام مل تقع عليه
التجربة ـ مختلفة عام هي عليه التي تم تجربتها .ولقد م َّر عليك أيها القارئ العزيز
أن العقل يُعني عىل إرساء الحكم بنا ًء عىل القاعدة التي يق ِّررها؛ وهي :أن «حكم
األمثال واحد» ،ال يستطيع الحس متوين هذه الفكرة إطالقاً ألنه ال يستطيع إدراك
«األمثال»؛ فهذه العملية خارجة عىل حدود عمله.
«جون ستيوارت ميل» رأى أن رسيان الحكم يف التجربة يتم بنا ًء عىل قاعدة
ُمفادها« :الطبيعة متحدة يف الحقيقة واالقتضاء يف جميع األزمنة واألمكنة» ،ولك ْن
عويصا عليها يبدو أنه ال جواب لها ،إال بالقول بأن
ناقدو هذه القاعدة طرحوا إشكاال ً
«حكم األمثال واحد» .وهذا اإلشكال هو :كيف تسنى أن نعرف ذلك؟!
وأخ ًريا؛ نشري إىل الطريقة التي تبنتها الفلسفة األوىل منه ًجا ألجل التحقيق يف
مسائلها ،وهي التي يُطلق عليها «االنتزاع» أو «االستنتاج»؛ فلعلك أيها القارئ العزيز
قد م َّر عليك أن املسائل التي تتمتع بيقني عال جدا تنقسم إىل ستة أصناف؛ هي:
ـ البديهيات األولية :وهي قضايا يصدق بها املرء مبجرد االلتفات إليها؛ وأوىل تلك
القضايا؛ هي :قضية استحالة اجتامع النقيضني التي متنح لكل فكرة استقرار ووجود.
أيضً ا أن لكل حادثة علة ،وأن الكل أعظم من الجزء ،وأمثالها املستغنية بذاتها عن

200

نقدية في كتاب «التصميم العظيم»
صمم األعظم  -قراءة
َّ
ال ُم ِّ

الربهان .وقد عرفت أن العقل ينتزعها ويؤسس مفاهيمها مستفي ًدا من املشاهدات
الباطنية؛ أي عرب االطالع عىل اإلدراكات الحاصلة من خالل العمليات النفسية.
ـ املشاهدات :وهذه تنقسم إىل مشاهدات حسية باطنية؛ وتعني مشاهدات
اإلنسان ألوضاعه املعنوية من قبيل اللذة واألمل والفرح والحزن ،وهي التي تُصبح
مادة خصبة للعقل إلدراك املعقوالت األولية ،وإىل مشاهدات حسية خارجية ،وهي
التي تلتقطها األدوات الحسية من الواقع املادي للعامل ،وكال الصنفني محتاج لالعرتاف
بهام إىل قاعدة استحالة اجتامع النقيضني وإىل أن لكل حادثة سببا.
تبي أن قيمتها اليقينية عالية برشط
ـ التجريبيات :وقد م َّر تعريفها ،وحينها َّ
تبي أن
الوحدة الحقيقية بني املوضوع الذي تم تجربته وبني الذي مل يتم تجربته ،كام َّ
العقل بواسطة قاعدة «حكم األمثال واحد» ،يرسي الحكم من التي وقعت التجربة
عليها إىل أفرادها األخرى.
ـ املتواترات :وهي قضايا يستبعد العقل أن تكون كاذبة إذ ال يجد مرب ًرا لرسيان
الكذب فيها؛ من قبيل :اتفاق جامعة كبرية من الناس يف روايتهم عن آخرين .وعرب
هذه املتواترات أمكننا أن نعرف أخبار املاضني ووجودهم.
ـ الحدسيات :وهي قضايا يؤسس حدس قوي يف النفس تجاهها اليقني لتوافر
األسباب الداعية إىل ذلك.
ـ الفطريات :وهي مسائل تحمل أسباب قبولها معها ،من قبيل أن الواحد نصف
االثنني.
فإذا توضَّ حت أقسام الرضوريات ،تُعد الحركة من إحداها إىل موضوع مشخص
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منتج لليقني .والفلسفة األوىل تتحرك من األحكام الكلية التي تنطبق عىل عدد ال
نهايئ من أفرادها ،والتي تم انتزاعها بوصفها معقوالت وبواسطة املقدرة العقلية؛ من
قبيل :استحالة اجتامع النقيضني والعلية ،إىل األحكام الجزئية .وهذه األمثلة تدل عىل
هذه العمليات:
كل حادثة فال بد لها من علة أوجدتها ،يُحكم
ـ باالستناد إىل حكم كيل مفاده أن َّ
بأن للعامل علة وسب ًبا يقف وراء وجوده ،ويُحكم بأن لألوبئة أسبابًا أدت إليها .وهكذا
يقر مبارشة وبال أدىن شك أن الحادث ال ُيكنه أن يستقر من العدم إىل الوجود بال
ُم ْوجد وال ُم ْحدث .ولو أنكرها عىل املستوى النظري ،فإنه لن يسعه إنكارها عىل
املستوى العميل؛ فمجرد أن يظهر عىل خده دمل إال ويسعى ملعالجته حتى يزول؛
باعتباره أم ًرا مل يكن فكان .وما إن يشعر بأن الحكة تجتاح فروة رأسه إال وميد يده
إليقافها يقيناً منه بأنها طارئ ولها أسبابها .وما إن يسمع هاتفه يرن حتى ميد يده
ُمرس ًعا للرد إمياناً يقين ًّيا منه بأن لالتصال سب ًبا ،وأن ث َّم متصال به يود التحدث إليه.
ـ عندما يتيقن املرء بأن زوايا املثلث تساوي  180درجة؛ فإن هذا الحكم الكيل
سوف يرسي عىل كافة مثلثات الدنيا متى ما واجهه أحدها.
ـ يتيقن املرء يقيناً جاز ًما بأن فاقد اليشء ال يُعطيه .وبنا ًء عليه ،يحكم بأن
الحادث ال يوجد نفسه ألنه يف مرحلة ما قبل الحدوث مل يكن ميلك وجو ًدا حتى
مينحه لنفسه.
وبهذا األسلوب ،تعالج الفلسفة األوىل مسائلها ،وتقدم ملسائل العقل الكربى
أجوبة مستندة إىل أعىل درجات من البديهيات اليقينية لديه.
وقد كتب «مرتىض مطهري»؛ ُمعلقا عىل «أسس الفلسفة واملذهبـ« الواقعي..
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أساسا
يقول« :يدعي املنطق التعقيل أن الذهن يستطيع أن يجعل هذه البديهيات ً
له ثم يكسب بواسطتها قضايا مجهولة؛ أي أنه ينطلق منها إىل االستنتاج واالستدالل
العقيل والظفر بالجزيئ من الكيل»[[[.
وكتب «محمد باقر الصدر» يقول« :إن املقياس األول للتفكري البرشي بصورة
عامة؛ هو :املعارف العقلية الرضورية؛ فهي الركيزة األساسية التي ال يُستغنى عنها يف
كل مجال ،ويجب أن تقاس صحة كل فكرة وخطئها عىل ضوئها ،ويصبح مبوجب ذلك
ميدان املعرفة البرشية أوسع من حدود الحس والتجربة؛ ألنه يُجهز الفكر البرشي
بطاقات تتناول ما وراء املادة من حقائق وقضايا ويحقق للميتافيزيقيا والفلسفة
العالية إمكان املعرفة»[[[.
إىل هاهنا؛ نكون قد بلغنا السطر األخري من غرض هذا التعليق.

[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أسس الفلسفة واملذهب الواقعي .تعليق مرتىض مطهري ،ج2ص126
[[[ ـ الصدر ،محمد باقر :فلسفتنا ص.65
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التعليق الثاين :السبية :القانون والقواعد والتطبيقات
«متهيد»:
أيها القارئ العزيز؛ ها نحن ذا نلتقي للمرة الثانية ،وهذه املرة ألجل أن نضع
بني يديك الكرميتني مفهو َم السببية أو العلية كام تتبناها الفلسفة األوىل أو الفلسفة
اإللهية؛ ذلك ألن املقدار الذي استخدمه املؤلف من قواعدها ،وإن كان يكفيه يف
قراءته النقدية للتصميم العظيم ،إال أنه لن يسد نهمك املعريف لالستزادة يف فهمك
لها ولقواعدها .ومن هنا؛ ارتأينا أن نضع هذا التعليق مكمالً للامدة املوجودة عنها
يف منت الكتاب .ونتع َّهد لك عزيزي القارئ بأنك حاملا تختم سباحتك بني أمواج هذه
التعليقة ببلوغك شطآن السببية؛ فإنك لن تحتاج إىل أدىن مجهود فكري لإلجابة عن
التساؤل« :ملاذا كان هاهنا مث َّة يشء عوضا عن ال يشء؟».
وقبل أن نرشع يف مسؤوليتنا هذه ،نو ُّد أن نؤ ِّجج حدة ذاكرتك عن العلية وفق
اطالعك عىل ما جاء عنها يف التعليق األول عن الفلسفة األوىل؛ فهناك اتضحت لك
جملة من األمور؛ منها:
ـ أن السببية قانون عقيل ومؤرش عىل وجود القدرة العقلية فوق التجربة ،ويتولد
باستقالل عنها؛ فهذا القانون هو املانح للتجربة قيمتها؛ لذا يستحيل أن يكون من منتجاتها.
ـ إن هذا القانون يقيني ج ًّدا ،وتصل يقينيته إىل حد البداهة.
ـ إن هذا القانون من ُمكتشفات العلم الحضوري؛ ذلك لعجز العلوم الحصولية
عن أن تهب كل هذا اليقني يف معارفها الذهنية.
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ـ إن هذا القانون شوهد ألول مرة يف عمق الكيان اإلنساين ،ومنه تم للذهن
صياغة مفهوم عنه.
واألسطر التالية ستضع بني يديك تحقيقا حول املسائل التالية:
* تعريف السببية :وما الذي يعنيه هذا القانون تحديدا؟
* قاعدة :إذا وجدت العلة فإن وجود معلولها رضوري.
* قاعدة :أن بني العلة ومعلولها تناس ًبا.
ـ القعر األعمق للعلة واملعلول.
ـ رس الغنى يف العلة والفقر يف املعلول.

 1ـ «مفاد قانون السببية وبديهيته»
ُيكننا اآلن ،بعد املقدمات املارة بتقديم تعريف «لقانون السببية» هذا ،عرب
صياغته يف جملة واحدة؛ وهي« :تعني السببية أن أية ظاهرة وجودية حادثة أو
ناقصة ـ الحدوث عالمة نقص الوجود ـ فمن الواجب والرضوري أن يكون ظهورها
مستن ًدا إىل سببـ«[[[ ،هذا كل يشء!
وهذا «الواجب والرضوري» الكامن يف هذا القانون ،يف الواقع يستند متا ًما إىل
قاعدة «استحالة اجتامع النقيضني»[[[ التي تأىب أن تتواجد ظاهرة من ذات نفسها
وتتحقق بال ُمس ِّبب وال علة.
ومع وضوح التعريف ،إال أننا ندين لك بالكشف عن أمرين ُمه ِّمني:
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص .5تعليق محمد تقي املصباح تحت رقم .231
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج3ص .192تعليق :مرتىض مطهري.
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ـ األمر األول :حجم الثقة التي متنحها العقول البرشية لهذه القاعدة ،وأن متام
منظومتها الوجودية مستندة إليها.
ـ األمر الثاين :أنه وبسحب الوجوب والرضورة من التعريف املار لقانون السببية؛
يُعرضها للتأرجح عىل خط التناقض فعالً.
ولنبدأ باألمر األول:
فمنذ اللحظة التي تقع فيها عيناك عىل الواقع الخارجي؛ سواء يف منزلك مبا
يحويه من أفراد ومن أشياء ،أو يف الخارج مبا يحويه من عدد هائل من الكائنات
وأنشطتها التي تغمرك متا ًما؛ فإنك ـ وبال أدىن تردد ـ تعتقد جاز ًما بأنها لهذه الصور
التي تلتقطها لك عيناك ،وهذه األصوات التي تجذبها لك أذناك ،وهذه األفكار التي
يُحللها لك ذهنك ،وتلك املهام التي تتلمس إلنجازها عزمية حقيقية ترسي يف كيانك؛
فإنك تواجه هذا كله مبوقف واضح ال تر ُّدد فيه وال ارتباك؛ وهو موقف امل ُعرتِف بكل
تلك األحداث والوقائع ،والجازم بوجودها .ومعنى هذا أنك أمام هذا االجتياح لذلك
الكم الهائل من الظواهر لكيانك ،تعتقد جز ًما ويقيناً بوجود أسباب لها وعلل أنتجتها.
ومن املستحيل وأنت تقطع الشارع باتجاه عملك ،أال تلتفت وتحرك ساكناً وأنت
تشاهد سيارة ُمرسعة ُمتو ِّجهة نحوك ،وبوقها العايل يُحذرك من البقاء ماشيًا يف ممرها،
ال شك أنه لوال اعتقادك الجازم بأن تلك السيارة املرسعة موجودة حقاً ،أو أن زمورها
العايل الذي قرع أذنيك له مصدر وعلة وسبب ،ملا أعرت لكل ذلك أدىن أهمية.
عجلة الحياة مستند متاما إىل واقعية وصدق مبدأ السببية ،وأن مجراه الوجود
وليس الفكر فحسب[[[ .ال أحد منا يعتقد أن هذا القانون ال يجري يف الواقع ،وأنه
من بنات األذهان فحسب .كال؛ الكل جازم جز ًما تا ًّما بأن مجرى العلية والسببية هو
[[[ ـ كلبيكاين ،عيل رباين :إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة ج 1ص 178ترجمة :محمد شقري
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عامل التحقق والوجود .وشدة هذا اليقني أغنتنا عن أن نطالب املدارس بإيجاد حصة
تعليمية عنه ألطفالنا.
كل محاولة لنقض هذا القانون وعدم االعرتاف به ،مؤرش عىل
واألعجب :أن َّ
اعرتاف أصحابه به من حيث ال يشعرون.
كتب محمد باقر الصدر يقول« :هؤالء الذين يحاولون إنكار هذا املبدأ ،واالستناد يف
ذلك إىل دليل ،مل يكونوا يقومون بهذه املحاولة لو مل يُؤمنوا بأن الدليل الذي يستندون
سبب ٍ
كاف للعلم ببطالن مبدأ العلية ،وهذا بنفسه تطبيق حريف لهذا املبدأ»[[[.
إليه ٌ
األمرالثاين؛ هو :حول تدحرج متام املنظومة الفكرية البرشية يف هاوية التناقض،
فيام إذا تم مسح الوجوب والرضورة يف تعريفنا للسببية ـ املار ذكره آنفا ـ فالظاهرة
الحادثة إن زحفت من كتم العدم إىل فضاء الوجود من دون «علة فاعلية» ـ مصطلح
يُطلق عىل السبب أو الفاعل ـ لكان معناه أن (ال يشء) يلبس لباس (اليشء) ويتحقق
بذاته! غري أن فاقد اليشء ال يُعطيه؛ ففاقد الوجود ال مينح لذاته الوجود ،ونحن
جمي ًعا نأىب قبول ذلك إطالقاً يف حياتنا الواقعية ،بل ونؤسسها عىل أن للحوادث أسبابًا
كام م َّر بيانه ،غري أن البعض عندما يلِ ُجون ُمعرتك الفكر نراهم يتخلون ـ وبسهولة
عم ال ميكنهم إطالقاً أن يتخلوا عنه يف حياتهم اليومية ،وقاعدة السببية إحدى
ـ َّ
تلكم القواعد.

 2ـ «وجوب وجود املعلول لوجود علته»
ما م َّر يُؤسس ألوىل قواعد السببية؛ وهي« :إذا ُوجد املعلول ،فإن وجود علته
[[[ ـ الصدر ،محمد باقر :فلسفتنا ص.266
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رضوري وواجب»[[[ .بأدىن التفات إىل أطراف هذه القاعدة ،نُجزم يقيناً صدقها
وصحتها ،ويُؤسس البيان املار كذلك إلبطال «الصدفة املطلقة»[[[؛ مبعنى إمكان بلوغ
اليشء عتبة الواقع من رحم العدم بال سبب وال علة[[[.
ولكن ،هل يقف قانون السببية حائالً أمام االعتقاد بأن اليشء قد زحف من
حالة إىل أخرى مل يكن قد بلغها ،من خالل اإلمكانات واالستعدادات الكامنة يف عمق
كيانه؟ وهل يقف يف مواجهة االعتقاد بأن مث َّة أسبابًا وعلالً للظواهر الحادثة ،إال أن
هذه الظواهر ليس بينها وبني عللها اتساق وانسجام؟ وبعبارة أخرى :لنعرتف بوجود
علل وأسباب ،إال أن طبيعتها ال تقتيض أن تتواجد عنها ُمسببات ُمشخصة ومعينة
بالدقة والتحديد ،وبنا ًء عليه فقد نشأت مجموعة من الظواهر عن علل ال تقصدها
وال تنسجم مع طبيعتها؟
نحن يف الفرضني املارين أمام معنيني آخرين لـ»الصدفة» ،وكال املعنيني املارين ال
يلغي األسباب ،إال أن الفرض األول يجعل سبب اليشء هو نفسه الذي تحرك ساع ًيا
إىل كسب وجود مل يكن يحتضنه ،وعلة حركته استعداده الذايت واإلمكانات املضمرة
يف عمق كيانه ،بينام الفرض الثاين مل يلغ األسباب أيضا ،إال أنه افرتض عدم وجود صلة
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص15
[[[ ـ يف كتابه (األسس املنطقية لالستقراء) ص 36يصنف محمد باقر الصدر الصدفة إىل «صدفة مطلقة وصدفة
نسبية ،فالصدفة املطلقة هي أن يوجد يشء بدون سبب إطالقا كغليان املاء إذا حصل دون أي سبب ،والصدفة
النسبية هي أن توجد حادثة معينة نتيجة لتوفر سببها ويتفق اقرتانها بحادثة أخرى صدفة ،كام إذا تعرض ماء
معني لحرارة بدرجة مئة فحدث فيه الغليان وتعرض ماء آخر يف نفس الوقت النخفاض يف درجة الحرارة إىل الصفر
فحدث فيه االنجامد يف نفس اللحظة التي بدأ فيها غليان املاء األول« ،»...وعىل هذا األساس ميكن القول بأن الصدفة
املطلقة هي أن توجد حادثة بدون أي لزوم منطقي أو واقعي ،أي بدون سبب ،والصدفة النسبية هي أن تقرتن
حادثتان بدون أي لزوم منطقي أو واقعي لهذا االقرتان أي بدون أية رابطة سببية تحتم اقرتان إحداهام باألخرى»،
ويستخلص الصدر أن «الصدفة املطلقة مستحيلة من وجهة النظر الفلسفية األرسطية أو أية وجهة نظر فلسفية
أخرى تؤمن مببدأ السببية بوصفه مبدأ عقليا قبليا»« ،وأما الصدفة النسبية فليس فيها استحالة من وجهة نظر
فلسفية ألنها ال تتعارض مع مبدأ السببية».
[[[ ـ املصباح ،محمد تقي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ج2ص .112ترجمة :محمد عبداملنعم الخاقاين
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حميمة بينها وبني ما نتج عنها ،كام لو أن مجموعة من القرود ظلت تعبث لسنني
بآلة الطباعة ،ثم نتج عن هذا العبث قصيدة من قصائد «شكسبري»!
هل مثة ما مينع من قبول الفرضني املارين؟ وهل يتأرجحان هام أيضا عىل حافة
التناقض؟
أيها القارئ العزيز ،مدعى الفلسفة األوىل ـ العلم الوحيد الذي يدرس قاعدة
العلية ،ويحقق فيها مستن ًدا إىل الدالئل العقلية ـ هو نعم! الفرضان يحويان تناقضا،
واالعتقاد بأن لكل حادثة سببًا يقف حائالً أمام اعتناقها.
ولنتأمل بدقة الفرض األول ،ولنسأل السؤال أدناه حتى تتضح املسألة لنا بدقة:
هل اإلمكانات واالستعدادات الكامنة يف اليشء تعني:
املقدرة عىل كسب وجود جديد
أو أن الوجود الجديد نفسه وعينه كامن يف عمق اليشء كام سيكون عليه اليشء
بعد كسبه؟
الطالب املدريس ،تارة نقول بأنه ميتلك اإلمكانات الكافية لكسب علم جديد مل
يكن ميتلكه قبل حضور الدرس ،وتارة أخرى نقول بأن الطالب املدريس ميتلك العلم
يف كيانه؛ ذلك الذي سيكتسبه بعد قليل عرب حضور الحصة!
أمل يالحظ القارئ أن الفرض الثاين يحوي يف داخله تناقضا الفتًا للغاية؟ وإال؛
فكيف لليشء أن يكون الوجود الذي يود اكتسابه ،قد كسبه سلفا وهو حاصل عليه
أساسا؟ أليس ذلك معناه أن ما ليس مبوجود ،يف الواقع موجود أيضا وبنحو ما؟
ً
[[[
تطلق الفلسفة األوىل عىل هذه الحالة «الدور» ،وتعتربه محال التحقق باالستناد إىل
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص37
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استحالة اجتامع النقيضني؛ ذلك ألن اليشء إذا كان عليه أن يكون موجو ًدا ،ويف الوقت
ذاته عليه أن يتواجد الحقاً؛ فمعناه أن له قبل وجوده وجو ًدا!
إذن؛ املعنى املقصود باالستعداد واإلمكانية ال يعني إال وجود املقدرة عىل كسب
وجود مل يكن متحققا أوال ،التلميذ ميتلك مؤهالت تلقي وفهم العلم ،ولكن ما السبيل
إىل ذلك؟ ال بد من سبب خارج عن ذاته وهو املدرس؛ فبالحضور إىل درسه يكسب
وجو ًدا علم ًّيا كان يفتقده رغم وجود استعداد لديه لكسبه.
االستعداد لكسب الوجود ال يعني تحقق الوجود .واالستعداد ال يولد الوجود،
بل ال بد من سبب ليك يتحقق الوجود الجديد؛ إذن :الفرض الثاين بعد التحقيق
يف مقصده ،كشف متا ًما أن قانون السبيية يُبطله؛ فهذا املعنى من «الصدفة» و
«االتفاق» أيضا يتأرجح عىل هاوية التناقض؛ فأية ظاهرة حادثة ووجود استعداد
لوقوعها ال يغني عن رضورة وجوب سبب وراءها لعب دور إيجادها.

3ـ «بني املعلول وعلته تناسب وسنخية»
ولنتأمل الفرض الثاين ،القائل بعدم وجود اتساق وانسجام بني العلل وبني ما أنتجته.
ولنتساءل :ألسنا نرى شعاع الشمس يتسق ويتناسق مع مصدره؟ وبذرة التفاح ال تثمر
السحب املعبئة ما ًء ببعضها ال ميكنه أن ينتج ازدياد الرصيد املرصيف؟
بلوطًا؟ واصطكاك ُّ
ألسنا عندما نسمع رنة هاتفنا ،فإننا جز ًما ال نقبل بأن تكون هذه الرنة قد صدرت عن
سفينة يف عرض البحر تعلن عن رفعها ملرساتها واستعدادها للرحيل؟
وبعبارة أخرى :مثة «نظام» يحكم هذا العامل؛ مبوجبه ينتج كل سبب فيه مسب ًبا
ُمتسقا معه ومن نوعه وليس أجنبيا عنه إطالقا .ألسنا نشهد هذا األمر بأم أعيننا؛
رشا كانوا أم ال؟ ولوال االعتقاد
سواء من خالل ما يصدر عنا وما نتلقاه عن غرينا ب ً
الجازم بهذه القاعدة لوقعت فوىض عارمة ،والجتاحت متام املنظومة الفكرية البرشية
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وأحالتها إىل جهل تام يف ظل غياب الفهم بأن للظواهر الحادثة عىل أنواعها أسبابًا
من نوعها أنتجتها ،ولكان اإلنسان يعتقد بأن كل يشء من املمكن أن ينتج أي يشء.
الفلسفة األوىل تصيغ من خالل ما م َّر قانوناً ثان ًيا من قوانني السببية؛ مفاده« :أن
بني العلة ومعلولها تناس ًبا وسنخية»[[[ .عىل أنك عزيزي القارئ قد التفتت إىل أن
الفرض املار يو ُّد القول بأن علة ما ،قد أنتجت ما ال ينبغي لها أن تنتجه ،أي أنها قد
أنتجت ما ليست ـ يف الواقع ـ علة وسب ًبا له! أليس هذا الفرض مؤداه أن السبب
الحقيقي لظاهرة ما ليس موجو ًدا ،وما صدرت تلك الظاهرة عنه فقد كان اعتباطا
وإال فليس ينبغي لذلك السبب أن ينتج تلك الظاهرة! إذن؛ هذا الفرض يف الواقع
يقول بأن مثة ظاهرة ما تسللت إىل ساحة الوجود بال سبب حقيقي لها ،بالتسلق عىل
أكتاف ما ال يؤدي إىل إنتاجها أساسا!
هذا الفرض يرمتي إىل أوىل معاين «الصدفة» و»االتفاق» الذي سبق وأن تم نقضه،
وإثبات أن قانون السببية املضطرد يف سائر العقول يقف حائالً أمام اعتناقه؛ ومع
ذلك ،فإن التحقيق يف قاعديت السببية ما َّريت الذكر ستزيدانك وضو ًحا حول ذلك.

 4ـ «القعر األعمق للعلة واملعلول»
لحد اآلن ،تع َّرف قارئنا العزيز عىل قانون السببية ومضمونه كام تعتنقه الفلسفة
األوىل ،وتأكد أن مجرى هذا القانون هو الوجود والواقع ،وتأكد أيضً ا كيف أنه يستند
بتاممه إىل قاعدة أن النقيضني ال يجتمعان ،كام توضحت لديه قاعديت هذا القانون
البديهيتني؛ وهام:
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :رشح املنظومة .ص .267ترجمة السيد عامر أبو رغيف.
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ـ إذا كان املعلول موجو ًدا ،فإن علته حتمية الوجود ،هذه القاعدة باإلمكان
قراءتها أيضً ا كالتايل« :إذا كانت العلة موجودة فوجود معلولها رضوري».
وتبي له أيضا بأن املعاين الثالثة يف حرب رضوس
ـ وأن بني املعلول وعلته اتساقاًَّ ،
مع قاعدة استحالة اجتامع النقيضني؛ بحيث أن الذهن إن أراد أن يقبلها ـ وهو يقبلها
أي من تلك
بكل حرارة وشدة وال يجد مهربا من عدم قبولها ـ فلن يسعه إطالقا قبول ٍّ
املعاين املشار إليها للكلمتني ماريت الذكر.
ولنستأنف هاهنا من حيث انتهينا عنده؛ فلقد توضح أن قانون السببية يتناول
ظاهرة تتميز بالحدوث ،فيجزم أن لها محدثاً ،ويُطلق عىل تلك الحادثة «املعلول»؛
بينام يُطلق عىل املحدث «العلة» ،ولنسرب أغوار هذين ـ أعني «العلة واملعلول» ـ
لنكتشف قعرهام األعمق.
مث َّة تعريفات عدة لـ»املعلول» ُيكن إيجازها كلها يف العبارة التالية« :إنه كائن
يستند متا ًما يف وجوده إىل غريه» ،وبعبارة أوجز« :يُطلق املعلول عىل كائن يو َجد إذا
ما تواجد سببه فقط ،ويستحيل تواجده فيام إذا مل يكن ُم ْوجده موجودا» .وبنا ًء عىل
هذا التعريف يُضحى العمق األبعد للمعلول ليس إال «افتقا ًرا» إىل «العلة والسبب
واملوجد» ،وبعبارة أوجز« :ليس املعلول إال «تعلق فقري» بالعلة[[[.
نعم أيها القارئ العزيز! ليست هوية املعلول عبارة عن كائن «مستقل» يتعرض
ـ وألسباب غامضة ـ إىل االرتباط والتعلق الفقري بعلته ،كال! بل متام هويته وحقيقة
وجوده أنه كائن متعلق فقرا ومرتبط ارتباط الحاجة ،ليست له وراء هذه الحقيقة
حقيقة أخرى.
أما العلة؛ فعىل ضوء ما م َّر تتضح حقيقتها أيضً ا؛ وهي« :املوجود الذي وجوده
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :رشح املنظومة ص .375ترجمة :عامر أبو رغيف
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سبب يف وجود موجود آخر» .وبعبارة أوجز« :الكائن الذي يتوقف عىل وجوده وجود
موجود آخر» ـ بنا ًء عىل هذا التعريف أيضً ا ـ يضحى العمق األبعد للعلة أنه مفيض
لوجود موجود آخر».
ومعنى هذا أيها القارئ العزيز:
وجود العلة هو بالنحو الذي يؤ ِّدي إىل وجود موجود آخر ،وألن ذلك املوجود
اآلخر ،ليس له وجود وراء علته؛ فمن الطبيعي أن يكون رهن وجود علته.
وليك تتأكد يقيناً مام م َّر من تحليل ،إليك هذه الفروضات ألجل التأمل فيها
ومحاكمتها:
ـ إذا وجدت العلة ـ التي سبق تعريفنا لها ـ فإن وجودها يقتيض اقتضاء ذاتيا
وجود معلوله ،فإن مل يوجد املعلول ـ والذي عرفنا أنه محض ارتباط فقري بعلته ـ
فحينئذ ،مل تقم العلة بسد سائر منافذ العدم أمامه ،وأصبح وجوده ال يرتهن بتاممه
إىل علته؛ فعلته ال تفتضيه اقتضاء حتميا ،فيبقى السؤال العويص قامئا« :ما الذي
جعل من املعلول مرتبطا بعلته ومتعلقا بها؛ بحيث أن وجوده محال إال إذا ُوجدت
علته؟» .أما «االتفاق» و»الصدفة» فلن يقوما بحل األزمة إطالقاً.
ـ وإذا وجد املعلول ومل تكن علته موجودة؛ فحينئذ هذه العلة ال تقتيض وجود
املعلول اقتضاء ذاتيا ،وإال استحال أن يتخلف عن وجودها! ويبقى السؤال ذاته فارضا
نفسه فرضا ال يقبل الحل ،وهو« :ما الذي جعل العلة علة ملوجود آخر؟» .ومرة
أخرى :لن تحل لنا الصدفة أو االتفاق عىل هذه األزمة الفكرية إطالقا.
ولكن ،ليس مكتوبًا للتساؤل املار والذي قبله أيضً ا أن يستقرا يف األبدية بال حل؛
ذلك ألنه من غري املعقول ،أن يتع َّرض كائن مستقل الوجود ليشء يجعله غري مستقل،
ويُحيله إىل كائن ُمفتقر بتامم كيانه إىل غريه ،إال إذا كانت هوية املعلول ،ومتام
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وجوده ليس سوى ذلك االرتباط ،والتعلق الفقري بعلته املفضية لوجوده.
إذن؛ رضورة ووجوب وجود املعلول لوجود علته ،ووجود العلة لوجود معلولها،
ال تفسري له إال االقتضاء الذايت لكل منهام اآلخر؛ فكيان العلة هو بالنحو الذي يفيض
معلوال ،وهذا املعلول ليس إال محض ارتباط فقري وتعلق قهري بعلته.
هذا األمر يجعلنا نؤسس قاعدة ثالثة من قواعد العلية؛ أال وهي« :إن املعلول
ليس إال شأنا من شؤون علته ،ومظه ًرا من مظاهر وجودها» .أيها القارئ العزيز،
التحليل التايل يُساعدك عىل التأكد من هذه الحقيقة متا ًما.

 5ـ «رس الغنى يف العلة ومنشأ الفقر يف املعلول»
توجد يف مجال الرد عىل التساؤل العاملي حول رس احتياج املعلول إىل العلة ،ولغز
غنى العلة واستقاللها ،وفرارها عن أن تطالها أصابع االحتياج 4 ،أجوبة:
ـ الجواب األول :تبناه أمثال الفيلسوف الربيطاين «راسل» .ويف الواقع ،فقد عاىن
املحي عدة من الفالسفة بحجم «كانط» و»هيجل» و»سبنرس»
من هذا السؤال ِّ
و»سارتر»[[[ ،جواب «راسل» موجزة أن الرس يكمن يف «الوجود»! فام أن ترتدي أية
ظاهرة لباس الوجود ،حتى تصبح أسرية للعلة ،هذا كل يشء! ووفق هذه اإلجابة فال
توجد علة مستغنية عن الحاجة؛ ذلك ألن ما فرضناها علة لظاهرة ما هي بدورها
تعاين من املعلولية تجاه أخرى غريها ،وهكذا دواليك إىل ما ال نهاية.
إذن؛ طبيعة الوجود يورث املعلولية وهذا شأنه وواقعه .وبنا ًء عليه؛ فإن هذا
الواقع ميتد ليشمل كل موجود مبا فيه «اإلله»! طاملا كان «راسل» يُسأل عن الرس
الذي جعل اإلله يفر من براثن املعلولية ،بينام عاىن سائر ما سواه من الوقوع يف
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :الدوافع نحو املادية .ص .52ترجمة :محمد عيل التسخريي

214

نقدية في كتاب «التصميم العظيم»
صمم األعظم  -قراءة
َّ
ال ُم ِّ

قبضتها ،يف حني أن اإلله أيضً ا ال يعدو إال شيئا من األشياء فام بال املعلولية هجرته
وفقا لدعاوى األديان وبعض الفلسفات؟ فطاملا أن الكل ـ اإلله وما سواه ـ يشملهم
جميعا الوجود ،إذن ليس من املفروض أن يقع استثناء لكائن واحد دون سواه،
وعليه :هنالك استفهام يرسمه راسل عىل وجود اإلله نفسه :ترى من الذي يقول
بوجوده عىل حساب تحطيم نظام الوجود املانح لكل يشء معلولية واحتيا ًجا للغري؟
ومن هنا ،نرش «راسل» كتابا بعنوان «ملاذا مل أكن مسيحيا؟» وهو ال يعني املسيحية
فحسب ،بل يتجاوزها إىل سائر األديان؛ فالسبب يف عدم إميانه هو عدم وجود إجابة
للغز فرار اإلله عن قانون السببية الذي ينبغي أن يكون توأم الوجود.
أيها القارئ العزيز ،تتبنى الفلسفة األوىل يف طياتها مسألتني عقليتني ال تساعدان
بتاتاً عىل قبول اإلجابة األوىل التي حاولت أن تضع يدها عىل رس الحاجة يف املعلولية..
هاتان املسألتان هام:
ـ األوىل :أن سلسـلة املعلـوالت ال ُيكنهـا أن تتصاعـد إىل مـا النهايـة ،بـل ال بـد
لهـا أن تقـف عنـد محطة للعلية املسـتغنية بالذات عن االحتيـاج؛ فاملعلول املتوقف
يف وجـوده على علـة مـا ،وتلك بدورهـا إن كانت مسـتندة إىل أخرى ،وهـذه األخرى
على غريهـا؛ فـإن هذا األمـر إن مل يتوقف عند علة مسـتغنية بالـذات ،فلن تأيت نوبة
وجـود الظاهـرة إطالقـاً؛ ذلـك ألن املعلـول (أ) يُريـد منحـة الوجود مـن (ب) ،ولكن
هـذا البـاء ُمحتـاج أن يحظـى بالوجود مـن موجود (ج) ،وهـذا بـدوره ينتظر املنحة
تأتيـه مـن املوجـود (د)؛ فلـو تصاعـدت السلسـلة إىل مـا ال نهايـة ،لكان ذلـك معناه
أن نوبـة الوجـود لـن تصـل الظاهـرة (أ) أبدا! إن صفًـا من السـيارات إن تخيلناه ،فال
بـد أن منـه تتحـرك األوىل لتفسـح املجال لحركـة الثانية ،ثم تأيت نوبـة الحركة للثالثة،
ولكـن لـو كانـت قبـل األوىل سـيارة لكان ينبغـي أن تتحـرك أوالً؛ فامذا لـو كان قبلها
عـد ٌد ال نهـايئ مـن السـيارات؟ ملـا جـاء دور أيـة منهـا أن تتحـرك! إذن؛ حقا سلسـلة
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العلـل ال بـد وأن تنتهـي إىل واحـدة غنيـة بالـذات؛ ففرض «راسـل» يبقـى عاجزا عن
كسـب التأييد.
ـ الثانية :لقد م َّر عىل قارئنا العزيز يف التعليق األول عن الفلسفة اإللهية ،أن
الوجود والعدم أمران ُمختلفان يف الهوية؛ ففي الوقت الذي تكون فيه هوية الوجود
الغنى وعدم االحتياج ،بينام هوية العدم الاليشء والفقر من الوجود؛ فبنا ًء عليه كيف
ُيكن القول بأن ظاهرة الوجود توأم للفقر واالحتياج إىل الغري؟ هذا أيضا يجعلنا
نعجز عن اعتبار الوجود رس الفقر والتعلق بالعلة يف الكائنات؛ لذا َوجب البحث عن
حلول عقلية أخرى.
ـ اإلجابة الثانية :هناك فريق مال إىل أن «الحدوث» هو الرس الذي جعل املعلول
معلوالً حقاً؛ فكل ظاهرة مسبوقة بعدم زماين ،ينالها االحتياج إىل العلة ،بينام يُقابل
الحدوث ال ِق َدم ،ومعناه عدم خلو اليشء من الزمان إطالقا ،أي مل يكن زمانًا إال
وكان ذلك اليش موجو ًدا حتى يكون قدميًا ،اعتنق علم الكالم اإلسالمي تحدي ًدا هذا
الجواب ،لكن الحق أن هذا الجواب أيضً ا ال يصمد أمام النقد التايل املك َّون من ثالث
نقاط:
* األوىل :أن الظاهرة ما قبل الحدوث محكومة بالعدم ،وما هو عدم فهو ال يشء؛
وبالتايل ال ميكنه أن يتصف بيشء ما عىل اإلطالق! فكيف جاز إذن وصفه باالحتياج
إىل الغري؟ وعندما تكون الظاهرة موجودة ،فقد تحققت وتواجدت؛ فبعد التواجد
كيف تكون محتاجة إىل أن تتواجد؟ الواقع أيها القارئ العزيز أن الظاهرة الحادثة
محفوفة دامئا وأبدا باستغناءين؛ األول :ما قبل حدوثها .واآلخر :بعد حدوثها.
* ونقطتنا الثانية هي:
إن الذين ق َّرروا أن الحدوث يحوي رس االحتياج؛ يف الواقع فقد فتشوا يف العدم
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الذي سبق وجود الظاهرة؛ أي يف زمن ما قبل زمان وجودها ،بينام الزمن الذي سبقها
ليس بزمنها وال تربطه بها بصلة حتى يتم تشخيصه وتحليله والتأمل فيه! ينبغي
التأمل يف هوية اليشء الستجالء الرس وليس يف مرحلة ما قبل وجود اليشء.
ولنرضب لك مثاالً توضيحيًّا يكشف لك عن الحقيقة:
لو فرضنا أن «ع» غري موجودة ،ثم ُوجدت؛ فهل الرس الذي جعلها توجد هو
«عدم وجودها السابق»؟ جز ًما كال! ألن العدم ال يصلح ألن يكون شيئاً حتى يكون
مالكا ليشء!
* ونقطتنا الثالثة هي:
إن كان الرس كامناً يف الحدوث ،لتطلَّب أن يزول بعد حدوث الظاهرة ،إال أن
الظاهرة تظل محتاجة إىل علتها حتى بعد حدوثها بنا ًء عىل التعريف الذي قدمناه؛
وهو :أن املعلول بتامم هويته محض ربط بعلته ،ومن امل ُحال أن ينسلخ عن هويته،
وببقاء الحاجة إىل العلة يبقى الرس غري مكشوف؛ ألنه ال ُيكنه أن يكون كامنا يف
مرحلة ما قبل وجود اليشء ،بينام يظل اليشء بعد وجوده رهني حاجته.
ـ اإلجابة الثالثة :يقول الفالسفة إننا تارة نقول بأن الشمس موجودة؛ فصلة
الشمس بالوجود يف الواقع ليست واجبة وال رضورية؛ إذ من املمكن أال تكون
الشمس موجودة ،وعندما نقول بأن الشمس غري موجودة ،فليس ذلك معناه بأن
الكون ليس موجو ًدا بالرضورة؛ فنسبة الشمس إىل الوجود وإىل العدم سواء ،وكل يشء
يقف عىل خط الوسط ،ال بد أن يُرجحه ُمر ِّجح من خارج ذاته ،وإال فذاته ال تقتيض
من ذاتها الوجود أو العدم.
هكذا متا ًما اإلنسان؛ فامهيته ال تقتيض الوجود وال تقتيض العدم؛ فلو اقتضت
العدم ملا تحقق ،ولو اقتضت الوجود ملا فني! فذاته يف حد االستواء التام بني الوجود
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والعدم ،وهكذا كائن ال بد من مر ِّجح يُرجح فيه جانب الوجود أو العدم.
إذن؛ ُخلو األشياء ذات ًّيا من الوجود ،وخلوها أيضً ا من العدم ـ أي هذا الحد
الوسط ،والذي يُعرف باللغة الفلسفية بـ«اإلمكان» ـ هو الرس يف احتياج املعلول إىل
علة تر ِّجح وجوده ،اختار هذا الجواب ونقحه بشكل جيد ج ًّدا الشيخ الرئيس ابن
سينا.
ـ اإلجابة الرابعة :وهي ملدرسة الحكمة املتعالية التي أسسها «صدر الدين
الشريازي»؛ نرسدها يف األسطر التالية:
عندما نتحدث عن السببية ،فإن الذهن يص ِّور لنا أمو ًرا خمسة؛ هي:
* العلة التي منحت الوجود.
* املعلول الذي تلقى الوجود.
* املنحة الوجودية.
* عملية املنح.
* عميلة التلقي.
ولكن بالتدقيق يف هذه األطراف الخمسة ،لن يُثبت لدينا إال طرفان فحسب؛ ذلك
ألن عملية املنح ال واقع لها ،ألن مؤداه وجود املعلول قبل تلقيه للوجود! وهكذا فإن
عملية التلقي ال أساس لها أيضً ا لذات الغرض .أما املنحة فال تعني إيجاد املعلول،
وهكذا فنحن أمام حقيقتني؛ إحداهام :العلة التي توجد املعلول .واآلخر :املعلول
الذي تكمن حقيقته يف االرتباط الفقري بالعلة.
ولندقق اآلن يف هوية هذا الكائن املرتبط فق ًرا بعلته ،ولنطرح السؤالني التاليني:
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ـ األول :ت ُرى هل أن ما فيه من الوجود ،موجود يف علته؟ ليس من شك أن اإلجابة
بالنفي ال ميكن قبولها؛ إذ إن فاقد اليشء ال يُعطيه ،فإن كانت العلة غري حاضنة ملا
منحته من الوجود للمعلول الستحال أن تهبها إياه ،وهكذا ال يسعنا إال االعرتاف بأن
ما متنحه العلة من وجود فهي حاضنة إياه.
ـ أما السؤال اآلخر ،فهو :عىل أية نحو متتلك العلة وجود معلولها؟
مثة افرتاضان؛ أولهام يقول بأن العلة الواهبة لوجود املعلول تحتضنه بالنحو الذي
يكون املعلول بحده الوجودي كامن يف العلة ..أما الفرض اآلخر ،فيقول بأن العلة
تحتضن وجود املعلول بالنحو الذي يتسق مع سعة وجودها؛ وبالنحو الذي ال تكون
حدود وجود املعلول سارية فيها.
وبالطبع ،كام تالحظ أيها القارئ العزيز ،ال يسعنا قبول االفرتاض األول؛ ألن معناه
أن املعلول هو العلة يف أفق آخر؛ فالعلة التي متتلك وجود املعلول وحده وماهيته
يف عمقها ستبدو عني معلولها بلفظ آخر ليس إال ،بينام االفرتاض اآلخر ُيكن قبوله
ألنه يتحدث عن الهبة املمنوحة بال ح ِّدها الوجودي املش َّخص عىل هيئة املعلول هو
الذي تحتضنه العلة.
ولنرضب لك مثاالً من عامل األرقام أيها القارئ العزيز؛ حتى تستبني املسألة بجالء:
ال شك أن الرقم األعىل يحوي يف عمقه الرقم األدىن 7 ،تحوي  5وهي محوية يف ،9
غري أن  5ليست موجودة بحدها الذي ال تتجاوزه وهو  5يف عمق  ،7كال! وإمنا وجود
 5لدى  7يعني اشتامل  7عىل وجودات األرقام األضعف منها ،ولكن بال حدودها
املشخصة.
واآلن ـ أيها القارئ العزيز ـ مبا أن املعلول هويته الوجودية ال تتعدى االرتباط
الفقري بالعلة ،وأن وجوده هو املمنوح واملفاض من قبل العلة ،وأن ما منحته العلة

التعليقات

219

فهو موجود لديها يف صميم كيانها بال حدود املعلول املشخصة ،فيتضح بجالء إذن
أن الظاهرة املعلولة ليست إال ظهو ًرا وتجل ًيا وألق العلة فحسب .كتب محمد تقي
املصباح ُمشريا إىل هذه الحقيقة قائال« :الحقيقة أن وجود املعلول شعاع من وجود
العلة ،وهو عني الربط والتعلق بها ،ومفهوم التعلق واالرتباط ينتزع من ذاته»[[[،
وبنا ًء عىل ما م َّر الح رس الحاجة إىل الغري ورس االستغناء عن الغري أيضً ا.
وكتب املصباح ،يقول« :املعلولية هي ضعف مرتبة الوجود بالنسبة ملوجود آخر.
ويف املقابل ،تصبح ميزة العلة هي قوة وشدة مرتبة الوجود بالنسبة إىل املعلول ،كام
أن ميزة العلة املطلقة هي الشدة الالنهائية والكامل املطلق»[[[.
واآلن ـ أيها القارئ العزيز ـ إن تساءلنا :ملاذا هاهنا يشء عوضً ا عن الاليشء؟
لكان الجواب« :نقول بتعبري يرتضيه هيجل ،إن الوجه املعقول لحقيقة الوجود هو
االستغناء عن العلة .أما االحتياج ،فهو حاصل من اعتبار إضايف عىل حقيقة الوجود؛
وهو ذلك التأخر وتلك املحدودية؛ أي أن االحتياج إىل العلة هو عني تأخر مرتبة
الوجود عن حقيقة الوجود؛ فيكون االحتياج للعلة وج ًها غري معقول للوجود بتعبري
هيجل»[[[.
ونضيف« :رس االحتياج للعلة ليس مجرد كونها أشيا ًء أو موجودة ،وإن األشياء
ليست ُمحتاجة للعلة؛ ألنها موجودة ،كال! فإن املوجودية بدالً من أن تكون دليالً
عىل االحتياج ،دليل عىل الغنى واالستقالل ،إن ما نقوله أحيانا من أن كل يشء أو كل
موجود يحتاج إىل العلة أمر غري صحيح ،بل غلط فظيع .والتعبري الصحيح هو أن كل
ناقص ُمحتاج إىل علة»[[[.
[[[ ـ
[[[ ـ
[[[ ـ
[[[ ـ

املصباح ،محمد تقي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة .ترجمة محمد عبد املنعم الخاقاين .ج2ص.32
املصدر السابق ج2ص36
مطهري ،مرتىض :الدوافع نحو املادية ص ،58ترجمة محمد عيل التسخريي
املصدر السابق ص.68
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 6ـ «العلة التامة والعلل الناقصة»
لنفرز اآلن ما انتهينا إليه لحد اآلن من نتائج التحقيقات املارة حول قانون السببية:
ـ العلة سبب واملعلول ُمسبب .والعلية أو السببية ال تعني إال أن لكل حادثة
سب ًبا و ُمح ًدثا الستحالة انبثاق اليشء من العدم إىل الوجود بال سبب.
ـ العلية والسببية تجريان يف الوجود وتتحققان يف الواقع ،وليسا مفهومني ذهنيني
فحسب.
ـ ال سبيل إىل إنكار السببية ألن كل املحاوالت تستند عىل االعرتاف بها.
ـ إذا وجدت العلة فوجود معلولها رضوري ،كام أن وجود املعلول يدل داللة
رضورية عىل وجود علته.
ـ الصدفة مبعانيها الثالثة مستحيلة[[[.
ـ بني العلة ومعلولها تناسب وسنخية.
ـ املعلول ليس إال شأناً من شؤون علته ومظه ًرا لها ،ملكان ارتباطه الفقري بها،
وليس للمعلول هوية خارج إطار ذاته غري االرتباط والتعلق الفقريني بالعلة.
ـ رس االحتياج ال يكمن يف الوجود وال يف الحدوث وال يف اإلمكان ،وإمنا يكمن يف
التعلق الفقري بالغري.
مل يتبق يف جعبتنا عن السببية إال القليل ،وها نحن اآلن نُخرجه برمته .وهذه
املرة يتعلق الحديث بأنواع العلل وتقسيامتها؛ ذلك ألنك أيها القارئ العزيز ُمعتاد
[[[ ـ املعاين الثالثة للصدفة التي نقصدها هنا والتي هي ممتنعة ومستحيلة هي:
الصدفة املطلقة :أن يوجد اليشء (الحادث) بال علة إطالقا
أن تكون علة وجود اليشء هو استعداداته وإمكانياته الذاتية من دون سبب خارج عنه
أن ال يكون بني العلة واملعلول تناسب وسنخية
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ج ًّدا أن ترى علالً تزول ،ولكن معلوالتها تظل محتفظة برصيد من الوجود قبل أن
تزول؛ فكيف حدث هذا؟ والحال أن املعلول محض ارتباط وتعلق بالغري؛ إذن َّأن له
أن يبقى بينام زال سببه؟!!
الواقع؛ مث َّة نوعان من األسباب:
نو ٌع منها ال يسد عن املعلول كل أبواب العدم ،وهو جدير بأن يُسمى بالعلل
املعدة أو العلل الناقصة.
ونوع منها تسد سائر أبواب العدم عن املعلول .وبعبارة أدق :العلة تارة تف ِّيض
وجود املعلول وتحققه وهذه علة تامة ،وتارة أخرى تكتفي بأن تلعب دو ًرا ما يف
إيجاده ،ال شك أن النوع الثاين منها ينبغي عدها علالً ناقصة.
فعود الثقاب علة لوجود النار ،ولكن الربق أيضً ا علة لوجوده؛ فعود الثقاب
والربق يلعبان دو ًرا من أدوار اإليجاد ،لكنهام ليسا سببني حقيقيني لحدوث النار،
الربق بعد زواله وتقشع الغيوم بأجمعها تظل النار مشتعلة يف األخشاب أو املباين
التي وقع عليها ،وعود الثقاب يُرمى ولكن النار التي أشعلها تظل حامية ،وقد يعجز
عود الثقاب عن إنتاج النار إن كان مبلالً ،وقد تقف الرياح العاتية مانعة من أن تنبت
شعلة النريان تلك.
والنار نفسها قد تزول ،وتبقى حرارتها والدخان الناشئ عنها يف الهواء لبعض
الوقت؛ مام يدل عىل أن هذه العلل ليست مانحة ومفيضة لوجود املعلول بالنحو
الذي يغدو متعلقا فق ًرا بها ،بل هذه تلعب دور اإلعداد لوجود املعلول.
بعض آثار أعامل اإلنسان من قبيل لوحة الرسم لفنان ،أو بناء وما شاكلها وما
أكرثها ،قد تزول بعضها ويبقى اإلنسان الذي أوجدها ،أو يزول اإلنسان املوجد لها
بينام تبقى بعده ألمد من السنني ،ولك ْن مثة آثار أخرى ألفعال اإلنسان نجدها ال
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ميكنها البقاء وإن للحظة ،إن زال اإلنسان أو زالت إرادته التي أوجدتها .تأمل أيها
القارئ تصوراتك الذهنية ومشاعرك الشخصية؛ فوجودك ووجود إرادتك بالنسبة
وسبب ٍ
كاف متا ًما إليجادها.
للصور الذهنية التي توجدها علة تامة
ٌ
ولكن رغم أن اإلنسان سبب ُمكتمل وتام إليجاد هذه الصور الذهنية ،إال أن
تأثر إرادته يف إيجاد ما يوجد ،قد تكون ذاته يف بعض األحيان ،وقد تكون األوضاع
الخارجية هي السبب؛ فصحيح أن مشاعره لن تبقى بزواله ،إال أنها تكون جراء تأثر
وتأثري األوضاع الخارجية فيه .وهذه املالحظة ستوجد فارقاً كب ًريا فيام إذا أوقعنا
التحقيق عىل تخوم العلة األوىل والسبب األعظم لكافة الحركات التي يزخر بها
هذا الكون الفسيح .ويف الواقع ،سبق وأن أوقعنا التحقيق عىل تخومها حقاً؛ فلقد
م َّر عليك ـ أيها القارئ العزيز ـ أن تسلسل العلل إىل ما ال نهاية غري ُممكن؛ ألن
مؤداه عدم تحقق يشء ،وبنا ًء عليه فالعلل املعدة والناقصة مبا تفسح لشتى الظواهر
الوجودية من تحقق ،والعلل التامة من نوع علية اإلنسان لتصوراته الذهنية ،كلها
حتم ستنتهي إىل علة أوىل وسبب أعظم ،والتحليل أدناه سيساعدك عىل حسم األمر:
ً
الكون بأرسه ،مبا يزخر به من وقائع ،مل يكن عىل هيئته هذه يف أوىل لحظات
وجوده ،وال تستقر به الحال عىل هيئة واحدة ،بل مير يف كل لحظة بحال مختلفة
عام كان عليها.
إذن؛ واقع الكون ُمتج ِّدد و ُمتحرك ومتأرجح بني حاالت الفقد الوجودي والكسب
الوجودي.
ومبا أن اليشء ال يوجد ذاته من العدم كام م َّر ،وال يكسب هيئة وجوديه
سبب يهبه هذا التجدد والترصم
بإضفائها عىل ذاته ،فقد تحتم أن يكون لحركاته كلها ٌ
الوجوديني.
إذن؛ حقيقة العامل حقيقة جعلية؛ أي أن العامل ليس إال معلوالً لحدوثه املستمر.
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واملعلول هوية فقرية قوامها االرتباط بالعلة؛ فللعامل علة ،وسلسلة العلل ال تتصاعد
إىل ما ال نهاية؛ إذن للعامل ُموجِد غني بالذات عن االحتياج ،و ُمستقل عن االرتباط.
ال شك أن هكذا موجود لن يكون بوسع أي كائن أن يؤثر فيه بالنحو الذي تؤثر
فيه األوضاع الخارجية عىل اإلنسان فتؤدي بإرادته إىل سلوك اتجاه ما ،ذلك ملكان
غناه عن الكل واحتوائه عىل الوجود بنحو إطالقي.

وهكذا؛ بلغنا ختام هذه التعليقة أيضً ا ،والتي عساها قد حققت غايتها املرج َّوة
من كتابتها.
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التعليق الثالث :الحركة والزمان الجوهريان[[[ ونشوء ال ُبعد الالمادي
«متهيد»
املؤلف من وجهة نظرنا ـ أيها القارئ العزيز ـ قد برهن بشكل جيد ج ًّدا عىل
وجود ال ُبعد الالمادي يف كيان اإلنسان؛ ُمرتكزا عىل ظاهرة العلم وتجرده ،الدال
عىل أن الجهة العاملة يف البرش ال بد أن تكون مج َّردة .أما غرض هذا التعليق ،فهو
عرض الرأي الذي تتبناه الفلسفة اإللهية أو الفلسفة األوىل حول كيفية نشوء ال ُبعد
الالمادي؛ وذلك عرب سلسلة من الحركات التكاملية التي تنتهجها املادة؛ لينتهي بها
املآل آخر املطاف إىل ضفة التجرد عرب السباحة يف نهر عظيم من الحركة التي ال قرار
لها.
واملسائل الفلسفية التي سنحققها لك؛ هي:
ـ سري االستعدادات من القوة إىل الفعل.
ـ روابط القوة والفعل.
ـ حقيقة الحركة.
ـ صلة الزمان بالحركة.
ـ الجوهر والعرض ومصب الحركة وفاعلها.
ـ ارتقاء املادة إىل أفق التجرد.
[[[ ـ لألمانة العلمية :هذا املصطلح «الزمان الجوهري» استعرناه من الطباطبايئ الذي أطلقه يف «أصول الفلسفة»
ألول مرة يف ج3ص
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ومن الجدير مبكان أن ننوه للقارئ الكريم بأننا هنا نستعرض لك رأي «الحكمة
املتعالية» تحدي ًدا يف كيفية نشوء الروح أو البعد الالمادي يف اإلنسان؛ بنا ًء عىل أن
«مدرسة الحكمة املتعالية اليوم هي الشاخص الذي ُيثل الفلسفة اإلسالمية»[[[.
واملوضوع ـ عزيزي القارئ ـ سيقودك اضطرا ًرا إىل إدراك مفهوم الزمان وحقيقته
الجوهرية ،كام تعتنقه تلك الفلسفة؛ نظرا لشدة االرتباط بني الحركة والزمان يف ُعرف
الحكمة املتعالية.
ويف الحقيقة ،فإن العقل البرشي قد بدأ بقطف تجريدي لثامر اكتشافه كون
العامل يعيش حركة ال قرار لها؛ ذلك منذ أن أفاق من ُسبات االعتقاد بسكون األشياء
التي تحوم حوله .وإذا كان البعض يظن أن هذه اإلفاقة قد متَّت عىل يدي األبحاث
املختربية يف حقول الذرة؛ فإن الحقيقة تؤكد خالف هذا .فالحكمة القدمية ـ منذ
أزمنة موغلة يف القدم ـ قد بلغت هذا االكتشاف بواسطة التحليالت العقلية الرصينة.
صاغ «هرقليطس» ـ الذي عاش يف فرتة (ق.م ).ـ عبارة معبأة بجامل فلسفي
أخاذ؛ يقول فيها« :ال ُيكن النزول يف نفس النهر مرتني»[[[ ،ولكن ملاذا؟ ألن النهر
تغي ،وقدمك أيضً ا! وليس هذا مثا ًرا لالستغراب إطالقا عزيزي القارئ؛
ماؤه يكون قد َّ
فلقد انتبه بعض املحققني إىل أن مث َّة اكتشافات يف شتى حقول العلم ،كان القدماء
قد أشاروا إليها تلمي ًحا أو ترصي ًحا؛ ومن أولئك املحققني الذين تعقبوا عالقة الفيزياء
الحديثة تحدي ًدا بالحكمة املرشقية القدمية «فريتجوف كابرا (»)1075؛ وذلك يف
كتابه «طريق الفيزياء» ،املنشور يف العام 1975؛ حيث عرض فيه التامثل امل ُدهش بني
االستنتاجات املبنية عىل الفيزياء الحديثة مع تعاليم أنواع الفلسفات التي ُوجدت
منذ آالف السنني[[[.
[[[ ـ عبوديت ،عبدالرسول :أصالة الوجود واعتبارية املاهية .ترجمة :زراقط ،محمد حسن .مجلة املحجة العدد 20
[[[ ـ كيسيديس ،ثيوكاريس :هراقليطس .ص .132ترجمة :سليامن ،حاتم.
[[[ ـ اليازجي ،ندرة :دراسات يف فلسفة املادة والروح :األعامل الكاملة :املجلد الثالث ص.36
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وعىل أية حال ،فلنعد إىل ما أضحى حقيقة ال تقبل الجدل؛ أال وهي :أن الطبيعة
بهويتها األعمق حركة متواصلة ال قرار لها .ولعبت اكتشافات ما دون العامل الذري
للطبيعة الديناميكية الجوهرية للامدة دو ًرا هائالً يف إرساء هذه الرؤية؛ ذلك ألنها
أوضحت أن الطبيعة مك َّونة ليس فحسب من أجزاء دون الذرية ،بل إن هذه األجزاء
أمناط ُمتكاملة لشبكة غري منفصلة من التفاعالت التي تشمل دفقاً من الطاقة غري
ُمنقطع يتجىل يف تبادل الجزئيات .إنه عرض دينامييك ت ُخلق فيه الجزئيات وتتهدم
دون نهاية يف تنوع متواصل ألمناط الطاقة وتنشأ عن تفاعالت األجزاء البنى التي
تشيد العامل املادي فهي تهتز يف حركات إيقاعية وال تظل ساكنة ،وهكذا ينهمك
الكون كله يف حركة وفاعلية ال منتهيتني ،ويف رقص متواصل للطاقة.
أيها القارئ العزيز ،نودك أن تقرأ األسطر التالية كام ننقلها عن اليازجي؛ ذلك ألنها
ستم ِّهد لنا طريقنا الذي نود أن نسلكه برفقتك؛ فلسفيا« :إن مكع ًبا من مادة النحاس
يُجهز إدراكنا البرصي العادي بصورة املادة الصلبة الكثيفة واملتجانسة والجامدة التي
ال تتحرك .ويف الواقع تهتز جزئيات النحاس الساكنة ظاهرها بنسبة مثانية آالف اهتزاز
أو ذبذبة يف الثانية ،وتفصل بينها فراغات تتداخل فيها الجزئيات ،ولو أننا توغلنا إىل
األعامق لتحققنا من أن هذه الجزئيات تتشكل من ذرات توجد بينها مجاالت فارغة
تتناسب مع الفراغات أو املجاالت التي تفصل بني األجرام الفضائية؛ ويف هذا املستوى
تتملكنا الدهشة! إذ نتيقن أنه ُيكننا وفق بعض االعتبارات أن نقارن الذرات بأنظمة
شمسية صغرية تتشكل من نواة مركزية موجبة تدور حولها إلكرتونات كوكبية سالبة
تنشطها رسعة د َّوارة وتق َّدر رسعة دوران هذه اإللكرتونات حول النواة برسعة ترتاوح
بني مائتي ألف وستة ماليني دورة يف الثانية! وتتوسع هذه الحركات الرسيعة فوق تلك
اإللكرتونات التي تقدم بيانها ،وعندما نتوغل أكرث فأكرث نصل إىل النواة التي تشتمل
عىل عامل غريب ،وتحوي نيوترونات محايدة كهربائ ًّيا وبروتونات موجبة ،وبايونات أو
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ميزونات (وهي دقائق كهربائية لها كتلة وسطى بني اإللكرتون والربوتون) .وعند هذا
الحد تصبح الحركة ُمذهلة ،ويف كل لحظة تكون الربوتونات والنيوترونات موضوع
تبادالت ُمتداخلة خارقة ،مليار مليار مرة! وال شك أن النويات الذرية لألجسام الثقيلة
ستنفجر حاالً يف حال انعدام هذا السياق أو اإلجراء؛ ومنذ العام  1974تم اكتشاف
النقاب عن طبيعة الربوتون؛ فقد أقام الفيزيايئ الشهري هوف (حامل جائزة ماكس
بالنك يف الفيزياء) الدليل عىل بنية الربوتون املعقدة ،وتتصف املكونات ما تحت
الكمية فيام بينها برسعة الحركة وشدتها ،وبتبادالت أوسع من مثيالتها الحاصلة بني
الربوتونات والنيوترونات من مجرد تداخل البايونات .وهكذا ،نتخىل عن الفكرة التي
تشري إىل السكون الظاهري لقطعة النحاس ،وميكننا تلخيص ما سبق وذكرناه يف إجابة
رصح جبا ٌر يتألف من تنضُّ د
العامل إداورالروا عن السؤال :ما الكون؟ أجاب« :الكون ٌ
كل ُمعقد من الحركات البطيئة املستقرة فوق حركات أكرث
طبقات اهتزازية ،فالكون ٌّ
رسعة ،فأكرث رسعة ،حتى نصل إىل العمق .ويف ضوء هذا االكتشاف نقتفي أثر حقيقة
دامئة ،غري مؤقتة ،نعجز عن اإلمساك بها؛ ألنها مل تعد هي ذاتها ،وأصبحت حضو ًرا
مبد ًعا و ُمتجد ًدا عىل الدوام»[[[.
املحصلة التي انتهينا إليها م ًعا؛ هي :أن «الحركة واإليقاع خاصتان أساسيتان
للامدة ،وأن املادة كلها مادة األرض أو مادة الفضاء الخارجي ُمتضمنة يف رقص كوين
مستمر»[[[ .أما قعر املادة ،فلم يجدوا عنده إال هيئة ديناميكية تتحول الواحدة منها
ـ عىل نحو متواصل ـ إىل أخرى؛ أي :الطاقة! .ومن هنا ،فقد ذهب بعضهم إىل أن مثة
«حركة كلية شاملة» تنبع من نظام آخر أويل يصنع هذا الكون الذي ال يعدو أمام
ذلك النظام إال «هولوجراف» ال غري[[[ .وسواء اتفقنا مع النتائج التي انتهوا إليها ،أو
[[[ ـ املصدر السابق ج3ص.216
[[[ ـ املصدر السابق ج3ص.30
[[[ ـ املصدر السابق ج3ص 90و.91
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تحفظنا عليها؛ فلن يسعنا إطالقا التشكيك يف أن الحركة هي الهوية األعمق لهذا
العامل.

 1ـ «سري االستعدادات من القوة إىل الفعل»
تبنت الفلسفة اإللهية ـ أيها القارئ العزيز ـ وقوع الحركة يف عمق العامل وهويته
األساسية؛ ُمستندة إىل املنهج الذي سبق وأن أسهبنا لك يف رشحه ،أال وهي البديهيات
التي تحوي أعىل درجات اليقني لدى العقل البرشي .ومن هنا ،فلقد كانت النتائج
التي أفضت إليها التحليالت املستندة إىل تلك األفكار البديهية دقيقة للغاية.
وأروع تلك النتائج إثبات الحركة بصفتها حالة وجودية تؤسس لربوز ظاهرة الزمان،
ومتهد إلماطة اللثام عن ظاهرة سيالن املادة نحو اتجاه وبُعد ترتقي ببلوغه عن كافة
مظاهرها الزمكانية؛ حيث تستقر يف وعاء الدهر عىل هيئة التج ُّرد ،واألسطر التالية
ستتيح لك عن كثب االطالع عىل هذه النتائج واملنهج الذي تم استناده ألجل بلوغها.
بالسقيا وبقية
تدس يد البستاين بذو َر الورد يف الرتاب ،فإن هذه البذور ُّ
وعندما ُّ
العوامل املحيطة بها ،تبدأ بالنمو وتتغري هيئتها السابقة إىل هيئة وصورة جديدة
نابتة ،إىل أن تتخذ لنفسها صورة الشجرة .أمام هذه الظاهرة التي مل تكن فكانت،
يضطرنا تفكرينا إىل اعتناق النتائج التالية:
ـ أوالً :إن البذرة ـ وقبل أن تستحيل إىل فسيلة ثم شجرة ـ ال بد وأن تكون تحمل
يف طيات وجودها «إمكانية» و»استعدا ًدا» للتحول ،وإال الستحال تحولها هذا؛ ذلك
ألن قبول نتيجة مفادها أن األشياء تتحول إىل أخرى دون أن تكون تحمل إمكانية
ذلك لنتيجة تتأرجح عىل خط التناقض! لنقم ـ أيها القارئ ـ بهذه املحاكمة العقلية
السهلة ملا لدينا من افرتاضات:
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إن فرضنا أن «ب» ال متلك إمكانية التحول إىل «ج»؛ لكان معنى ذلك أن «ب»
رضورية الوجود عىل هذا النسق؛ أي النسق الذي ال يساعدها عىل التحول إىل «ج»،
وتايل ذلك أن بروز «ج» عرب تحول وتغري «ب» إليها ُممتنع قطعا! ولكن إن تحولت
«ب» فعال إىل «ج» ،إذن فال بد من الجزم بأن االمتناع غري متحقق فإمكان التحول
هو املتحقق.
وهم
هذه اإلمكانية وذلك االستعداد «نحو من أنحاء الوجود والتحقق» ،وليس ً
أو تص ُّورا ً خال ًيا عن الواقعية جز ًما ،وإال ملا كانت مثة «إمكانية بنحو حقيقي».
وسوف نطلق عىل هذه القابلية الواقعية والوجودية والتي لوالها ملا أمكن
نخصص ُمصطلح «الفعل» باملرحلة التي بلغتها
التحولُ ،مصطلح «القوة» ،بينام ِّ
البذرة يف مسريتها التحولية إىل شجرة ..إذن؛ «القوة» و»الفعل» درجتان من درجات
الوجود.
واملادة عندما تتحول ،فإنها تسلك طريقا من «القوة» إىل «الفعلية» ،ويف هذا
الطريق عرشات ،ورمبا مئات أو ألوف االستعدادات تكون قد تب َّدلت إىل فعليَّات.
«كل حادث زماين فهو مسبوق
مث َّة قاعدة تتبناها الفلسفة األوىل؛ موجزهاُّ :
الوجود بقوة»[[[ ،هذه القاعدة ـ كام ترى أيها القارئ العزيز ـ تنسجم متا ًما مع ما
انتهينا إليها يف النقطة املارة.

 2ـ «روابط القوة والفعل»
ثانيا :لهذا التحول قالب ال يخرج عنه؛ فبذرة شجرة الورد ال تستحيل إىل فرس!
كام أن بيضة النعامة ال ُيكنها أن تفقس عن إنسان! إذن؛ هناك «قانون» يحفظ
[[[ ـ األسعد ،عبدالله :دروس يف الحكمة اإللهية ،رشح بداية الحكمة :ج2ص.199
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عملية «الصريورة» هذه ،مبوجبه ال يفيض أي يشء إىل أي يشء! كال ،وإمنا اليشء يفيض
إىل ما يتسق مع استعداده املتناسب مع وجوده.
وبعبارة أوضح :االستعداد الكامن يف اليشء هو من نوعه و ُمنسجم مع طبيعته،
وليس أجنبيا عنه؛ لذا فال يُنتجه عن أي يشء.
وإذا اعرتض ُمعرتض بأن التمر كام يقبل أن يعود إىل الرتاب لينمو مجد ًدا ،فإنه
يقبل أيضا أن يتحول إىل غذاء ثم إنسان .وجوابنا عىل هذا االعرتاض؛ هو :يف الواقع
أن عملية الهضم توفر يف التمر قابليات لتلقي صور ُمتعددة؛ منها :الصورة اإلنسانية.
ونقطتنا هي هذه تحدي ًدا ،وهي أن الصريورة تقع عىل اإلمكانات املتاحة ،وليست
تنتج ما ال تتوافق معه اإلمكانات.
وإذا أردنا لتعبرينا أن يكون أدق مام مر؛ فينبغي أن نصيغه عىل النحو التايل:
مث َّة عدد هائل من التحوالت متاحة يف طريق الصريورة؛ منها التي تتوافق مبارشة
مع حالة اليشء املتحول ،ونسميها بالصريورة القريبة ،ومنها التي ال تتوافق مبارشة
مع حالة اليشء املتحول ،ولكن بإمكانها قطع طريق أبعد وأعقد؛ ليك تتهيأ لكسب
إمكانات أخرى جديدة تؤهلها لصور مختلفة.
فلو وضعنا بني يدي البستاين حبة متر ،ثم طلبنا منه أن يُنبت منها نخلة متر ،ملا
كلفه الطلب إال نزع النواة ودسها يف الرتاب وتوفري العوامل األخرى لنموها .أما إذا
طلبنا منه أن يح ِّول التمرة إىل إنسان؛ لكان عليه أن يهضم التمرة ويجعلها غذاء له،
حتى متر بعمليات أخرى مختلفة وتتهيأ لقبول االستعداد للتحول إىل مني فنطفة
فجنني فإنسان.
هذه الحقيقة ،وهي وجود استعداد يسبق التحول وجو ًدا حقيقيًّا ،يعمل عىل
منح التحول انسجا ًما معه ،تفيض إىل ثالثة نتائج مذهالت للغاية؛ وهي:
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ال بد لهذا االستعداد من «حامل»[[[؛ ذلك ألننا قد أثبتنا ـ أيها القارئ العزيز ـ
أن ذلك االستعداد والذي أطلقنا عليه مصطلح «القوة» ليس بوهم أو تصور ذهني
فارغ ،كال! بل حقيقة واقعية ووجود ،ومن جهة أخرى فالقوة أو القابلية وصف ،فال
بد لها من موصوف.
إذن؛ القوة ـ وليك تكون حقيقة ووجودا ـ ال بد أن تكون ُمتلبسة يف كائن موجود
ومتحقق ،وهذا الكائن املتحقق الحامل لقابلية الصريورة تطلق الفلسفة عليه
«باملادة» .النتيجة من هذا التحليل:
وتغي يقع يف الكون ،فال بد أن يكون مسبوقاً بقابلية
أن كل صريورة وتح ُّول ُّ
يحتضنها موجود.
ومعنى ما م َّر :أن الذي يتنقل من القوة إىل الفعل ،ويكون مص ًبا للصريورة هو
ذلك الحامل للقوة واالستعداد ،أي «املادة» مبصطلحنا ،وتايل ذلك أن «كل حادث
زماين له مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده»[[[.
لنقرأ معا هذه الخالصة كام كتبها « محمد باقر الصدر»:
«الحركة ليست فناء اليشء فنا ًء مطلقاً ووجود يشء جديد ،وإمنا هي تطور اليشء
يف درجات الوجود؛ فيجب إذن أن تحتوي الحركة عىل وجود واحد مستمر منذ أن
تنطلق إىل أن تتوقف هذا الوجود هو الذي يتحرك ،مبعنى أنه يتد َّرج ويُرثى بصورة
مستمرة ،وكل درجة تعرب عن مرحلة من مراحل ذلك الوجود الواحد ،وهذه املراحل
إمنا توجد بالحركة ،فاليشء املتحرك أو الوجود املتطور ال ميلكها قبل الحركة ،وإال
ملا وجدت الحركة بل هو يف لحظة االنطالق يتمثل لنا يف قوى وإمكانات ،وبالحركة
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي .ج3ص 13تعيق مرتىض مطهري .ترجمة السيد
عامر أبو رغيف.
[[[ ـ األسعد ،عبدالله :دروس يف الحكمة اإللهية ج2ص199
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تستنفد تلك اإلمكانات ويُستبدل يف كل درجة من درجات الحركة اإلمكان بالواقع
والقوة بالفعلية»[[[.
وبديهي ـ أيها القارئ العزيز ـ أن املادة وما بها من قابليات للتحول ،ليستا
واقعيتني اثنتني .كال! بل واقعية املادة ليست إال القابلية للتحول؛ ذلك ألنه م َّر أن
القابلية وصف ،وال بد له من موصوف .إذن؛ القابلية محفوظة يف هيئة «الفعلية»،
ومصب الصريورة ليس إال الفعليات الحاملة الستعداد التغيري.
إن عالقة التحول أو الصريورة هذه ال تقوم بني شيئني مستقلني يف الوجود ،بل
تقوم بني مرحلتني لوجود واحد! ومعنى هذا:
أوال :إن مادة الفعلية الفائتة هي نفس مادة الفعلية الالحقة .ذلك ،إن مل تكن
كذلك ،لرتتب عىل هذا أن يسبقها إمكانها ،واإلمكان وصف يتق َّوم مبادة؛ فلكانت
مسبوقة مبادة ،وهذه أيضً ا سيكون حالها كحال أختها ،وهكذا فسوف نجد أننا نواجه
سيالً ال نهائ ًّيا من اإلمكانات وحواملها! ومن الواضح أن املتناهي (املادة الجديدة عىل
فرض) ال ُيكن أن تكون له إمكانات ال نهائية!
وثانيا :إن «املايض» ليس ماض ًيا ليشء ،و»املستقبل» مستقبل ليشء آخر! يف الواقع
إنهام مرحلتان من مراحل وجود واحد ،وهذا الذي يُصحح فكرة أن يكون املايض
ماض ًيا لذلك اليشء املعني ،واملستقبل أيضً ا مستقبله ،وليس ُمستقبال ألمر غريه ،إنه
وجود واحد يتنقل .وبعبارة أدق وأصح« :يتحرك» من القوة إىل الفعل؛ بحيث عند
حركته تغدو القوة ماضيه والفعل مستقبله ،والذي سيغدو بعد قليل ماضيه كذلك[[[.
إن بني «بـ» (القوة) و«ج» (الفعل) صلة وجودية حميمة ،ميكننا أيضا التعبري
[[[ ـ الصدر ،محمد باقر :فلسفتنا ص.201
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :رشح املنظومة :ص .268ترجمة :السيد عامر أبو رغيف.
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عنها برابطة تكوينية متينة؛ بحيث أن «ب» لها مستقبل وصورة ووجود تبحث عنه
تكوينا ،وتتجه نحوه عرب الصريورة تلك ،وال يُقر لها قرار إال إذا بلغته وظفرت به.
وقد يبدو يف أفق بعض األذهان إشكال عىل هذه النقطة تحدي ًدا؛ يتمثل يف أن
العالقة الوجودية محتاجة إىل طرفني فعليني ،بينام يف مورد «القوة» و«الفعل» عالقة
من طرف واحد! ذلك ألن القوة التي أضحت مصب الصريورة تتحرك نحو الفعلية
التي ستتحقق الحقاً .إن هذا يُشبه أن منسك بطرف الحبل ،ونلقي الطرف اآلخر
لرجل سيظهر يف املستقبل ليلقفه!
ويف الواقع ،ليس هكذا متا ًما؛ فلو وضعنا قطعة من الخشب عىل نار ُمشتعلة،
لتك َّونت فيه قابلية التحول إىل رماد ،هذه القابلية ليست عد ًما محضً ا؛ ألنه سبق وأن
أوضحنا أن العدم ال يُفيض إىل يشء البتة؛ ففاقد اليشء ال يُعطيه! القابلية والقوة
وجود متثله فعلية ما ،تسعى إىل بلوغ ما يناسب قابلياتها من فعلية جديدة؛ فالطرف
اآلخر للحبل وقع يف يد يشء غري أنه يتعرض للصريورة والتب ُّدل والتغيري[[[.
إ َّن ما م َّر ـ أيها القارئ العزيز ـ ُيهد إلماطة اللثام عن وجه الحركة فإىل هناك.

 3ـ «حقيقة الحركة»
املحصلة النهائية التي وضعناها بني يديك قارئنا العزيز ،تكمن يف النقطة
التالية« :تتبدل الكائنات وتتحرك لوجود قابليات التحول والتغري يف عمق هويتها؛
بالنحو الذي ال تكون لها هوية إال التغري .هذه القابليات تكون عىل هيئة فعلية
من الفعليات ،التي تتعلق بها الصريورة فتحيلها إىل يشء آخر يف ظل رشوط خاصة،
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي .ج3ص 33تعيق مرتىض مطهري .ترجمة السيد
عامر أبو رغيف.
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بحيث أن مرحلة ما قبل التحول تكون ماضيها ،واملرحلة القادمة هي مستقبلها؛
فامضيها ومستقبلها رتبتان وجوديتان متشابكتان بالنحو الذي ال فاصلة بينهام إطالقاً،
ومن خالل الصريورة تسعى القابليات لبلوغ الفعلية التي تليق وتنسجم بها ،وتلك
هي غايتها».
الواقع :ما مر مل يكن إال وصف للحركة التي تعني ـ يف الفلسفة األوىل ـ «خروج
اليشء من القوة (القابليات) إىل الفعل تدريج ًّيا»[[[.
ويف الواقع ،فلقد أضحت الحركة محطاً لنظر الفلسفة األوىل التي تدرس الوجود؛
ألنها ـ أعني الحركة ـ نحو من أنحاء الوجود كام مرت اإلشارة إليه ،فضال عن كونها
من املفاهيم الفلسفية التي يتم إدراكها بالعقل وال يستطيع الحس أن يوجد عنها
أدىن فكرة بتاتاً.
هذا األمر قد يبدو غريبا للغاية ،إال أنه بالتأمل الكايف تتضح املسألة متاما أيها
القارئ؛ فام تقع عليه الحواس ،ليس غري مجموعة من التعاقبات لليشء الواحد .إنك
إن وضعت ما ًء يف قدر عىل نار؛ ألخذت الحرارة تشتد ،وقصارى ما يكون للبرص
التقاطه هو تعاقب درجات الحرارة بشكل تصاعدي .أما تحرك املاء من درجات
الربودة بفعل النار إىل درجات الحرارة العالية ومن ثم الغليان .مل تقع العني عىل
أثر للحركة ،وإمنا التقطت التعاقبات فحسب .ولكن العقل انتزع من هذه السلسلة
من التعاقبات مفهوم «الحركة» .هذا املفهوم تم إدراكه أول األمر من املشاهدات
الوجدانية وبالعلم الحضوري .وهذا هو رس شدة يقينيته يف العقل البرشي[[[ .هذا
املوضوع سبق وأن تناولناه ُمفصال أثناء حديثنا عن الفلسفة يف التعليق األول.
ولرنجع إىل الحركة ألجل استجالء حقيقتها (أوالً) ،وتحديد محلها بدقة أكرب مام
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :رشح املنظومة .ص .272ترجمة السيد عامر أبو رغيف
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :نهاية الحكمة .ج2ص .111التعليق رقم  299للمصباح ،محمد تقي.
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قمنا به لحد اآلن (ثانياً) .وبعد ذلك ،نق ِّدم الرؤية التي تتبناها الفلسفة اإللهية حول
الوجود التجريدي؛ باعتباره الغاية القصوى التي تسعى الحركة إىل بلوغها.
فلدينا إذن ثالث مسائل عىل طاولة التحقيق؛ وهذه هي األوىل:

 4ـ «صلة الزمان بالحركة»
خالفا «لزينون» االييل الذي ق َّدم مفهو ًما للحركة أسنده إىل أربعة من األدلة مل
يُكتب لها الصمود أمام فلسفة مواطنه «أرسطو»؛ حيث أراد أن يص ِّور لنا أن الحركة
عبارة عن مجموعة هائلة من الوثبات والوقفات والسكنات تتعاقب برسعة لتبدو لنا
عىل هيئة حركة ،تتبنى الفلسفة اإللهية مفهو ًما مغاي ًرا لتصور «زينون» عنها ،ولكن
ملاذا؟ وما هو املرجح لهذا املعنى دون املعنى اآلخر؟
املرجح ـ أيها القارئ العزيز ـ هو الزمان .نعم الزمان!
فعندما يخرج اليشء بنحو تدريجي يحدث الزمان ،بينام الوقفات املتعاقبة
تتطلب حدوث مجموعة هائلة من «اآلنيات» .غري أن «اآلن» ليس من الزمان؛ فهو
طرفه ،والطرف ليس من اليشء كام هو واضح.
فعندما يقول الرئيس ملوظفيه «اآلن» أو «حاال»؛ فمعنى ذلك «فورا ً» ،ومن الجيل
مبكان أن الوقوع الفوري خالف التدريجي؛ فالوقوع الفوري ال يقع يف «زمان»؛ ألنه
يقع يف طرفه بينام وجود الزمان مؤرش قطعي عىل أن الحركة قد وقعت بالتدرج.
مث َّة يشء إذن يسيل باستمرار تدريج ًّيا ،وسيالنه يحقق له امتدا ًدا ،والمتداده
مقدار الذي ليس غري الزمان .ومبوجب ذلك؛ فلدينا عدد هائل ال حرص له من األزمنة؛
إذ لكل حركة زمان هو مقدارها .هذا الزمان ليس منفصالً عن الحركة ،بل هو توأم
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لها ،وال ُيكن تصوره إال مع األشياء املتحركة؛ فهو «بُعد» رابع لألشياء املتصفة بالحركة.
ولنصب ما مر يف قالب الربهان؛ عىل النحو التايل:
ـ الظواهر الكونية يف تبدل وتغري؛ أي :الحركة.
ـ الحركة تسيل عىل أجزاء ال تجتمع مع بعضها البعض إطالقا؛ فاليشء عندما
يطوي يف حركته حالة ما تنتفي هذه الحالة .ومن املحال أن تجتمع مع الحالة
الجديدة ،وينطبق هذا عىل الحالة الجديدة ،وهكذا دواليك.
ـ اليشء الذي يسيل هو ذو امتداد؛ إذ عندما سال من «بـ« وبلغ «ج» فقد امتد،
ولكن ال امتداد إال مبقدار.
والنتيجة :الحركة امتداد والمتدادها مقدار وهو الزمان.
وهاهنا برهان آخر عىل األمر ذاته ،وهو أن الحركة ال تكون إال بتدرج اليشء
وسيالنه من حال إىل حال:
رصم؛ إذ من املحال أن تجتمع أجزاؤه أبدا؛ فاملايض
فالزمان متتاز هويته بأنه يت َّ
يزول كلام أىت املستقبل ،واملستقبل يغدو ماض ًيا مجد ًدا ملستقبل آخر؛ إذن الترصم
أدق وصف لظاهرة الزمان.
ولو مل يخرج اليشء من القوة إىل الفعل بالتدرج ،وقطع مرحلة تلو األخرى
رص ًما ،ولكن الزمان ُمترصم الطبيعة.
تدريجيًّا ،ملا كان الزمان مت ِّ
والنتيجة :الحركة تدريجية ،والزمان كمية متصلة ال تجتمع أجزاؤها تبعا للحركة.
...انتهى تحقيقنا يف املسألة األوىل من املسائل الثالثة ملوضوع «الحركة» ،إىل
وجود عالقة حميمة بني الحركة والزمان؛ فال تتحقق هذه بال زمان ،وال يتحقق زمان
بال وجود الحركة التدريجية لليشء.
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 5ـ «الجوهر والعرض ومصب الحركة وفاعلها»
وتبي للقارئ العزيز،
أما املسألة الثانية ،واملتعلقة بـ«مصب الحركة»؛ فقد سبق َّ
أن حامل االستعداد هو «املادة» ،التي تتخفى دامئاً عىل هيئة فعلية ما .ويف الواقع؛
فإن هذه املادة تشكل عمق العامل الغائر يف القعر السحيق .وقد تم ـ وألول مرة يف
تاريخ الفلسفة ـ اكتشاف وقوع الحركة يف كينونة وهوية املادة ،عىل يدي محمد بن
إبراهيم الشريازي صاحب مدرسة «الحكمة املتعالية» ،التي ت ُعد أعىل مرحلة يف هرم
[[[
الحكمة اإللهية والفلسفة األوىل.
ولنميط اللثام عن مالمح هذه املسألة خالل األسطر التالية:
ال شك أنك ـ أيها القارئ ـ قد الحظت أن بعض املوجودات يف هذا العامل الذي
يُحيط بنا ،ال تظهر إال متسلقة عىل أكتاف موجودات أخرى؛ كالرائحة ،واللون،
والطعم؛ فهذه ال ميكن توجيه السبابة نحوها لوحدها؛ ألنها تظهر يف موجودات
أخرى ..إنها ظواهر تنتسب إىل موضوع ما ال ُيكنها االستغناء عنه؛ يف حني أن جملة
أخرى من املوجودات ليست متعلقة الوجود مبوجود آخر.
النوع الثاين يُعرف بـ«الجواهر»؛ بينام يُعرف النوع األول بـ«األعراض» ،أي أعراض
لتلك الجواهر.
ويف الوقت الذي تشكل فيه األعراض سطح هذا العامل؛ فإن الجواهر تشكل
قعره وقاعه األعمق .كان الفالسفة يعتقدون أن الحركة تتعلق باألعراض وال تغور
يف الجواهر؛ ذلك حتى ال ينتفي وجود علة الحركة .فلقد غلب عىل ظنهم أن مصب
ومجرى الحركة هو سطح العامل ،بينام متتاز أعامقه وبنيته التحتية بالثبات.
[[[ ـ املسلم ،صادق :إبداعات صدر الدين الشريازي الفلسفية :النفس منوذجا .ص.68
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ولكن «الشريازي» عرض جم ًعا من األدلة املحكمة لرسيان الحركة عىل البنية
األساسية للعامل ،وما حركة األعراض إال نتيجة لوقوع الحركة يف الجواهر ،بل برهن
عىل أن هوية العامل ال تعدو أن تكون غري الحركة.
كتب «الديناين» يف «القواعد الفلسفية» ..يقول« :الحكامء الذين سبقوا صدر
املتألهني الشريازي ،مل يعرتفوا بوجود الحركة فيام هو أكرث من املقوالت العرضية
األربع ،غري أن هذا املفكر الكبري قد أثبت ـ وألول مرة يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية
ـ ومن خالل سلسلة من الرباهني املحكمة ،أن الطبيعة يف حد ذاتها سيالة ومتحركة،
وأن أية حركة يف أية مقولة من املقوالت العرضية تابعة للحركة يف الجوهر الجسامين
لهذا العامل؛ فطبيعة هذا العامل ُمضطربة دامئًا ويف حالة مستمرة ،غري أن هذه الحركة
ليست عمياء ،أو بدون هدف ،وإمنا تسوق قافلة املوجودات ومسرية الكائنات نحو
الهدف امل ُتعايل ،وال توجد لحظة توقف واحدة يف هذا السري التصاعدي والسفر
الدامئي الذي ميأل جميع أرجاء الكون»[[[.
إليك اآلن ـ أيها القارئ العزيز ـ برهان واحد عىل أن الحركة قد اجتاحت صميم
العامل:
(أ) ـ أعراض العامل ومتنه يف حركة دائبة دامئة.
(ب) ـ املتحرك ليس سببًا يف حكرة ذاته؛ ألن فاقد اليشء ال يُعطيه.
النتيجة :أن لألعراض محركًا.
(ج) ـ األعراض متحركة.
(د) ـ األعراض متوقفة يف وجودها عىل الجواهر.
النتيجة :أن الجواهر متحركة[[[.
[[[ ـ الدنياين ،الدكتور غالم حسني اإلبراهيمي :القواعد الفلسفية العامة يف الفلسفة اإلسالمية ج2ص.110
[[[ ـ األسعد ،عبدالله :دروس يف الحكمة اإللهية ج2ص.274
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إذنُ ،عمق العامل يف حركة ،وهو يستهدف بحركته بلوغ آخر الفعليات املتاحة له
يف قابلياته ،حتى يستنفذها كلها ،ببلوغ مرحلة الفعلية التي ال تجتمع مع أية قابلية
أخرى ،وال تزال متبقية وتنتظر دورها يف الخروج .إذن؛ العامل ب ُرمته حادث ،بل يحدث
عىل نحو مستمر ال توقف له إىل بلوغ الفعلية األخرية.
وهكذا ـ أيها القارئ العزيز ـ فقد بلغنا تخوم نظرية «الزمان الجوهري»[[[ ،ومل
يتبق إال أن نتحدث عن املسألة األخرية واملتعلقة بنشوء ال ُبعد الروحي؛ من خالل
َ
التحقيق يف طبيعة الفعلية األخرية التي غدت الغاية النهائية لسلسلة حركات العامل
برمتها .ولكن ،ها هنا يلوح إشكال معروف يف أفق بعض األذهان ،وال بد من معالجته.
حتم؛ ألن حيثية
اإلشكال هو :مبا أن فاعل الحركة ال ُيكنه أن يكون املتحرك نفسه ً
«القوة» هي «الفقدان» ،بينام حيثية «الفعل» هي الوجدان .ومن املحال أن يغذي
اليشء نقصه ويجرب فقره فيضفي عىل ذاته ما ال ميلكه!
إذن؛ فاعل الحركة ينبغي أن يكون غريه.
فإن كان ذلك الغري ـ والذي يُحرك عمق العامل وجواهره ـ ُمتحركا؛ ألضحت سلسلة
الوجود كلها ُمتحركة وحادثة .ومن الواضح أن سلسلة الحوادث ال ُيكنها أن تتصاعد
إىل ما ال نهاية ،وإن مل يكن ُمتحركًا ،وهذا هو الوجه املنطقي للمسألة؛ فكيف تنتسب
إليه املعلوالت املتحركة ،وال تناسب بني املتحرك والثابت؟!
ظلت هذه اإلشكالية بال جواب حاسم ،إىل أن متكن مؤسس مدرسة «الحكمة
املتعالية» الحكيم «الشريازي» من حل األحجيةُ ،مربهنا عىل أن هوية الجوهر هو
التجدد الذايت والحركة التدريجية ،واملتجدد بالذات ال يحتاج إال إىل علة توجده؛ أي
توجد هويته املتجددة ،ال أن توجد فيه الحركة! ومعنى هذا أنه ال تركيب يف عمق
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي :ج3ص .152تعليق مرتىض مطهري .ترجمة :
عامر أبو رغيف
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هوية الجوهر من «ذات» و من «حركة» ،بل إن العلة مانحة لوجود بسيط وهو
الحركة؛ وبعبارة «الصدر»« :إن عامل املادة يف تطور وتجدد مستمر ،فإن حدوث
العامل عىل هذا األساس نتيجة حتمية لطبيعته التجددية ،ومل يكن لحدوث العلة
وتجدد الخالق األول»[[[ ،وبعبارة «الديناين»« :ال تحتاج صفة السيالن والتحرك يف هذا
املوجود إىل الغري؛ ألن هذه الصفة ذاتية ،ومتى ما كان اليشء ذات ًّيا؛ فلن يحتاج إىل
علة ،وهكذا يتضح أن ما يُفاض عن املبادئ العالية أو الذات األزلية هو رصف وجود
الطبيعة الذي هو سيال ومتحرك يف حد ذاته؛ وبعبارة أوجز :إن الله تعاىل قد خلق
[[[
وجود الطبيعة ،وليس أنه قد جعل الطبيعة يف حد ذاتها سيالة».
العبارة املاضية ال تريد القول بأن الحركة ُمستغنية عن العلة ،أو أنها ليست مبوجود
إمكاين ،وإمنا تريد القول بأن العلة األوىل جعلت وجود الطبيعة ،ووجودها مساوق
للتجدد والترصم .وبعبارة أدق :الله ُموجِد للطبيعة التي تعني وجود سيال غري قار.

ـ « 6ارتقاء املادة إىل أفق التجرد»:
ت ُرى ،ما هي آخر فعلية يسعى نحوها العامل عرب الحركة والزمان الجوهريان؟
ال شك ،أن القابلية واالستعداد ُوجدا ليك يتحققا ،ولن يهدأ للقوة قرار ما مل
تستنفد كل إمكاناتها ،ولكن ما الذي سيقع للامدة أو الجوهر بعد أن تفنى كل
إمكاناته وقابلياته؟ الجواب ـ أيها القارئ العزيز ـ ال يحتمل الرتدد وأنت تعلمه اآلن!
ستتوقف حركته!
[[[ ـ الصدر ،محمد باقر  :فلسفتنا ص.203
[[[ ـ الدنياين ،الدكتور غالم حسني اإلبراهيمي :القواعد الفلسفية العامة يف الفلسفة اإلسالمية ج2ص.110
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رصم الزمان برمته فال يكون ،وبفناء الزمان ،سيفنى ويزول رديفه؛
وبتوقفها ،يت َّ
املعب عنها بالجوهر،
أي :املكان .وبفناء هذين ،ستغدو املادة ـ املادة الفلسفية َّ
املعب عنها بركام الطاقات ـ مج َّردة عنهام!
والفيزيائية َّ
سوف تصبح املادة وقد سقطت عنها القيود التي كانت تكبلها وتحرصها يف زنزانة
املكان ،وسقط عنها الزمان الذي كان يُشتت أوصالها يف ماض ومستقبل .وبزوال
الحركة وتوابعها ،يتحقق بُعد جديد للامدة ،يُعرف بالبعد الثابت؛ هذا البعد مينحها
طاقات جديدة ال عهد لها بها.
يف الواقع ،فإن استقرار املتحرك يف وعاء الثبات معناه انسالخ ماديته عنه .تلك
املادية التي كانت قد أوقعته عىل رصاط الحركة ليس إال ألجل بلوغ رتبة التجرد.
فغاية الحركة الجوهرية هي التجرد[[[.
ومعنى ذلك أن العامل «نهر عظيم» تعرب موجوداته بالسباحة التدريجية (الحركة
الجوهرية) من ضفاف الزمكان إىل ضفاف التجرد.
أيها القارئ العزيز ،التجرد املار ذكره ُمتكرر كغاية الحركة الجوهرية ليس إال
«البعد الروحي» الذي تتصف به املادة خالل سربها عىل رصاط الحركة وباقرتابها
التدريجي من ذلك األفق األعىل.
يقول مطهري« :الروح نفسها نتاج لقانون الحركة ،وهذا القانون مبدأ لتكون
املادة نفسها ،واملادة قادرة عىل أن تريب يف حجرها موجو ًدا يُضاهي ما وراء الطبيعة،
وال يوجد يف الحقيقة حائل يحول بني املادة وما وراء الطبيعة ،وال مانع من أن تتح َّول
املادة بعد اجتيازها ملراحل الرقي والتكامل إىل موجود غري مادي»[[[.
[[[ ـ الطباطبايئ ،محمد حسني :ج3ص.138
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :أصالة الروح ص 18ترجمة :محسن عيل.
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ويقول« :الروح ليست أثرا للامدة ،بل هي كامل جوهري تحصل عليه املادة وهي
يف مرتبة من مراتبها التكاملية»[[[.
إننـا ـ أيهـا القـارئ العزيـز ـ أمـام طرح يـرى أنه «ومن خلال الحركـة الجوهرية
يتـم إثبـات أن النفـس جسمانية الحـدوث روحانية البقـاء ،فهي أول النشـأة جوهر
جسماين ،ثـم تتـدرج شـيئاً فشـيئاً ،وتتطـور إىل أن تنفصـل عن هـذه الـدار إىل الدار
اآلخرة»[[[.
النظرية أعاله ،يُعرب عنها بأن «النفس جسامنية الحدوث وروحانية البقاء».
وهذه الرؤية ،فضال عن األدلة املحكمة التي طرحها «الشريازي» عىل صحتها،
والتي تناولتها الكتب املتخصصة بالرشح ،تلغي الغربة الغريبة واالثنينية بني البعد
الروحي والبعد املادي متا ًما ،وهي رؤية تنسجم كث ًريا مع ما نجده يف أنفسنا من
تداخل ووحدة بني سائر أبعاد الكيان الواحد؛ فلقد رحل التص ُّور عن املسافرين
األجنبيني اللذين يلتقيان يف عربة واحدة من عربات العامل املادي؛ أحدهام ينتمي إىل
العامل العلوي ،واآلخر إىل العامل السفيل.
وختاما؛ نقل «اليازجي» عن الفرنيس «رميون» أبحاثاً لجمعٍ من كبار علامء
الفيزياء والفلك والبيولوجيا ،صاغها يف  6نقاط؛ جاء يف أولها :أن «الكون والكائنات
واألشياء التي نألفها ،ليست إال الوجه اآلخر ملوضع جوهري وفريد من نوعه».
وجاء يف النقطة الرابعة« :الكون املادي ظاهرة متجلية للروح» .وتحت عنوان
«مستويات الطبيعة وخططها» ،قال« :اعرتف علامء أفذاذ ـ مثل «جون إكله» (الحائز
عىل جائزة نوبل يف حقل فيزيولوجيا األعصاب عام  ،)1971واألمريكيني «دوبس» و
[[[ ـ مطهري ،مرتىض :أصالة الروح ص 18ترجمة :محسن عيل
[[[ ـ حلباوي ،الدكتور عيل أسعد :أصالة الوجود عند صدر الدين الشريازي ص.169
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«برت» ـ بوجود كون نفساين يتألف من عنارص نفسانية تخرتق الكون املادي الذي
نألفه»[[[.
فهل باإلمكان االستنتاج ـ أيها القارئ العزيز ـ بأن الفيزياء (وبعي ًدا عن منوذج
التصميم العظيم) بدأت بشق خط موا ٍز للحكمة املرشقية؟
يبدو أننا قد بلغنا الغرض الذي ألجله كانت هذه التعليقة.

[[[ ـ اليازجي ،ندره :دراسات يف فلسفة املادة والروح .ص 218و.221
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التعليق الرابعُ :برهان الصدِّ يقني وأشكاله الثالثة
«متهيد»
لست ـ أيها القارئ العزيز ـ يف مسيس الحاجة لدالئل من النمط التي تستند
إىل بديهيات ،ومتتاز بحدة اليقني لتؤكد لك أن مثة موجو ًدا مستغن ًيا عن سائر أمناط
االحتياج؛ وهو السبب يف وجود العامل؛ ذلك ألن املؤلف قد خ َّط رضورة احتياج
املعلول إىل العلة بنحو كبري من الوضوح ،وبنا ًء عىل هذا؛ فسواء أكان هنالك عدم أم
مل يكن ،فسوف تظل حاجة العامل إىل ُموجِد ومق ِّوم كامنة يف صميم واقعيته التي ال
ُيكنها أن تتبدل أو تتغري إطالقاً.
وبضمك للمفاهيم املارة يف التعليقات السابقة؛ من قبيل« :كل حادث فهو ُمحتاج
يف حدوثه وبقائه إىل علته» ،و»أن سلسلة العلل ال تتصاعد إىل ما ال نهاية» ،وأن
«الطبيعة بأرسها والعامل بتاممه محض حركة وخروج تدريجي إىل فعليات مل تكن
فيه»؛ فسوف تضع أصبعك عىل أن ُمص ِّمم العامل و ُموجِده حتمي ال مناص عن قبوله.
وألن املؤلف أشار إىل «بُرهان الص ِّديقني» الذي تتبناه الفلسفة اإللهية؛ بصفته من
أروع األدلة التي تربهن عىل وجود «امل ُص ِّمم األعظم» ،وجدنا أنه من الرضوري أن
نخصص هذا التعليق ألجل عرض هذا الربهان عليك ،مع تزويده برشح يكشف عن
املستندات البديهية التي اعتمدت عليها صياغاته.
أما املسائل التي سنحققها لك يف األسطر التالية؛ فهي:
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ـ القصد من برهان الصدِّ يقني.
ـ الواجب واملمكن.
ـ برهان الصدِّ يقني باألسلوب السينوي.
ـ برهان الصدِّ يقني لدى صدر املتألهني.
ـ برهان الصدِّ يقني وأصل الواقعية.
ويف الواقع؛ فإن ع َّدة من الرباهني تُحلِّق يف فلك «برهان الص ِّديقني» ،وسنوافيك
باملقصود من هذا املصطلح ،إال إننا سنكتفي بذكر ثالثة منها يف هذا التعليق لشدة
إحكامها ودقتها الفلسفية؛ أول تلك الرباهني وأشهرها عىل اإلطالق؛ هو :املعروف
بـ«برهان اإلمكان» أو «اإلمكان املاهوي» ،ويُعرف أيضا بـ«برهان واجب الوجود»
الذي يعود ابتكاره يف هيئته األوىل إىل الفيلسوف «أبو نرص محمد الفارايب» ،وفق
تحقيقنا .أما هيئته األدق واألقوى ،فقد ص َّممها «أبو عيل الحسني ابن سينا» ،وغدا
هذا الربهان شديد اللصوق باسمه حتى يُعرب عنه البعض بـ«الربهان السينوي» نسبة
إىل «ابن سينا».
والربهان الثاين الذي نعتزم تقدميه لك؛ ف ُيعرف بـ«برهان الفقر الوجودي» ،وهو
الذي كان املؤلف يعنيه تحدي ًدا .وهذا الربهان ابتكره صدر الدين الشريازي ،وقد
أسنده إىل قاعدتني من قواعد مدرسته الفلسفية املعروفة بـ«الحكمة املتعالية».
أما الربهان الثالث ،والذي نود تقدميه لك ،فقد ابتكره محمد حسني الطباطبايئ،
وقد ع َّده جم ٌع من املحققني رش ًحا ال غري لـ»برهان اإلمكان الوجودي» لصدر الدين،
ولك َّن بعضً ا آخر منهم ع َّده برهاناً ُمستقالً «كامال بدي ًعا من نوع برهان الص ِّديقني»[[[.
[[[ ـ عبوديت عبد الرسول :النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية .ج3ص .131تعريب :عيل املوسوي .مراجعة:
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ويف الواقع؛ فإن هذه الرباهني الثالثة سعت إلثبات استغناء وجود الله عن الربهنة؛
لشدة بداهة وجوده؛ وبالتايل فهذه الثالثة تدور يف فلك «برهان الص ِّديقني».

 1ـ «ما القصد من برهان الصديقني؟»
ولنوضح هذا األمر للقارئ العزيز بتعريفه باملقصود من «برهان الصديقني»؛
فـ»الصديق» هو الذي يَعرف الل َه به ال بغريه ،هكذا ع َّرفه الطباطبايئ يف «نهاية
الحكمة»[[[ ،وسبقه «ابن سينا» الذي عندما صاغ برهانه قال« :إن هذا حكم
الصديقني الذين يستشهدون به ال عليه»[[[ ،و»نصري الدين الطويس» كذلك عندما
قال« :أما اإللهيون ،فيستدلون بالنظر إىل الوجود ،وأنه واجب أو ممكن»[[[.
وليك تتحقق «به» وليس «بغريه»؛ فالتأمل الفلسفي ينبغي أن يسلك طريقه إليه
عرب «الوجود»؛ إذ ليس غري الوجود إال «العدم» وهو ال يصلح ألن يكون شيئًا حتى
يكون مسلكاً ومجاالً للتأمل واملعرفة؛ فالصديق تكفيه رؤية منت الواقع حتى يرى الله
قبل أن يرى أي يشء آخر! ويتلمس األشياء من خالل تلمسه لوجود الله.
الرباهني امل ُشار إليها أعاله ،كلها سعت إىل توجيه العقل لسلوك مسار فلسفي
ينتهي به األمر إىل التوافق مع رؤية الصديقني تلك ،أو عىل األقل جعل قضية «وجود
الله» بديهية و ُمستغنية عن الدليل؛ بحيث أن األدلة تكون إشارات وتنبيهات عليها
وليست استدالالت.
الدكتور خنجر حمية.
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص274
[[[ ـ ابن سينا الحسني :اإلشارات والتنبيهات ج3ص.66
[[[ ـ املصدر السابق.
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«ابن سينا» بعد أن ق َّدم بُرهانه ـ الذي سننقله لك أيها القارئ العزيز بعد قليل
ـ يف كتابه «اإلشارات والتنبيهات»؛ ذكر أنه يف هذا الربهان مل يتأمل غري الوجود؛ ليك
ينطلق منه يف رحلته الفلسفية إلثبات وجوده تعاىل ،وعد هذا الباب «أوثق وأرشف»،
وقال بأن إىل مثل هذا قد أُشري يف الكتاب اإللهي ،وع َّد اآلية رقم ( )53من سورة
ف ُِّصلت دالة عىل هذا األسلوب[[[.
أما صدر الدين ،فقد وجد أن هنالك منه ًجا أقرب إىل برهان الص ِّديقني من الذي
أشار إليه «ابن سينا»؛ وهكذا ابتكر برهانه للغرض ذاته .أما «الطباطبايئ» ،فقد حاول
أن يُقيم اإلثبات عىل وجود «الله» عىل أشد األفكار بداهة لدى العقل البرشي ،أال
وهي الفكرة عن أصل «الواقعية».
الحق أن محاولة هذا األخري ترمتي إىل رفع قضية وجود اإلله عىل منصة االستغناء
عن كل برهنة بنحو تبدو لنا ألصق بتلك املنصة عن غريها من املحاوالت ،وهذا الذي
كل من« :أنسلم» ،و»بالتينجا».
حاول القيام به يف الفكر األورويب ٌّ
 2ـ «الواجب واملمكن»
فإذا اتضح لقارئنا العزيز مغزى ذكر مصطلح «الص ِّديقني» يف تلك الرباهني ،جاز
لنا إذن أن نعرض عليه «قالبـ« برهان «اإلمكان» بحسب صياغة «عبوديت» ،وس ُنورد
مالحظة عىل هذا القالب الحقاً عند حديثنا عن برهان الصديقني كام هو لدى «صدر
الدين»[[[.
فالقالب الذي أعده «عبوديت» يف رشحه النفيس ملباين مدرسة الحكمة املتعالية؛
هو:
[[[ ـ الحسني ابن سينا :اإلشارات والتنبيهات ج3ص.88
[[[ ـ املصدر السابق ج3ص88
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«إذا كان مث َّة موجود يف الخارج؛ فالله موجود يف الخارج»
«ومثة موجود يف الخارج»
«إذن الله موجود يف الخارج»[[[.
ُعمدة االستدالل كامنة يف ربط املوجود بالوجود اإللهي ربطًا يؤدي (بوجود هذا)
إىل القول (بوجود ذاك)؛ بحيث أن هذا الربط ال ُيكن فكه وإزالته منطقيًّا وفلسفيًّا،
وهذا لن يتم إال إذا تم للربهان أن يكشف يف املوجود امل ُتحقق ثغرة وجودية ال تُسد
من ذاته ،بل تسد من غريه.
فكيف تم للفارايب وابن سينا القيام باكتشاف الثغرة تلك؟
وعرب تقسيم الوجود إىل قسمني؛ هذان القسامن ـ أيها القارئ العزيز ـ هام:
« ُممكن الوجود بالذات» ،وواجب الوجود بالذات»؛ فاملوجود أيًّا كان ـ ومهام كان
شأنه ـ ال بد أن يكون وجوده إما «من نفسه» ،وإما «من غريه» .هل مث َّة تقسيم ثالث
تود اقرتاحه أيها القارئ؟ مهام منحت للتفكري أوقاتا إال أنه ويف آخر املطاف لن تعرث
عىل يشء ُيكن إضفاؤه عىل هذا التقسيم! فالدائرة مغلقة للغاية وال بد للموجود إما
أن يكون وجوده من ذاته وإما أن يكون وجوده من غريه.
وليك تتضح هذه املسألة بشكل تام لنقم بتسليط الضوء عىل مصطلحي «الواجبـ«
و»املمكن» امل ُستخ َدمني يف هذا الربهان.
عبارة «واجب الوجود»؛ تعني« :رضوري الوجود»؛ أي املوجود الذي ال بد من
وجوده.
[[[ ـ املقصود بالخارج يف االستخدام الفلسفي هو األمر الواقعي الحقيقي أي أن وجود اليشء يف الخارج هو وجوده
حقيقة وواقعا.
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ورضورة وجوده ليست مرشوطة بأمر خارج عن ذاته .هذه الرضورة يُطلق عليها
[[[
بـ«الرضورة األزلية» أو «الرضورة الذاتية الفلسفية» .وتقابلها «الرضورة بالغري»
التي تعني أن هذه الرضورة مستمدة من أمر وراء الذات .وعندما تكون الرضورة
مستمدة من أمر آخر ،فإن هذه الرضورة تكون معللة؛ فحيث أن «أ» موجود لبسبب
خارج عىل ذاته يفرض وجوده؛ ففي هذه الحالة يوجد لدينا «تعليل» لرضورة وجود،
فهذه الرضورة إذن مرتبطة بـ«الحيثية التعليلية».
ولكن واجب الوجود ليس مرشوط الوجود بالغري؛ فرضورة وجوده ال ت ُعلَّل بأمر
غريه؛ فالحيثية التعليلية منتفية عنه .بينام تعني كلمة « ُممكن الوجود» أ َّن العقل
عندما يتأمل أي ظاهرة تأمالً تجريديًّا ،يُالحظ أن هذه الظاهرة مل تكن تأىب قبول
منحة الوجود ولهذا تحققت ،كام أنها يف الوقت ذاته مل تكن تفرض وجودها من
ذاتها ،وإال لكانت ُمتحققة عىل الدوام ،أيضا أنها لو مل تكن تعرث عىل سبب خارجي
يسد جميع أبواب العدم عنها ملا ُوجدت إطالقا ،هكذا ظاهرة من املمكن أن توجد
إذا ما أوجدها موجود آخر ،ومن املمكن أيضا أال توجد إن مل تح َظ بكسب حزمة من
ضوء التحقق؛ إذن فهي ممكنة الوجود.
وبالطبع؛ هذا التأمل تأمل عقيل يف مرحلة «ما قبل وجود الظاهرة» ..ملاذا؟ ألن
الظاهرة بعد أن تلبس لباس التحقق والوجود ال تظل ُممكنة الوجود! بل تتنقل إىل
حالة «واجبة الوجود» ،ولكن «بالغري»! أي :تُصبح رضورية الوجود ،ولكن بالحيثية
التعليلية .ذلك؛ ألن أية ظاهرة عىل منت الواقع مام ال تتمتع بوجود ذايت بال رشط أو
قيد غري ذاتها ،فإنها ال ُيكنها أن تضع قدمها عىل ساحة التحقق ما مل تسبقها عللها
وأسبابها التي تجعل من وجودها رضوريًّا والبديًّا ،فلو أمكن ألية ظاهرة أن تتواجد
[[[ ـ عبوديت عبد الرسول :النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية .ج3ص.79مصدر سابق.
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بال سبب لكان معناه أنها أوجدت ذاتها بذاتها! وليك توجد ذاتها بذاتها فإن عليها
أن تكون موجودة قبل وجودها!! أليست هذه كلها تناقضات يأباها العقل السليم؟!
إذن؛ عند سبق علل وأسباب الظاهرة ،يغدو وجودها رضوريًّا ملكان القاعدة
ُخصص عن «السببية» من أن «اليشء إذا ُوجب
التي حدثناك عنها يف التعليق امل َّ
ُوجد» .إذن؛ وبعد أن تصبح الظاهرة موجودة ال تعود « ُممكنة» ،بل «واجبة» ،ولكن
بـ«الغري» و»ما دام السبب»؛ أي :أن مث َّة حيثية تعليلية هي املسؤولة عن ارتباطها
بالوجود.

 3ـ «برهان الصديقني باألسلوب السينوي»
نرجو من القارئ العزيز أن يضع هذا بعني االعتبار؛ ألنا سنعود إليه عن قريب.
إليك اآلن الربهان وفق األسلوب «السينوي» بثالث صياغات؛ اثنتان منهام لـ»محمد
تقي املصباح» ،والثالثة ألستاذه «محمد حسني الطباطبايئ».
* «الصياغة األوىل»:
«املوجود إما أن يكون واج ًبا (فهو املطلوب) ،وإما أن يكون ُممكنا (فيحتاج إىل
علة تر ِّجح وجوده .والعلة إما هي الواجب فيثبت املطلوب ،وإما أن يكون ُممكنا
آخر؛ فال بد من انتهاء سلسلة العلل إىل الواجب دف ًعا للدور والتسلسل»[[[.
كل املقدمات املارة ُمستندة إىل يقينيات يأىب
وكام ترى ـ أيها القارئ العزيز ـ َّ
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص .273التعليق رقم . 396
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العقل أن يقبل بخالفها؛ لذا نتجت عنها نتيجة يقينية .وإن أردنا أن نربط الربهان
املار بقالبه ،فسيكون عىل هذه الهيئة:
«لو كان يف الخارج موجود « ُممكن الوجود» ،ال تستوجب ذاته رضورة الوجود،
وال رضورة العدم؛ فال بد أن تكون علته ـ والتي تستوجب رضورة الوجود ـ موجودة».
«ولكن ُممكن الوجود موجود حقا»! «إذن؛ علته املستوجبة للرضورة األزلية موجودة
جز ًما الستحالة الدور والتسلسل».
* «الصياغة الثانية»:
«ممكن الوجود ذاتاً ال يتمتع برضورة الوجود؛ فالعقل عندما يتأمل ماهيته فإنه
يراها متساوية النسبة إىل الوجود والعدم ،ولو أغمض العني عن العلة ملا وجد رضورة
لوجوده»« .فليك يُوجد؛ فال بد أن تسد العلة عنه كافة أبواب العدم؛ أي :ينبغي أن
يُوجب حتى يُوجد ،فال بد له من علة توصل وجوده إىل حد الرضورة حتى يوجد».
«ومبا أن الدور والتسلسل ُمستحيالن؛ إذن فواجب الوجود بالذات موجود»[[[.
بصب الربهان املار يف قالبه:
ولنقم اآلن ِّ
«لو كان يف الخارج موجود ُممكن الوجود ُمستوي النسبة بني الوجود والعدم؛
لكان ال بد أن تكون علته ـ التي سددت عليه كافة أبواب العدم ،وأوجبت وجوده
ـ موجودة الستحالة الدور أو التسلسل»« ،ولكن ُممكن الوجود موجود»! «إذن؛
علته ـ التي ال بد أن تكون واجبة الوجود بالذات؛ دف ًعا للدور والتسلسل ـ موجودة
حتام».
[[[ ـ املصباح محمد تقي :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ج2ص362
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* «الصياغة الثالثة»:
«املاهيات امل ُمكنة املعلولة موجودة؛ فهي واجبة الوجود؛ ألن اليشء ما مل يجب
مل يُوجد»« .ووجوبها بالغري إذ لو بالذات ملا احتاج إىل علة»« .والعلة التي بها يجب
وجودها موجودة واجبة وجودها إما بالذات أو بالغري»« .وينتهي إىل الواجب بالذات
الستحالة الدور والتسلسل»[[[.
ومرة ثالثة؛ أيها القارئ العزيزُ ،يكن مالحظة املستندات اليقينية التي تم بنيان
قواعد الربهان املار عليها .وهذا هو قالب الربهان:
«إذا كان يف الخارج موجود ُممكن ومعلول؛ فال بد أن علته التي أوجدته بعد أن
أوجبت وجوده موجودة»« ،ولكن لدينا يف الخارج موجود ممكن ومعلول»! «إذن؛
واجب الوجود بالذات موجود».

 4ـ «برهان الصدِّ يقني لدى صدر الدين»
ـ أوال :الفوارق بني املنهجني:
«صدر الدين» رأى أنه باإلمكان ابتكار برهان أشد لصوقاً إىل منهج «الصديقني»
من ذاك الذي استعرضنا ثالث هيئات له قبل قليل ،ودعواه هذه أسندها إىل أن
برهان الشيخ الرئيس ناظر إىل مفهوم الوجود وليس إىل حقيقته[[[!
رمبا يغلب عىل الظن أن ُحجة «الشريازي» يف قوله بأن الشيخ الرئيس قد نظر
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :بداية الحكمة ص77
[[[ ـ الشريازي صدر الدين :الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ج6ص14
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يف مفهوم الوجود دون حقيقته كالم خا ٍل من الدقة بناء عىل أن اإلنسان ليس له إال
التأمل يف املفاهيم املنبثقة عن الواقع يف ذهنه .وبعبارة أخرى :لن يسع الشريازي
نفسه إال أن يتأمل يف مفهوم الوجود املرتكز لديه يف ذهنه فام احتج به عىل ابن سينا
وقع فيه كذلك؛ نظ ًرا ألن الباب إىل الواقع ال مير إال عرب املفاهيم الذهنية[[[!
لكننا نعتقد أن «الشريازي» مل يكن ذاك مقصده من اعرتاضه ذاك! فليس ملثل
«الشريازي» أن يفوته أن املنفذ إىل الواقع ليس إال الذهن مبا يحويه من املفاهيم؛
لذا فإن اعرتاضه عىل منهج ابن سينا ليس هذا ،بل أمر آخر وهو :إن «ابن سينا»
قد تح َّرك يف رحلته الفلسفية نحو وجوب الوجوب من خالل التأمل يف «اإلمكان»،
و»اإلمكان» مرحلة ما قبل «وجود» اليشء ،بينام كان ينبغي أن يتأمل يف «وجود»
اليشء؛ ألن السري العقيل إذا كان انطالقه من مرحلة «ما قبل الوجود» ـ عىل فرض
صحتها ودقتها ـ لن تكون يف مصاف دقة النتائج املنبثقة عن االنطالقة من «وجود»
اليشء.
اإلمكان ـ أيها القارئ العزيز ـ كام رشحناه لك سابقا ،وطلبنا منك االحتفاظ
مبا حققناه لك؛ ريثام نعود إليه مجد ًدا؛ وها نحن اآلن نفعل ذلك ،ونؤكد لك أن
«اإلمكان» صفة ال يتصف بها اليشء ما قبل وجوده ،إال يف عامل العقل؛ ألنه قبل
وجوده ليس بيشء حتى يكون شيئا فيكون ُممكنا! بل يتصف به ما قبل وجوده
باالتصاف والتحليل العقليني ،وعندما يوجد أيضً ا ال يكون ُممكنا ،بل واجبًا للوجود
وفق علله التي أوجبت وجوده بنا ًء عىل القاعدة التي ال مجال للشك فيها؛ وهي :أن
«اليشء ما مل يجب مل يوجد» .ومعنى هذا :أن «اإلمكان» تحليل بحت؛ يلزمه العقل
[[[ ـ الحيدري كامل :رشح نهاية الحكمة .تقرير الدروس بقلم :العبادي عيل حمود .ج1ص ،104أيضا أورد هذه
املالحظة غالم رضا فيايض أثناء تعليقه عىل نهاية الحكمة .أنظر :نهاية الحكمة بتصحيح وتعليق غالم رضا فيايض
ج4ص1052
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تحليال ويف مرحلة ما قبل تلبس
للظاهرة ما قبل وجودها[[[ ،ورغم صحته إال أنه يظل ً
اليشء بالوجود.
ومن خالل ما م َّر اكتشفنا إذن أن «اإلمكان» يُالزم عامل التصور والتحليل ،وال يُالزم
الوجود إطالقا[[[« ،وهكذا يتضح عمق النقد الذي طرحه فيلسوفنا للدليل الوجودي
عند ابن سينا ،والقائم عىل التمييز الدقيق واملهم بني وجهي الوجود :االنتزاعي
الذهني ،والحقيقي العيني .هذا النقد الذي استطاع أن يُعيد النسق من جديد إىل
الدليل الوجودي يف الفلسفة اإلسالمية كام سرنى»[[[ ،وما ال يالزم الوجود مل يقبل
«الشريازي» أن يبني برهانه عليه!
هذا األمر جعله يبتكر صياغة أخرى للربهان وفق قاعدتني من قواعد مدرسة
«الحكمة املتعالية» التي أرشق شمسها يف الوقت الذي كانت شمس الفلسفة فيه
عىل وشك الغروب مبوت آخر ممثليها «ابن رشد»[[[؛ وهام:
أصالة الوجود ووحدته.
وجود مراتب لهذه الحقيقة األصيلة واملتصفة بالوحدة[[[.
ولكن ما معنى «أصالة الوجود»؟
ثانياً :أصالة الوجود ووحدته ومراتبه
[[[ ـ مطهري مرتىض :بحوث موسعة يف رشح املنظومة :ج3ص .104مصدر سابق.
[[[ ـ املصدر السابق ج3ص.105
[[[ ـ الشلبي كامل عبدالكريم :أصالة الوجود عند الشريازي من مركزية الفكر املاهوي إىل مركزية الفكر الوجودي
ص140
[[[ ـ املسلم صادق :إبداعات صدر الدين الشريازي الفلسفية ص10
[[[ ـ الحلباوي عيل أسعد  :أصالة الوجود عند صدر الدين الشريازي ص476
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هل توجد بجوارك أيها القارئ العزيز منضدة؟ ألست تجاه هذه املنضدة الواحدة
متتلك يف ذهنك مفهومني عنها؛ وهام« :املنضدة» و»موجودة»؟
بل ،وتجاه سائر الظواهر التي تحف بحياتك كلها ألست تالحظ أن «الظاهرة»
بحد ذاتها ال تفرض عىل ذهنك وجودها ما مل تقم بحمل الوجود عليها؛ فتقول:
«أ» موجود؟ ألست تالحظ أيضً ا أن كل ظواهر العامل ـ والتي ت ُعرف باملاهيات ـ
متباينات عن بعضها البعض؛ فالجبل غري الشجر واألرض غري السامء واملاء غري الرتاب،
ومع هذا فإن لفظ الوجود يقبل أن يحمل عليها كلها بال أدىن تردد؟
هذان املفهومان اللذان ينبثقان يف األذهان تجاه كل ظاهرة ـ ماهية ـ يف العامل
ت ُرى أيًّا منهام يحيك عن واقعية تلك الظواهر حكاية حقيقية؟ أهو «الوجود» ،أم
«املاهيات»؟
قلم وارسم عىل لوحة بيضاء شجرة؛ ولنسألك اآلن هذا السؤال :هل
تناول ً
املتحقق عىل اللوحة بياض عىل هيئة شجرة ،أم شجرة بيضاء انتزعنا من وجودها
فكرة اعتبارية عن «الوجود»؟
إذا كان امل ُتحقق هو البياض؛ فإن ذهننا عندما تأمل حدوده ارتسمت فيه فكرة
عن الشجرة .أما إذا كان املتحقق هو الشجرة؛ فإن ذهننا عندما تأمل فيها ارتسمت
فيه فكرة عن البياض.
املثال األول يحيك عن «أصالة الوجود» ،بينام ليست املاهيات والظواهر الوجودية
إال حدود ذات هيئات تظهر يف أذهاننا ج َّراء تأملنا فيها؛ يف حني أن املثال الثاين يحيك
عن «أصالة املاهيات» والوجود ليس إال فكرة طارئة يف الذهن جراء تحديقنا فيها.
نظرتان شاسعتا االختالف؛ النظرة التي ترى املاهيات وتعتقد أن الوجود ليس أكرث
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من فكرة نشأت منها ترى منت الواقع عبارة عن مجمع هائل من كائنات كلها غري
األخرى؛ فالواقع مملوء بالكرثة التي ال متت إال الوحدة بصلة! بينام النظرة األخرى
التي ترى الوجود فحسب ،وما املاهيات إال حدود وقوالب له ،ترى الوحدة هي
املتحققة ودون إنكار الكرثة ،بل وإمنا إرجاعها إىل الوحدة؛ بحيث أن الكرثة وقعت يف
الوحدة وما به االتفاق هو عني ما به االختالف.
«صدر الدين» برهن عىل رؤيته تلك ـ أعني أصالة الوجود ـ بأدلة ُمحكمة للغاية
نعرض لك ـ أيها القارئ ـ برهانني منها:
ـ األول :أننا عندما نتأمل يف املاهيات تأمالً عقليًّا ،نجدها يف مرتبة ذواتها ال
تستحق صفة الواقعية واملوجودية من ذاتها ،بل بعامل خارجي عنها؛ فلو ُوجدت
هذه املاهيات ،فال شك أن وجودها سيتحقق بالوجود ..فالوجود ال ميكن أن يكون
مفهوما اعتباريا ال واقعية له؛ ألن انضامم أمر اعتباري ال يوجب موجودية اليشء.
وحيث إن هناك ماهيات ُمتحققة؛ إذن فالوجود حقيقة أصيلة منحت للامهية
تحققا[[[.
«مطهري» ،وبعد أن ع َّد الربهان أعاله أهم الرباهني امل ُثبتة ألصالة الوجود؛
أوضحه قائال« :إن نسبة ماهية اإلنسان إىل الوجود وإىل العدم عىل حد سواء ،هذا
بخالف الوجود نفسه؛ فهو عني املوجودية واملوجودية تُتنزع من حاق ذات الوجود؛
فاملاهيات تخرج بربكة الوجود عن حد االستواء إىل الوجود وإىل العدم؛ فكيف ُيكن
أال يكون هو ـ الوجود نفسه ـ أصيال؟»[[[.
[[[ ـ شريواين عيل :دروس يف بداية الحكمة ص .53و حسن :عيل الحاج :الحكمة املتعالية عند صدر املتألهني
الشريازي ص194
[[[ ـ مطهري مرتىض :رشح املنظومة ص .42مصدر سابق.
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ـ الثاين :إننا نشهد تبياناً بني املاهيات يف هذا العامل؛ فالثلج ماهية غري ماهية
الربودة ،وماهية الفن تختلف عن ماهية اإلنسان ،وماهية الكتابة غري ماهية القراءة.
ومع ذلك؛ فإننا نربط بني هذه املاهيات املختلفة عرب «الوجود»؛ فنقول :الثلج بارد،
اإلنسان فنان ،والكاتب قارئ..وهكذا!
لـو مل يكـن الوجـود ذا حقيقـة السـتحالت الوحـدة الحقيقيـة بين املاهيـات
املتباينـة؛ ففـي الوقـت الـذي تختلف فيه ماهية اإلنسـان عـن ماهية الفـن والكتابة
والقـراءة ،وإذا بهـا كلهـا تجتمـع فيـه بإضافة وضميمـة الوجود؛ فيكـون لدينا وجود
واحـد ميتـا ُز بكونـه إنسـانًا وفنانًـا وقارئًـا وكاتبًـا؛ فكيف يحصـل هذا والوجـود فكرة
اعتباريـة ليسـت حقيقيـة ،واالتحـاد حقيقي وواقعي بين تلك املاهيات على تباينها
مـن خلال الوجود؟
إذن؛ الوجود حقيقة أصيلة[[[.
وبعــد تشــييد «أصالــة الوجــود» ،نهــض «الشـرازي» مبســؤولية تشــييد قاعــدة
«وحــدة الوجــود» ومراتبــه التــي ال تخرجــه عــن وحدتــه إطالقــا ،تعــرف هــذه
القاعــدة بـ«الوحــدة يف عــن الكــرة والكــرة يف عــن الوحــدة»[[[ ،وأســاس الربهــان
قائــم عــى أنــه وبعــد أن ثبتــت أصالــة الوجــود تثبــت معهــا وحدتــه؛ إذ ال نقيــض
للوجــود غــر العــدم ،والعــدم ال وجــود لــه فــا ضــد للوجــود .وهكــذا يكــون منفر ًدا
يف مــن الواقــع الــذي لــن يتشــكل إال منــه ،وإذ تثبــت وحدتــه يثبــت معهــا أنــه ال
مثيــل للوجــود وال ضــد إذ ال يكــون العــدم مثيلــه ألنــه ليــس بــيء ،والضــد ينبغــي
أن يكــون شــيئا حتــى يكــون ضـ ًّدا ،بينــا ال يُقابــل الوجــود إال العــدم ،وإذا ال يكــون
[[[ ـ املصدر السابق ص43
[[[ ـ الحلباوي عيل أسعد :أصالة الوجود عند صدر الدين الشريازي ص414
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لــه مثيــل فــا تكــون لــه أجـزاء؛ ألن مــا فرضنــاه جــز ًءا عــاد إىل الوجــود ،وال معنــى
ألن يكــون الــيء مرك ًبــا مــن ذاتــه[[[!
إذن؛ من أين ينشأ النقص يف العامل؟ إنه ناشئ من تدين مراتب الوجود.
ومن أين ينشأ النقص يف النور؟ إنه ينشأ من تدين مراتب النور عن املنبع .هذا
كل ما يف األمر.
هذا التدين يُسبب نشوء «الظل» الذي ال يعني إال فقدان النور ،فكام أن النور
حقيقة واحدة وسائر مراتبه من الدانية إىل القاصية كلها ال تخرج عن «النورية».
هكذا الوجود أيضً ا؛ فكل مرتبة من مراتب النور رغم أنها تختلف عن األخرى من
جهة شدة النورانية وضعفها ،إال أنها كلها تشرتك يف النورانية .إذن؛ لقد وقع االمتياز
يف «ما به االشرتاك»؛ فإذا كان األمر هكذا حقيقة ،فسوف يقع تغيري مهم يف نظرتنا
للعامل (أوالً) ،ولبعض أرساره (ثانيا).
فأما رؤيتنا للعامل فها هو ذا «مطهري» يُوضح التغيري الذي طرأ فيها بقوله« :يف
ضوء هذا البيان ،يتضح أن الفيلسوف حينام يتأمل عامل الوجود ويتفحصه بنظرة
فلسفية دقيقة؛ فسوف يكتشف يف الخطوة األوىل الحقيقة الوجوبية ،ومن ثم يتلمس
املمكنات ،وإذا أراد امليض يف رحلته الفلسفية العقلية؛ فمن امل ُحتم عليه أن يتخذ
لم إلثبات وجود املمكنات عىل أن وجود املمكنات ليس مرحلة ثانية بعد
الواجب ُس ً
وجود الباري ،بل تجليات لذات الباري»[[[.
لعلك ال تكون أيها القارئ العزيز يف حاجة إىل أن ندلك عىل مستند «مطهري»
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :نهاية الحكمة ج1ص38
[[[ ـ مطهري مرتىض :رشح املنظومة ص 362مصدر سابق
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يف دعواه بأن أول ما يكتشفه العقل بنا ًء عىل أصالة الوجود هو الوجود الواجبي؛
فالدعوى مبنية عىل أن الوجود حقيقة أصيلة واحدة رغم كرثتها ،وال ضد وال ند لها،
بسيطة ال أجزاء لها .إذن؛ نحن أمام الوجود الذي يفرض ذاته من حاق ذاته ال من
أمر وراءه .ولكن ـ وباملقابل ـ فلعلك يف حاجة إىل تبيني دعواه بأن ما سوى الله فهو
تجليات ذاته؛ لنرتكه هو ـ أعني «مطهري» نفسه ـ يوضح األمر وبلغته ،إنه يقول:
«حقيقة الوجود تعادل الوجوب الذايت األزيل؛ أي أن طبيعة الوجود تقتيض الكامل
الالنهايئ ،والزم كامل وفعلية حقيقة الوجود هو تجليه وظهوره ،والالزم الذايت للتجيل
والظهور هو النقصان واملحدودية والتأخر وكل هذا يساوق املعلولية»[[[.
إذن؛ الوجه املنطقي للمسألة ليس« :من أين نبعت العلة املستغنية عن الحاجة»؟،
وإمنا الوجه املنطقي لها هو :أن الوجود ينبغي أن يكون مستغنيًا عن االحتياج؛ ألنه ال
يتكئ إىل حقيقة ينبع عنها؛ إذ ال غري لها ،وغريها (أي :العدم) ال وجود له؛ فالوجود
أي :ليست له نهاية .وأما ما سواه فهو مراتب من الفقر الوجودي
كامل ال ح َّد له؛ َّ
ُمتعلقة به تعلق االحتياج ،وبالتايل فهي ليست إال مظاهره[[[.
وبهذا األسلوب تعود العلية إىل مظهرية الوجود الواجبي ،ويعود رس وجوب
الوجود يف الوجود الواجبي إىل «االستغناء الذايت» ،بينام يعود رس االحتياج فيام سواه
إىل «الفقر الوجودي»[[[ .ويُصبح الفارق الدقيق بني «واجب الوجود بالذات» وما
سواه ،هو الفارق الذي يكون بني اليشء والاليشء؛ بنا ًء عىل أن كل ما سواه فقر محض
وتعلق احتياجي به ،وبالتايل فإن كل ما يف غريه فمنه وبه.
[[[ ـ املصدر السابق ص382
[[[ ـ املصدر السابق ص382
[[[ ـ املصدر السابق ص382
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أيها القارئ العزيز ،بعد هذا التغيري الكبري الذي وقع يف رؤيتنا :هل يُعد قالب
«إذا كان مثة موجود ،فإن واجب الوجود موجود»؛ يُناسب هذه الرؤية الجديدة؟
لقد سبق ـ وعند استعراضنا لقالب «برهان الصديقني» ،كام ص َّممه «عبوديت» ـ
ذكرنا بأننا سنورد عليه مالحظة ،وحان اآلن وقت إيرادها:
«القالب الذي ص َّممه «عبوديت» ألجل أن يستوعب صيغ برهان الصديقني،
عىل دقته وجامله ،ال يتسق مع برهان الصديقني الذي ص َّممه «الشريازي»؛ ذلك
ألنه قالب يُصب فيه برهان ينطلق من «إذا كان هنالك مثة موجود» ،بينام ـ وبعد
االنقالب الذي أوجده «الشريازي» يف القضية ـ وجعلها تطفح بأصالة الوجو؛ فالحركة
الفلسفية ال تبدأ من «موجود» غارق يف مرحلة «التأخر»؛ ألن طبيعة الوجود توأم
الغنى اآلن فمالحظة املوجود املتأخر عن حقيقة الغنى لن يُجدي!
وحتى لو افرتضنا أنه «إذا كان مث َّة موجود» ،فليس بالرضورة أن يكون موجو ًدا
غارقاً يف التأخر ،بل املوجود بقطع النظر عن مرتبته .أقول :حتى لو افرتضنا ذلك ،فإن
هذا الفرض أيضً ا لن يجدي؛ ألنه طبقا ألصالة الوجود ،فقد تم التحقق من أن منت
يتبق للعقل مسو ٌغ يسوغ له حركته من «إذا كان
الوجود يساوق الغنى التام؛ فلم َ
مثة موجود»!
بالطبع؛ ليس ذلك يعني أن صياغة الربهان طبقاً ألصالة الوجود ال يُقبل أن متر
من خالل «إذا كان مثة موجود» ،ولكن قصارة ما يف األمر أنه حينها لن تكون تلك
الصياغة متينة للغاية ومتوافقة مع اكتشاف أصالة الوجود.
«العقل الفلسفي امل ُعتمد عىل املعرفة الوجودية انطالقاً من أن الوجود وجود،
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يقودنا قبل كل يشء إىل الله ،وهو أول موجود نتعرف عليه»[[[؛ لذا تو َّجب تصميم
قالب يتسق متا ًما مع هذا اإلنجاز الجديد يف عامل الفلسفة .وها نحن نعرض اآلن
القالب الذي يقبل أن يُصب فيه هذا األسلوب الجديد يف الربهنة ،ومبنهجية تق ِّدم
الوجود الواجبي وأظهرته عىل أي أمر آخر ،عرضً ا أول ًّيا ال يستغني عن مزيد من
التطور والرتميم:
«منت الواقع ليس إال وجود الواجب بالذات»« .وما سواه ،فمحض فقر وارتباط
به».
ثالثا :الرباهني
وليك يتأكد القارئ العزيز أن بنية الربهنة ينبغي أن تسلك هذا االتجاه ،طاملا
أنها تتمحور حول قاعدة أصالة الوجود وتصطبغ بها ،وها نحن نضع بني يديه صيغة
الربهان كام ص َّممه امل ُبتكر له ـ أعني« :صدر الدين» نفسه ـ عىل أن نعقبه بصيغتني
لهذا الربهان من تصميم «محمد حسني الطباطبايئ» أحد أبرز وأشهر رجال مدرسة
«الحكمة املتعالية» ورشاحها أيضا»
1.1تقرير صدر املتألهني« :الوجود كام م َّر حقيقة عينية بسيطة ال اختالف بني
أفرادها عىل ذاتها إال بالكامل والنقص والشدة والضعف ،أو بأمور زائدة كام
يف أفراد ماهية نوعية ،وغاية كاملها ما ال أتم منه ،وهو الذي ال يكون متعلقاً
بغريه ،وال يتصور ما هو أتم منه؛ إذ كل ناقص ُمتعلق بغريه ُمفتقر إىل متامه.
تبي فيام سبق أن التامم قبل النقص ،والفعل قبل القوة ،والوجود قبل
وقد َّ
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج1ص . 339مصدر سابق .أنظر التعليق رقم 15

262

نقدية في كتاب «التصميم العظيم»
صمم األعظم  -قراءة
َّ
ال ُم ِّ

العدم .وبني أيضً ا أن متام اليشء هو اليشء وما يفضل عليه .إذن؛ فالوجود
إما ُمستغنٍ عن غريه ،وأما ُمفتقر لذاته إىل غريه .واألول واجب الوجود؛
وهو :رصف الوجود الذي ال أتم منه وال يشوبه عدم وال نقص .والثاين :هو
ما سواه من أفعاله وآثاره ،وال قوام ملا سواه إال به ملا م َّر أن حقيقة الوجود
ال نقص لها ،وإمنا يلحقه النقص ألجل املعلولية؛ وذلك ألن املعلول ال ُيكن
[[[
أن يكون يف فضيلة الوجود مساوياً لعلته»
2.2تقرير «الطباطبايئ» األول« :حقيقة الوجود التي هي أصيلة ال أصيل دونها،
ورصفة ال يُخالطها غريها لبطالن الغري فال ثان لها ،واجبة الوجود لرضورة
ثبوت اليشء لنفسه وامتناع صدق نقيضه ـ وهو العدم ـ عليه :وجوبها إما
بالذات أو بالغري ،لكن كون وجوبها بالغري ُخلفًا؛ إذ ال غري هناك ،وال ثانٍ لها؛
فهي واجبة الوجود بالذات»[[[.
3.3تقرير الطباطبايئ الثاين« :وأوجز ما قيل يف أن حقيقة الوجود إما واجبة ،وإما
تستلزمها .إذن؛ فالواجب بالذات موجود وهو املطلوب .ويف معناه ما ق ِّرر
بالبناء عىل أصالة الوجود أن حقيقة الوجود التي هي عني األعيان ،وحاق
الواقع حقيقة ُمرسلةُ ،يتنع معها العدم؛ إذ كل مقابل غري قابل ملقابله،
والحقيقة املرسلة التي ميتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات؛ فحقيقة
الوجود الكذائية واجبة الوجود بالذات وهو املطلوب»[[[.
وميكنك ـ أيها القارئ الكريم ـ إجراء ُمقارنة رسيعة بني املنهجني املتبعني
[[[ ـ الشريازي صدر الدين :الحكمة املتعالية .ج6ص .15مصدر سابق
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :بداية الحكمة ص63
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :نهاية الحكمة ج2ص277
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ونتائجهام لدى كل من «ابن سينا» و«صدر الدين» ،ولن يطول تأملك للتأكد من أن
واح ًدا منهام يفوق اآلخر يف أن يكون أقرب إىل منهج الص ِّديقني يف رؤيتهم للوجود.

 5ـ «برهان الصدِّ يقني وأصل الواقعية»
أودع «الطباطبايئ» حاشية عىل تقرير «الشريازي» للربهان ذاك؛ ع َّدها البعض
رش ًحا للمنت كام فعل «مطهري» عندما علق عىل «أصول الفلسفة»[[[ ،بينام ع َّده
البعض برهاناً كامالً من نوع «برهان الصديقني»[[[ .وسوا ًء اتفقنا مع هؤالء أو مع
أولئك؛ فإن ما ال ميكن إنكاره هو أن حاشية «الطباطبايئ» جاءت مبتكرة للغاية من
خالل إقامتها للربهان عىل قاعدة «أصل الواقعية» ،وهذه االلتفافة تجعل الربهنة
[[[
بهذا األسلوب تسبق «أصالة الوجود» بخطوة.
قالب هذا الربهان أيضً ا هو ذاك الذي ص َّممناه؛ ليك يستوعب كل محاولة تبدأ
بالسري الفلسفي من الوجود والواقعية التي ال تقبل النقض والفناء.
إليك أيها القارئ العزيز «الحاشية» ،وسنزيدك بصيغة أخرى لهذا الربهان ،كام
حققها صاحبها يف «أصول الفلسفة»:
1.1الربهان كام يف حاشية الطباطبايئ عىل الحكمة املتعالية:
«هذه هي الواقعية التي ندفع بها السفسطة ،ونجد كل ذي شعور مضط ًرا إلثباتها،
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج3ص .330مصدر سابق .انظر التعليق رقم 15
[[[ ـ عبوديت عبد الرسول :النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية .ص .131مصدر سابق.
[[[ ـ آميل عبدالله جوادي :األستاذ العالمة العالمة الطباطبايئ .سريته الفلسفية.ترجمةاىل العربية :الصاوي صالح،
ضمن مجلة الثقافة االسالمية عدد  1ص.97
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وهي ال تقبل البطالن والرفع لذاتها؛ حتى أن فرض بطالنها ورفعها ُمستلزم لثبوتها
ووضوحها؛ فلو فرضنا بطالن كل واقعية يف وقت أو ُمطلقا كانت حينئذ كل واقعية
باطلة «واق ًعا» (أي :الواقعية الثابتة) ،وكذا السوفسطي لو رأى األشياء موهومة أو
شك يف واقعيتها؛ فعنده األشياء موهومة واق ًعا ،والواقعية مشكوكة واق ًعا (أي :هي
ثابتة من حيث هي مرفوعة) .وكان أصل الواقعية ال يقبل العدم والبطالن لذاته؛ فهو
واجب بالذات .فهناك واقعية واجبة بالذات واألشياء التي لها واقعية مفتقرة إليها يف
واقعيتها قامئة الوجود بها .ومن هنا؛ يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات
رضوري عند اإلنسان ،والرباهني املثبتة له تنبيهات بالحقيقة»[[[.
 .2الربهان كام يف أصول الفلسفة واملذهب الواقعي:
«إن واقعية الوجود ـ التي ليس لدينا أي شك يف ثبوتها ـ ال تقبل النفي إطالقا ،وال
يُحمل عليها العدم»« ،وبعبارة أخرى :واقعية الوجود ـ بدون أي قيد ـ هي واقعية
الوجود ،وال تصري (ال واقعية) بدون قيد ورشط»« ،وحيث إن العامل عابر ،وكل جزء
من أجزائه يقبل النفي؛ فهو ليس عني تلك الواقعية التي ال تقبل النفي ،بل يتوفر عىل
الواقع بواسطة تلك الواقعية ،وبدونها ال يحصل عىل أي نصيب من الوجود»« ،عىل
أننا ال نعني بذلك وحدة الواقعية مع األشياء أو حلولها ونفوذها فيها ،أو أن بعض
الواقعية ينفصل ويتصل باألشياء ،بل نعني أنها نظري النور الذي تيضء به األجسام
املظلمة ،وتظلم بدونه ،ويف الوقت ذاته ال يخلو مثال النور هذا من القصور يف بيان
املقصود .وبعبارة أخرى :إن ذاته عني الواقعية ،والعامل وأجزاؤه يُصبح واقع ًّيا به،
وبدونه يصبح عدما وفراغا» .و»النتيجة :العامل وأجزاء العامل يف استقالله الوجودي
وواقعيته يتكئ عىل واقع هو عني الواقعية وهو بذاته واقع»[[[.
[[[ ـ الشريازي صدر الدين :الحكمة املتعالية .ج6ص .14مصدر سابق .أنظر التعليق رقم ( )3يف الهامش.
[[[ ـ الطباطبايئ محمد حسني :أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ج3ص .330مصدر سابق.
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ليأذن لنا القارئ العزيز بإضاءة بعض جوانب الصياغتني املارتني برشح ال يخرج
عن الحكمة املأثورة« :خري الكالم ما قل ودل».
انطلق الربهان يف هيئتيه من «أصل الواقعية» موصوفة بكونها «موجودة بنحو
عبت «الحاشية» عن ذلك« ،ال تقبل البطالن والرفع لذاتها»،
ال تقبل الشك»؛ فقد َّ
وعبت عنها صياغة «أصول الفلسفة»« :ال تقبل النفي إطالقا» .وهذا يعني أن يف كل
َّ
محاولة إنكار لوجود الواقع اعرتافًا رصي ًحا بوجوده.
الخطوة التالية لهذا الربهان؛ كانت« :فك رابطة أي موجود يف العامل بالنحو الذي
يكون سب ًبا يف منح الواقعية واقعيتها؛ وذلك عرب إثبات أن «نفي أي يشء يف هذا العامل
ال يستلزم نفي أصل الواقعية» ،الذي تفنيده يساوي التناقض».
واإلثبات يف الحقيقة ليس غري تنبيه؛ ذلك ألن هذه الواقعية التي نعرتف بها نحن
جمي ًعا ونأىب أال تكون ،ونعلم أن إنكارها يساوي التناقض ،غري ُمرتبطة بالكائنات
الخارجية التي ال يرى عقلنا أن القول بنفيها ،يساوي القول بالتناقض! يف الوقت الذي
ال يُقر عقلنا بالتناقض إال بالقول بنفي أصل الواقعية[[[.
وبالخطوتني املارتني فحسب من وجهة نظرنا ،نكون قد بلغنا شاطئ النتيجة؛
وهي أن «أصل الواقعية واجبة الوجود بالذات ،والعامل بتامم أجزائه يستقي واقعيته
منها» ،ولكن «عبوديت» فضَّ ل أن يبلغ هذه النتيجة بعد الخطوة الرابعة[[[.
إىل ها هنا ،نكون قد فرغنا من التحقيق يف مسائل هذه التعليقة أيضً ا.
والحمد لله رب العاملني.

[[[ ـ عبوديت النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية ج3ص .92مصدر سابق
[[[ ـ املصدر السابق ج3ص93
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