




اختراُق عقل...





اختراُق عقل...

د. أحمد إبراهيم

دالئُل اإليمان في مواجهة شبهات الملحدين والمتشكّكين



 

الطبعة األولى

1440هـ

مضمون الكتاب يعبر عن رأي مؤلفه

ال يعبر بالضرورة عن رأي المركز



Breakthrough the mind اختراُق�عقل��
D/ Ahmed Ibrahim د.�أحمد�إبراهيم�

ترجمة�مركز�دالئل

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، 
أو استخدام  أقراص مضغوطة  أو  الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة  التصوير  ويشمل ذلك 
أي وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.

Arabic Language Translation Copyright © 2016 for Dalail centre

Islam and the Destiny of Man 

Copyright © The Breakthrough the mind 1994.

Published by The Islamic Texts Society, Cambridge, UK.

Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with Dalail cen-

tre. No part of this book may be reproduced in any form without the written 

permission of the original copyright holder.





تصدير

النّاس لسنوات وسنوات،  لتقود توّجهات ماليين  البشرّية  أفرزتها  التي  العقول  كثيرٌة هي 
وسواًء أكانت تلك القيادة في الخير أم الّشر إّل أّن العاقل يسعى للنّظر في أيٍّ منها وعرضه على 
أولّيات الفكر القويم والرأي الّسديد ليرى مدى اّتساقها مع العقل والفطرة، ومدى خلّوها من 

التناقض في ذاتها من عدمه.

ولذلك: كانت الحاجة الماّسة لمثل هذه السلسلة من )أطروحات فكرية(...

وفي�هذا�الكتاب، يتجّول بنا أحُد أصحاب األقالم الّشابة - د. أحمد إبراهيم - في دلئل 
اإليمان المتنّوعة؛ للّرد على شبهات الملحدين والمتشّككين الِعلمّية والفكرّية والشرعّية كما 
سنرى مًعا، وبأسلوب يجمع بين قّوة الطرح، ودّقة الّتوثيق، ومنطقّية الُحّجة، مع سعة الّطالع 
أكبر نقاط ضعف نظرّية  تاّم لواحدة من  البيولوجيا والفيزياء والّرياضيات. وإتقان  العلمي في 
أوراق  له  والتي  الُمشتركة،  الموارد  مأساة  وهي  أل  منتقديها  بين  اشتهارها  عدم  رغم  الّتطّور 

علمّية فيها، وهي ِمن أْجمل ما خّطته يمينه في هذا الكتاب.

مركز دالئل
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هذا الكتاب...

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور 

أنفسنا وسيئات أعاملنا، َمن هيد اهلل فهو املهتدي، وَمن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ل إله 
إّل اهلل، وحده ل رشيك له، وأشهد أّن نبّينا حممًدا عبده ورسوله.

أّما�بعد:

  فاخرتاق�عقل هو كتاب يعرض شيًئا من احلُجج واآليات الّدالة عىل وجود اخلالق
ع� أبًدا�إىل�حرص�تلك�األدّلة،�وليس�هذا�يف�وْسْ والّدالة عىل صّحة اإلسالم )والكتاب�ال�هيدف�
أحد( ولعّله لن يأيت بأدّلة جديدة عن تلك التي فَطَر اهلل عليها الناس مجيًعا، أو تلك التي دّلنا اهلل 

عليها يف الكتاب العزيز؛ فنحُن لسنا بحاجٍة إىل ُحجج جديدة فقد أتّم اهلل دينه، قال تعاىل:

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ ﴿
ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ
ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ﴾ 
}املائدة:3{. ول شّك أّن أدّلة وجود اخلالق من أهّم املطالب الّدينية؛ فعليها سيشّيد الّصُح اإليامين 
فهي أّول ما يدخل يف مقصود اآلّية الكريمة، لكنّها كغريها من أصول الّدين حتتاج إىل َمن ينقي 
رسول  قال  ضّدها،  إيرادات  من  يستحدث  ما  ليدفع  حجّيتها  ويبّي  الّشوائب،  من  هبا  علَق  ما 
اهللr: )إّن�اهلل�يبعث�هلذه�األّمة�عىل�رأس�كّل�مائة�سنة�َمن�جيّدد�هلا�دينها))1) فاملقصود بالّتجديد 
يف احلديث ليس اخرتاع أصوٍل جديدة هلذا الّدين؛ وإّنام إحياء الّدين يف نفوس الناس باستنباط 
واستخراج العالج والّدواء ألمراض األّمة من داخل هذا امَلعي الذي ل ينضب، والبحِر الذي ل 
جيّف، أل وهو الكتاب العزيز والسنّة املطهرة. فكتاُب »اخرتاق عقل« من جنس تلك الكتب التي 

 ،)4/522( المستدرك  في  والحاكم   ،)3740( برقم  المالحم  كتاب  في  أبوداود  أخرجه   - صحيح   (1(
حه األلباني  نن واآلثار، ص )52(، والخطيب في تاريخ بغداد )2/61(، وصحَّ والبيهقي في معرفة السُّ

في سلسلته )599(، )2/150).
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تستيضء باحلُّجة البالغة التي أوحى هبا اهلل إىل نبّيه ورسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص، لكي يعالج بذلك الشبهاِت 
املعارصة حول قضايا اإليامن، وبالّتأكيد لن يكون هذا الكتاب األخرَي يف بابه؛ فهذه من سنن اهلل 
املاضية يف خلقه إىل أْن يرث األرض وَمن عليها، وسيظّل الّصاع دائًرا بي احلّق والباطل، وستظّل 
البرشّية تثري اإليرادات عىل تلك احلُجج الّراسخة الّدامغة عىل طول مسريهتا يف هذه احلياة الّدنيا 
ليجد َمن يف قلبه مرض شيًئا يتعّلق به، ويْشَغب به عىل الربهان الّساطع، لكنّنا قد ألفنا أن نجد 
املصنّفات يف الّرد عىل البدع واملحدثات، أو رّبام تكون أحياًنا يف الّرد عىل املسترشقي من اليهود 

والنّصارى لكنّنا مل نألف وجود كتب يف الّرد عىل اإلحلاد والالدينية. 
وسبُب ذلك أّن أصل تلك النّبتة اخلبيثة نبت�بعيًدا�عن�ديار�اإلسالم، ولكن يف عصنا هذا 
عن  بعضها  واحلضارات  الّثقافات  تعزل  عوائق  ول  حواجز  هناك  يعْد  فلم  قريًبا  البعيُد  أصبح 

بعض، فبات واجًبا علينا معاجلة تلك القضية. 
بها  يقول  هرطقة  أو  سفسطة  مجّرَد  كان  السابقة  العصور  في  اإللحاد  أّن  وهو  آخر  سبٌب  وهناك 
شخٌص هنا أو هناك، أو تعتقد به مجموعٌة منعزلة في أحسن أحواله، لكنّه اليوم ليس كذلك، فما ُيعرف 
اآلن باإللحاد�الجديد له منّظروه وُدعاته، فهو ل يطمع في أْن يجد له مكاًنا منعزًل في أحد جوانب الفكر 
البشري؛ وإّنما يريد أن يتصّدر المشهد، فهو يهاجم الّدين ويهاجم اإليمان بوجود الخالق ويورد اإليرادات 

في إطارات فلسفّية وعلمّية مّما يحتاج إلى َمن يتعقب هذا كّله ليرّده على قائله، والله المستعان.
لماذا نواجه اإللحاد؟

هذا�الّسؤال�له�صياغات�متقاربة�وخلفّيات�متباعدة:�
أّن معنى  للفكر اإلحلادي، ويظّن  العداء  نواجه�اإلحلاد؟(: مستنكًرا  يسأل )ملاذا� َمن  فهناك 
فلنرتك كّل شخٍص  نعاديه، ويقول  نحاربه، ول  الباطل، ول  نبّي بطالَن  أّننا ل  العتقاد  حرّية 

وقناعاته، وهذا خلٌل كبري يف العقيدة، وخلٌل كبري يف فْهم حقيقة وخطورة الفكر اإلحلادي.
تلك  معاجلة  يف  احلوارّية  الّطريقة  مستنكًرا  اإللحاد؟(:  نواجه� )لماذا� يسأل  َمن  وهناك 
القضية، ألّنه يرى أّن هؤلء ل جيب الّتعامُل معهم إّل بالّسيف فقط، ول حاجة للحوار، ول 
بمناقشة اإلحلاد ول  امللحدين وليس  بالتخّلص من  أْن حيارب اإلحلاد  احلُّجة، وينبغي  إلقامة 
كّلها،  للبرشّية  واهلداية  النّور  محل  هي  وظيفتها  األّمة  هذه  أّن  يستحرْض  مل  وهذا  أسسه،  هبدم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعاىل:  قال  عليها،  احلُّجة  وإقامة 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ﴾ }آل�عمران:110{

وهناك َمن يسأل )ملاذا�نواجه�اإلحلاد؟(: تعجًبا من مواجهة اإلحلاد بالّرغم من أّن املالحدة 
قلة قليلة، وهذا عجٌب ُعجاب؛ فلو كان املالحدة قّلة أو كثرة فام عالقة هذا بالّتصدي للفكر نفسه، 
ورسد ما يف ديننا من ُحجج اإليامن؟ وهل ديننا يلتفت للعدد؟ فدائاًم تذكر الكثرة مذمومة؛ قال تعاىل: 
﴿ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئ﴾ 
األمم،� )ُعرضت�عىل� قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبي  عن  عباس  ابن  عن  مسلم  صحيح  يف  وكام  }األنعام:116{ 
فرأيت�النبّي�ومعه�الرهيط،�والنبي�ومعه�الرجل�والّرجالن،�والنّبي�وليس�معه�أحد..))1) فإقامة 
احلُّجة ل عالقة هلا بالعدد، وكذلك الستشهاد بالقّلة والكثرة ليس معياًرا إلثبات الّصواب أو 

اخلطأ، فلو أّن يف هذا العامل ملحًدا واحًدا لوجَب علينا إقامُة احلُّجة عليه.

غالبّية  أن  من  بالّرغم  اإلحلاد  مواجهة  من  تعجًبا  اإلحلاد؟(:  نواجه� )ملاذا� يسأل  َمن  وهناك 
الّشبكة  عىل  الفرتايض  العامل  يف  وخاّصة   - العربّية  جمتمعاتنا  يف  نواجههم  الذين  املالحدة 
العنكبوتّية - هم من املراهقي اجلَهلة، وهذا أقول له إّن هناك من املالحدة الغربيي َمن حصَل 

عىل أعىل الّشهادات، فهل ستغرّي رأيك اآلن وتواجه اإلحلاد؟

من  كثيًرا  أّن  من  بالّرغم  المواجهة،  من  تعجًبا  اإللحاد؟(:  نواجه� )لماذا� يسأل  َمن  وهناك 
أّن  ويرى  روافض)2)،  أو  يهود  أو  نصارى  ُهم  بل  مالحدة؛  ليسوا  أنهم  ثبت  العرب  المالحدة 

بغير حساب )6175(، ومسلم في  ألفا  الجنة سبعون  باب يدخل  الرقاق،  البخاري في صحيحه، كتاب  أخرجه   (1(
صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ول عذاب )1/199).

ا في حواراتنا معهم في اإلنترنت وتحيزهم الواضح كّل منهم إلى دينه أو مذهبه  هذا األمر لمسناه كثيًرا جدًّ  (2(
الحقيقي إذا تم الطعن فيه كما يطعنون في اإلسالم الُسـني، وللدرجة التي قد تصل إلى الحظر والستبعاد 
بصورة مكشوفة لكل متبصر، وكان من أشهر َمن كشف بعض هوياتهم وحقيقتهم األخ كميل )صلحد 
سابقًا( وكان ملحًدا مشهوًرا لديهم بتخصصه الفيزيائي، ولكن ساءه الفساد وضحالة األخالق التي تمأل 
تجمعاتهم، فقرر كشفهم بعد قضاء أكثر من ثالث سنوات معهم )وقد أسلم لحًقا في حوار علمي بيني 

وبينه ولله الحمد والمنة( ومن مواضيعه التي كشف فيها حقيقتهم من 2012م هنا:
 http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?50323

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?50404 :وهنا أيضًا  
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هذا كاٍف للّرد على الّشبهات التي أثاروها ورّوجوا لها، وهذا عجيٌب أيًضا فكأّنه يقول بما أّنهم 
نقّلدهم في عدم إلحادهم، حّتى ولو لم نعلم دليَل  الشبهات ولم يلحدوا فسوف  علموا تلك 
بطالن ما أوردوه!! وهذا في الحقيقة منطٌق غريب، وإذا كان هؤلء غيَر مخلصين لباطلهم فكْن 

أنت مخلًصا للحّق الذي معك، وتعّلم أدّلة صّحته، وعّلمها لغيرك.

وهناك َمن يسأل )ملاذا�نواجه�اإلحلاد؟(: احتقاًرا لإلحلاد وتسفيًها له، وهذا وإْن كنّا نؤّيده يف اعتقادنا 
لسفه الفكر اإلحلادي؛ إّل أّننا نخالفه يف الّتقليل من خطره، ألّنه فكر ُيصف من أجل نرشه ما ل يعلمه 
إّل اهلل من األموال، وُتذّلل له كّل الصعاب، وُيقّدم يف مجيع القوالب املمكنة، من أّول األبحاث األكاديمّية 
إّن اإلحلاد خطٌر  للّصغار. فعندما نقول  تقّدم  التي  الكارتون  الّتطّور وصوًل إىل أفالم  التي تدعم نظرّية 
ينبغي مواجهته؛ فنحن ل نعّظم من حمتواه الفكري، ولكنّنا ندرك اجلهود اجلبارة التي تبذل من أجل نرشه، 
ويف املقابل املسلمون يف غفلٍة تاّمٍة عن هذا اخلطر، بل ومنهم َمن يرى هذه اجلهوَد املقاومة لإلحلاد مضيعة 
الفكر اإلحلادّي متهافًتا، فال  النّفوس، وما دام  أّنه ما دام اإليامن بوجود اخلالق فطرة يف  للوقت، ويظّن 

داعَي لرسد األدّلة عىل وجود اخلالق، ول حاجة للّرد عىل الّشبهات التي يثريها املالحدة.

األصنام  فعبادة  كتًبا،  أنزل  ول  رساًل،  اهلل  أرسل  ملا  صحيًحا  الفكر  هذا  كان  لو  اهلل  ولعمُر 
اهلل  توحيَد  إّن  بل  املتي،  الفلسفي  بالبنيان  وليست  العميق،  بالفكر  ليست  واحليوانات  واألشجار 
بالعبودّية مَلن أقّر بربوبيته؛ يشء مغروس يف الفطرة، فام الّداعي إلقامة الرباهي عليها إًذا؟ وما الداعي 
إلرسال الّرسل وخوِض احلروب من أجل ذلك؟ لكّن احلقيقة أّن الفطرة تتبّدل، فعن أيب هريرة قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما�من�مولود�يوَلد�إاّل�عىل�الفطرة،�فأبواه�هُيّودانه�أو�ُيـنرّصانه�أو�ُيمّجسانه،�كام�
تنتج�البهيمة�هبيمة�مجعاء�هل�حتّسون�فيها�من�جدعاء( ثّم يقول: )فطرت�اهلل�التي�فطر�النّاس�عليها�
ال�تبديل�خللق�اهلل�ذلك�الدين�القيم))1). ومعنى ل تبديل خللق اهلل هنا أي ل تبدلوا خلَق اهلل، فهي 

خرب بمعنى الطلِب كقوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ }آل�عمران:97{

فهذه هي وظيفُة الرسل أن ُيذّكروا بآيات اهلل كام قال نبي اهلل نوح - عليه الّسالم - لقومه: 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱٻ 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولد المشركين )1319(، ومسلم، كتاب   (1(
القدر، باب معنى كّل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين )2658).
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ڄڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
بذُل  فعلينا  ورسِله،  اهلل  أنبياء  من  الرّشيف  املرياث  هذا  ورثنا  َمن  املسلمي  ونحن  }يونس:71{، 

الغايل والنّفيس من أجل إقامة احلُّجة وحُماربة كّل فكرة باطلة هّدامة.

فأسأُل اهلل تعاىل أن ينتبَه املسلمون ملا حُياك هلم ولدينِهم، ويقوموا بواجبهم جتاه أنفسهم وجتاه 
غريهم، فهناك َمن ل يكّل عن العمل ليَل هنار لينرش الباطل، وأسأل اهلل أْن يستخدَمنا ول يستبدل 

بنا، ول نكون ممّن قال اهلل فيهم: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ی ی ی﴾ }حممد:38{

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

صّحة  وعىل   ، اخلالق  وجود  عىل  الداّلة  األساسّية  الرباهي  بعَض  سيتناول  الكتاب 
الكتاب  هذا  عن  غنًى  يف  هم  بل  استيعاُبه،  اجلميع  وْسع  يف  الكتاب  من  القدر  وهذا  اإلسالم، 
التي يوردها املالحدة  أيًضا - اإليرادات  أصاًل لتحصيل هذا القدر، ولكّن الكتاب سيتناول - 
والالدينّيون عىل تلك األدّلة، ومن ثّم سيفنّدها، وهذا سيتطّلب التوّغل يف قضايا علمّية وفلسفّية 
شائكة، وتعقيدات قد يصعب عىل اجلميع اإلملاُم هبا، وقد يستهوي البعض املوضوعات العلمّية 
املوضوع  فيكفيَك يف  العلمّية وهكذا..  الفلسفّية دون  اآلخر  البعَض  الفلسفّية، ويستهوي  دون 
الذي ل يستهويك أْن تعلم املفاتيح والكلامت الّدللّية اخلاّصة به، ول تسقطه بالكلّية؛ ألّن هذا 
هذا  يف  بتوّسع  تبحث  أن  األيام  من  يوٍم  يف  أردَت  إذا  واجلهد  الوقت  من  الكثري  عليك  سيوّفر 
بشبهات حول هذا  إليه سائاًل جاءك  ترّد  أن  أيًضا  دقيًقا، ويمكنك  فهاًم  تفهمه  أْن  أو  املوضوع، 

املوضوع سّببت له الشّك يف دينه أو ما شاَبه ذلك.

بالفعل عىل ِمن مالحدة  الكتاب هي أسئلة ُطرحت  التي وردت يف  أخرًيا، معظم األسئلة 
أو أسئلة ُطرحت من مسلمي  املواقع اإللكرتونية،  العاّمة عىل  الثنائّية واحلوارات  املناظرات  يف 

لالستفسار ودْفع الّشبهات.

أحمد إبراهيم

* * *





الفصُل األوّل
طبيعُة وخصائص األدلّة على وجود الخالق
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الفصُل األوّل
طبيعُة وخصائص األدلّة على وجود الخالق

بالّتفصيل؛ ألّن هذه  يتناول األدّلة ذاهتا  الفصل سيتناول منهجّية األدّلة اإليامنّية، ولن  هذا 
اجلزئّية جيب معاجلُتها أوًل قبل اخلوض يف أّي حوار مع ل أدرّي أو ملحد أو حتى مسفسط ينكر 

كّل يشء، وإّل فلن يكون للحوار أّي ثمرة إْن مل تكن هناك أسٌس يتوافق عليها الّطرفان.

وقد قّص القرآن الكريم علينا من تعنّتات أهل الكفر قدياًم يف اقرتاح أدّلة بعينها ل يؤمنون إّل 
إذا أتتهم هبا األنبياء، وحّتى لو أتى األنبياء بتلك األدّلة املقرتحة فسيستمّر هؤلء عىل ُكفرهم، كام قال 
فرعون: ﴿گگگڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾ }الزخرف:53{ 
فبدًل من مناقشة أدّلة موسى - عليه الّسالم - حييد فرعوُن عن هذا مقرتًحا أدّلة أخرى يزعم أهّنا هي 
التي تفيد العلم يف قضّية نبوة موسى، وأّنه لو حتّقق وقوعها فسيتبعه، وكذلك كان يقول الكافرون 

دائاًم ألنبيائهم، إّن الّدليل الّصحيح عىل نبّوتكم هو أن تعيدوا آباءنا األموات إىل احلياة ﴿ڍ ڌ 
وكذلك  }اجلاثية:25{  گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
طلب مرشكو قريش من النّبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص أْن يفّجر هلم من األرض ينبوًعا، إىل آخر تلك القرتاحات 
التي ل تنتهي ول تزيدهم إّل كفًرا وعناًدا ﴿ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ
ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ
ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھ
احليدُة  ےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ﴾ فهذه 
عن مناقشة الّدليل باقرتاح دليل آخر تتضّمن الّطعَن يف منهجّية الّدليل، وتوحي بأّن األدّلة التي أتى 
هبا الرسُل ابتداًء ل تفيد اليقَي أو العلم، وكأهّنا جمّرد ُمرّجحات أو احتاملت، أو رّبام مغالطات، 
لكن إذا أردتم أْن تثبتوا تلك القضّية فعليكم أْن تّتبعوا هذا األسلوب الذي نقرتحه، فهكذا فقط 
يمكُن إثبات أو نفُي هذا األمر الذي نتجادل حوله، واليوم يامرس أهُل الكفر طريقتهم القديمة 
نفَسها يف حماولة إظهار األدّلة اإليامنّية عىل أهّنا أدّلة ناقصة أو حمتوية عىل خلٍل أو مغالطات، فهي 
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يف النّهاية ل تؤّدي الغرَض املقصود منها، وبدًل من تفنيدها بشكل مفّصل يرّدوهنا بشكل جُممل 
بتصنيفها عىل أهّنا تّتبع منهجّية خاطئة، ويقرتحون ُهُم املنهجّية الّصحيحَة التي ينبغي أْن يتبعها أّي 
دليٍل صحيح مقبول، فيقولون مثاًل إّن األدّلة التجريبّية وحدها هي الّطريق إىل معرفة أّي حقيقة، 
وبام أّننا ل يمكننا التحّقق من وجود اخلالق جتريبيًّا فال يمكن اعتباُر وجود اخلالق حقيقة، ول قيمة 
ألّي أدّلة يقّدمها املؤمنون عىل ذلك، ولن نكّلف أنفسنا حّتى عناء الرّد عليهم، فيقول لك امللحد 
املنهُج  انَس هذا األمر، لكْن هل فعاًل  أو  الالأدرّي أحرض يل دلياًل جتريبيًّا عىل وجود اخلالق  أو 
التجريبي هو الطريَق الوحيد للمعرفة؟ وهل هو قادٌر عىل استيعاب كّل أنواع احلقائق؟ سنناقش 
هذا بعَد قليل. وهناك َمن يقول ملاذا كانت كّل األدّلة عىل وجود اخلالق استدللّية؟ إذا كان اهلل يريد 
منّا أن نؤمن به؛ فلامذا ل نراه جهرًة وينتهي األمر؟ أليس الّدليل احلّس املبارُش أقوى أنواع األدّلة 
وأنسبها لقضّية مصريّية مثل هذه؟ وهناك َمن يبالغ يف األمر فيصُل إىل حّد الّسفسطة، ويفقد اليقَي 
يف كّل يشء، فهو ل يرىض حّتى بالعلوم التجريبّية ول باملشاهدات احلسّية، ول يدري هل هذا 
العامل حقيقي فعاًل أم هو وهٌم يف رأسه، فهو ل يعرف طريًقا لليقي يف أّي يشء، وعىل هذا فالذي 
يطالبه باليقي فهو يطالبه بيشء غري صحيح، أو غري ممكن عىل األقّل يف نظره. وهناك َمن يزعم أّنه 
ل يوجد أّي أدّلة حقيقّية يف قضّية اإليامن باخلالق، وإّنام غايُة ما يف األمر أّنه توّسل باملجهول وملء 
للفجوات املعرفّية ليس أكثر. فكّل هؤلء يطعنون يف منهجّية وُحجّية أدّلة اإليامن، ول يناقشوهنا 
بشكل تفصييل أو بشكل مبارش، فام هو الرّد عىل هؤلء؟ وما هي مكانة األدّلة اإليامنّية يف احلقيقة؟ 

هذه القضايا وغريها سيعاجلُها هذا الفصل بإذن اهلل تعاىل.

هل اإليمان بالخالق مرتبٌط بأصل كّل العلوم والبدهّيات؟

من فضِل اهلل  أّنه ل يكّلف نفًسا إّل وسعها، ومّلا كان حتقيُق اإليامن مكلًفا به كّل 
عاقٍل كان جيب أن يكون يف وسع كّل عاقٍل حتصيله مْهام كان ضعيَف العقل بسيَط الّتعليم، 
فسبحان الكريم احلليم. ولذلك جعل اهلل األدّلة عىل اإليامن فطرّية يعلُمها اإلنساُن كأساس 
ألّي علم )مثل دليل الّسببّية كام سيأيت بيانه( فالبدهّيات التي بنى عليها اإلنسان كّل علومه 
ومعارفه تدّل عىل اخلالق قبل أن تدّل عىل أّي يشء آخر، فال يمكن أْن يعلم اإلنسان شيًئا إّل 
وقد بناه عىل تلك األسس التي هي يف ذاهتا أدّلة عىل اإليامن، فيبقى كّل مشّكك يف أدّلة اإليامن 

بي أمرين:
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1 -  إّما أن ينكر كّل علٍم َعِلَمه قبل أن ينكَر أدّلة اإليامن، ويف هذه احلالة ل يسعه أْن يزعم أّن 
رأيه يف قضّية اإليامن له قيمة.

2 -  وإّما أن يقبل بتلك األسس عندما يتكّلم يف أّي علم، يف حي يرفضها نفسها عندما يتكّلم عن 
قضّية اإليامن، فيظهر بذلك تناقُضه وكربه وجحوُده وعناده.

وهذا يبّي مدى قوة ُحجّية أدّلة اإليامن، وهذا الرتباط الوثيق بي أدّلة اإليامن وبي البدهّيات 
التي بنى اإلنسان عليها علوَمه، جيعل أدّلة اإليامن تزداد قّوة كّلام زاد علم اإلنسان وزادت معرفته. 
وهذا نقيُض ما يزعمه الالدينيون حيث يزعمون أّن اإليامن بنَي عىل الّتصورات البدائّية لإلنسان، 
وأّنه ينحص كّلام زادت علوم اإلنسان واتسعت مدارُكه، لكّن احلقيقة عكُس ذلك متاًما، فكّل 
معلومة حيّصلها اإلنسان ينبغي أن تذّكره بتلك األصول التي بنى عليها معرفَته، وينبغي أن تؤّكد 
معرفة  يف  هناك يشء  فليس  املعريف،  الّصَح  هذا  اإلنساُن  عليها  شيد  التي  األصول  تلك  صّحة 
اإلنسان إّل وهو مبنّي عىل بدهية السببية، فإذا كانت السببّية أحَد أدّلة وجود اخلالق وهي أصل 
العلوم واليقينّيات، فأّي يشء يف معارفنا قد تواترت عليه أدّلة بقّوة األدّلة عىل وجود اخلالق؟ ل 

يشء بالتأكيد.

ولعّل هذا - واهلل أعلم - ما أشار إليه موسى، عليه السالم، أثناء دعوة الفراعنة، قال تعاىل: ﴿ڤ 
كنتم موقني  إْن  أي  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ 

بأّي يشء فيجب أن توقنوا قبَله بوجود اهلل وألوهيته.
تفسري فتح القدير:�أي:�إْن�كنتم�موقنني�بيشء�من�األشياء�فهذا�أوىل�باإليقان)1)

تفسري الكّشاف: )إن�كنتم�موقنني�بيشء�قّط�فذا�أوىل�ما�توقنون�به�لظهوره�وإنارة�دليله ))2)

تفسري الّطربي: يقول: إن�كنتم�موقنني�أّن�ما�تعاينونه�كام�تعاينونه،�فكذلك�فأيقنوا�أّن�ربنا�هو�
رّب�الساموات�واألرض�وما�بينهام)))).

تفسير فتح القدير، للشوكاني )1/1055).  (1(

تفسير الكشاف، للزمخشري )4/386).  (2(

تفسير الطبري )19/344).  (((
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فيا َمن تّدعي العلم بأّي يشء، ما الذي أّسست علمك عليه؟ أليس عىل بدهية الّسببية. والسببّية 
تدّل أّول ما تدّل عىل وجود اخلالق، ولذلك كان اإليامُن باهلل أوىل اليقينيات وأصَلها. وهناك فائدٌة 
أخرى عظيمة يف إبصار التالزم والرّتابط بي أدّلة اإليامن وبي البدهيات، أل وهي استقاللّيتك يف 
هذه املعرفة، واستغناؤك عن الناس يف حتصيلها، فال يرّضك أّنك خالفت َمن علمت أّنه أكثر منك 
ينفعه يف  املعرفة ل تستطيعها، ول  فروٍع من  ينفعه يف حتصيل  الكفار؛ ألّن ذكاءه وعلمه  ذكاًء من 
املجادلة حول األصول والبدهّيات؛ ألّنه ل يمكن نقُض األصول بالفروع، والبدهّيات هي األساس 
الذي يبنى عليه كّل علٍم أو معرفة، فالكّل أمامها سواء )إّل إذا كان يقول إّن فروع علمه هي التي 
بّينت انفصاَل أدّلة اإليامن عن البدهّيات التي نقر هبا مجيًعا فهذه قضّية أخرى( فمعلومة أّن »الكّل 
أكرب من اجلزء« يتساوى يف معرفتها أبلُد النّاس وأكرب العباقرة، فال يعّلق البليد علَمه هبا عىل موافقة 
العبقري عليها، وإّنام يوقن هبا، ول حيتاج يف ذلك إىل رأي أحد، وهذا يف حّد ذاته يضمُن للجميع 
 Appealالنّجاَة من فتنٍة عظيمة وهي التبعّية بدون بينة، أو ما ُيعرف بمغالطة الحتكام إىل الّسلطة
to Authority، فبمجّرد أْن يقول العامل الفالين أو العظيم العاّلين بقوٍل ما يف أحد األمور؛ يصبح 

هذا القوُل حقيقة راسخًة ل جدال فيها عند البعض لألسف ممَّن عطلوا عقوهَلم، رغم أهّنم ل يعلمون 
دلياًل واحًدا عىل صّحة هذا القول، وبدًل من أْن يكون قوُل هذا الشخص حمّفًزا هلم للبحث عن األدّلة 
التي قادته ودفعته ليقول بقوله هذا؛ حيدث العكُس متاًما وتغَلق القضّية بالكلية، فتكون النهاية بدًل 
من أن تكون البداّية استناًدا لقول هذا الذي عّظموه، ولذلك مل يكن هؤلء معذورين عند اهلل يوم 

القيامة، قال تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ )األحزاب: 66 - 67 )

الفرُق بين الفطرة أو البديهة؟ وبين األفكار البدائّية عن األشياء؟

يمكن تشبيُه الفطرة بنقطة مضيئة )1) تبدأ من عندها رحلُة كّل إنسان خلقه اهلل، وهذه النّقطة 
فيها اخلري كّله، وفيها كراهية الرّش، وهذا يظهر جليًّا يف براءة األطفال )قال�رسوُل�اهلل�ملسو هيلع هللا ىلص: ما�من�

  كما قال ابن القيم في كتابه »اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية« في قول الله  (1(
﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
نورالفطرة  النور،  على  }النور:35{والنور   ﴾ حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

الصحيحة، واإلدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب. انتهى.
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مولود�إاّل�يوَلد�عىل�الفطرة....))1). ويف تلك النّقطة املضيئة القواعد األساسّية التي جتعل الفهم 
يستقيم، ومتّكن اإلنسان من العلم والفهم والبتكار، وفيها البدهّيات التي يستعملها اإلنسان يف 
حياته بكّل نجاح وبدون أْن يتكّلف مشّقة الستدلل عليها. فتكون هي األساس الذي يبني عليه 
اإلنساُن بنيانه الذي سيشّيده يوًما بعد يوم أثناء رحلتِه يف الّدنيا. ول شّك أّن هناك َمن سينحرف 
بالبنيان بعيًدا عن أصوله، وهناك َمن سيستقيم عىل األصول. ولذلك وألهّنا نقطة البداّية، وألهّنا 
أعمق نقطة بداخلنا؛ فعندما يتوب أحُد الكّفار من كفره ويدخل اإلسالَم يشعر براحة شديدة كأنه 
كان مسافًرا لزمٍن طويل ثّم عاد إىل دياره. وللسبب نفسه أيًضا يلجأ املرشكون هلل وحده، وينسون 
بأكثر  يستمسُك  الشديد  اإلنسان يف وقت اخلوف  الّشديدة؛ ألّن  األزمات  ما يرشكون يف وقِت 
األشياء رسوًخا يف نفسه، فال جيد نقطة أعمق من هذه النّقطة املضيئة التي بدأ من عندها رحلته 

تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  قال  ليستمسك هبا، 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ }يونس:12{ 

وقال كذلك: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  أيًضا:  وقال  }اإلرساء:67{،  ٿ﴾  ٿ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۉ ې ې﴾ }الزمر:8{
أو  الفطرة  وبي  البدائية،  الّتصورات  بي  اخللط  وهي  اخلطورة  غاّية  يف  نقطة  هناك  لكّن 
لقبوله  احلّق ومهيًئا  ملعرفة  ا ومهيًئا  منذ ولدته جيعله مستعدًّ اإلنسان  الفطرة يف  البدهية، فوجود 
وملحّبته، وذلك يكون يف شتى املجالت وباألخّص يف جمال معرفته بربه ومعرفته بدينه، لكنّه ل 
جيعله عامًلا بكّل يشء، ول جيعله معصوًما منّزًها عن الّتصورات اخلاطئة عن نفسه وعن الكون من 
حوله. ولذلك بّي احلّق تبارك وتعاىل أّن اإلنسان يولد وهو ل يملك شيًئا من العلم، ولكّن اهلل 
وهبه أدواِت العلم من السمع والبص )أدوات حسّية جتريبّية لريصد الظواهر( والفؤاد )أدوات 
تربطها(،  التي  والّروابط  األشياء  بي  الفوارق  ويعلم  الظواهر  تلك  ويفرّس  ليفهم  عقلّية حتليلّية 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعاىل:  فقال 

في  ومسلم   ،)1319( المشركين  أولد  في  قيل  ما  باب  الجنائز،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   (1(
وأطفال  الكفار  أطفال  موت  وحكم  الفطرة  على  يولد  مولود  كّل  معنى  باب  القدر،  كتاب  صحيحه، 

المسلمين )2658).
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أبًدا  ينبغي  األشياء ل  البدائّية عن  فالّتصورات  }النحل:78{  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ 
اعتبارها فطرًة أو بدهية ألّن هذا سيحّوهلا إىل حّق أخربنا به اهلل - تبارك وتعاىل - بطريق الفطرة، 
وهذا باطٌل ل شّك فيه. وعندما يبّي العلُم الّصحيح أّن هذا الّتصور خاطئ، فسيظّن َمن خلط بي 
الفطرة وبي الّتصورات البدائّية أّن الفطرة غرُي صحيحة، وبالتايل يكون ذلك قدًحا يف هذا الّدليل 
من أدّلة اإليامن. وهذا يتّم استغالله من قبل املالحدة بالفعل يف زعم أّن الّدين ما هو إّل تصّور 

بدائي سيتكفل العلم بالقضاء عليه يف يوم من األيام. 

فمثاًل عندما ينظر اإلنساُن إىل الشمس والقمر فيجدمها يتحّركان، وينظر إىل األرض فيجدها 
ثابتة، فيظّن أّن اهلل فَطَرنا عىل العتقاد بأّن الشمس تدور حول األرض، وهذا باطٌل ألّن ذلك ما 
هو إّل تصّور بدائي عن تلك األشياء ل أكثر ول أقّل. ولو سألت شخًصا أعمى عن املوضوع 
فلن خيرَبك بأّن الشمس تتحّرك أو ل تتحرك، بالّرغم من أّن األعمى قد فطره اهلل عىل نفس ما فطر 
امُلبص عليه. وكذلك األمُر نفسه حول تصّورنا عن األلوان من حولنا، فنحن ننظر إليها فنجدها 
تصبغ األشياء باألخرض واألصفر واألمحر فنحسبها صفة ذاتّية لتلك األشياء، واحلقيقة أهّنا امتّصت 
باقي األطوال املوجّية من األشعة الضوئّية التي سقطت عليها وعكست الّلوَن الذي نراه صابًغا 
هلا، وكذلك األشياء الّسوداء امتّصت كّل األشعة ومل تعكس شيًئا. ولو سألت األعمى عن ألوان 
األشياء كذلك فلْن جييبك بيشء، فهذا يدّلنا عىل أّن هذه ما هي إّل تصورات بدائّية عن األشياء 
واملوجات،  األجسام  طبيعة  وعىل  الزمان  عىل  يطبق  قد  نفسه  واألمُر  فطرة.  وليسْت  حولنا  من 
وعىل أشياء كثرية غرّيت العلوم تصّوراتنا عنها، وعارَض كثريون هذه العلوم بسبب خلطهم بي 
التصّور البدائي وبي الفطرة أو البدهية. وىف املقابل طعن البعُض اآلخر يف البدهّيات كّلها مستنًدا 

إىل تلك العلوم وما بّينته من فساد تصّوراتنا البدائّية، وكال الفريقي عىل خطأ. 

لماذا ال نرى الله جهرًة، أو تكون أدلّة وجودِه مباشرة؟

فلن  مشاَهَدة؛  حسّية  أدّلًة  اهلل  وجود  عىل  العقلّية  الستدللّية  باألدّلة  نستبدل  أن  أرْدنا  لو 
يكون هناك عمٌل للعقل ول لإلرادة والختيار، ولن يكون هناك جماٌل لختبار اإلنسان الذي مّيزه 

اهلل بحمل تلك األمانة عن سائر املخلوقات - والتي هي العقل - وجعل هذه الدنيا اختباًرا له.

يراه  كام  العاقل  ويراه  اإلنسان،  يراه  كام  احليوان  فرياه  اليّشء  إبصار  يف  يتساوى  فاجلميُع 
إليها حواّسه.  التي وصلت  باملشاهدة  العاقل فقط هو َمن يستدّل عىل يشء آخر  املجنون، لكّن 
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والغرُض دائاًم من أّي اختبار هو إظهار ما متايز فيه امُلخترَبون بعضهم عن بعض وليس ما متاثلوا 
فيه. فكانت األدّلة الستدللّية هي املناسبَة لختبار هذا اجلنس البرشي ألهّنا تستهدف العقل وهو 
اليشء املختلف يف اإلنسان عن سائر املخلوقات، وهلذا فإّن املكّلف بمعرفة اهلل تعاىل هو العاقل 
فقط، وأّما املجنون فهو معذور ألّنه ل يمتلك األداَة التي متّكنه من ذلك. والّطريقة الستدللّية 
هي طريقٌة علمّية مّتبعة يف كّل العلوم، فنحن مل نَر اجلاذبّية ول اجلسيامت دون الّذرة، لكنّنا نعلم 
بوجودها ونعرف صفاهتا من خالل الستدلل بآثارها عليها. فالّطريقة الستدللّية يتحّقق هبا 
فقط،  احلسّية  املشاهدات  يف  القاطعة  الّصحيحة  األدّلة  حص  َمن  عىل  يرّد  وهذا  العلم،  حتصيُل 

وجعل األدّلة الستدللّية غري كافّية لتحصيل العلِم واليقي. 

الّرد على زعم عدم اليقين في أّي شيء:

التي  تتحّقق من األسس  أن  يستحيل  أّي يشء ألّنه  اليقُي يف  يمكن  أّنه ل  يزعم  َمن  هناك 
تسمعه  قد  الكالم  وهذا  الستقرائّية.  املعلومات  عىل  ينطبق  نفسه  واليّشء  معرفتك  عليها  تبنى 
يقول لك  مثاًل  فتجُده  الفلسفّية والعلمّية ومل حيْط هبا علاًم  من مراهٍق سمع بعض املصطلحات 
الّصحة؛ ألّن  النسبّية ألينشتاين، وهذا كالٌم فارغ متاًما من  النّظرّية  إّن احلقيقة نسبّية مستنًدا إىل 
النظرّية النسبّية ل عالقة هلا من قريٍب أو بعيد بكون احلقيقة نسبّية أو غري نسبية، وأّي شخص 
يفعل هذا فاعلم أّنه ل يعرف عن النظرّية النّسبّية سوى اسمها، ولعّله كذلك سمع عن مبدأ قابلّية 
Falsifiability لكارل بوبر، وأّن العلوم قائمة عىل الشّك دائاًم، وأّن النظرّية العلمّية ل  الّتفنيد 
يمكن إثباهتا إثباًتا هنائيًّا وإّنام فقط توجد أدّلة تؤّيدها، فمثُل هذه العبارات اخلاطفة قد تؤدي إىل 
هذا املفهوم الّتعميمي للشّك يف كّل يشء. لكن احلقيقة أّن األمر ليس كذلك؛ فكّل هذه العبارات 
الّسقوط يف مغالطة  ينبغي  أّنه ل  املقصود  أدّلة عىل علومنا احلالية، ولكّن  نملك  أّننا ل  تعني  ل 
كّله  أوروبا  يف  نراه  الذي  البجُع  كان  فإذا   ،Inductive Generalizationالستقرائي الّتعميم 
أبيض اللون فال ينبغي أن نقطَع بأّن البجع ل يمكن أن يوجَد بلون آخر ألّنه قد يكون أسوَد يف 
أسرتاليا. وكذلك ل ينبغي رفُض األدّلة التي تفند ما نعتقد صّحته، ولكن إذا كانت أدّلة صحيحة 
فال نرّدها باألدلة املؤيدة ألّن الّدليل املفنّد أقوى من املؤّيد. وهذا كالٌم صحيح ل غباَر عليه ول 
يؤّدي إىل هذا الغلو الذي ذهب إليه َمن فقد اليقي يف كّل يشء. وسوف أرضب مثاًل جيمع كّل 

األفكار السابقة ليّتضح للقارئ أين ذهَب هؤلء الّتائهون، وأين ينبغي أْن يذهب العقالء:
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فمثاًل النّسبّية الكالسيكّية جلاليليو هي تلك التي نعلمها مجيًعا من خالل خربتنا بالّتعامل مع 
الرّسعات التقليدية، فنحُن مجيًعا نعلم أّننا إذا كنّا نسري برسعة 100 كيلومرت يف الّساعة ومّر بجوارنا 
يف الجّتاه نفسه يشء يسري برسعة 200 كيلومرت يف الّساعة؛ فسوف نراه يسري برسعة 100 كيلومرت 
يف الّساعة، وإذا كان يسري يف الجّتاه املعاكس فسنراه يسري برسعة 300 كيلومرت يف الّساعة. فاحلاصل 
أّن الرّسعات ختتلف باختالف حركة الّراصد، لكن إذا تعاملنا مع الرّسعات الكبرية التي تقرتب 
قياس  أّن هناك خلاًل يف  الّضوء( فسنشعر  )0.8 و0.9 و0.99 من رسعة  الّضوء  ا من رسعة  جدًّ
الرسعة، وأّن هناك ثّمة شيًئا خاطًئا، حّتى إذا بدأنا نتعامل مع رسعة الّضوء وقعنا يف ُمعضلة عجيبة 
ا، وهي أّن رسعة الّضوء دائاًم ثابتة، فلو أّننا نسري بام يقارب رسعة الّضوء ومّر بجوارنا شعاع  حقًّ
ضوء فسنراه يسري بجوارنا برسعة الّضوء املعتادة نفسها التي نقيسها لو كنّا واقفي عىل األرض!! 
وهذا سيحدث أيًضا لو مّر يف الجتاه املعاكس!! هذه املشاهدة هي التي نقضت نسبّية جاليليو التي 
ا يف خرباتنا اليومّية. وبّينت لنا أّن هذه املفاهيم والقواني التي  كنّا - وما زلنا - نراها صحيحة جدًّ
كنّا نظنّها صحيحة يف مجيع األحوال؛ هي يف احلقيقة غري صحيحة إّل يف حدوٍد معينة، وذهبنا إىل 
طريقة أخرى لوْصف احلركة والّزمان واملكان وهي نسبّية أينشتاين الذي بحث عن حّل مناسب 
 Length contractionوالطول ينكمشTime dilation يتباطأ  الزمن  أّن  هلذه املعضلة، ووجد 
كّلام اقرتبت احلركة من رسعة الّضوء، فالزمُن ليس شيًئا ثابًتا كام كنّا نظّن؛ وإّنام رسعة الّضوء هي 
بأّن  تقول  بل  نسبي،  يشء  كّل  بأّن  تقول  ل  النسبّية  فالنظرّية   Light speed invarianceالثابتة
رسعة الّضوء ثابتة وليس الزمان واملكان كام كنّا نظّن. وبالتايل فليس هناك إطاٌر قصوري مرجعّي 
مطلقAbsolute frame reference كام كانت ميكانيكا نيوتن تصّور الكوَن عىل أّنه مرسح كبري 
جتري عليه األحداث، فالنّظرّية النسبّية استبدلت بالثوابت املعهودة ثوابَت أخرى ومل تنِف الّثوابت 
بالكلّية كام يظّن الناس من اسمها. فهذه القابلّية للعلم بأْن يتّم استبدال النظريات القائمة فيه بأخرى 
العلوم  فالسفة  يعنيه  ما  هي  سبقتها،  التي  النّظريات  وفنّدت  هلا،  املؤيدة  األدّلة  قّدمت  ُمستحدثة 

بقابلّية الّتفنيد، ول يعنون أبًدا أّنه ل دليل صحيًحا عىل يشء.

 لكْن إذا طرحنا كالَم املراهقي جانًبا، وذهبنا نستطلع كالَم الفالسفة، فسنجد أّن بعض الفالسفة 
بالفعل قد رفعوا راية الّتشكيِك هذه قدياًم وحديًثا، وقد جتد بعض العلامء يستشهدون بمثل هذه األفكار 
يف كتبهم العاّمة أو لقاءاهتم الّتلفزيونية، لكنّك لن جتدهم يفعلون ذلك يف أبحاثهم امُلحكمة أو يف كتبهم 

األكاديمّية ألّن هذا الغلو ل عالقة له بالعلم ول بالعقل يف احلقيقة كام سأبّي اآلن بإذن اهلل.
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الالأدرّي حين يأوي إلى ركنه الشديد !!

يظّن الالأدرّي دائاًم أّن له ركنًا شديًدا يمكنه أْن يأوي إليه حي حتارصه احلجج، وهذا الّركن 
الّشديد هو اإلغراق يف الالأدرّية ظنًّا منه أّنه يمكن السرتسال يف التشكيك إىل ما ل هناية، سواء 
كان هذا الّتشكيك يف بدهيّيات ومسّلامت املنطق والعقل، أو كان يف استقرائنا للواقع. لكّن احلقيقة 

أّن األمَر ليس كام يظنّه الالأدرّي أبًدا.

فلنفرض أّن هناك حواًرا بي مؤمن اسمه عمرو ولأدرّي اسمه زيد، وأّنه أصبحت حّجة 
الّشديد  ركنِه  إىل  الالأدري  فسيلجأ  مثاًل..  النّقيضي  اجتامع  عدم  ملسّلمة  حتمّية  نتيجة  املؤمن 

ويشّكك يف هذه البدهيّية لكي يفّر من اإليامن الذي باتت قيوُده تلوح يف األفق.

ويقول: وما يدرينا أّن مسّلامت املنطق صحيحة؟

فيقول عمرو: عذًرا.. ما هو معنى أْن تشّكك يف أّن اليّشء ل يمكن أن يكون نقيضه؟

يقول زيد: معنى ذلك أّن اليشء يمكن أن يكون ول يكون عىل صفٍة ما يف عاملٍ ما، أو كوٍن 
آخر، أو....

أّنك  قصدت  ولكن  بسؤايل،  ذلك  أقصد  مل  الالأدرّي،  عزيزي  حلظة  حلظة..  عمرو:  يقول 
احتكمت لنفس القاعدة التي حتاول نفَيها وأنت ل تدري.

يقول زيد: كيف؟

يقول عمرو: ألّنك عندما حتاول الّتشكيك يف استحالة اجتامع النّقيضي تنطلق من اعتقاٍد أّن 
هناك تناقًضا بي العتقاد بأّن النّقيضي جيتمعان، وبي اعتقاد أهّنام ل جيتمعان، وأّنك إذا اعتقدت 

بأحد العتقادْين كنت غري معتقٍد بنقيِضه ألّن النقيضْي ل جيتمعان.

احلاصُل أّنك ل يمكن أن تستمّر يف الّتشكيك إىل ما ل هناية كام يبدو للوْهلة األوىل، وإّنام 
ستجد نفسك يف النّهاية حتتكم إىل نفس املسّلامت التي تريد نفَي صّحتها، وذلك ألّن هذه املسّلامت 
متعّلق  أمٌر  فهي  بعقولنا،  اكتشاَفها  نحاول  التي  نفُسها  احلقيقة  وهي  نفسه،  املعريف  املكّون  هي 
ألّنه  هبا  الّتالعب  نحاول  عندما  بصالبتها  نصطدم  ولذلك  عقولنا،  عن  مستقّلة  ذاته  بالوجود 
بدوهنا ل وجود ول معنى ول معرفة ول حقيقة، فهذه املسّلامت ليست بعض املعرفة، وإّنام هي 



32

ا بي أن يتوّقف عقله بالكلّية عن وظيفته  املعرفة نفسها، وهي احلقيقة نفسها فيكون الالأدرّي خمرّيً
التي هي املعرفة، أو يسّلم بوجود حقيقة مستقّلة عنه زرعت أصوهَلا ومفاتيَحها يف عقله عىل شكل 
مسّلامت فال يستطيع العقُل الّسرَي خطوة واحدة إّل إذا وجَد الّطريق الذي يمكن الّسرُي فيه حتي 

لو كانت تلك اخلطوة نحو الّشك فال سري بدون طريق.

زيد: كّل البدهيّيات قد تكون غلط ألّنه ل يوجد وسيلة نتأّكد هبا من صّحتها غري عقولنا، 
فنحُن  عليها،  حتكم  أْن  يفرتض  التي  املسّلامت  نفس  إىل  حتتكم  أن  جُمربة  األخرى  هي  وعقوُلنا 
لتحصيل  ل  أم  صحيحة  وسيلة  فعاًل  هي  هل  نعلم  ل  أّننا  رغَم  عقولنا  استخدام  عىل  جمربون 

املعرفة، وبالّتايل ل يمكننا أْن نوقن يف أّي يشء، وينبغي أْن نظّل متشّككي دائاًم يف كّل يشء.

هذه  إّن  قلنا  إذا  أّننا  وهو  ا،  جدًّ هاّم  يشء  إىل  تنتبه  مل  ولكنّك  كذلك،  ليس  األمُر  عمرو: 
املسّلامت صحيحة أو خاطئة أو حّتى قلنا ل نعلم هل هي صحيحة أم ل؛ فجميع هذه اخليارات 

= أّن املسّلامت صحيحة. 

ألّن وجود خيارات متاميزة إذا وقع أحُدها ارتفع نقيضه، يعني أّننا مازلنا نحتكم للبدهية عدم 
اجتامع النّقيضي.

وهذه القاعدة هي معنى املعرفة نفسه، وهي معنى مستقّل ليست من اخرتاع العقل، وإّنام من اكتشافه؛ 

لنا  تنقله  ما  يرفض  َمن  فيأيت  حولنا،  من  األشياء  اكتشاف  يف  احلواّس  استخداِم  مثل  متاًما 
حواّسنا، فهذا مُمكن لكن َمن يرفض استخداَم احلواس نفسها يف الكتشاف ل حيّق له “اخرتاع” 
استقراء آخر، فإّما أن تستخدم العي يف الرؤّية وإّما أن تغلقها، لكن أْن تستخدمها يف السمع أو يف 

عدم رؤية األشياء التي تراها؛ فهذا ُهراء ل معنى له.

نفُس اليّشء وقع مع استخدام العقل يف اكتشاف واستقراء املعاين بدًل من الواقع، فالنّتيجة 
طريق  عن  املسّلامت  يف  الّتشكيك  يف  العقل  استخدام  عن  عبارة  هي  إليها  أنَت  وصلَت  التي 
نفسها  املسّلامت  وباستخدام  العقل  باستخدام  ذلك  فعلت  لكنّك  نفسه،  العقل  يف  الّتشكيك 

كأسس هلذا الّتشكيك.

فإّما أن تستخدم العقَل يف استقراء املسّلامت وإّما أّل تستخدُمه يف أّي يشء، لكنّك ل يمكن 
أن تستخدمه يف الّتشكيك يف املسّلامت.
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وبالّتايل�ستبقى�نقطة�النّهاية�هي:

1 - أنا أستخدُم عقيل، واملسّلامت صحيحة.

2 - أنا ل أستخدم عقيل يف أّي يشء. 

ولْن تكون نقطُة النّهاية أبًدا هي أنا أستخدم عقيل واملسّلامت مشكوٌك فيها.

فهو  اخليارات،  يعرض عليه  الذي  اخليارات ألّن عقله هو  كّل  نتيجَة  يرفض  أْن  أراد  وَمن 
بذلك مل يكتشْف أّن املنطق خطأ، وإّنام كّل ما فعله هو التوّقف عن اكتشاف املنطق ليس إّل.

زيد: انظْر يا عمرو إىل أّي نتيجٍة مهام كانت يف أعىل درجات اليقي، ثّم أخربين 

كيف عرفت أّن هذه النتيجة صحيحة؟ 

عمرو: ألّن مقّدماهتا صحيحة. 

زيد: وكيف عرفت أّن مقّدماهتا صحيحة؟ 

عمرو: عن طريق استخدام عقيل.

زيد: وَمن أدراك أّن عقلك أداة صحيحة للحكم؟ 

هو  الّصحيح  الستنتاج  فإّن  وبالّتايل  ذلك،  تعرف  أْن  املستحيل  من  لكان  خلاًل  به  أّن  فلو 
أّن كّل ما حيكم به العقل مشكوٌك فيه مْهام كان يقينيًّا. هل يمكنك أْن ختربين أين املغالطة يف هذا 

الستنتاج؟ 

عمرو: املغالطة هي أّنك تظّن أّنه يمكنك أْن تبني استدلًل منطقيًّا هنايُته تقول بأّن املسّلامت 
خمالٌف  وهو  خطأ،  اسُمه  شيًئا  هناك  أّن  هو  خطأ  املسّلامت  أّن  معنى  ألّن  مستحيٌل  وهذا  خطأ، 
أّن  للحّق والّصواب، وبالتايل فهناك ماهّية لألشياء، وهناك نواقض هلا، وهذا الستدلل يعني 
البدهيّيات صحيحة، لكنّك أخذت نتيجته هذه وسّميتها باسم آخَر ل معنى له وهو أّن البدهيّيات 
غري صحيحة، وهذا كأْن تستنتج أّنك موجود ألّنك تفّكر لكنّك تسمي الوجود بالعدم فتقول أنا 
النّتيجة  املنطقي، ولكْن يمكنك أن تأخذ  الرّتابط  أفّكر. فأنت ل تستطيع أن تغرّي  معدوٌم ألّنني 
أّن  عىل  استدلًل  متلك  حينها  نفسك  فتجد  العدم(  )تسّميها  اسمها  وتغرّي  الوجود(  هي  )التي 
البدهيّيات خطأ ألّنه ل يوجد يشء اسُمه صواب ول خطأ بدًل من أن يكون دلياًل عىل وجود 
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عىل  دلياًل  يكون  أْن  من  بدًل  املفّكرة  الذات  انعدام  عىل  دليٌل  الّتفكري  أّن  كام  واخلطأ،  الّصواب 
وجودها.

هناك  أّن  وهو  آخر  لستنتاج  مقّدمة  تكون  أْن  تصلح  نتيجٌة  هو  املسّلامت  يف  الّتشكيك  إًذا 
فليس  قبل ذلك، وبالّتايل  به عقولنا  الذي خدعنا  الباطل  للّتّو وبَي  الذي علمناه  احلّق  فرًقا بي 
استنتاُجك هو هنايَة املطاف كام يبدو من الَوْهلة األوىل؛ وإّنام استدراكي عليه مالزم له فال يمكنك 
أن تستخدَم عقلك يف الّتشكيك يف املسّلامت لكن يمكن أْن تتوّقف عن استخدام عقلك بالكلّية 

)وهذا مستحيل أيًضا(.

أي أّن البدهيّيات هي نقطُة البداية يف أّي معرفة، وأّما الّشك فليس هو نقطة بداية املعرفة ول 
هنايتها؛ بل وليس كذلك عدم معرفة جمّردة متاًما ل حتتاج إىل أّي بناء منطقي قبلها، وإّنام الّشك 
عبارة عن ثمرٍة معرفّية لبدهيّيات سبقته مّكنتك من القول أّن هناك احتامًل آخر مُمكنًا هلذا الذي 
نظنّه حقيقة قاطعة. وهذه اجلملة رغم بساطتها إّل أهّنا ل يمكن أن تقوم إّل عىل بدهيّيات تفرق بي 
الّصواب واخلطأ، وجتعلهام ضّدين ل جيتمعان. فالّلبس يقع عندك عندما تغرّي املسّميات فتجعل 
الّشك يف نقطة البداية ألّي معرفة بحّجة أنه يعني اجلهل الّتام، ول حيتاج يف إقامته إىل يشء يسبقه، 
إليها،  نصل  حّتى  يسبُقها  شّك  إىل  حتتاج  والتي  املعرفة،  ثمرة  هي  البدهيّيات  وجتعل  تذهب  ثّم 
فتبديل األماكن واملسّميات هذا هو أصُل املشكلة عندك، أّما بناء هذا الستنتاج عىل نقص عْلمنا، 
أو عقولنا، وأّننا ل نعلم دلياًل عىل صّحة هذا العقل، فبالّرغم من أّن معرفتنا مرهونٌة بام تنقله لنا 
عقولنا إّل أن عدَم علمك بصّحة العقل ل يعني أّنك قادر عىل التشكيك يف املسّلامت )ألّنك حتتاج 
أْن تثبت صّحة املسّلامت لكي تشّكك فيها كام بّينت سابًقا( وإّنام يعني اعتزال املسّلامت والّتفكري 
بالكلّية، لكْن حّتى يف وسط هذا العتزال سيبقى معك معلومة تصدق عقلك فيها، وهي أّنك 
ذات ناقصة جاهلة، وأّن هناك مساحًة كبرية خلداعك، وهذه املعلومة يمكن أن نستخلَص منها 

مسّلامت وأدّلة عىل وجود اخلالق عن طريق دليل الّسببّية.

زيد: إًذا أنَت تريد أْن تقول بام أّننا ل نملك إّل أن نستسلَم ملا ختربنا به عقوُلنا عن املسّلامت، 
فعلينا أن نرىض هبا، ونقبل باألمر ألّننا لن نجَد حالًّ آخر.

عمرو: ل، مل أقْل ذلك، وإّنام قلت إّن عملّية الّتشكيك نفسها عبارة عن خدعٍة عقلّية غري 
منطقّية، ومتناقضة ذاتيًّا، وهذا يعني أهّنا باطلة، وأّن املسّلامت حّق ل يمكن الّتشكيك فيها منطقيًّا، 
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ليس ألّننا ل نملك حيلًة غري العقل، والعقل هذا مربمٌج عىل استخدام املسّلامت؛ وإّنام ألّن املعرفة 
نفسها هي هذه املسّلامت، “فال” يمكنك أن تفرتض أهّنا خطأ ثّم تبني نموذًجا معرفيًّا آخر حّتى لو 
ا، وهو عبارة عن مجلٍة واحدة تفيد أّن املسّلامت يمكن الّتشكيك فيها. كان هذا النموذج بسيًطا جدًّ

زيد: لكنّني مازلت أرى أّنه إذا كان ليس عندنا وسيلة للمعرفة غري عقولنا، وبالّتايل ل يمكننا 
تقييم عقولنا؛ إًذا فكّل يشء نعرفه سيكون قاباًل للشّك، ول سبيل للخروج بأي وسيلٍة أخرى من 
هذا املوقف؛ ألّن ما قيل يف العقل سيقال يف الوسيلة األخرى. ل أعلم رّبام ليس هناك مفّر سوى 

أْن يكون كّل منّا إله، ويكون بكّل يشء عليم بذاته، وبدون وسائل أو أسباب.

عمرو: امَلْخرج من هذه احلالة هو أْن تكتشف املغالطة، 

أين�املغالطة؟�

املغالطة هي أّنك تستخدم املسّلامت يف عملّية الّشك، وبالّتايل فأنت ل تشّك يف كّل يشء كام 
تتوّهم، وأنت مل جتد برهاًنا يمكن به الّتشكيك يف املسّلامت كام تتوّهم، وأنت ل يمكن أْن تبني عىل 

عدم علمك بكّل يشء أّن هناك شيًئا ما ُيمكن لو علمناه أْن نقدح يف املسّلامت كام تتوّهم. 

ملاذا�أقول�إّنك�تتوّهم؟�

ألّنه ل يمكنك أن تستخدم املسّلامت يف الوصول إىل الّتشكيك، ول يمكنك الّتشكيك إّل 
إذا استخدمت املسّلامت.

فمثاًل: لو استخدمُت مصباح عالء الدين لكي أثبت أّن مصباَح عالء الدين خرافة، وليس 
له وجود؛ فسأكون حينها خمّرًفا ل أكثر؛ ألّنني لو كنت استخدمته فهو إًذا موجود، ولو كنت أثبت 

أّنه غري موجود فال يمكن أْن أكون قد استخدمُت املصباح.

ونفُس اليشء يف الربهان الّريايض أو املنطقي، فأنت بتبدأ بجملة.. وإذا وصلت إىل نقيضها 
بربهاٍن صحيح فهذا إًذا دليٌل عىل أّن املقّدمة كانت فاسدة، ول يمكن أن جتمع بي املقّدمة الفاسدة 
والنّتيجة املناقضة والربهان الّصحيح إّل بمغالطة تسمية األشياء بغري اسمها كام تستخدم كلمة 

خطأ عىل املسّلامت، والتي ل يمكن أْن تكون كلمة حتمل أّي معنى يف هذا املوضع.

زيد: ملاذا ل تكون عقولنا هي التي أقنعتنا بكّل هذا؟ ملاذا ل تكون هي التي أقنعتنا أّن هناك 
ا فهو ليس باطاًل، وإذا كان باطاًل فهو  شيًئا اسمه عدم اجتامع النّقيضي، وأّن اليشء إذا كان حقًّ



36

ا وباطاًل يف نفس الوقت، أو يكون احلّق هو نفسه الباطل، والباطل  ا، ملاذا ل يكون حقًّ ليس حقًّ
هو احلّق ؟

نفَس  واستخدمت  اسمها،  بغري  األسامء  سّميت  أّنك  سوى  تفعْل  مل  أخرى  مّرة  عمرو: 
ا، أو  املسّلامت التي حتاول أن تقّدم برهاًنا عىل خطئها؛ ألّن كّل ما قلته ل يمكنك إّل أْن تعتربه حقًّ
ا فهو ليس باطاًل، وإذا كان ل يمكن أْن جيتمع احلّق والباطل يف  ا، وإذا كان حقًّ حمتمٌل أن يكون حقًّ

هذا املوضع أيًضا؛ فاملسّلامت مازالت صحيحة، وإْن وصفتها بغري وصِفها.

أي أّن هذا الّتشكيك لن يكون صحيًحا إّل إذا كان باطاًل، أو إذا عنينا بالّتشكيك عدَم إمكانّية 
التشكيك. 

كيف�ذلك؟

ألّنه لن يكون صحيًحا إّل إذا كانت املسّلامت صحيحة. 

إًذا ل يمكن أن يتّم الّتشكيك يف املسّلامت إّل إذا اقرتن هذا الّتشكيك بتناقٍض منطقّى يفسد 
برهان الّتشكيك.

التي قد تكون  ماذا عن عقولنا  لكْن  املسّلامت..  كّله ممتاز، لن نشّكك يف  زيد: حسنًا، هذا 
ا، ول يمكننا الّتشكيك فيها لكْن لو رأينا األمَر  خدعتنا، وأّلفت لنا مسّلامت مرتابطة ومتامسكة جدًّ
من ُبعد آخر خارَج عقولنا لكنّا اكتشفنا اخلدعة، والتي لن تكون أّن املسّلامت خطأ أو صواب، 
ول ُيمكننا أْن نعرف كيف ستكون أصاًل ألهّنا منظومة أخرى خمتلفة متاًما، وليس هلا أّي عالقة 

بمسّلامتنا ول بحواّسنا ول بيشء من هذا العامل، ويمكننا أن نسّميها املنظومة )ص( مثاًل.

عمرو: 

صواًبا  سيكون  هل  )ص(،  املنظومة  بوجود  اآلن  أنت  طرحته  الذي  الحتامل  هذا  وهل 
ومتوافًقا مع املنظومة )ص( أم ل؟

إذا كان جواُبك هو نعم، فسوف تأخذ منظومتنا بكّل ما فيها وتربطها باملنظومة )ص( ألّن 
هناك مجلة منطقّية عندنا تستطيع وصَف تلك املنظومة، بل وتنطبق عليها، وهذه اجلملة مبنّية عىل 
إًذا فاملنظومة )ص( متتلك نفَس  املنظومة )ص(  أّن منظومتنا متسقة ومرتبطة مع  مسّلامت، وبام 

املسّلامت التي نعرفها.
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وإذا كان جوابك هو ل، إًذا فهذا الحتامل عبارة عن كالٍم فارغ ليس له معنى، وما هو إّل 
عبارة عن مغالطة أخرى. وكّل ما فعلته هو أّنك صنعت ومًها ثّم سّميته املنظومة )ص(.

إًذا:

1 - ل يمكن الّتشكيك يف املسّلامت فهي يقينّية مّتسقة

2 - ل يمكن العتامد عىل عجز العقل أو خمادعته لنا يف افرتاض مسّلامت مغايرة تبطل مسّلامتنا.

زيد: كّل هذا رائع، لكنّه رائع بمقاييس عقولنا، ونحن نشّك يف عقولنا؟

عمرو: لو كنّا خمدوعي ووجدنا وسيلة جتعلنا ننظر عىل عاملنا هذا من املنظومة )ص( فهل 
سنرى من بداخل هذا العامل خمدوعي أم ل؟

إذا كان جوابك نعم؛ فهذا يعني أّن سّكان املنظومة )ص( عندهم سببّية مثلنا؛ ألّن اخلدعة 
تعني عجزك عن الوصول لسبب العلم أو عجزك عن اللتحاق باملنظومة )ص(، وإذا كان عندهم 

سببّية فكّل مسّلامتنا ستكون هناك أيًضا.

وإذا كان اجلواب ل؛ فاملوضوع منتٍه، وما نراه هنا صحيح، ولن نرى شيًئا غريه إذا التحقنا 
باملنظومة )ص(.

ما أردُت توضيحه هو أّنه ليس هناك احتامل منطقي يقول إّن املسّلامت يمكن أن تكون خطأ، 
وأّن نقص علمنا يمكن أْن يكون دلياًل عىل أّن كّل املسّلامت خطأ، وأّنه لو كان علمنا كاماًل لرأينا 

املسّلامت خطأ.

رغم أّنه للوهلة األوىل ممكن أْن يظّن أحدنا أّن هذه احتاملت ممكنة فعاًل، وأّنه ما دمنا ل نعلم 
كّل يشء إًذا فِمن املمكن أْن يكون كّل ما نعرفه خطأ أو خدعة.

لكْن عند الّتدقيق يف األمر سنجد أّن مسّلامتنا جيب أْن تكون صحيحة، وأهّنا عميقة لدرجة 
أهّنا هي املعرفة نفسها، وأّننا يمكن أْن نعرفها أو ل نعرف أّي يشء، لكن ل يمكن أْن نعرف أّن 

املسّلامت خطأ أو خدعة.

منك  طلب  وإّنام  عليم،  يشء  بكّل  تكون  أن  بمعنى  يقينًا  منك  يطلب  مل  الّديُن  النّهاية،  يف 
معرفة يقينّية تليق بك كمخلوٍق ناقص العلم، وهذا اليقي متوّفر يف البدهيّيات ألّن كّل علومك 
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أّي  نفَسك تعلم  تعترب  فإذا كنت  فيها،  الّتشكيك  مبنّية عليها، وألهّنا معرفة ل يمكن  ومعارفك 
يشء يف حياتك )حّتى لو كان هذا اليشء هو علمك بأّن هناك احتامًل أن البدهيّيات قد تكون خطأ، 

وأّن عقلنا قد يكون خدعنا(؛ فأنت تعلُم من باب أوىل صّحة البدهيّيات. 

كام أّن دللة تلك البدهيّيات عىل قضايا اإليامن تسبق دللَتها عىل أّي يشء آخر يمكنها أن تدّل 
عليه، قال تعاىل: ﴿ڃڃڃچچچچڇڇڇ﴾ }الدخان:7{

عن  ماذا  لكن  العقلّية،  واملبادئ  البدهيّيات  يف  يشّكك  الذي  الالأدري  عِن  كان  سبق  ما 
الالأدرّي الذي يقبل هبذه املباديء كمكّون أسايس يف الكون نشأ بطريقة أو بأخرى لكنّه يشّكك 

يف استقرائنا لكّل يشء حولنا ممّا يقطع الطريق يف منتصفه بي املسّلامت ونتائجها احلتمّية؟.

هذا يمكن الوصول معه إىل أوىل خطوات اليقي إْن كان يعاين من حالِة ضياع ونكران للعقل.

وأوىل خطوات اليقي يف هذه احلالة، والتي ل يمكن نقُضها بكّل هذه اهلالوس والوساوس 
واملتاهات هي سؤال: هل أنت جاهٌل ناقُص العلم أم ل؟

الّصحيح  الّسفسطة )إن كانت اإلجابة خاطئة يف نفسها ألّن  فإْن قلت ل؛ فقد شفيت من هذه 
أننا بالفعل ذوات ناقصة(. وإْن قلت نعم؛ فقد علمت شيًئا ل يمكن أن تشّك فيه فتكون شفيت أيًضا 
اليقي، وهذا  املعلومة وتصَل هبا إىل ما تريده من حتصيل  أْن تستثمر هذه  يبقى  من هذه احلالة، لكن 
يف  النقص  خالل  من  القّيوم  عىل  الستدلل  عن  عبارة  هو  الذي  الّسببية)1)  مبدأ  تستخدم  بأْن  مُمكن 
املخلوقات، والتي وقفت أنَت عىل أحدها يف نفسك منذ قليل، وهو )نقص العلم عندك(، فالنّقص 
دليٌل عىل احلدوث ألّن الناقص بذاته املحتاَج إىل رشوط وجوده ل يتصّور أْن يوَجد إّل لحًقا لرشوط 

وجوده، وبالّتايل فهو مسبوق بيشء، وَمن كان قبله يشء فهو حاِدث، واحلاِدُث ل بّد له من حُمِدث.

كاملة  معلومة  فهناك  كاملة  غرُي  أهّنا  بدعوى  الستقرائّية  علومك  كّل  يف  تشّك  كنت  فإْن 
عندك وهي جهلك وعجزك، وهذا يكفيك لليقي بوجود اخلالق إذا اّتبعت الطريق الصحيح يف 

الستدلل بعد ذلك.

ولذلك نكّرر دائًما أّن أدّلة اإليمان بالله مرتبطة بأصل كّل العلوم والبدهّيات، ويحضرني هنا 
نموذٌج عملي على هذه الفكرة، وهو قول الفيزيائي الملحد ستيفن هوكينج في كتابه )الّتصميم 

سيتم شرحه في الفصل القادم بإذن الله.  (1(
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العظيم( حين أراد أن ُيمعن في الالأدرّية فقال: »أال�يمكن�أْن�نكون�نحن�أيًضا�عالقين�بداخل�
حوض�كبيٍر�من�أحواض�الّسمكة�الذهبّية�وقد�ُشوهت�رؤيتنا�من�خالل�عدسات�ضخمة؟«)1)

فنقول له لتكن كذلك، وليخدعك َمن وضعك يف احلوض الكبري ذي العدسات الّضخمة 
كام يشاء، ولتشّك يف كّل هذه املعلومات الستقرائّية التي وصلتك بناًء عىل مثل تلك األوهام، 
لكنّك بعد كّل هذا ل يمكنك أْن تشّك يف أّنك )ذات( جاهلة حُمتاجة إىل الستقراء لكي تتعّلم، 

أليس كذلك؟

فهذه احلقيقة ل يمكن أْن تشّك فيها ألّنك لو كنت عامًلا بذاتك ُمستغنًيا عن التعّلم لتعرف 
ماهيتك؛ ملا كان هناك مساحٌة للشّك عندك، وملا كان هناك مساحة مُمكنة خلداعك، وملا كان اجلهُل 
ممكنًا يف حّقك يف أّي حلظة، فكّل يشء سيكون يقينيًّا معلوًما بالنسبة لك، وهذا أمٌر مرتبط بذاتك 

مالزٌم هلا غرُي ُمكتسب، فال يتصّور وجودك بدون تلك املعرفة.

إًذا�أنت�اآلن�لديك:

1 - معلومة يقينّية بأّنك ذات ناقصة حمتاجة يف وجودها لألسباب.

2 - معلومة يقينّية بأّن الناقص حيتاج إىل األسباب.

3 - معلومة يقينّية بأّن املحتاج لألسباب ناقص يف ذاته.

وهذه البدهّيات هي دليُل السببّية الذي يقودك إلثبات اخلالق. 

وهنا ُيمكن هلوكينج أْن يوقن بوجود اخلالق يف الوقت ذاته الذي يملؤه الّشك يف كّل ما تنقله 
له حواّسه عن نفسه وعن العامل اخلارجي.

هل المنهجُ العلمّي التّجريبي يؤّيد اإللحاد؟

أم أّن قصور املنهج التجريبي عن استيعاب كّل أنواع احلقائق هو الذي يؤيد اإلحلاد؟ 

احلقيقة أّن النّظرّية العلمّية تقّدم تصوًرا ما لظاهرة معّينٍة، وحتوي بداخلها احلقائق التي هي 
النّهاية من  بالتأكيد ل ختُلو يف  Facts وفروض وتنبؤاتHypothesis فهي  مشاهدات جتريبية 

(1) Hawking, S. (2011). The grand design. Random House LLC – Chapter 3, what is 

reality – p. 37.
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جزٍء عقيل استدليل، وهذا ل خالف عليه. لكّن هذا إذا كنّا نتعامل مع يشء مادي أّوًل وآخًرا، 
بمعنى أّن هذا املنهج أثبت نجاحه بال شّك إذا كنّا بصدد الّتعامل مع ظاهرة مادّية طبيعية، لكن 
ماذا لو كنّا نتعامل مع يشء معنوّي أو قيمة معنوّية جمّردة كالتصميم أو الغائّية أو الّرسم أو معاين 
الّروايات األدبّية، أو كّل ما يطلق عليه حاليًّا اإلنسانّيات Humanities، أو حتى لو كنّا نتعامل 
معضلة  سنواجه  الّسابقة  احلالت  هذه  كّل  ففي  والرياضيات،  املنطق  ومسلامت  بدهّيات  مع 
حقيقّية عند حماولة التحّقق منها جتريبيًّا. وهذا ُيظهر أّن نجاح العلم التجريبي الباهر يف الّتعامل مع 
املادّيات ل يعني أّنه هو السبيل الوحيد للوصول للحقائق، وأّنه ليس الطريقة املثىل للتعامل مع كّل 
يشء. فمثاًل لو سألتك فقلت: هل يمكنك أْن تقّدم دلياًل جتريبيًّا تثبت به أّن لوحة املوناليزا أفضل 
اجلواب هو )ل(،  البيت؟ فسيكون  الّصغري عىل جدار  لولدك  امللّونة  العشوائّية  الّرسومات  من 
وهذا العجز عن تقديم الّدليل ليس ناشًئا عن عدم وجوِد حقيقة يمكن للعلم التجريبي الّتعامل 
معها؛ ألّن هذا قد يكون صحيًحا لو كانت املقارنة بي أعامل مايكل أنجلو مع أعامل دافنيش مثاًل؛ 
ألّن هذا أمر نسبي متغرّي حسب األذواق، لكْن إذا كانت املقارنة بي قبٍح نعلم مجيعنا قبحه ومجاٍل 
التعامل معها  متاًما عن  نعجز  لكنّنا  نعلم جيًدا وجوَدها  فهنا ُوجدت حقيقة  مَجاله؛  نعلم مجيعنا 
باألسلوب الّتجريبي املادي الصف؛ ألّنه بالفعل عاجز عن تناول هذا النّوع املعنوّي من احلقائق 
التي تّتصف بكوهنا حقيقة، لكن ل يمكن إخضاعها لقابلّية الختبارTestability. فكّلنا نعلم 
يقينًا أّن هناك فرًقا بي الّرسومات العشوائّية للولد الصغري وبي املوناليزا لكّن العلم التجريبي 
املادي ل يعلم هذا الفرق يف احلقيقة، ول يمكنه رؤيته، فهام أمامه سواء ما دامت كمّية األلوان 
متطابقة، واألبعاد التي تّم تلوينها متساوّية، وما أشبه ذلك. وقابلّية الّتحقق التجريبي هي التي 
تبّي العلم الّصحيح من العلم الّزائف وفًقا للمنهج التجريبي، لكن إذا كنت غرَي قادر عىل تقديم 
والتصميم  الغائّية  التجريبي جيعل  العلم  نظر  فهذا من وجهة  الغائّية  تنفي وجود  أو  تؤّيد  جتربة 
علوًما زائفة، وهذه هي احلُّجة التي يقّدمها املجتمع العلمي سبًبا لرفضه نظرّية الّتصميم الذكي 
وقبوله لنظرّية التطور. وهذا احلكُم باطل بالكلّية ألّننا لو طّبقناه عىل مثال املوناليزا فسنعجُز عن 
تقديم جتربة تثبت أّن املوناليزا أفضل من الّرسومات العشوائّية امللونة، وسيكون احلكم العلمي 
حينها هو أّن َمن اّدعى أهّنا أفضل فقد قّدم بذلك علوًما زائفة، وهذا حكٌم يعلم بطالنه كّل أحد. 
فبالطريقة نفسها كانت نظرّية الّتصميم الّذكي علوًما زائفة، لكنّنا مجيًعا نعلم بال شّك أّن ثّمة شيًئا 
ُيعّد خطأ  خطأ يف هذا التصّور، وهذا هو الذي أقصده بأّن حَص املعرفة يف هذا املفهوم الضّيق 
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كبرًيا؛ ألّنه بذلك قد أصبح العلم هو فقط ذاك اليشء الذي يمكنه تقديم تنّبؤات يمكن التحّقق 
منها جتريبيًّا، بمعنى أّن الدليل الّتجريبي سوف يدعم - أو ينفي - تلك الفروض النظرية، ومن 
ثّم فكّل ما ل يمكن التحّقق منه جتريبيًّا يكون علاًم زائًفا، أي أّنه خرافة، أو يشء نسبي ل حيمل 
ا للعقل  بداخله حقيقة مطلقة. فهذا ظلٌم للعلم التجريبي وإقحاٌم له فيام ل يعنيه وفيام جيعله مضادًّ
وللحّق؛ ألّنك حصت احلقائق يف هذا اإلطار بالّرغم من أّنك تعلم يقينًا أّن هناك حقائق خارج 
هذا اإلطار، وأّن الحتكام إىل هذا اإلطار يف هذه املواضع يعطي نتيجة خاطئة بالكلية، فوجود 
حقائق ل يمكن تقديم دليل جتريبي عليها يفنّد هذا املفهوم بالكلّية، ويبّي قصوره عن استيعاب 
كّل أنواع احلقائق، وبالّتايل جيب التخيّل عن هذا التعميم وتلك الّدعوى )التي تعرف بالعلموية( 
والتي تقول إّن كّل ما ل يمكن أْن تتحّقق منه بالتجربة فهو خرافة أو علٌم زائٌف، أو بعبارة أكثر دّقة 
نقول إّنه ينبغي أن يقّيد هذا املنهج الّتجريبي بالظواهر الطبيعّية فقط، أي أن يستخدم هذا املفهوم 
ا؛ فمن احلمق التعامل معه  عند الّتعامل مع الظواهر الطبيعّية فإذا كان اليشء امُلراد معرفُته معنويًّ
بالطريقة الّتجريبّية، وإّنام يكون برهانه من جنسه وهو الربهان املنطقي كام كان الربهان الّصحيح 

ا جتريبيًّا من جنس الظاهرة. عىل الظاهرة الطبيعّية برهاًنا ماديًّ

أنواع  كّل  استيعاب  في  الّتجريبي  العلم  قصور  لبيان  النموذجي  المثاَل  تعتبر  والّرياضيات 
الحقائق، وذلك ألّن الّرياضيات حقائق، لكْن وفًقا للمفهوم الوضعي التجريبي فال يمكن تسميتها 
 Pureالبحتة الرياضيات  خصوًصا  تجريبيًّا،  منها  التحّقق  يمكن  تنبؤات  تقّدم  ل  ألّنها  علًما 
 ،Applied الّتطبيقية  الّتعميم والتعامل مع الكليات بخالف  mathematics والتي تميل إلى 

المنطقّية  أدّلتها  على  تعتمد  والتي  الفيزيائي،  العالم  عن  المستقّلة  تلك  هي  البحتة  فالّرياضيات 
فحسب، ولذلك فهي خيُر مثاٍل للمعنى الذي نتحّدث عنه اآلن، ولذلك قال الّرياضي البريطاني 
الشهير هاردي: )إّن الرياضي أشبه بالرّسام والّشاعر، فهو يصنع أنماًطا لكنّها أكثر استمرارّية ألّنها 

أنماٌط مصنوعة من األفكار()1)

»A mathematician، like a painter or poet، is a maker of patterns. If his 
patterns are more permanent than theirs، it is because they are 
made with ideas«. 

(1) A Mathematician's Apology - G. H. Hardy - 10 – p. 13 - London 1940.
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ثابتة  حقائق  Theoremهي  الّرياضية  املربهنات  اعتبار  إّل  يسعنا  ل  أّننا  امُلعضلة  فهنا 
)مربهنة فيثاغورس عىل سبيل املثال(، وذلك رغم أّنه ل يمكن التحّقق منها جتريبيًّا، ول يمكننا 
الفيزيائي، فسواء  الواقع  الّرياضيات عن  نقّدم دلياًل جتريبيًّا يدعمها، وهذا بسبب استقاللّية  أن 
دلياًل حتى  اعتبارها  العملّية ل يمكن  فالتجربة   ،Conjecture أو ختمينًا رياضيًّا  كانت مربهنة 
قمَت  لو  ألّنك  ثواٍن  يف  املعادلت  ماليي  حّل  يمكنها  التي  العمالقة  احلواسيب  استخدمنا  لو 
نفسها،  باحللول  ستلتزم  القادمة  املليارات  أّن  تضمن  فال  الّتجارب  مليارات  مليارات  بعمل 
Collatz conjecture التي من تطبيقاهتا الفراكتال )Fractal( تّم التحّقق منها بواسطة  فمثاًل 
احلواسيب العمالقة حّتى قيمة 1018 × 2.88؛ فهل تعّد هذه التجارب دلياًل جتريبيًّا عىل صّحة 

هذا الّتخمي الريايض؟

اجلواب )ل(؛ ألّنك ل تضمن أْن تبقى النتيجة صحيحة إىل ما ل هناية، فقد يظهر اخلطأ يف 
ا كام حدَث يف هذه التخمينات الرياضية: األرقام الكبرية جدًّ

Pólya conjecture Skewes' number - Mertens conjecture - 

فهذه األخيرة )حدسّية ميرتنز()1) تبقى صحيحة حتى تصل إلى قيمة 1.004 × 1033 وهذا 
رقٌم مهول بالطبع.

الّتجريبي؛  العلمي  املنهج  إطار  عن  الرياضيات  أخرجت  التي  الستقرائّية  املشكلة  هذه  إّن  بل 
تنطبق عىل املنهج الّتجريبي نفسه إذا أردت أْن تثبت صّحته كمنهج؛ ألّن املنهج الّتجريبي حينها سيواجه 
مشكلة كبرية، وهي ما أطلق عليها ديفيد هيوم »مشكلة الستقراء« Problem of induction والتي 
تعني أّن املنهج التجريبي نفسه ل يمكن إثبات صّحته بطريقة جتريبية؛ ألّننا ل نعرف دلياًل يثبت أّن 
استقراءنا يف املايض للّظواهر سيظّل صحيًحا يف املستقبل إّل من خالل نفس استقرائنا يف املايض، وهذا 
ُيسقطنا يف بطالن الّدور حيث يكون ما نريد إثباته هو ما نستخدمه يف اإلثبات، أو يكون ِعّلة لِعّلة نفسه. 

وهذا بال شّك يثبت أيًضا قصوَر املنهج التجريبي عن استيعاب كّل أنواع احلقائق.

ويمكنني أْن أختم بمثال بسيط وهو احلقائق البدهّية مثل كْون النّقيضي ل جيتمعان ول يرتفعان، 
ا يف نفس املستوى يف نفس الوقت، فمثل  أو حقائق مثل كون اليّشء ل يمكن أن يكون مرّبًعا ودائريًّ

(1) Saouter, Y., & Riele, H. (2014). Improved results on the Mertens conjecture. Math-

ematics of Computation, 83(285), 421 - 433.
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املربع  هذا  عن  لتبحث  الكون  فتشت  لو  ألّنك  جتريبيًّا  برهاهِنا  نمط  يكون  أن  يمكن  ل  األشياء  هذه 
نعلم  لكنّنا  ا،  أبديًّ وقًتا  البحث  سيتطّلب  وهكذا  باجلوار  آخر  كْون  يف  يكون  فقد  جتده  فلم  الّدائري 
بالدليل املنطقي أّن هذا الوصف يناقض ذاك فال معنى لجتامعهام، واألدلة اإليامنّية معظُمها استدللّية 
منطقّية )التصميم أو الغائّية أو السببية(، أي أهّنا تعترب أشياء معنوّية يمكن فقط الّتعامل معها بالعقل، 
، فدليل السببّية مثاًل ليست قضيته هي تعيي ماهّية أو خصائص األشياء، وإّنام  إْذ ليس هلا وجوٌد ماديٌّ
هو فكرة معنوّية تتمّثل يف العالقة احلاكمة بي األشياء أو بي املعاين أيًضا بصف النّظر عن خصائص 
ولذلك�جيب�حسم�قضّية� تلك األشياء أو تلك املعاين، وهذه عالقة منطقّية رياضّية يف املقام األول. 
املادي. ألّن قصوَر  الديني�والفكر� الفكر� أّي�حوار�بني� الّشوع�يف� قبل� التجريبي� العلم� إىل� االحتكام�
العلم التجريبي عن تناول بعض احلقائق )املعنوية( يمكن الحتياُل به للطعن يف كّل احلقائق املنطقّية 
والقيم املعنوية، وجعل األمر يبدو وكأّن العلم التجريبي قّدم الدليل عىل أّنه ل وجود للحقيقة سوى 
يف تلك الدائرة التي ختضع لرشوطه، رغم أّن واقع األمر هو أن العلم التجريبي عجز عن إدراك تلك 
احلقائق التي ل ختضع لرشوطه، ومل يتعّرض هلا. والفرق بي أْن تقّدم الدليل وبي أن تعجز عن إدراك 
اليّشء هو الفرق بي احلّق والباطل، وهو الفرق بي تأييد العلم الّتجريبي لإلحلاد )وفق زعمهم( وبي 

استغالل القصور املوجود يف العلم الّتجريبي يف تأييد اإلحلاد )وهذه هي حقيقة األمر(.

ولذلك فقد كنت أبدأ معظم مناظرايت مع املالحدة بأْن أقول هلم »سأثبت�لك�وجوَد�اخلالق�
بالدليل�نفسه�الذي�ستقّدمه�عىل�أّنك�عاقل« ألّن كالًّ منّا يعلم حقيقة أنه عاقل أو حقيقة أّنه يفّكر 
يف األمر الفالين يف هذه اللحظة أو منذ دقيقة، لكنّه يعجز متاًما عن أن يقّدم دلياًل جتريبيًّا عىل أشياء 
كهذه، فهو فقط يمكنه أن يستدّل عىل مثل هذه األمور باألدلة املنطقّية، فيعرف الّشخص الفرق 
املوصوف،  الصفات عىل  تلك  بآثار  العقل واجلنون والّصدق والكذب  بي حقائق معنوّية مثل 
فإْن كان يرى أّن وضع الكالم املناسب يف املوضع املناسب يعّد دلياًل عىل احلكمة والعقل ويمكنه 
أْن يربهَن بذلك عىل عقله؛ فهو بذلك يعتمد عىل دليل منطقي وهو الغائّية، ول يعتمد عىل أدّلة 
جتريبّية يف قضّية إثبات صّحة عقله، فإذا كان ل يشّك يف أّن ما اعتمد عليه حقيقة صحيحة عىل 
الّرغم من قصور املنهج التجريبي عن الّتعامل معها، فهو إًذا ل يشّك يف أّن العلم التجريبي ليس 
هو الباب الوحيد ملعرفة احلقائق، وهو إًذا ل يشّك يف أّن قصور املنهج التجريبي ل يعّد دلياًل ضّد 
احلقائق التي يعجز عن تناوهلا هذا املنهج، وهذه أرضّية مناسبة لبدء احلوار، أّما إذا كان يشك يف 

أّنه عاقل فقد انتهت املناظرة قبل أْن تبدأ.
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الفرُق بين موقف الالأدري وموقف الباحث في وجود الخالق.

املؤمُن يّدعي أّن عنده أدّلة إلثبات قضّية معينة، وامللحد يّدعي أّنه فنّد تلك األدّلة، والالأدري 
أْن  العلم ول يمكن  يفيد  يقينًيا  إثباًتا  يثبتها  فيها دليٌل  أْن يوجد  القضّية ل يمكن  أّن هذه  يّدعي 

يوجد فيها دليل ينفيها نفًيا يقينيًّا يفيد العلم.

أحد  يغتّر  ول  يعتقده،  ما  على  براهينه  يقّدم  أن  الجميع  وعلى  دعاوى،  ثالُث  فهذه 
بموقف الالأدري فيظنّه مثل موقف الباحث، فالالأدري صاحُب دعوى وهي أّن المسألة 
ل يمكن الفصُل فيها، تماًما مثل إبريق شاي برتراند راسل الشهير الذي يدور حول المريخ 
ول يمكن ألّي تليسكوب أن يراه، فهذا مثاٌل ضربه راسل على قضّية ل يمكن نفيها ول 
إثباتها)1)، ولذلك فال يمكن اعتبارها سوى مزاج شخصي أو فرض عقلي، لكن أْن ينقسم 
نوافقه  ولعّلنا  لراسل.  وفًقا  وجنوًنا  جريمة  تعّد  فهذه  مؤمٍن  وغير  كمؤمن  حولها  النّاس 
الّرأي على إبريقه، لكن أْن يزعم أّن حال أدّلة اإليمان كحال أدّلة وجود ذلك اإلبريق؛ فهذه 

سطحّية وعمى بال شّك.

فالالأدري يدعي أّن نوعّية األدّلة أو املنهجية Methodology التي يتبعها املؤمن هبا خلل 
فال تستحّق الّتفنيد أصاًل، وعىل هذا يمكن اعتبار الالأدري »ملحًدا فقد محاسه«. وهذا املوقف 
عنده  ليس  فالباحث  ونقيضه،  إّنه ضّده  تقول  أْن  يمكنك  بل  الباحث،  متاًما عن موقف  خيتلف 
حكم يف هذه القضّية بعد، فهو مازال يعتقد أّنه يمكن الفصل فيها بخالف املؤمن وامللحد، فكّل 
منهام اسمه يدّل عىل احلكم الذي حكم به عىل تلك القضّية وانتهى إليها أمره. لكْن لعّل الباحث 
حسامها  أهّنام  يف  معهام  وخيتلف  للحسم،  قابلٌة  القضّية  أّن  اعتقاد  يف  وامللحد  املؤمن  مع  يشرتك 
بالفعل وهو مل حيسمها بعد، لكنّه ل يشرتك مع الالأدري يف أي يشء، فلو أّن الباحث يقف عىل 
رأس أحد طرق املدينة وهذا الّطريق سيتفّرع إىل فرعي يف هناية أحدمها املؤمن ويف هناية اآلخر 

امللحد؛ فلو بحثت عن مكان الالأدري فربام يكون باملدينة املجاورة.

(1) Russell, Bertrand. «Is There a God? 1952» The Collected Papers of Bertrand Rus-

sell, Vol. 11: Last Philosophical Testament, 1943–68. Routledge. pp. 547–548. Re-

trieved 1 December 2013.
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وامللحد  املؤمن  وأّن  الالأدري،  وبي  الباحث  بي  كبرًيا  فرًقا  هناك  أّن  إىل  هذا  من  نخُلص 
والالأدري مجيعهم يقّدم دعوى خاّصة به، وبالتايل فجميعهم مطاَلب بالربهان بخالف َمن يزعم 

أّن املؤمن وحده هو صاحب الدعوى، فهذه مغالطة كبرية.

هل اإليماُن بالخالق توّسل بالمجهول أو إله الفجوات المعرفّية؟

هدُف املالحدة أْن يثبتوا أّن الكون والكائنات احلّية يمكن وجوُدهم بدون احلاجة إىل خالق، 
الكون وتدبريه وتفسريه تفسرًيا كافًيا، وبأْن تكون  الفيزياء كافيٌة خللق  بأّن تكون قواني  وذلك 
احلّية  الكائنات  خللق  كافية  إلخ(  الّطبيعي..  والنتخاب  والوراثة  )الّطفرات  األحياء  قواني 
أّن  نثبت  أْن  هدفنا  املؤمني  نحن  املقابل  ويف  كافًيا،  تفسرًيا  وتنّوعها  وجودها  وتفسري  وتدبريها 
هذا الكون ل بّد له من خالق، وأّنه ل يمكن أْن يستقّل بنفسه ول بقوانينه، فهناك قواني تسرّيه 
نعم، لكنّها ل يمكن أن توجده كام يتوّهم املالحدة، فنحن نعلم أّن قواني الفيزياء واألحياء جمّرد 
سنن جعلها اخلالق أسباًبا لتدبري الكون، وهذا ل شّك فيه عندنا، ول يتعارض أبًدا مع اإلسالم؛ 
األسباب  هذه  أّن  يقينًا  نعلم  ولكنّنا  بأسباهبا،  األشياء  يقّدر    اهلل  أّن  دائاًم  يقّرر  فاإلسالم 
مستحيل أن تستقّل بنفسها، ومستحيل أن تقّدم تفسرًيا كافًيا للكون ول للكائنات احلّية، فنحن ل 
ننكر األسباب املادّية التي قدرها اهلل يف الكون، وهذا ل يقّره العقل ول الرشع )فسبُب�الّشفاء�هو�
الّدواء،�وسبب�الّشبع�هو�األكل،�وسبُب�اإلنجاب�هو�الّزواج،�وسبُب�رضا�اهلل�هو�اإليامن�والعمل�
الصالح�وهكذا..( ويف الوقت نفسه مل )نجهل( بعض األسباب يف تفسري الّظواهر فنسبناها للخالق، 
التوّسل  مغالطة  أو  املعرفّية  الفجوات  إلُه  عليه  ُيطلق  ما  هو  وهذا  وجوده،  دليُل  هو  هذا  وقلنا 
باملجهول، وإّنام )علمنا( استحالة قيام سلسلة احلوادث الكونّية بنفسها، و)علمنا( استحالة تكون 
هذه املْملكة احلّية بآلّيات طبيعّية عمياء، و)علمنا( غري ذلك من أدّلة وجود اخلالق، فُحّجتنا مبنّية 
إّننا عىل النّقيض متاًما من  عىل العلم وليس عىل اجلهل كام يزعم امَلالحدة، بل يمكنك أن تقول 
زعمهم، فإلُه الفجوات املعرفّية دليل قيامه هو انقطاع السببّية يف حلقٍة هنا أو هناك بأْن نظّن أّن 
أّن  اإلله، يف حي  فسبُبها هو  إًذا  هلا  نعلم سبًبا  أّننا ل  بام  فنقول  هلا )سبب(،  ليس  الّظاهرة  هذه 
اّتصال السببّية وحكمها لكّل يشء هو ما نستدّل به نحن عىل وجود اخلالق عّز وجل، فكّل يشء 
نعلم سببه، والقانون الذي حيكمه يزيدنا يقينًا يف صّحة دليلنا عىل وجود اخلالق، وكّل سبب جيهله 
عباد إله الفجوات املعرفّية يزيدهم إيامًنا بإهلهم، فشّتان بي الّدليلي واملنْهجي. وإْن كان البعض 
بالفعل سقَط يف يشء من تلك املغالطات ونفى وجود القواني واآلليات الطبيعّية أو نفى بعَضها 
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األسباب  إثبات وجود  منهم ألّن  فهذا خطأ  اإلحلادية،  الّدعاوى  بالكلّية عىل  الباَب  يغلق  لكي 
التي يدّبر اهلل هبا األمور هو أمٌر راسخ يف عقيدتنا اإلسالمية، وألّن النّقض الّصحيح للفكر املادّي 
يكون بنفي قدرة تلك األسباب والقواني عىل تقديم تفسرٍي صحيٍح كامٍل لظاهرة احلياة والكون، 
الّطاقة عىل كواكب املجموعة الشمسية،  وليس بنفي وجودها، فالشمس موجودة وهي مصدُر 
فإذا رصدنا وجوَد مفاعالت نووّية عىل كوكب بلوتو، وجاء أحدهم مثاًل ليزعم أّن طاقة الّشمس 
هي التي صنعت تلك املفاعالت النّووّية عىل هذا الكوكب بدون صانٍع ألّن طاقة الشمس تتوّلد 
املبارش يف وجود  الّسبُب  إًذا فهي  الطاقة عىل بلوتو،  من تفاعالت نووّية، والّشمس هي مصدر 
املفاعالت النووّية هناك؛ لقلنا له إّن هذا تفسري غري صحيح وباطل وغري كاٍف للّظاهرة، ول نقول 

له إّن الّشمس غري موجودة أصال.

نفي  يعني  فهذا  شيًئا  لنفسه  اهلل  فيه  ينسب  عندما  القرآن  أّن  فيظّن  الفهَم  ُيسء  َمن  وهناك 
التذكري  هو  بذلك  املقصود  يكون  األشياء  لنفسه  ينسب  عندما  اهلل  أّن  واحلقيقة  املادي،  الّسبب 
املنّة  صاحب  وأّنه  يشء،  وجد  ملا  سبحانه  وجوده  لول  وأّنه  ومدّبرها،  األشياء  تلك  خالُق  بأّنه 
والنعمة يف كّل يشء، وليس املقصد نفَي السبب الذي قّدره اهلل هلذا األمر ألّن من حكمِة اهلل أّنه 
قّدر األشياء بأسباهبا، فَمن زعم أّن الدليل عىل وجود اهلل أّن هذا اليشء ليس له سبب، إًذا اهلل هو 
سببه، فهذا ل يعرف اإلسالم. فِمن أصول أهل الّسنة واجلامعة )والتي خالفهم فيها بعض فرق 
نفسه ل  الوقت  للنّار، ويف  إحراًقا  نثبت  فنحن  الّدين،  أصول  من  األسباب  إثبات  أّن  املبتدعة( 

نجعلها مستقّلة بذلك، أي أّن اهلل قادر عىل أْن ينزع منها قدرهتا عىل اإلحراق إذا شاء.

ابُن القيم معلًقا عىل َمن نفى األسباب: »ثّم�ِمن�أعظم�اجلناية�عىل�الّشائع�والنّبوات� يقول 
والتوحيد: إهيام�النّاس�أّن�التوحيد�ال�يتّم�إاّل�بإنكار�األسباب،�فإذا�رأى�العقالء�أّنه�ال�يمكن�إثبات�
توحيد�الرّب�سبحانه�إاّل�بإبطال�األسباب�ساءت�ظنوُنم�بالتوحيد،�وبَمن�جاء�به،�وأنت�ال�جتُد�

كتاًبا�من�الكتب�أعظم�إثباًتا�لألسباب�من�القرآن« )1).

اهلل  للكون جعلها  اهلل  قّدرها  التي  والقواني  النواميس  تّتبع  التي ل  األنبياء  آيات  بل حّتى 
بأسباِب مراعاة هلذه القاعدة الكلّية يف الّدين، فعندما قّدر أْن يفلق البحر ملوسى - عليه الّسالم 

تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  قال  فأمره بسبب،  البحر،  بعصاه  أن يرضَب  أمَره   -

كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص )189).  (1(
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ }الشعراء:63{ وعندما أراد أن يفّجر العيون لبني 
تعاىل: ﴿چچ چ چ ڇ ڇ ڇ  قال  احلجر،  بعصاه  أن يرضَب  أمره  إرسائيل 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ }البقرة:60{
وعندما أراد أْن ينص النبي حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص يوَم بدر أمره أن يرضَب بحفنة رمال جيش املرشكي، 

قال تعاىل:نثپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ مث }األنفال:�17{

أن هتّز  أمرها  الّضعف  نفساء يف غاية  السالم - وهي  أن يرزق مريم - عليها  أراد  وعندما 
النخلة التي ل يقدر عىل هّزها الّرجال األقوياء، قال تعاىل: 

﴿ییییجئحئمئىئيئ﴾ }مريم:25{

فكّل هذه آيات، وكّلها خارج قواني الكون، وكّلها قّدرها اهلل تعاىل بأسباب، رغم أّن تلك 
األسباب ل متلك بذاهتا حتقيق تلك النّتائج أبًدا، لكْن مراعاة هلذا األصل العظيم.

* * *
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الفصُل الثّاني
دليُل الّسببّية...

ما هو دليُل السببّية وكيفّية االستدالل به على وجود الخالق؟
ِمن أعظم أسامء اهلل تعاىل اسُم احلّي القيوم واألحد الصمد، وفيها دللٌة عىل الغنى الّتام هلل 
بريدة رىض اهلل عنه  فقد روى  له سبحانه،  املطلق  الكامل  عن كّل يشء، وفيها دللة عىل   
)أنَّه دَخل مع رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص املسِجَد فإذا رُجٌل ُيصيليِّ يْدعو، يقوُل: اللَّهمَّ إينيِّ أسَأُلَك بأينيِّ ُأشِهُدَك 
َمُد الَّذي مَلْ يِلْد ومَلْ ُيوَلْد ومَلْ يُكْن له ُكُفًوا أَحٌد فقال رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  أنََّك ل إلَه إّل أنَت األَحُد الصَّ

)والَّذي نفس بيِده لقد سَأل اهللَ باسِمه األعَظِم الَّذي إذا ُسِئل به أعطى وإذا ُدِعي به أجاب ))1).
بأّن لك  إيّن أسألك  )الّلهم  يقول يف تشّهده:  النّبي ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجاًل  أّن  ويف احلديث اآلخر 
اجلالل  ذا  يا  واألرض،  الساموات  بديع  يا  املنّان  لك،  رشيك  ل  وحدك  أنت  إّل  إله  ل  احلمد 
واإلكرام يا حّي يا قيوم، إيّن أسألك اجلنة، وأعوذ بك من النّار. فقال النّبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: تدرون 
بَم دعا؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: والذي نفس بيده لقد دعا اهلل باسمه العظيم - ويف رواية 

)األعظم( - الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى()2).
وكذلك حديث فضل آية الكريس: )يا أبا املنِذِر! أتدري أيَّ آية من كتاب اهللِ معك أعظُم؟ قال: 
قلُت: اهللُ ورسوُله أعلُم. قال: يا أبا املنِذِر! أتدري أيَّ آية من كتاب اهللِ معك أعظُم؟ قال: قلُت: اهللُ ل 

إله إّل هو احليُّ القيوُم. قال: فرضب يف صدري، وقال: واهللِ! لَِيْهنِك العلُم أبا املنِذِر())).
ِحيُم( مْحَُن الرَّ وحديث: )اسُم اهللِ األعَظُم يف هاَتِي اآليَتِي َوإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َل إَِلَه إّل ُهَو الرَّ

وفاحتُة آِل ِعمراَن نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ مث )آل عمران:1 - 2))4)

صحيح ابن حبان، رقم )891).  (1(

صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود، رقم )1495).  (2(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف، وآّية الكرسي )810).  (((

صحيح الجامع، رقم )980).  (4(
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ومعرفُة أسامء اهلل احلسنى ومعانيها جتعلنا نعرف صفات اخلالق، ونعرف الفرق بي اخلالق 
واملخلوق. وهي كذلك هْتدينا إىل املواضع التي ينبغي النّظر إليها لنستدل عىل اخلالق بمخلوقاته، 
فهذه احلُجج العقلّية الرشعّية يمكن السرتشاد هبا حّتى لغري املسلمي ألّن ُحّجتها عقلّية مستقلة 
عن اإليامن والّتسليم الّسابق بصحة اإلسالم، ومن تلك املواضع العظيمة التي دّلنا عليها الرشع، 
املخلوق  يدّلنا عىل صفة  املعنى  أّن هذا  الّسببّية وضابطها، وكيف  تأّملها هو معنى  ينبغي  والتي 
وعىل صفة اخلالق، وعىل دللة املخلوق عىل اخلالق. فهو موضع غني باملعاين القّيمة اجلليلة مَلن 
النّاس أهّنا ل حتتاج إىل حتريٍر ملعناها، وأهّنا لن  تأّمله، ومّلا كانت السببّية بدهية فقد ظّن كثري من 
ينشب اجلدل حوهلا، بل إّن َمن يبحث عن حتريٍر ملعناها فقد َيُعدُه كثرٌي من الناس يف عداد املتنّطعي 
واملتكّلفي، وهذا ألّن األشياء الواضحة ل حتتاج إىل كثرٍي من التحرير والتدقيق، لكن َمن يعرف 
اآليات  هذه  قيمة  سيعرف  الّسببية،  دليل  حوَل  املالحدة  مارسه  الذي  والتشغيب  الّلغط  حجم 

العظيمة التي حّررت معنى السببّية وضوابطه.

الّسببّية هي أحد أهّم مظاهر فقر كّل يشء وعجزه وغنى اهلل  فهي جتّسد معنى قيومّية 
وأهّنا  املخلوقات،  كّل  وحاجة  فقر  جتّسد  آخر  جانٍب  ومن  جانب،  من  يشء  كّل  عن  وغناه  اهلل 
مقهورة مربوبة مْهام كان حاهلا. ومعنى الّسببّية هو أّن لكّل يشء يف هذا الوجود خصائص وحدوًدا 
يعجز عن جتاوزها، فخصائصه الّذاتّية يفقدها إذا فقد أسباب وجودها. واخلصائص التي عجز 
عن الّتصاف هبا هي اخلصائص التي مل حُيّصل أسباهبا، فهو يف احلالتي ُمعلٌن عن فقره وحاجته 
لألسباب، سواء أسباب اخلصائص التي اتصف هبا أِم التي مل يّتصف هبا. بخالف القّيوم القائم 
بنفسه الغني عن كّل سبب الذي ل تزول صفاته ول تتبّدل ول تتغرّي؛ ألّن وجوَدها ليس قائاًم عىل 
أسباٍب تفتقر إليها فيكون وجودها أو زواهلا مرهوًنا بوجود عّلة وجودها. وهذا الغنى الّتام هو 
الكامل املطلق، وهو الفرق بي القّيوم  وبي ما سواه، ولذلك كانت هذه الّصفة َعـلاًم عىل 
اهلل واساًم من أسامئه. فإذا تفّكرت يف أّن اهلل وحده هو القّيوم سُهل عليك أن تعلم أّن كّل ما سواه 
ل بّد وأْن يكون حمتاًجا مفتقًرا لغريه. فهذا الذي تعارفنا عليه بالّسببّية ما هو إّل انعكاس لشيئي: 

األّول: أّن لكّل يشء يف هذا الكون حدوًدا وخصائص وصفات لو زالت أسباب وجودها 
لزالت، ولو فقد اليشء كّل األسباب التي تقيمه لتالشى ولكان عدًما، فهو ناقص مفتقر دائاًم إىل 

أسباب وجوده.
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أّن أّي يشء يف هذا الكون فقد السبب فلْن حتصل له النّتيجة، فكّل يشء عاجز عن  الّثاين:�
حتصيل ما ل يملك أسبابه، وبالّتايل فهو عاجز عن جتاوز قدره.

الّسببّية إًذا تعني العجَز والنّقص والفقر، وتدّل عىل القيوم الواحد القهار. ولو أردنا أْن نبحث 
عن معنى مرادٍف ملفهوم الّسببّية لكان القانوُن احلاكم الذي فرضه اهلل عىل كّل يشء، وهذا هو ما 
نسّميه اليوم بالقواني الفيزيائية، فهذه القواني عبارة عن رشوط معّينة حتكم الّظواهر الفيزيائية، 
 Conditions إّل إذا وجدت قبل ذلك الرّشوطPhenomenon فال يمكن أْن توجد الظاهرة

وإذا زالت الرّشوط تالشت الظاهرة الفيزيائية.
عىل  دلياًل  القواني  لتلك  وفًقا  وتغرّيها  الفيزيائّية  للقواني  األشياء  خضوُع  كان  ولذلك 
حدوثها؛ ألّن الّتغري ينايف القيام بالنّفس إذ إّن الّتغري هو فقد الّصفة لفقد سبب قيامها، ولو عاد 
الّسبب لعادت الّصفة، والقيام بالنّفس هو قيام الصفات بدون حاجٍة إىل أّي سبب يقيمها، وكذلك 
الّتغري وفًقا للقواني ينايف األزلّية ألّن األزيل هو الذي »ليس قبله يشء«، وَمن كان ليس قبله يشء 
فهو قائٌم بنفسه ُمستغٍن عن كّل سبب، وعن كّل يشء يف قيامه؛ بخالف احلادث امُلحتاج يف وجوده 
إىل أسباٍب تسبقه، والذي يتغرّي وجوده بتغرّي تلك األسباب وجوًدا وعدًما، فمثُل هذا اليشء قد 
أزليًّا،  وليس  إًذا حادث  فهو  »قبله يشء«،  يكون  أْن  فيجب  بّد،  قيامه ول  أسباب  سبق وجوده 

ويكون الّدليل عىل حدوثه هو خضوعه لألسباب أو للقواني الفيزيائّية وتغرّيه وفًقا حلكمها.
وهذا الّضابط الذي أرشت إليه آنًفا كضابٍط إلثبات حدوث األشياء هو نفسه ما كان يسّميه 
شيخ اإلسالم ابن تيمية باألسلوِب القرآين يف إثبات احلدوث. ورضب له أمثلة من آيات اهلل يف 
التحّول من جنس آلخر وفًقا لألسباب كخروج احلّي من امليت، وامليت من احلّي، وما إىل ذلك. 
لتغرّي األشياء والظواهر  بياٌن  إّل  ما هي  الفيزيائّية احلاكم، والتي  بالقواني  فاآلن يمكُن تسميته 
بتغرّي أسباب ورشوط معينة، وما ِمن يشء يف هذا الكون إّل وهو حمكوم بالقواني ممّا جيعلنا نعلم 

افتقاَر كّل يشء وحدوث هذا الكون بام فيه.
يقول ابن تيمية: »من املعلوم أّن بعض أجزاء العامل يشاهد عدمه بعد الوجود ووجوده بعد 
ليس  أّنه  باحلّس  معلوم  وهذا  األعراض،  من  وأنواع  واملعدن  والنّبات  احليوان  كصور  العدم، 

واجب الوجود بل هو ممكن الوجود لقبوله العدم«))1)

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية)0)1/4).  (1(
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احلادث  منها  أو  قديمة  كّلها  أو  حادثة  كلها  تكون  أن  إّما  »املوجودات  اهلل:  رمحه  ويقول 
والقديم، فاألّول ممتنع ألّن احلوادث تفتقر مَلن حُيّدثها، وحُمِدث املوجودات ل يكون معدوًما وهذا 
معلوٌم بالرضورة، والّثاين ممتنع أيًضا ألّنه خالف املشاهد والرّضورة احلسية، فلو كانت املوجودات 
كّلها قديمة ملا طرأ عليها الّتغري أو الفناء، فثبت إًذا أّن املوجودات تنقسم لقديم وحُمَدث، ول بّد 

للمحَدث من حُمِدث قديم«))1)

وهي  والستقامة،  احلسن  غاية  يف  اإلنسان  بخلق  اخلالق  عىل  »فالستدلل  أيًضا:  ويقول 
طريقة عقلّية صحيحة. وهي رشعّية دّل القرآن عليها، وهدى النّاس إليها، وبّينها وأرشد إليها. 
وهي عقلّية؛ فإّن نفس كون اإلنسان حادًثا بعد أن مل يكن، ومولوًدا وخملوًقا من نطفة، ثّم من علقة، 
هذا مل ُيعلم بمجّرد خرب الرسول، بل هذا يعلمه النّاس كلهم بعقوهلم؛ سواء أخرب به الّرسول، 
ألّن  رشعّي؛  دليل  فهو  به؛  واحتّج  وبّينه،  به،  ودّل  به،  ُيستدّل  أْن  أمر  الرسول  لكّن  خُيرب.  مل  أو 
الّشارع استدّل به، وأمر أْن ُيستدّل به؛ وهو عقيّل؛ ألّنه بالعقل ُتعلم صّحته. وكثرٌي من املتنازعي 
يف املعرفة هل حتصل بالرّشع أو بالعقل ل يسلكونه. وهو عقيّل رشعّي، وكذلك غريه من األدّلة 
التي يف القرآن؛ مثل الستدلل بالّسحاب واملطر، فإّنه مذكور يف القرآن يف غري موضع، وهو عقيّل 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  نثہ  تعاىل:  قال  كام  رشعّي؛ 
نثوئ وئ ۇئ ۇئ  بالعيون. وقال تعاىل:  ؛ فهذا مرئّي  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ مث 
 . ی جئ حئ مث  ی  ی  ىئ ی  نثىئ  قال:  ثّم  مث،  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ۆئ  ۆئ 
فاآليات التي ُيرهيا الناس، حتى يعلموا أّن القرآن حق، هي آيات عقلّية؛ يستدّل هبا العقل عىل أّن 
القرآن حّق، وهي رشعّية؛ دّل الرشع عليها، وأمر هبا. والقرآن مملوء من ذكر اآليات العقلّية التي 

يستدّل هبا العقل، وهي رشعّية؛ ألّن الرّشع دّل عليها، وأرشد إليها«))2)

متى تنهدم الّسببية؟

تنهدم السببّية يف حالة لو وجدنا شيًئا من هذا الكون ل تتغري صفاته، ول تزول بزوال أسباب 
وجودها، فسنعلم بذلك أّنه ل حيتاج إىل يشء يف وجوده. وكذلك تنهدم الّسببّية لو وجدنا شيًئا 
ليس له حدود يعجز بعدها ول حيتاج إىل األسباب ليّتصف بصفة مل تكن من صفاته، وإنام هو قادر 

در تعارض العقل والنقل )3/104).  (1(

كتاب النبوات لبن تيمية، طبعة الجامعة اإلسالمّية بالمدينة النبوّية )1/292 - 293).  (2(
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دائاًم عىل الّتصاف بكّل صفة، وقادر كذلك عىل فعل كّل يشء بدون احلاجة لمتالك أسباب ذلك 
الفعل. فستنهدم حينها الّسببية.

وهذا نعلم أّنه ل حيدث، ومل حيدث، ولن حيدث؛ ألّنه لو كان مثل هذا اليشء موجوًدا بالفعل 
امتازت األشياء بعضها عن  العامل، وملا  لطغى عىل كّل يشء، وملا استقّر نظاٌم ول قانون يف هذا 

بعض باخلصائص املمّيزة لكّل منها.

فكّل َمن يّدعي أّنه ربام يكون هناك يشء خيرق قانون الّسببّية يف كوننا هذا، أو حّتى يف أكوان 
الواقع  يف  الّسببّية  مبدأ  لهندم  ذلك  حدَث  لو  له  نقول  شيًئا،  عنها  نعرف  ل  كوننا  غري  أخرى 

)Ontic) املمّثل يف القواني الفيزيائّية وليَس الّذهني البدهي املعريف )Epistemic) ملاذا؟

ألّننا لو فرضنا أّن شيًئا ما خرق مبدأ السببّية بالفعل، واستطاع فعَل يشء بدون احلاجة إىل 
سبب وجوده، فام الذي يمنعه من أْن يفعل كّل فعل، وكّل يشء بعد ذلك؟

فالذي يمنع اليّشء عن فعل معّي ل يستطيعه، هو فقد سبب حصول هذا الفعل، والذي 
يمنع اليّشء عن الّتصاف بصفة معّينة مل يّتصف هبا، هو فقد سبب قيامها، والذي جيعل اليّشء 
أّنه خرق مبدأ  الذي افرتضنا  اليّشء  نتيجة معّينة هو فقد سببها، فام داَم هذا  عاجًزا عن حتصيل 

السببّية ل حيتاج إىل األسباب أصاًل فام الذي يمنعه من فعل كّل يشء يف كّل وقت؟

ولو أّن هذا مُمكن الوقوع ملا كنّا نحن اآلن هنا، وملا كنّا نعتقُد بيشء اسمه قانون السببّية أو 
قواني فيزيائّية حاكمة ألّننا كنّا سنالحظ أّن كّل يشء يمكن أْن يقع بدون سبب، بل ملا عجَز يشء 
عن فعل يشء، وملا عجز يشء عن الّتصاف بأّي صفة، ولو عاش أحدنا يف كون بال سببية ملا كان 
جيهل شيًئا ألّن اجلهل هو فقد سبب العلم والعجز عن حتصيله، ويف ظّل سقوط السببّية مل يعْد 
للعجز معنى، بل لو عاش أحُدنا يف كون بال سببّية ملا كان يعلم شيًئا أيًضا ألّنه لن يكون هناك 
خصائص حمّددة لألشياء تعجز تلك األشياء عن جتاوزها، وبالّتايل فلن يكون هناك ما يمكن أن 

يعلمه أحٌد ألّن كّل يشء يمكنه أْن يكون أي يشء.

وإذا كنت ل حتتاُج إىل سبٍب لتفعل أي يشء؛ فأنت كنت كذلك منُذ األزل )ألّنه ل يمكن 
تصّور أّن الغنى عن كّل األسباب هو صفة يمكن اكتساهبا بعد أْن مل تكن ألّن هذا يعني أّن هذه 
الّصفة املكتسبة مل توجد ومل تبَق إّل بعد أن وجَد سببها، وبقي واستمّر، وهذه الّصفة هي صفة 
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)الغنى عن كّل سبب( فهذا تناقض(. وإذا كنت ل حتتاج إىل سبب لتفعل أّي يشء فستبقى كذلك 
لألبد )ألّنه ل يتصّور زوال تلك الّصفة عنك إذ أّن زواهلا عنك ل يكون إّل بإزالة سببها وهي مل 

تقم فيك بسبب فال معنى إلزالته(.

يف  والّضابط  مكان،  أي  ويف  زمان،  أي  يف  السببّية  سقوط  تفرتض  أن  استحالة  يبّي  كّله  وهذا 
بيان هذه الستحالة هو قياُم هذا الكون نفسه وقيام القواني، فقيام السببّية نفسه دليٌل عىل استحالة 
سقوطها يف أّي زمان ومكان، فال نحتاج لستقراء الكون كّله، والّزمان كّله ملعرفة شمولّية السببّية 
الّسببّية يف الكون ملعرفة ذلك، بل علمنا  بانتظام  وملعرفة استحالة سقوطها، وإّنام يكفينا فقط علمنا 
بقانون واحد صحيٍح يف هذا الكون يكفي لبيان أّنه مل يوجد أبًدا هذا اليّشء الذي أسقط الّسببية؛ ألّنه 

لو كان وجد لطغى عىل كّل يشء بام يف ذلك هذا القانون، وملا كان ممكنًا انتظام أّي يشء يف الكون.

نثۋ ۅ ۅ ۉ  وهذا الّضابط املبي لستحالة سقوط السببّية أشار إليه قول اهلل تعاىل: 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ مث )األنبياء:22( فكام قلت آنًفا أننا لو فرْضنا وجود 
يشء يف أّي زمان أو مكان ل حتكمه السببّية والقواني فسيكون هذا اليشء طاغًيا عىل كّل يشء، 
وملا منعه مانٌع من الّتجاوز عىل أّي قانون آخر أو نظام أو خصائص ليشء آخر، فسيكون متاًما كإله 
آخر أراد نظاًما آخَر غري هذا النّظام السببي الذي قّدره اهلل. فبعلمنا أّن هذا مل حيدث علمنا أّن هناك 
بوجود  فعلمنا  الّسببية(  يدّل عىل شمولّية  وهذا  النّظام،  خارج  هناك يشء  )فليس  واحًدا  نظاًما 
قانون واحٍد يف هذا الكون كاٍف إلثبات أّن الّسببّية حتكم كّل يشء يف كّل زمان ومكان، وبمجّرد 

أْن نعلم بقيام النظام يصبح مستحياًل افرتاض سقوط الّسببية.

ونفُس هذه املعاين والّضوابط التي تبّي حقيقة الّسببّية واستحالة سقوطها يمكن استنباطها 
تعاىل:  قال  مْوضع.  من  أكثر  الكريم يف  القرآن  »القهار« يف  واسمه  »الواحد«  اهلل  اسم  تالزم  من 

نثڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث )يوسف:39( قال تعاىلنثچ چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  نثڻ  تعاىل  قال   )16 )الرعد:  مث  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڄ مث ڄ ڄ  ڄ  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڦ  نثڤ ڤ ڤ  تعاىل  قال   )48 )إبراهيم:  ھ مث   ہ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  نثھ  تعاىل  قال   )65 )ص:   
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ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  نثەئ  تعاىل  قال   )4 )الزمر:  مث  ۈ  ۈ 
ی ی مث )غافر: 16( وقد ربط ابُن القّيم تالزم القهر والوحدة يف القرآن ببيان معنى الّسببّية 

والقواني احلاكمة حيث قال:

والوحدة  القهر  بل  رشيك،  له  يكون  أن  ويستحيل  واحًدا،  إّل  يكون  ل  )القهار 
متالزمان؛ فامللك والقدرة والقوة والعزة كّلها هلل الواحد القهار، وَمن سواه مربوب مقهور، 
له ضّد ومناف ومشارك، فخلق الّرياح، وسّلط بعضها عىل بعض تصادمها وتكرس سْورهتا، 
عليها  وسّلط  النار  وخلق  وتكرسه،  تصفه  الرياح  عليه  وسّلط  املاء  وخلق  هبا،  وتذهب 
املاء يكرسها ويطفئها، وخلق احلديد وسلط عليه النار تذيبه وتكرس قوته، وخلق احلجارة 
وذرّيته،  إبليس  عليهم  وسّلط  وذريته،  آدم  وخلق  ويفتتها،  يكرسها  احلديد  عليها  وسلط 
وخلق إبليس وذرّيته، وسلط عليهم املالئكة يرشدوهنم كّل مرشد ويطردوهنم كّل مطرد... 
فاستباَن للعقول والِفَطر أّن القاهر الغالَب لذلك كّله واحد، وأّن من متام ملكه إجياد العامل 
ببعض،  بعضه  إىل بعض، وقهر  بعضه  بعضه عىل بعض، وإحواج  الوجه، وربط  عىل هذا 

وابتالء بعضه ببعض(. انتهى)1)

وقال�أيًضا�يف�نونّيته:
)والقهر�والتوحيد�يشهد�منهما�كّل�لصاحبه�هما�ِعدالن
ولذلك�اقترنا�جميًعا�في�صفات�الله�فانظر�ذاك�في�القرآن
ا�ليس�في�اإلمكان�أن�تحظى�به�ذاتان())( ار�حقًّ فالواحد�القهَّ

أبّي  الّسقوط؛  السببّية وضابط سقوطها واستحالة افرتاض هذا  بّينت معنى  أْن  واآلن بعد 
: كيف نستدّل هبا عىل وجود اخلالق

1 -  إذا كان اليشء ناقًصا غرَي قائم بنفسه فسيكون حمتاًجا إىل أسباب قيامه، ويدور وجوده 
وعدمه مع وجودها وعدمها، فهو حادث سبقته أسباب وجوده.

طريق الهجرتين، ص )233).  (1(

نونّية ابن القيم المعروفة بـ: الكافّية الشافّية في النتصار للفرقة الناجية، آخر ثالثة أبيات من فصل: في   (2(
مقالت طوائف التحادّية في كالم الرب جل جالله، طبعة دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
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2 -  ليس يف هذا الكون يشء قائم بنفسه ل حيتاج إىل األسباب يف وجوده، ول حتكمه القواني.

3 -  إًذا هذا الكون حادث بكّل ما فيه فهو عبارة عن سلسلة من احلوادث ألّن اليّشء املحكوم 
بالقواني يكون خاضًعا للّسببّية، واليشء اخلاضع للسببّية يكون حادًثا كام بّينت سابًقا. 
4 -  سلسلة احلوادث لو كانت قائمة بنفسها وكان هلا بداية لكاَن قياُمها مرهوًنا بقيام أّوهلا 
الذي هو حادث قام بدون سبٍب وهذا مستحيل، ولو كانت قائمة بنفسها وليس هلا بداية 
يف املايض لكانت سلسلة خيالّية ل يمكن أن تقوم بنفسها يف الواقع)1) وبالتاىل فسلسلُة 

احلوادث ل يمكن أن تكون قائمة بنفسها.
5 -  سلسلة احلوادث ل يمكن أن يكون أّوهلا )أو أّي فرد فيها( قائاًم بنفسه ألّنه لو كان كذلك 
لوجب عليه أن يتغرّي إىل الفرد الذي يليه يف الّسلسلة لكي تبدأ السلسلة وتستمّر، والّتغري 
ينايف القيام بالنّفس ألّن الّتغري هو فقد الصفة لفقد سبِب قيامها، ولو عاد الّسبب لعادت 

الصفة، والقيام بالنفس هو قياُم الّصفات بدون حاجة إىل أي سبب يقيمها.
6 -  فوجب أن يكون َمن أقام سلسلة احلوادث قائاًم بنفسه بائنًا عن تلك السلسلة. وبذلك 

يكون دليُل السببّية دّلنا عىل القائِم بنفسه، الغنّي عن كّل يشء، اخلالق لكل يشء.
أشهُر الّشبهات حول دليل الّسببّية، والرّد عليها

النّاس مجيًعا - عاميهم وعاملهم - يف  البدهي لدى  الّسببّية كّل هذا احلضور  لدليل  مّلا كان 
املالحدة  حماولت  من  األكرب  النصيَب  مؤّخًرا  نال  فقد  وعال؛  جّل  اخلالق  وجود  إثبات  قضّية 
باّدعاء عدم تعميمه بأّي شكل متسرّتين يف ذلك بستار العلم  الّطعن فيه أو حماولة إسقاطه ولو 

زعموا، وكان من أشهر تلك املحاولت قوهلم:
1 - ميكانيكا الكّم هدمت الّسببية.

2 -  ليس هناك سبب حيّدد رسعة ومكان اإللكرتون، وليس هناك سبٌب جيعل ذّرة تنحّل قبل 
األخرى، فكّل هذه األمور عشوائّية متاًما.

ا لن يطلق النار حتى يأتيه األمر من الضابط الذي فوقه، وهذا الضابط لن يأمر  مثال: لو قلت لك إن جنديًّ  (1(
الجندي حتى يأتيه القرار من الذي فوقه، فلو أننا فرضنا سلسلة لنهائية من هؤلء الضباط الناقلين لألمر 
بدون فرض مصدر لألمر: لستحال انطالق النار، فانطالق النار دليل مباشر على وجود المصدر وعلى 

استحالة قيام سلسلة الناقلين بهذا األمر بنفسها بدون المصدر.
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3 - ليس هناك سببّية يف العامل الكّمي، وإّنام هناك عشوائّية تاّمة.

الوقت نفسه، حّتى لو كان بي تلك  أكثر من مكان يف  أْن يوجد يف  4 -  يمكن لإللكرتون 
األماكن بعٌد سحيٌق.

5 -  مكن لإللكرتون أن يعرب من حاجز للّطاقة أكرب من طاقته فيكون كأّنك رميت كرًة يف 
اجلدار املقابل فمّرت إىل اجلانب اآلخر بدون أن خترق اجلدار.

6 -  يمكن للنتيجة أن تقَع قبل السبب يف العامل الكمي، ويمكن للمستقبل أن يؤّثر يف املايض، 
ويمكن جلسيامت املادة املضاّدة أن تسافر من املستقبل إىل املايض.

لقانون  بانتهاكها  املستقبل  من  طاقة  وتقرتض  العدم،  من  خترج  الفرتاضّية  7 -  اجلسيامت 
حفظ الّطاقة لفرتة قصرية، فتكتسب طاقًة من ل يشء، ويمكن أن تنشأ أكواٌن ل هنائّية 

من العدم هبذه الطريقة، ويكون كوننا أحَدها.

8 -  البوزيرتون جسْيم مرصود، وهو عبارة عن إلكرتون موجب الّشحنة يسافر من املستقبل 
إىل املايض.

9 - بوزونW - جسيٌم مرصود، وهو خيرق قانون حفظ الّطاقة يف انحالل بيتا.

10 - النسبّية العاّمة تسمح بالّسفر يف املايض فيمكن ألحداث املستقبل أن تؤّثر يف املايض.

11 -  ليس هناك معنًى لسؤال ماذا كان سبب النفجار العظيم ألّنه قبل النفجار ل يوجد 

زمن، فليس هناك يشء اسمه »قبل«.

وجودها  إثبات  تّم  تذبذهبا  خالل  من  الفرتاضّية  اجلسيامت  تنشأ  التي  الفراغ  12 -  طاقة 

جتريبيًّا من خالل تأثري كازمري.

13 - اجلسيامت دون الّذرّية تتّصف كموجات وكجسيامت.

14 -  الزمن جمّرد وْهم، وهو متغرّي غري ثابت، فال يصلح أن يكون دلياًل عىل احلدوث أو األزلية.

15 - قانون حفظ الّطاقة يعني أّن الطاقة أزلية.

بالفعل،  الفيزياء  يف  موجودة  لهنائّية  قيمة  حتمل  التي  األشياء  أو  الالهنائّية  16 -  الّسلسلة 

الرياضيات  الكمومية، وكذلك  احلقل  نظرّية  الّسوداء ويف  الثقوب  معها يف  ونتعامل 
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كشفت أّن جمموع األعداد املوجبة الّصحيحة يساوي 12/1 - فلامذا ل يكون الكون 
عبارة عن سلسلة أزلّية يف املايض قائمة بنفسها؟

17 -  ليس هناك دليٌل علمّي يثبت أّن العامل مستحيل أْن يكون ل هنائيًّا يف املايض، أو أزليًّا 

قائاًم بنفسه، وهذا وإْن كان ل يطعن يف السببّية لكنّه يطعن يف الستدلل هبا عىل وجود 
اخلالق؛ ألّن الكون حينها لن يكون حمتاًجا إىل َمن يقيمه؟

18 -  سنصل يف يوم من األيام إىل نظرّية كّل يشء وحينها سنتمّكن من تفسري وجود الكون 

كّله بأسباب مادّية بحتة بدون احلاجة لوجود إله.

19 - هل جتربة delayed choice تنتهك الّسببية؟.

اهلل  بإذن  الفصل  نرّد عليها بشكل مفّصل خالل هذا  الشبهات وأكثر منها سوف  كّل هذه 
الصطالحّية  اللغة  )Jargon(أي  فسيكون  واحدة  كلمة  يف  جمَماًل  ا  ردًّ أردت  لو  لكْن  تعاىل، 
السببية،  الزمن،  الّطاقة،  العدم،  )الفراغ،  مثل  مصطلحات  استخدام  ألّن  وذلك  ما،  جمال  يف 
اجلسيامت الفرتاضية..... إلخ( يف الفيزياء ل يعادل أبًدا املعنى اللغوي أو الفلسفي الذي نفهمه 
بمقتىض الّلغة من معاين تلك الكلامت. فامُلصطلحات العلمّية أو املصطلحات املستخدمة عموًما 
يف أّي جماٍل يف الغالب ل يكون هلا عالقة باملعنى اللغوي أو الفلسفي لتلك الكلامت، فالّشخص 
متاًما، وهذه  فاسًدا  معنى  منها  يفهم  العادي  والّشخص  الّصحيح،  املعنى  منها  يفهم  املتخّصص 
أستاذ   Matt Strassler الدكتور  ذلك  عىل  نّبه  وقد   .Jargon اسم  عليها  يطلق  املصطلحات 

الفيزياء النّظرّية بجامعة هارفارد يف أحد مقالت مدّونته )1) عىل اإلنرتنت قائال:
»But in physics، energy is none of these things. You’d be making a big 

physics error if you mix and match one of the English definitions with 
the physics definition! Within physics، you must stick with the physics 
term، or you’ll get wrong answers and end up very confused«.

.Mass and Energy الموضوع بعنوان Of Particular Significance المدونة بعنوان  (1(
http://profmattstrassler.com/articles - and - posts/particle - physics - basics/mass - 

energy - matter - etc/mass - and - energy/
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الناس عندما  التي يقصدها  ا من هذه األمور  أيًّ ليست  الّطاقة  الفيزياء،  “ولكن يف  الرتمجة: 
اإلنجليزّية  التعريفات  خلطت  إذا  كبري  فيزيائّي  خطأ  يف  تقع  سوف  طاقة.  كلمة  يستخدمون 
بالتعريفات الفيزيائية! داخل الفيزياء، جيب أْن تقبض عىل املعنى الفيزيائي، وإّل فستحصل عىل 

إجابات خاطئة، وخيتلط عليك األمر متاًما”.

وهذه الفجوة بي املعنى اللغوي والصطالحي َوجدت َمن يتالعُب هبا يف خطابه للعوام 
دون أن يقع يف خطأ علمي، ومل يتوّرع هؤلء عن تلك املتاجرة الّرخيصة بالعلم خلدمة إحلادهم.

1 - هل هدمت ميكانيكا الكّم الّسببية؟

التي  الّشبهات األخرى  يندرج حتَتها معظم  الّشبهة األشهر واألعّم عىل اإلطالق، والتي  هذه هي 
يشغب هبا هؤلء عىل دليل الّسببية، وذلك ألّن فيزياء الكم من أعقد وأقوى العلوم البرشّية فَلها سلطاٌن 
علمّي كبري، فلو كان ممكنًا هلا أن تعارض الّسببّية فعاًل لكان هلذه املعارضة أثٌر كبرٌي يف النّفوس، ثّم هي جمال 
ميلء بالعجائب التي حارت فيها أنبغ العقول، فال عجب أن يتّم استخدامها يف هذا الغرض امُلضّلل، لكن 

ينبغي أْن نتعّرف عىل يشء من عجائب هذا العلم أّوًل قبل أن نتكّلم عن انتهاكه أو عدم انتهاكه للسببية.

نبذٌة�خمترصة�عن�عجائب�ميكانيكا�الكّم:

ثبَت أّن لإللكرتونات والفوتونات خواصَّ موجّية وجسمّية يف نفس الوقت، فهي تتّصف أحياًنا 
يف  وهذا   ،Wave–particle dualityواجلسيم املوجة  بمثنوّية  ُيعرف  فيام  كموجة  وأحياًنا  كجسم، 
حّد ذاته قد يكون تناقًضا ألّن اجلسم يكون حمّدًدا متحّيًزا يف املكان، واملوجة تكون منترشة غري حمّددة 
الوصف  وإْن كان  الّذرية،  لطبيعة هذه األشياء دون  تّم رصده  ما  املكان، لكن هذا  متحّيزة يف  وغري 
األكثر دّقة، والذي ُيذكر دائاًم يف الكتب الفيزيائّية األكثر ختصصّية هو أهّنا موجات فقط )1) وليس ثّم 
مع  بدأ  هذا  كّل  أحياًنا،  جسيامت  أهّنا  عىل  الّظاهرة  تلك  لرصدنا  أسباًبا  ويذكرون  إطالًقا.  جسيامت 
الّتجربة الشهرية املعروفة بتجربة الّشقي )2) أو الشّق املزدوجDouble - slit experiment حيث 

(1)	 Nikolić,	H.	(2007).	Quantum	mechanics:	Myths	and	facts.	Foundations	of	Physics,	

37 (11), 1563 - 1611.

(2)	 Lederman,	Leon	M.;	Christopher	T.	Hill	 (2011).	Quantum	Physics	 for	Poets.	US:	

Prometheus Books. pp. 102–111. ISBN 1616142812.
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إّنك لو أحرضت لوًحا به فتحتان، ووضعت خلفه حائاًل أو خلفّية واضحة، ثّم وضعت أمام اللوح 
مصدًرا ضوئيًّا فإْن كان الّضوء موجًة فسوف يقسمها اللوح إىل موجتي منفصلتي، ثّم تلتحامن مبارشة 
بعد مرورمها من الفتحتي، لكّن هذا اللتحام لن جيعلهام موجة واحدة مّرة أخرى، وإّنام سيجعلهام 
موجتي متداخلتي فيام يعرف بتداخل املوجات أو حيود املوجاتInterference pattern ممّا جيعل 
الّضوء عىل اخللفّية يف النهاية يقوى يف بعض املواضع التي تقوي فيها املوجتان بعضهام بعًضا، ويضعف 
التداخل  هذا  يغطي  وسوف  بعًضا،  بعضهام  املوجتان  فيها  التي تضعف  األخرى  املواضع  الّضوء يف 
اخللفّية أو جزًءا كبرًيا منها، ولن يكون حجُمه متطابًقا مع حجم الفتحتْي عىل اللوح )كام يف الشكل 
رقم 1( وهذا ثابت ومتوّقع يف حّق الّضوء فعاًل )ولكن هناك ما يثبت أّن الّضوء يتّصف كجسيامت 

.(Photoelectric effectمنفصلة أيًضا وهي ظاهرة الّتأثري الكهروضوئي

شكل )1(

من  بدًل  اإللكرتونات  يطلق  مصدًرا  الشقي  جتربة  يف  الّضوئي  باملصدر  استبدلنا  لو  لكْن 
األشعة الّضوئّية فاملتوّقع هو أْن نرى عىل اخللفّية خّطي متطابقي مع حجم الفتحتي عىل الّلوح 

)كام يف الشكل رقم 2).
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شكل )2(

وليس من املتوّقع أبًدا أْن تكون النتيجة عىل اخللفّية هي تداخل اإللكرتونات أو حيودها 
كام تفعل املوجات؛ ألّن املفرتض باإللكرتونات أهّنا جسيامت تتكّون منها املواد من حْولنا، 
عىل  ستكون  النتيجة  أّن  هي  الكبرية  الصدمة  لكن  الفضاء.  يف  تنترش  موجات  ليست  وأهّنا 
اخللفّية مطابقة لسلوك املوجات، حيث ستغّطي اخللفّية متاًما بشكل احليود أو الّتداخل املوجي 
التي ختّف  الفاحتة  واملناطق  اإللكرتونات  فيها  ترتّكز  التي  الداكنة  املناطق  أقساًما من  فتكون 
فيها اإللكرتونات؛ متاًما كأهّنا موجات ضوئية، وهذا سيحدث حّتى لو أرسلت اإللكرتونات 
واحًدا تلو اآلخر ومل تطلقها مجيًعا بعضها مع بعض، فسوف جتد النّقاط ترتاص لرتسم بمرور 
الوقت شكَل احليود يف هناّية األمر، كام يف )الشكل رقم 3( )فهذه خلفّية واحدة تتجّمع عليها 

اإللكرتونات مع مرور الوقت(
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شكل )3(

وهذا يثبت أّن اإللكرتونات هلا خصائص موجّية وجسمّية كام للفوتونات خصائص موجّية 
وجسمية. وهذه عجيبة من العجائب الكربى، لكْن إليك ما هو أكرب من ذلك، إذا أغلقت إحدى 
الفتحتْي ممّا جيعلنا نعلم ونحّدد املكان الذي سيمّر منه اإللكرتون؛ فسيختفي احليود وستحصل 
اللوح!!  لفتحة  مطابق  شكل  باإللكرتونات  وسيتكّون  أخرى،  مّرة  اجلسيمي  األسلوب  عىل 
الفتحتي لكن وضعْت كاشًفا عىل إحدامها حيّدد مكان مرور  واألمُر نفسه سيحدث لو فتحت 
اإللكرتونات، فسيتكّون شكالن مطابقان للفتحتي من اإللكرتونات عىل اخللفّية، وهذه الظاهرة 
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العجيبة تعرف بمشكلة القياس Measurement problem، وهي أحد األلغاز التي مل حتّل إىل 
القياس هو الذي ُيعطي للعامل الكّمي وجوده املحّدد الذي  أّن  اآلن يف فيزياء الكّم، وهي تعني 
نتعامل معه كنتائج، وهنا ختتفي الّطبيعة الحتاملّية التي يعيشها العامل الكّمي، أي أّن اإللكرتون 

انتهت ازدواجّيته كموجة وجسيم بسبب قياسه وحتديد مكانه.

بي  عالقًة  ووضع  والفوتونات،  لإللكرتونات  املزدوجة  الّطبيعة  مع  ديربويل  تعامل  وقد 
الطول املوجي واحلركة )معادلة رقم 1).

معادلة )1(

هذه  فأصبحت  الّزمن  مع  الكمومّية  احلالة  هذه  تطّور  تصف  معادلًة  رشودينجر  وضع  ثّم 
ريايّض  وصف  )وهذا  بدّقة  العامل  هذا  تصف  رياضّية  أداًة   Wave functionاملوجية الدالة 
احتاميل، أي أهّنا تصف احتاملت هذه احلالة الكمومّية ول تصف حقيقتها، وهذا يعرف بقاعدة 
 Waveباسم معروًفا  ذلك  وأصبح   (1( بورن  ماكس  اسمه  من  مشتّقة  Born rule، وهي  بورن 
mechanics.، ويف الوقت نفسه كان عىل اجلانب اآلخر هيزينربج وماكس بورن يعمالن عىل 

بـ  العامل الكمومي املزدوج، وطّورا بالفعل ما يعرف  تطوير رياضياهتام اخلاّصة للتعامل مع هذا 
تفسريمها  أّن  حي  يف   (2( متاًما  رياضيًّا  متطابقة  نتائجهام  العملي  وكال   ،Matrix mechanics

بالكلية. فرشودينجر وديربويل وأينشتاين كانوا من  النّقيض  لنتائج معادلهتام هو عىل  الفلسفي 

(1)	 Zur	Quantenmechanik	der	Stoßvorgänge,	Max	Born,	Zeitschrift	für	Physik,	37,	#12	

(Dec. 1926), pp. 863–867 (German); English translation, On the quantum mechan-

ics	of	collisions,	in	Quantum	theory	and	measurement,	section	I.2,	J.	A.	Wheeler	

and	W.	H.	Zurek,	eds.,	Princeton,	New	Jersey:	Princeton	University	Press,	1983,	

ISBN 0 - 691 - 08316 - 9.

(2) Hanle, P.A. (1977), «Erwin Schrodinger's Reaction to Louis de Broglie's Thesis on 

the	Quantum	Theory.»,	Isis	68	-	4.
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Hidden variables يمكن الوصول إليها يف يوم من  أنصار احلتمّية، وأّنه ثّمة متغريات خفّية 
وعدم  الحتاملّية  أْنصار  من  فكان  اآلخر  الفريق  وأّما  الّضبابية.  الّصورة  هذه  لستكامل  األيام 

التحديد.

بأّنه يستحيل  الذي يقول   Uncertainty principleالّدقة ثّم وضع هيزنبريج قانون عدم 
أْن تقيس الكميات املقرتنة Conjugate variables )مثل احلركة واملوقع( يف الوقت نفسه بدقة 

كاملة)1). وهذا ل عالقة له 

النتيجة  وهذه  الّطبيعة.  حقيقة  يعرب عن  فيزيائي  قانون  هو  وإّنام  املستخدمة،  األجهزة  بدّقة 
التي قال هبا قانون عدم الدقة هي نتيجة رياضّية بحتة متعّلقة بمكانيكا املوجات، وهي ما يعرف 
جعلت  التي  هي  املنطقّية  الرياضّية  العالقة  فهذه   ،Fourier transform فورييه  بتحويالت 
يستحيل  الدّقة  عدم  من  قدٌر  سيبقى  وبالتايل   ،(2( بدّقة  مًعا  قياسها  يمكن  ل  املقرتنة  الكميات 
جتاوزه، والذي فعله هيزينربج أّنه طبق هذه احلقيقة الرياضّية عىل العامل الكّمي الذي أخربتنا جتربة 
الّشقي عن أفراده بأّن هلا طبيعة موجية. والعالقات الّرياضّية ما هي إّل عالقات منطقية، والّسببّية 
تشمل العالقات الفيزيائّية واملنطقّية مجيًعا ألهّنا تعني مفهوم العالقة بي األشياء املادّية أو املعنوّية 
عىل السواء. فلو فرضنا أّن شيًئا سيخرق السببّية فال شّك أّنه سيكون شيًئا مناقًضا للمنطق، ول 
يمكن الوصول له بطريقة رياضية، فإذا كان مبدأ عدم الّدقة يف األصل عبارة عن حقيقة رياضية، 
وإذا كان مبدأ عدم الّدقة هو أهّم قواني ميكانيكا الكم، وحيكم ويصف كّل الظواهر التي يزعم 
البعض أهّنا خترق الّسببية، فال شّك أّن اخلطأ عند هؤلء وليس يف تلك الظواهر ول القواني ول 
الّسببية. وَمن يستشهد عىل انتهاك السببّية بمبدأ عدم الّدقة )الذي هو حقيقة رياضية( أو بأحد 
قانون عدم  يثبت  الذي  الريايض  املنطقي  الفرع  أّن  معتقًدا  يكون  اللحظة  فهو يف هذه  تطبيقاته، 

(1) Heisenberg, W. (1927), «Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen 

Kinematik	und	Mechanik»,	Zeitschrift	für	Physik	(in	German)	43	(3–4):	172–198,	

Bibcode:1927ZPhy...43..172H, doi:10.1007/BF01397280.. Annotated pre - publi-

cation proof sheet of Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen 

Kinematik und Mechanik, March 23, 1927.

(2) Fourier, Joseph (1822). Théorie analytique de la chaleur (in French). Paris: Firmin 

Didot Père et Fils. OCLC 2688081.
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الدّقة هو فرٌع سليم صحيح ل غباَر عليه، يف حي أّن الّرياضيات والعالقات املنطقّية نفسها ل 
قيمة هلا، ول تثبت شيًئا، وأهّنا قد اهنارت بالكلية. وهذا تناقٌض وضالل مبي بكّل تأكيد.

تلك  لتفسري  وهيزنبريج  بور  نيلز  قبل  من  كوبنهاجن  تفسري  صياغة  متّت  نفِسها  الفرتة  ويف 
 Wave function collapseالعجائب)1)، واعترب أّن القياس هو الّسبب يف اهنيار الّدالة املوجية
التي هي يف األصل تعرّب عن طبيعة احتاملّية وليست موجودة بالفعل. واعترب أّن طبيعة األشياء 
أّن  احتاملّية غري حمّددة مستنًدا هلذه الزدواجّية التي أظهرهتا اإللكرتونات والفوتونات، واعترب 
األشياء تكتسب هذا الّتحديد يف صفاهتا بسبب القياس، فالقياس ليس جمّرد كاشف عن الّصفة 
 Decoherence بل سبب فيها. وهناك تفسريات أخرى مليكانيكا الكّم مثل نظرّية حّل الرتابط

التي جعلت سبَب اهنيار الدالة هو تفاعلها مع البيئة، وليس القياس فقط)2)

التي ستنحّل قبل  أهّيا  املشّعة كذلك ل يمكن حتديد  الّذرات  أّن  الكّم  ومن عجائب فيزياء 
الكالم  هذا  فمثل  سبب.  دون  حتدُث  عشوائّية  عملّية  هذه  إّن  يقول  َمن  تسمع  وقد  األخرى. 
أينشتاين(  التي اقرتحها  أّنه ليس هناك سبب خفي )عىل غرار املتغريات اخلفّية  يعني يف احلقيقة 
لو اكتشفناه لدحضنا به مبدأ هيزينبريج للّريبة، وحلّصلنا احلتمّية واليقي. ول يعني هذا الكالم أّنه 
ليس ثّمة قواني هناك ألّن مبدأ عدم الدقة بالفعل حيُكم هذه الّظاهرة، ول يمكن جتاوزه، فكّلام 
قّل عدد األنوية التي نرصُد انحالهلا زاد عدم الّدقة يف حتديد األنوية املنحّلة، وكّلام زاد العدد قّل 
عدم الّدقة. فهذا قانون ثابت قائم هناك يعرّب عن السببّية وعن التزام كّل يشء بخواصه وعجزه 
عن جتاوزها، فال يمكن أْن تنحّل كّلها يف الوقت نفسه، ول يمكن أن تنقلب العالقة فتكون الّريبة 

طردّية مع عدد الّذرات، وهكذا.

(1)	 Hermann	Wimmel	(1992).	Quantum	physics	&	observed	reality:	a	critical	interpre-

tation of quantum mechanics. World Scientific. p. 2. ISBN 978 - 981 - 02 - 1010 - 6. 

Retrieved 9 May 2011.

(2) Schlosshauer, Maximilian (2005). «Decoherence, the measurement problem, and 

interpretations of quantum mechanics». Reviews of Modern Physics 76 (4): 1267–

1305. arXiv:quant - ph/0312059. Bibcode:2004RvMP...76.1267S. doi:10.1103/

RevModPhys.76.1267.
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 Quantumالكّمي التشابك  بظاهرة  يعرف  ما  أيًضا  الكّم  ميكانيكا  عجائب  وِمن 
entanglement، وهو يعني أّن اإللكرتونْي إذا سبق تفاعلهام مع بعضهام البعض، أو خرجا 

الّطاقة  مستوى  نفس  يف  فاإللكرتونات   ،(1( مرتبطي  متشابكي  يبقيان  فإهّنام  نفسه  املصدر  من 
للّذرة لو كان أحدمها دوراُنه Spin ألعىل فسيكون اآلخُر دورانه ألسفل حسب ما ُيعرف بقانون 
حتى إذا تّم اإلبعاد بينهام ملسافٍة أكرب من تلك التي يستطيع أن   Pauli exclusion principle

يقطعها الّضوء، فسيظّل الّتشابك يقُع بينهام بشكل آيّن، أو يف نفس الوقت، فلو كان أحُدمها يف 
انتهاٌك  وهذا  نفسها،  الّلحظة  يف  املعلومة  لوصلْته  املقابل  الّطرف  يف  واآلخر  الكون  طريف  أحِد 
للمحلّية locality التي تعني أّن الكمّية الفيزيائّية املحّددة يف الزمان »س« واملكان »ص« يمكنها 
الزمان »س« واملكان »ص«  إذا كانت حالة يف  الفيزيائّية األخرى فقط  الكّميات  تتفاعل مع  أْن 
هي كذلك، لكّن هذا ينسجم متاًما مع مبدأ عدم الّدقة وتفسري كوبنهاجن، ويتعارض مع احلتمّية 
واملحلّية واملتغرّيات اخلفية. ولذلك كان التحّقق من ظاهرة الّتشابك الكّمي بمثابة النّص لتفسري 

كوبنهاجن عىل تفسري املتغرّيات اخلفية.

الوضع  أو   Quantum superposition الرتاكب  حالة  الكّم  ميكانيكا  عجائب  وِمن 
الفائق، وفيها يمكُن لإللكرتون أْن يوجد يف أكثر من مكان يف الوقت نفسه، وهي أيًضا ظاهرة 

حمكومة بمعادلة رشودينجر، ومبدأ عدم الّدقة.

جسيم  عبوُر  وهو   Quantum tunnelingالكمومي النّفق  الكّم  ميكانيكا  عجائب  وِمن 
بأْن ترمي كرًة يف  امليكانيكا الكالسيكّية ألّنه أشبه  حلاجز طاقة يفوق طاقته، وهذا غرُي ممكن يف 
اجلدار املقابل لك فتجدها قد مّرت من خالل اجلدار إىل احلجرة املجاورة. لكن نظًرا لقانون عدم 

الدّقة الذي حيكم مكاَن وحركة تلك اجلسيامت دون الذرية؛ فاألمُر خمتلف هناك.

فاحلاصُل أّن السببّية مرهونة بوجود قانون حيكم اليشء وليَس هلا عالقة بطبيعة هذا القانون، 
األشياء  خصائص  عىل  األشياء  هذه  العالين، فقياس  ول  الفالين  الّشكل  عىل  يكون  بأْن  ول 
املشاهدة لنا يف عاملنا الكالسيكي الكبري هو قياٌس فاسد، وسقوط يف مغالطة التعميم الستقرائي 

(1)	 Einstein	A,	Podolsky	B,	Rosen	N;	Podolsky;	Rosen	(1935).	«Can	Quantum	-	Me-

chanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?». Phys. Rev. 47 

(10): 777–780. Bibcode:1935PhRv...47..777E. doi:10.1103/ PhysRev.47.777.
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ل  هو..  وقوانينه  هو،  بخصائصه  حمكوًما  يشء  كّل  ويبقى   ،Inductive Generalization
بخصائص غريه وقواني غريه.

شكل )4(

فنحُن ل نستدّل بام يف املربع األيرس من أعىل )الذي يمثل امليكانيكا الكالسيكّية يف الشكل 
رقم 4( عىل وجود اهلل، ولكْن نستدّل بالسببّية، وليس هناك معنى للسببّية نعرفه غري معنى القانون 
والنتقال   )4 رقم  بالشكل  )التي  املرّبعات  كّل  لليشء، وهذا موجود يف  امللزم  والرّشط  احلاكم 
بي املرّبعات أيًضا برشوط، فكّل قانون صالح يف مكانه وليس هناك يشء بال قانون، وهذا هو 
الذي نستدّل به عىل قيام الّسببّية، فغرابُة خصائص األشياء ل تعني أبًدا سقوط السببية، وإّنام عدم 
وجود خصائص هو الذي يسقط السببّية وهذا ل يمكن حدوثه. ونرضب مثاًل عىل ذلك بغرابة 
الروح التي هي أصل مكّوناتنا، وهلا خصائص أغرب من كّل عجائب الكّم، فالروح تكون فوق 

الساموات أثناء نوم اإلنسان رغم أهّنا مّتصلة باجلسد يف اللحظة نفسها، قال تعاىل: ﴿ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ }الزمر:42{ومع ذلك مل يعترب أحُد 

املسلمي املؤمني بالقرآن أّن هذا يعّد سقوًطا للّسببية ألّن الّروح أيًضا مقّيدة بخصائصها.

واآلن نعود إىل إجابة الّسؤال )هل ميكانيكا الكّم هدمت الّسببية؟
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 ،Causality ومل هتدم الّسببّية Determinism احلقيقة هي أّن فيزياء الكّم هدمت احلتمّية
والفرق بينهام يرشحه لنا العامل الفيزيائي احلاصُل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء ماكس بورن أحُد 

مؤّسس ميكانيكا الكّم يف كتابه:

الكتاب  أّول  يف  فصاًل  عقد  فقد   (Natural Philosophy Of Cause And Chance(
ميكانيكا  هدمتها  التي  احلتمّية  معنى  بي  فيه  يفرق   Causality and Determinism بعنوان 
بدقة، ووقف  السببّية  بالفعل معنى  قائاًم هناك، وقد حّرر  مازال  الذي  السببّية  الكّم وبي معنى 
عىل املعنى نفسه الذي بّينته يف أّول هذا الفصل، وسوف أضع بعض القتباسات من كتاب ماكس 

بورن تبي األمر، يقول)1):
»Physics has given up causality is entirely unfounded. Modem phys-

ics، it is true، has given up or modified many traditional ideas; but 
it would cease to be a science if it had given up the search for the 
causes of phenomena«. 

الرتمجة: »القول بأّن الفيزياء قد ختّلت عن السببّية هو قول ل أساَس له من الّصحة، صحيح 
أّن الفيزياء احلديثة قد ختّلت عن بعض األفكار التقليدّية وعّدلت فيها، لكن لو توّقفت الفيزياء 

عن البحث عن أسباب الظواهر فلن تصبح حينها علاًم«.

ثّم�يضع�تعريًفا�للحتمّية�وآخر�للسببّية�فيقول)2):
“Determinism postulates that events at different times are connect-

ed by laws in such a way that predictions of unknown situations 

(past or future) can be made”.

“By this formulation religious predestination is excluded, since it as-

sumes that the book of destiny is only open to God.

(1) Born,M. (1949). Natural philosophy of cause and chance - The Waynflete lectures 

1948 – p. 4.

(2) Born,M. (1949). Natural philosophy of cause and chance - The Waynflete lectures 

1948 – p. 9.
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Causality postulates that there are laws by which the occurrence 

of an entity B of a certain class depends on the occurrence of 

an entity A of another class, where the word ‹entity' means any 

physical object, phenomenon, situation, or event. A is called the 

cause, B the effect.»

الرتمجة: “احلتمّية تفرتض أّن األحداث التي وقعت يف أزمنٍة خمتلفة، مرتبطة بواسطة القواني، 
وبالتايل فيمكن عمُل تنّبؤات يف املايض واملستقبل بمعرفة احلارض، وفًقا هلذه الّصياغة فإّن احلتمّية 
الّتام عن املايض واملستقبل فكتاب القدر  تضاّد فكرة القدر الدينّية ألّنه إذا كان ُيمكننا الكشف 

سيصبح معلوًما لنا، ولن يكون اهلل وحده املختّص هبذا العلم.

معينة،  فئة  إىل  ينتمي  الذي  »ب«  الكيان  حدوث  يكون  للقواني  وفًقا  أّنه  تفرتض  الّسببّية 
معتمًدا عىل حدوث الكيان »أ« الذي ينتمي إىل فئة أخرى، بحيث يكون املقصود بكلمة »كيان« 

هو أّي يشء فيزيائي أو ظاهرة أو وضع أو حدث، ويسّمى حينها »أ« بالسبب و»ب« بالنتيجة”

حاكمة  عالقة  وجيعلها  بالّسببّية  فيبدأ   ،(1( واحلتمية  السببّية  بي  الفرق  تبي  أمثلة  ويرضب 
بي األشياء ُتظهر قيام النّتيجة بالّسبب بصف النّظر عن حتديد الزمان واملكان هلذه العالقات، 

فالسببّية عالقة قائمة بشكل ُمطلق بصف النّظر عن الّتعيي يف الزمن:
‘”Overpopulation is the cause of India’s poverty’.

‹The stability of British politics is caused by the institution of mon-

archy.'

‹Wars are caused by the economic conditions.'

‹There is no life on the moon because of the lack of an atmosphere 

containing oxygen.'

‹Chemical reactions are caused by the affinity of molecules.'

The common feature to which I wish to draw your attention is the 

(1) Born,M. (1949). Natural philosophy of cause and chance - The Waynflete lectures 

1948 – p. 5 - 6.
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fact that these sentences state timeless relations. They say that 

one thing or one situation A causes another B, meaning appar-

ently that the existence of B depends on A, or that if A were 

changed or absent, B would also be changed or absent».

الرتمجة: 

»الزيادة السكانّية هي سبب فقر اهلند»

»استقرار السياسة الربيطانّية كان بسبب املؤسسة امللكية»

»الظروف القتصادّية تتسبب يف احلروب»

»ل توجد حياة عىل سطح القمر بسبب أن الغالف اجلوي هناك ل حيتوي عىل األوكسجي»

»التفاعالت الكيميائّية حتدث بسبب انجذاب اجلزيئات»

القاسم املشرتك يف هذه العبارات الذي أوّد أن ألفت انتباهكم إليه هو أّن كالًّ منها تنّص عىل 
عالقة غري زمنية، فهي مجيًعا ختربنا أّن اليشء أو احلالة »أ« تتسبب يف »ب«، ممّا يعني أّن وجود »ب« 

معتمد عىل وجود »أ«، وأّنه لو تغرّيت أو غابت »أ« فسوف تتغري أو تغيب »ب« أيًضا.

عن  وليس  احلتمّية  عن  تعرّب  فهي  ولذلك  الزمن،  يف  حمّددة  لكنّها  مقاربة  عبارات  ذكر  ثّم 
الّسببية:

“Compare these statements with the following:

‘The Indian famine of 1946 was caused by a bad harvest’

‘The fall of Hitler was caused by the defeat of his armies.’

‘The American war of secession was caused by the economic situa-

tion of the slave states’

‘Life could develop on earth because of the formation of an atmos-

phere containing oxygen’

‘The destruction of Hiroshima was caused by the explosion of an 

atomic bomb’
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In these sentences one definite event A is regarded as the cause of 

another B; both events are more or less fixed in space and time”.

الرتمجة:

)قارن تلك العبارات السابقة بام ييل:

»املجاعة اهلندّية يف عام 1946 كان سببها موسم حصاد سيًئا«

»سقوط هتلر كان بسبب هزيمة جيوشه«

»حرب النفصال األمريكّية كانت بسبب الوضع القتصادي للعبيد«

»تدمري هريوشيام كان بسبب انفجار قنبلة نووية«

الزمان  يف  حمدد  منهام  وكّل  »ب«،  للحدث  سبًبا  »أ«  املعي  احلدث  يعترب  العبارات  هذه  يف 
واملكان(.

)1)، فهو حتمي  القطارات  ثّم ذكر مثاًل عىل عالقة حتمّية غري سببّية وهي جدول مواعيد 
حمّدد يف الزمان، لكنّه غرُي سببي، فليس هناك سبٌب حقيقي حيكم تلك العالقة، ولذلك ُيمكننا 

تغيري هذه املواعيد كام نشاء:
“Another example is the timetable of a railway line. You can pre-

dict with its help the arrival at King’s Cross of the10 o’clock from 
Waverley; but you can hardly say that the timetable reveals a 
cause for this event. In other words, the law of the time - table 
is deterministic: You can predict future events from it, but the 
question ‘why?’ makes no sense”.

الرتمجة: »مثال آخر هو جدول الرحالت يف خط السكة احلديد، 

حيث يمكنك بمساعدته التنبؤ بموعد الوصول إىل حمطة امللك 

(1) Born,M. (1949). Natural philosophy of cause and chance - The Waynflete lectures 

1948 – p. 8.
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كروس للقطار الذي خيرج يف متام الساعة العارشة من ويفريل. لكن ل يمكنك أن تقول إّن 
جدول القطارات هذا يكشف عن عالقة سببّية هلذا احلدث. أو بعبارة أخرى، فإّن قانون جدول 
املواعيد هو قانون حتمي ألّنه يمكنك التنبؤ بأحداث املستقبل من خالله، لكّن الّسؤال )ملاذا؟( 

ليس له معنى يف هذه احلالة«
ويقول يف نفس الصفحة:

”I prefer to use the expression ‘causality’ mainly for this timeless 
dependence. It is exactly what experimentalists and observers 
mean when they trace a certain phenomenon to a certain cause 
by systematic variation of conditions“.

الرتمجة: »أفضل استعامل تعبري »السببية« خصوًصا عند وصف تلك العالقات غري الزمنية. 
هذا بالّضبط ما يعنيه الّتجريبيون واملراقبون عندما يتتّبعون ظاهرة معينة تقع بسبب معي، بالتغيري 

املنهجي للظروف«
وأخرًيا، يقول بكّل وضوح إّن احلتمّية ليست هي الّسببية)1)، وإّن احلتمّية هي التي هدمتها 
ميكانيكا الكّم، وإّن الّسببّية هي البحث يف اعتامد األشياء يف وجودها عىل أشياء أو رشوٍط معينة، 

وهذا مازال صحيًحا يف فيزياء الكم.
 can we be content with accepting chance، not Cause، as the supreme«

?law of the physical world

To this last question, I answer that not causality, properly under-
stood, is eliminated, but only a traditional interpretation of it, 
consisting in its identification with determinism. I have taken 
pains to show that these two concepts are not identical. Causal-
ity in my definition is the postulate that one physical situation 
depends on the other, and causal research means the discovery 
of such dependence. This is still true in quantum physics».

(1) Born,M. (1949). Natural philosophy of cause and chance - The Waynflete lectures 

1948 – p. 101 - 102.
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الرتمجة: »هل يمكن أْن نرىض بقبول املصادفة وليس الّسبب كقانون أعىل للعامل الفيزيائي؟

لإلجابة عىل هذا السؤال أقول: إّنه ليست السببّية املفهومة بشكٍل صحيح هي التي سقطت، 
وإّنام الذي سقط فقط هو الفْهم التقليدي هلا، املتمّثل يف حتديد هوّيتها بأهّنا هي نفسها احلتمّية. لقد 
سعيت جاهًدا ألوّضح أّن هذين املفهومي غري متطابقي، الّسببّية يف تعريفي هي الفرضّية القائلة 
بأن احلالة الفيزيائّية املعّينة تعتمد عىل األخرى، والبحث السببي يعني الكشَف عن هذا العتامد، 

وهذا مازال صحيًحا حتى يف فيزياء الكم«

وهنا ننتقل من كالم ماكس بورن إىل األبحاث العلمّية احلديثة التي تّصح بأّن احلتمّية غري 
السببية، وبأّن احلتمّية لو كانت اهنارت بميكانيكا الكّم فالسببّية قائمة هناك، بل هي أوىل مسلامت 

ميكانيكا الكم كام قال هذا البحث))1)
«Causality in science is usually related to the cause - and - effect 

principle and is often naively misinterpreted as a restatement of 
determinism. From this point of view, it can be surprising that 
we	take	causality	as	the	first	axiom	of	Quantum	Theory,	which	
is popularly known as the theory of the uncertainty principle. 
However, in our precise formulation, causality only implies that 
communication in an operational probabilistic theory cannot 
occur from the output to the input».

ُيساء  ما  وكثرًيا  والنتيجة،  الّسبب  بمبدأ  تتعلق  ما  دائاًم  العلوم  جمال  يف  »السببّية  الرتمجة: 
أْن  النظر هذه يمكن  فيتّم اعتبارها مرادًفا للحتمية. ومن خالل وجهة  تفسريها بطريقة ساذجة 
يكون من املستغرب أْن نعترب السببّية هي البدهّية أو املسّلمة األوىل لنظرّية الكم، والتي اشتهرت 
بأهّنا نظرّية مبدأ عدم اليقي، لكْن مع ذلك فإّن السببّية يف صياغتنا الّدقيقة تعني أّن التصالت يف 

نظرّية تشغيلّية احتاملّية )مثل نظرّية الكم( ل يمكن أْن حتدث من اإلخراج إىل اإلدخال«

(1) Chiribella, G., D'Ariano, G. M., & Perinotti, P. (2012, March). Informational axi-

oms	for	quantum	theory.	In	FOUNDATIONS	OF	PROBABILITY	AND	PHYSICS	-	6	(Vol.	

1424, No. 1, pp. 270 - 281). AIP Publishing.
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للنظرّية  السببّية هي أوىل املسّلامت اخلمس  أيًضا لفريق العمل نفسه جعل  البحث)1)  وهذا 
الكمية:

“We	derive	Quantum	Theory	from	purely	informational	principles.	
Five elementary axioms - causality”.

أساسّية  مسّلامت  مخس  وهي  بحتة  معلوماتّية  مبادئ  من  الكمّية  النظرّية  »اشتققنا  الرتمجة: 
األوىل هي: السببية«

وهذه هي أحدث األوراق)2) وهي مازالت يف مرحلة ما قبل الّطبع وهي تؤّكد األمر نفسه 
الذي أّكدته األوراق الّسابقة.

وهناك ورقة أخرى))) تقول بكّل وضوح إّن السببّية فكرة منفصلة متاًما عن احلتمّية، وإْن 
كان هناك روابط كثرية بينهام، وتثبت ذلك بتقديم نموذج حتمّي غري سببي، فتكون فيزياء الكّم 
قّدمت النموذج السببي غري احلتمي، وهذه الورقة قّدمت العكس ممّا يثبت انفصال الفكرتي 

متاًما:
 «Causality has often been confused with the notion of determin-

ism. It is mandatory to separate the two notions in view of the 
debate	about	quantum	foundations.	Quantum	theory	provides	
an example of causal non - deterministic theory. Here we intro-
duce a toy operational theory that is deterministic and non - 
causal, thus proving that the two notions of causality and deter-
minism are totally independent».

(1) Chiribella, G., D’Ariano, G. M., & Perinotti, P. (2011). Informational derivation of 

quantum theory. Physical Review A, 84(1), 012311.

(2)	 Chiribella,	Giulio,	Giacomo	Mauro	D'Ariano,	and	Paolo	Perinotti.	«Quantum	from	

principles.» arXiv preprint arXiv:1506.00398 (2015).

(3)	 DʼAriano,	G.	M.,	Manessi,	F.,	&	Perinotti,	P.	(2014).	Determinism	without	causality.	

Physica Scripta, 2014 (T163), 014013.
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الرتمجة:

»الّسببّية كثرًيا ما يتم اخللط بينها وبي احلتمية. ومن الرّضوري الفصُل بي املفهومي يف ضوء 
النقاش حول أسس الكّم. النظرّية الكمّية تقدم مثاًل للنظرّية السببّية غري احلتمية، ونحن هنا نقدم 

نموذًجا تقريبيًّا حتميًّا وغري سببي. ممّا يثبت أّن مفهومي السببّية واحلتمّية مستقاّلن متاًما«

احلتمية.  أسقطت  وإّنام  كثرًيا،  بذلك  الضجيج  عال  كام  السببّية  تسقط  مل  الكّم  فيزياء  إًذا 
ويمكن القول بأّن احلتمّية عكُس السببّية من باب أّن تعلق احلتمّية بالوقت أهّم من تعّلقها بعالقة 
املؤثر بالنتيجة، فهي يمكنها الستقالل عن عالقة املؤّثر بالنتيجة لكن ل يمكنها الستقالل عن 
التحديد يف الّزمن، يف حي أّن السببّية تعلقها بعالقة املؤثر والنتيجة هو التعّلق األسايس الذي ل 

يمكن الستقالل عنه، وتعلقها بالوقت هو تعّلٌق ثانوي يمكنها أن تستقّل عنه.

واألحداث  والّطاقة  املاّدة  يف  والتعيي  وبالتحديد  بالزمن  الّشديد  احلتمّية  ارتباط  وبسبب 
كانت عىل النقيض من ميكانيكا الكّم التي تقول بأن عدم الدقة وعدم التعيي مها إحدى خصائص 
املايض واحلارض  أّن  ُمغرقة يف احلتمّية حيث يرى  بنظرة  للزمن  ينظر  أينشتاين  الطبيعة، ومّلا كان 
واملستقبل موجودة بالفعل )سيأيت بيان هذا املوضوع لحًقا( وجوًدا حقيقيًّا، فكان هذا القول ل 
يمكنه التاميش مع ما تقوله ميكانيكا الكّم املبنّية عىل الحتاملية، فكونك تقول إّن احلارض احتاميل 
والقياس يغري يف املستقبل؛ كأنك تقول )بالنّسبة مَلن يتبنى النظرة احلتمية( عن يشء وقع بالفعل 
يف املايض إّنه احتاميّل متغري، وهذا جنون بال شك، وربام ذلك هو الذي جعل الّصاع حيتدم بي 
أنصار الفكرة احلتمّية، وعىل رأسهم أينشتاين، وبي أنصار الفكرة الحتاملّية التي تبنّتها ميكانيكا 
ثمة متغريات خفّية  ناقصة، وأّن هناك  الكّم  أّن ميكانيكا  يرى  أينشتاين  فقد كان  الكم. ولذلك 
Hidden variables لو علمناها حلصلنا عىل احلتمّية الّساكنة خلف هذه النتائج الحتاملّية التي 

تتحدث عنها ميكانيكا الكّم. فاحلقيقة هي أّن الّصاع كان حول احلتمّية ومل يكْن حول السببّية 
أبًدا كام ظّن البعض. وخري دليل عىل هذا هو كالُم ماكس بورن نفسه الذي ذكرته سابًقا، وقد كان 
أحَد أطراف هذا الّصاع، وهناك حمادثات كثرية وقعت بينه وبي أينشتاين يف هذا األمر نرشت يف 

.(1((The Born Einstein Letters( كتاب بعنوان

(1) Einstein, A., Born, M., & Born, H. (1971). Born - Einstein Letters.
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ثّم جاءت التجارب لتؤّيد قول ميكانيكا الكّم ضّد احلتمّية وضّد املتغريات اخلفّية يف النهاية. 
أّن  واحلقيقة هي   Uncertainty principle األشياء  الدّقة يف طبيعة  الحتاملّية وعدم  وأّكدت 
السبب يف القول باحلتمّية هو تبني طريقة امليكانيكا الكالسيكّية يف التفكري، وهذا يبّي أّن احلتمّية 

ليست منبثقة من الّسببّية فضاًل عن أن تكون هي نفسها الّسببية.

وهناك ما ُيعرف أيًضا باحلتمّية الكافية Adequate determinism، وهو مفهوٌم صحيح 
بالّتأكيد، فهو يرى أّن احتاملِت ميكانيكا الكّم ليست عشوائّية متاًما، وإّنام هي جزٌء من القانون 
الطبيعي، فهي حتمّية لكنّها ليست بتلك الّصورة القديمة للحتمّية، وإّنام بصورة أقرب للصواب. 
الكّم ل حيكمها قانون أو  أّن ميكانيكا  أّن عشوائّية ميكانيكا الكم ل تعني  فهذا املفهوم يوّضح 
قاله ستيفن  اجلديد  بمفهومها  احلتمّية  الذي ذكرته عن  البعض. وهذا  يتصّور  ثابتة كام  عالقات 

هوكينج الفيزيائي امللحُد يف كتاب التصميم العظيم))1):
«Quantum	physics	might	seem	to	undermine	the	idea	that	nature	is	

governed by laws, but that is not the case. Instead it leads us to 
accept a new form of determinism: Given the state of a system 
at some time, the laws of nature determine the probabilities 
of various futures and pasts rather than determining the future 
and past with certainty».

الرتمجة: »قد يبدو أّن الفيزياء الكوانتّية تقّوض فكرة أّن الّطبيعة ختضع للقواني، ولكّن هذا 
ليس صحيًحا، ويف املقابل فهذا يقودنا لقبول شكٍل جديد من أشكال احلتمية: نظًرا حلالة النّظام 
يف وقت ما، فقواني الطبيعة حتّدد الحتاملت املختلفة لكّل من األزمنة املاضّية والقادمة بدًل من 

حتديد ماٍض معّي ومستقبل معي عىل وجه اليقي«

لكْن عىل اجلانب اآلخر، هناك اصطالح غري احلتمّية يقود إىل الكثري من الفهم اخلاطئ إذا 
تعاملت معه بمعناه الفلسفي أيًضا، وهو الرتتيب السببي لألحداث يف الزمن أو الزمن نفسه، 
فقد كان الزمن يف عص نيوتن باملعنى نفسه الذي نفهُمه مجيًعا من أّنه مطلق ثابت، لكن األمر 
مل يعد كذلك بعد ظهور النظرّية النسبّية اخلاّصة ألينشتاين، ولعّل األمر بدأ قبل ذلك بسني 

(1) Grand Design - Stephen Hawking - Bantam (September 7, 2010) p. 72.
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منذ أعامل مايكل فاراداي، ثّم معادلت جيمس كلريك ماكسويل، وحتويالت لورنتز عليها، 
وهي  للطبيعة  عجيبًة  حقيقة  أظهرت  اخليوط  هذه  فكّل  وموريل،  مايكلسون  جتربة  وكذلك 
ثباُت رسعة الّضوء يف الفراغ Light speed invariance، وهذه الظاهرة العجيبة نتج عنها 
لتبنّي  النسبّية ألينشتاين  النّظرّية  فقد جاءت  للكون وللمكان والزمان،  لنظرتنا  تغيرٌي شامل 
هذا التصّور اجلديد مستندة إىل هذه اجلهود السابقة، فقد أصبح الثابت هو رسعة الّضوء أو 
نسيج الزمكان، لكّن الزمان نفسه أو املكان فليسا إّل إحداثّيات متغرّية وفًقا للمراقبي، فقد 
فقدنا هذا التصّور بأّن الّزمن مطلق Absolute simultaneity، ومل يعد هناك يشٌء يمكن 
أن يكون ثابًتا إّل رسعة الّضوء. وإذا أردت أّن تقول إّنك تتحّرك فيجب أْن تذكر املرجع الذي 
 Time dilation الّزمن  أّن متّدد  Reference frames، ورغم  له  بالنسبة  تبتعد أو تقرتب 
ا إذا تعاملنا معه بطريقٍة رياضية، إّل أّن هذا يظّل بال معنى عند تأّمله بشكل  يبدو منطقيًّا جدًّ
فلسفي. فمن اجلانب الريايض يبدو األمر يف غاية الوضوح ألّن املسافة التي يقطعها الّضوء 
 (5( رقم  الّشكل  يف  يمثله  والذي  الذي  املتحّرك  املرجعي  لإلطار  املنتمي  للشخص  بالنسبة 
انعكست  ثّم  ضوئي،  مصدٌر  أطلقها  التي  الّضوء  نبضة  ويراقب  الصاروخ،  يركب  شخٌص 
الّضوء  سيقطعها  التي  املسافة  من  أقّل  تكون  أن  جيب  نفسه،  للمصدر  أخرى  مّرة  وعادت 
بالنسبة للشخص اآلخر املنتمي إلطار مرجعي ساكٍن بالنسبة للصاروخ ويراقب احلدث نفسه 
من عىل األرض. فإذا كان احلدث واحًدا واملسافة التي قطعها الّضوء خمتلفة ورسعُة الّضوء 
املسافة ل  الفرق يف  الزمن؛ فهذا  املسافة عىل  املراقبي والرسعة عبارٌة عن  بالنسبة لكّل  ثابتة 
يمكُن أْن يعّوضه يشء سوى التغيري يف الزمن. فيبطئ زمن الّشخص الذي يركب الصاروخ 
كّلام اقرتب من رسعة الّضوء، ومقدار هذا التمدد يف الّزمن هو الذي يعّوض فرق املسافة التي 

قطعها الّضوء.
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شكل )5(

الزمن  متّدد  معادلة  عنه  تتحّدث  الذي  للزمن  الفلسفي  املعنى  هو  ما  اآلن  تأّملت  إذا  لكْن 
)املعادلة رقم 2)

معادلة )2(

باملعنى  عالقٌة  الفيزيائي  املفهوِم  هلذا  ليس  وبالتأكيد  عليه.  تقف  أن  يمكن  معنًى  جتد  فلْن 
الفلسفي الذي نقصده عندما نستخدم كلمة »الزمن«، ولذلك فعندما أراد بعض الفيزيائيي أْن 
الساعة«  ُيقاس بواسطة  ما  »الّزمن هو  فقالوا:  باملعادلت  بالكلامت وليس  للّزمن  يعطوا تعريًفا 
time is what is measured by a clock)1)، وهذه ليست مزحة، بل هذا الّتعريف للزمن 

ا عند الفيزيائّيي، وخصوًصا عند حديثهم عن النسبّية، ولذلك كثرًيا ما يتّم اقتباسه يف  مشهور جدًّ
كتب الفيزياء. وهذا املفهوم الفيزيائي للّزمن له عواقب مثل:

(1) Time Is What You Measure With a Clock - Posted by Chad Orzel on April 29, 2013.

 http://scienceblogs.com/principles/2013/04/29/what - is - time/
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Eternalism 1 - 1 - االعتقاد بالسرمدّية أو األبدية

وليس  حقيقيًّا  وجوًدا  بالفعل  موجودة  كلها  واملستقبل  واملايض  احلارض  أّن  اعتقاد  وهي 
يذكر  حي  نقصده  الذي  غري  آخر  شيًئا  الّزمن  فكرة  من  جيعُل  بالتأكيد  وهذا  ذهنيًّا،  أو  معرفيًّا 
أحُدهم كلمة الزمن أو الوقت، بل هذا جيعل من فكرة تتابع الّزمن جمّرد وهم، وقد اعتقد أينشتاين 
 Quantumهذا بالفعل، وقد تطّور األمر مع الوقت فأصبح أصحاب نظرّية اجلاذبّية الكمومية
gravity يضعون نامذج نشأة الكون بدون زمن مطلًقا)1) ويعتربون الزمن فرًضا زائًدا عىل احلاجة 

Redundant ويف مقابل مفهوم األزلّية Eternalism يوجد مفهوم Presentism والذي هو 

تصّورنا املألوف للّزمن، وأّنه ل وجود للاميض ول للمستقبل إّل يف أذهاننا، وأّن احلارض فقط هو 
الذي له وجود حقيقي ontologyلكن هذا مفهوم فلسفي وليس فيزيائي.

1 - 2 - السببّية النسبّية أو مبدأ أينشتاين للسببية.
The relativistic causality, Einstein’s causality principle

ا يف  وهنا تظهر مشكلة الصطالحات Jargon مّرة أخرى؛ ألّنك عندما ختتزل مفهوًما عامًّ
جزئّية صغرية من جزئياته )هي التي تتعّلق بمجالك العلمي( تظهر لك التناقضات واملفارقات عىل 
املستوى الفلسفي بال شك. فمفهوم السببّية مفهوٌم عام يشمل العالقة الثابتة بي األشياء املادّية أو 
حتى املعنوية، وهو بذلك يشمل القواني الفيزيائّية واملنطقّية وكّل يشء له معنى أو وجود حقيقي، 
أّما سببّية أينشتاين أو الّسببّية النسبّية فهي وإْن كانت متعلقة بتأثري السبب يف النّتيجة إّل أهّنا قائمة 
عىل تصورها السابق للزمان واملكان ورسعة الّضوء. فحيث إّن الزمان مل يعْد مطلًقا فكي تكون 
العالقة السببّية صحيحة بي حدث يسمى يف الفيزياء )سبًبا( وآخر يسّمى )نتيجة( جيب ربطها 
بيشء ثابت، وإّل فإّن ما يفصل بي احلدثي عىل خّط الزمن هو متاًما كالذي يفصل بينهام عىل خّط 
املكان Space - like interval ولذلك فمن امُلمكن أْن يرامها أحُد املراقبي يف الوقت نفسه لكن 
يف مكانْي خمتلفي، أو يرامها سبًبا قبل النتيجة، أو يرامها سبًبا بعد النتيجة، ولكي يبقى الّسبب 
سابًقا عىل النتيجة كان حتاًم الّرجوع إىل اليشء الّثابت وهو رسعة الّضوء أو نسيج الزمكان، فكّل 
نقطة عىل نسيج الزمكان هلا هذا املخروط الّضوئي )الشكل Light cone (6، وكّل النتائج التي 

(1) Barbour, J. B. (1994). The timelessness of quantum gravity: I. The evidence from 

the	classical	theory.	Classical	and	Quantum	Gravity,	11(12),	2853.
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ستكون هذه النقطة سبًبا هلا سوف تقع عىل اجلزء املستقبيل )اجلزء العلوي( ملخروط تلك النقطة، 
وكّل األسباب التي ستكون هذه النقطة نتيجة هلا سوف تظهر عىل اجلزء املايض )اجلزء السفيل( 

ملخروط تلك النقطة.

شكل )6(

إًذا.. فمتى تنتهك الّسببّية النسبّية أو سببّية أينشتاين؟

تنتهك حي تنتقل معلومة )مثل انبعاث إشارة كهرومغناطيسّية من نقطة إىل أخرى( برسعة 
أكرب من رسعة الّضوء، أو تنتقل طاقة برسعة أكرب من الّضوء، أو يتّم ترسيع جسيم برسعة أكرب 
من رسعة الّضوء، أو يسري جسم له كتلة برسعة الّضوء، وذلك ألّن السببّية النسبّية تعني أّنك ل 
يمكن أن تنقل معلومة أو طاقة برسعة أكرب من رسعة الّضوء، فهناك أشياء تسري أرسع من الّضوء 
كذلك  النسبية.  للسببّية  انتهاًكا  يعّد  ل  فهذا  طاقة  أو  معلومة  تنقل  ل  لكنّها   ،Superluminal

الفرض النّظري للجسيم تاكيون Tachyon، الذي يسري دائاًم أرسع من الّضوء فهو مل يتّم ترسيعه 
ليكون أرسع من الّضوء، وإّنام هو دائاًم أرسع من الّضوء، فهذا أيًضا ل ينتهك الّسببّية النسبية.

 The( ولكْن ماذا لو كان لنقطة عىل نسيج الزمكان نتيجة خارج هذا املخروط املستقبيل هلا
future light cone)؟
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حينها تكون هذه النتيجة وقعْت بشكل آين، وتكون هذه املعلومة أو الّطاقة نقلت أرسع من 
الّضوء، وهذا هو ما كان جيزم أينشتاين أّنه مستحيل يف مناظراته مع نيلز بور)1)، ولكنّه وقع بالفعل 
يف ميكانيكا الكّم، وُيعرف باسم التشابك الكّميQuantum entanglement.، والذي أثبت 
صّحة ما تتوّقعه فيزياء الكّم، وخطأ ما تتوّقعه نظرّية املتغريات اخلفّية هلوجون بيل فيام ُيعرف بـ 

Bell's theorem وهذا يعترب انتهاًكا للسببّية النسبّية ولفرضّية املتغريات اخلفية.

فهل هذا له عالقة بالسببّية التي نعنيها بكالمنا؟

بالّطبع ل، فنحن ل عالقة لنا بأْن ل تتجاوز املعلومة رسعة الّضوء )السببّية النسبية(، ول بأن 
تنتقل بشكل آين )ميكانيكا الكّم( وهذه املعركة ل ناقَة لنا فيها ول مجل، ومل نْعِن يوًما بكالمنا عن 
السببّية كبدهية هذا املعنى اخلاّص املتعّلق برسعة الّضوء، ومل نَر غضاضة يف وجود عالقة سببّية 
تسّمى بالّتشابك الكمي ويؤّثر فيها السبب عىل النتيجة بشّك آين. فلكّل يشء طبيعته التي حتّددها 

األدّلة، ول عالقة هلذا بمعنى الّسببّية نفسه. وهذه ورقة علمية )2) تقول هذا الكالم:

 Some physicists argue that faster - than - light communication“
 .”contradicts the principle of causality، but this is also nothing but a myth

الرتمجة: »جادل بعض الفيزيائّيي بأّن التصال الذي جيري برسعة أكرب من رسعة الّضوء يعّد 
انتهاًكا للسببية، ولكن هذا ليس سوى خرافة«

أعود  واحلتمية،  النسبّية  والّسببّية  الزمن  عن  الفيزيائّية  املفاهيم  هذه  بعَض  حّررنا  أْن  وبعد 
إلكامل إجابتي عىل سؤال )هل ميكانيكا الكم هدمت السببية؟

1 - 3 - هناك أيًضا َمن يستدّل ببعض األبحاث العلمّية التي تستخدم املعنى الصطالحي 
Jargon للسببّية والذي يراد به احلتمّية يف احلقيقة، أو يكون متعلًقا ببعض عواقب املفهوم الفيزيائي 

(1) Bohr N. The Value of Knowledge: A Miniature Library of Philosophy. Marxists Internet 

Archive. 30 - 08 - 2010. From Albert Einstein: Philosopher - Scientist (1949), publ. Cam-

bridge	University	Press,	1949.	Niels	Bohr's	report	of	conversations	with	Einstein.

(2)	 Nikolić,	H.	(2007).	Quantum	mechanics:	Myths	and	facts.	Foundations	of	Physics,	

37(11), 1563 - 1611.
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للزمن. ثّم يزعم أّن هذا دليل ضّد الّسببية؛ ألّن مثل هذه األوراق تثبت أّن النتيجة تقع يف العامل 
الكمي قبل الّسبب، أو أّن النّتيجة تؤثر يف سببها وما إىل ذلك، مثل استدلهلم ببحث )1) أوجنيان 
 Quantum correlations with no causal order:أوريشكوف، والذي حيمل عنواًنا مثرًيا

)( عالقات كمومّية بدون نظام سببي.
وللّرّد�عىل�مثل�هذا�البحث�يكون�بالتايل:

�1-��3-��1-�البحث�عبارة�عن�نموذج�نظرّي�وليس�تجربة�عملية:

 The natural question is whether ‘non - causal’ quantum correlations“
 of the kind described by our formalism can be found in nature. One can

 speculate that they may exist in unprobed physical regimes، such as،
 for example، those in which quantum mechanics and general relativity

.”become relevant

متّت  التي  السببّية  غري  الكمومّية  العالقات  كانت  إذا  ما  هو  الطبيعي  »السؤال  الرّتمجة: 
صياغتها يف نموذجنا يمكن أن توجَد يف الطبيعة فعاًل أم ل؟ للمرء أن يتكّهن بأهّنا موجودة يف 

النّظم الفيزيائّية غري املفحوصة جيًدا مثل تلك املنطقة التي تصُل ميكانيكا الكم بالنسبّية العامة«

1 - 3 - 2 - هذا النّموذج يعرض شيًئا مماثاًل ملا فعله جون بيل حي بّي أّن الّتشابك الكّمي 
بيان عدم  بذلك. لكن جون عمل عىل  الّسببية« قد سقطت  »احلتمّية وليس  وأّن  الصحيح،  هو 
النموذجان  كان  وإذا  الزمان.  يف  الّتحديد  عدم  عىل  يعمل  النموذج  وهذا  املكان،  يف  الّتحديد 
متامثلي، وإذا كان معلوًما ومشهوًرا أّن عمل جون بيل كان يصّب ضّد احلتمّية واملتغرّيات اخلفّية 

ومل يتعّرض للسببّية بمفهومها احلقيقي؛ فعمُل أوجنيان هو اآلخر يدور يف الفلك نفسه.

1 - 3 - 3 - الفكرة التي يتحّدث عنها مؤلفو البحث هي أّن هناك عالقًة كوانتمّية ولكنّها 
غري سببية، بمعنى أنه ليس هناك قبل وبعد، وبالتايل ليس هناك سبب ونتيجة )وهذا ألّن مقصود 
البحث هو بيان عدم حتمّية الزمن(، وإّنام هذه العالقة يتحكم فيها ما يتحّكم يف العامل الكمي، 

(1)	 Oreshkov,	O.,	Costa,	F.,	&	Brukner,	Č.	(2012).	Quantum	correlations	with	no	causal	

order. Nature communications, 3, 1092.
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فتؤّثر فيها البيئة من حوهلا والقياس متاًما كام تؤّثر يف وضع الرتاكب الفائق Superposition حي 
ينهار أو تنهار الدالة املوجّية عند القياس، فإْن كنّا سنسّميها سببّية ل حمالة فلتكن سببّية غري حمّددة، 
الذرّية غري املحّددة يف رسعتها  وهبا متغرّيات عشوائّية )أي غري حتمية(. متاًما كحال اجلسيامت 
الكّمي، أي  العامل  الذي حيكم  الّدقة  بمبدأ عدم  إهّنا ستكون هي األخرى حمكومة  ومكاهنا. أي 
إّن كّل ما يريده هو العدول عن احلتمّية يف الّزمن التي تنايف قانون عدم الدقة القائل بالحتاملية، 
ألّن  بالسببية؛  احلتمّية  خلط  عىل  الرّد  يف  قيَل  الذي  الكالم  كّل  البحث  هذا  عىل  ينطبق  ولذلك 
احلتمّية هي التي تقوم يف األساس عىل الّتحديد يف الزمن، ول يمكنها التخيّل عن ذلك، بخالف 
السببّية التي يمكنها الستغناء عن الّزمن بوجود عالقات سببّية مستقّلة متاًما عن الزمن؛ مثل تلك 

األمثلة التي رضهبا ماكس بورن وعرضناها يف بداية هذا الفصل.

 (Quantum causality( الكمومّية  السببّية  بعنوان  آخر)1)  من بحث  اقتباٌس  وهذا 
لكاسالف بروكنر رشيك أوجنيان يف البحث الذي نرّد عليه:

”If one assumes that quantum mechanical laws can be applied to 
causal relations، one might have situations in which the causal 
order of events is not always fixed، but is subject to quantum un-

certainty، just like position or momentum“.
الرتمجة: »إذا افرتضنا أّن قواني ميكانيكا الكّم يمكن تطبيقها عىل العالقات الّسببية؛ فيمكن 
للمرء أْن حيصل عىل حالت يكون فيها النّظام السببي لألحداث ليس دائاًم معينًا وحمّدًدا، ولكن 

سيكون معّرًضا لعدم اليقي الكمومي، متاًما مثل عدم الّدقة يف حتديد املوقع أو الزخم«

1 - 3 - 4 - النّسبّية العامة بسبب حتّدبات الزمكان جاءت بنفس التوّقع النظري الذي يقول 
بأّن اليشء قد يؤّثر يف ماضيه، لكنّها جعلت اليشء نفسه يؤّثر يف سببه ممّا يؤدي إىل مفارقة اجلد 
الشهرية))The grandfather paradox((2، والتي تفرتض أّن أحد األشخاص نجح يف صنع 
ثقب دودي كبري يستطيع الّدخول من خالله والسفر إىل املايض، ثّم قام بقتل جّده أو والده أو 

(1)	 Brukner,	Č.	(2014).	Quantum	causality.	Nature	Physics,	10	(4),	259	-	263.

(2) Nahin, Paul J. (1999). Time Machines: Time Travel in Physics, Metaphysics, and 

Science Fiction. American Institute of Physics. ISBN 0 - 387 - 98571 - 9.
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نفسه وهو صغري، ممّا هيدم السببّية فعاًل لو وقع ذلك ألّنه هنا يوجد حتديد للسبب وللنتيجة وتعيي 
تناقًضا  أو قامت بدونه. ولذلك كانت مفارقة اجلّد  أّثرت يف سببها املحدد،  املحّددة  النتيجة  أّن 
منطقيًّا مستحيل احلدوِث حّتى لو أباحته النسبّية العاّمة، فال بّد أّن هناك ثّمة شيًئا آخر سيمنعه، 
وقد قّدم الفيزيائي امللحد ستيفن هوكينج ورقة تفيد هذا املعنى بالفعل )1)، وهناك أيًضا ما يعرف 
بقانون الّتساق الذايت Novikov self - consistency principle الذي جيعل احتامل أْن يغرّي 
الشخص شيًئا يف املايض يساوي صفًرا، وأّنه بذلك سيسقط يف دائرة زمنّية مغلقة، فاحلاصل أّن 
مفارقة اجلد مستحيلة احلدوث، ولو حدثت لكانت نقًضا للسببّية بالفعل ألهّنا تنطلق من مقدمة 
»الّتحديد« يف السبب والنتيجة، ثّم ييل ذلك قيام النتيجة بدون سببها، لكن ما قّدمه الباحثون يف 
هذا البحث الذي نناقشه ليس كذلك، وإّنام يشء خمتلف يتفادى مفارقة اجلد ألّنه ينطلق من مقّدمة 
»عدم التحديد« يف السبب والنتيجة )وإثبات هذه املقّدمة هو هدف البحث أصاًل( ثّم ييل ذلك 

اختالط األسباب بالنتائج أو رسيان مبدأ عدم الّدقة عليها. 

وهذا اقتباس من بحث أوجنيان بعد أْن ذكر مفارقة اجلد:
“Yet paradoxes are avoided”.

الرتمجة: »وبذلك فقد تّم جتنب املفارقات«

فهذا البحث يطرح افرتاض عدم وجود خلفّية كونّية عامة للّزمن، وكام مّر علينا سابًقا يف بيان 
معنى احلتمّية والفرق بينها وبي السببّية بأّن السببّية عالقة مطلقة مستقّلة عن الزمن، وبأّن احلتمّية 
هي التحديد يف الزمن، فافرتاض التحديد أو عدم التحديد يف الزمن من شأنه أْن يؤّثر يف احلتمّية 

تأثرًيا بالًغا، لكنّه ل يملك شيًئا ليفعله مع الّسببية.

وهذا اقتباس آخر من بحث أوجنيان يبي ذلك مّرة أخرى:
»Figure 2: Local quantum experiments with no assumption of a pre - 

existing background time or global causal structure«.
2: جتارب كمومّية حملّية بدون افرتاض وجود خلفّية زمنّية قبلّية أو  الرتمجة: »الشكل رقم 

تركيب سببي كوين«

(1) Hawking, S. W. (1992). Chronology protection conjecture. Physical Review D, 46(2), 603.
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فمعنى السببّية يف البحث مرهون بمعنى اخللفّية الزمنّية الكونية، فإذا كان قانون عدم الدقة 
يرسي عىل الزمن فلن يكون هناك خلفّية زمنّية كونية، وما يتعلق وجوده بالتحديد يف الزمن هو 
احلتمّية كام بينت سابًقا وليس الّسببية، فحتى لو استخدم البحث مصطلح السببّية فهذا ما هو إّل 
Jargon ومن هنا نكّرر مّرة أخرى أّن النموذج املقرتح ليس مناقًضا للسببّية بمفهومها احلقيقي 

ألّنه مل ُيعي سبًبا ونتيجة، ثّم أثبت تأثري النّتيجة يف سببها، فهو ليس كمعضلة اجلّد، ولذلك رّصح 
بحث  يف  املنشور   )7 رقم  )الشكل  يف  واضح  وهذا  املنطقي،  التناقض  هذا  تفادى  بأّنه  البحث 

.(d(منفصاًل عن نموذج مفارقة اجلد (e( كاسالف، ولذلك وضع نموذجه

شكل )7(

وقال أيًضا:
“All causal loops and paradoxes are avoided”.

الرتمجة: »كل احللقات السببّية واملفارقات قد تّم تفادهيا يف هذا النموذج«

2 - واآلن إىل سؤال آخر هاّم وهو قوهلم: اجلسيامت الفرتاضّية خترج من العدم، وتقرتض 
طاقة من املستقبل بانتهاكها لقانون حفظ الطاقة لفرتة قصرية فتكتسب طاقة من ل يشء، ويمكن 

أن تنشأ أكواٌن ل هنائّية من العدم هبذه الطريقة ويكون كوننا أحدها؟

املقصود  هو  ما  ونعرف  املوضوع،  هذا  خلفّية  نعرف  أن  ينبغي  السؤال  عىل  اإلجابة  وقبل 
هو  وما  الفرتاضّية  اجلسيامت  هي  وما  الفيزيائي،  الصطالح  يف  الاليشء  أو  الفراغ  أو  بالعدم 

القانون احلاكم هناك...إلخ.
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مقّدمة:

نبدأ�من�كتاب�فيزيائي�تعليمي�بسيط�اسمه�الفراغ�املبني)1):

يقول)2): »وفًقا لعالقة عدم الدقة بي الزمن والطاقة Energy - time uncertainty فإّنه 
من املستحيل قياس الّطاقة بدقة يف زمن حمّدد، ولكي تقيس الطاقة بدقة فيجب أْن يكون الزمن 
أبًدا أْن  غري حمّدد ول هنائي، ولو أنك نظرت يف فراغ يف وقت قصري حمّدد فإّن الطاقة ل يمكن 

تكون حمّددة«

ويقول كذلك))): »إّننا لو بذلنا كّل قدرتنا يف إفراغ منطقة معّينة من الفضاء من كّل الطاقات 
فإّن هناك قدًرا من الطاقة سيبقى ول يمكن إخراجه........... وتعريف الفراغ هو: منطقة معّينة 
ما يسمى  أو   Vacuum state املمكن  الّطاقة األدنى  املتوسط يف مستوى  الفضاء تكون يف  من 

» Zero - point - energy بطاقة النّقطة صفر

احلّد األدنى من  الفيزيائي هو  أو الاليشء يف الصطالح  العدم  أو  بالفراغ  املقصود  إّن  أي 
الّطاقة وليس »الالطاقة«، وليس العدم احلقيقي الذي يشري إليه املعنى اللغوي للكلمة. وسبب 
األدنى  احلّد  هو  الطاقة  من  قدٌر  سيبقى  دائاًم  وأّنه  حقيقي،  عدم  فيه  ليس  الكون  أّن  يف  اعتقادنا 
املمكن للطاقةZero - point - energy، أو ما يمكن وصفه بأنه: »عالقة الطاقة والّزمن بمبدأ 
عدم الدقة الذي استنتجه نيلز بور عىل غرار عالقة عدم الّدقة بي املكان والرسعة التي وضعها 
هيزينربج«، وذلك ألهّنا تقتيض عدم التحديد يف قياس الّطاقة، وبالّتايل سيبقى دائاًم هناك قدٌر من 
الطاقة ل يمكن أْن يصل إىل الّصفر املطلق لكيال يكون حمّدًدا بدقة. وهذا ُيعرف أيًضا بطاقة الفراغ

Vacuum energy. ولذلك يقول ستيفن هوكينج)4):

(1)	 Rafelski,	J.,	&	Müller,	B.	(1985).	The	Structured	Vacuum:	Thinking	about	Nothing.	

H. Deutsch.

صفحة )14( الفراغ المبني.  (2(

صفحة )15( الفراغ المبني.  (((

كتابthe grand designالفصل الخامس صفحة)178).  (4(
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»the Heisenberg uncertainty principle، which we discussed in Chapter 4. 
It is not obvious، but it turns out that with regard to that principle، 
the value of a field and its rate of change play the same role as the 
position and velocity of a particle. That is، the more accurately one 
is determined، the less accurately the other can be. An important 
consequence of that is that there is no such thing as empty space. 
That is because empty space means that both the value of a field and 
its rate of change are exactly zero. (If the field’s rate of change were 
not zero، the space would not remain empty.( Since the uncertainty 
principle does not allow the values of both the field and the rate of 
change to be exact، space is never empty. It can have a state of mini-

mum energy، called the vacuum، but that state is subject to what are 
called quantum jitters، or vacuum fluctuations particles and fields 
Quivering in and out of Existence«.

الرتمجة: »حسب مبدأ عدم الدّقة فإّن قيمة جمال معي ومعّدل تغرّيه يلعبان الدور نفسه مثل 
املوضع والرّسعة جلسم معّي؛ حيث كّلام كان أحدمها أكثَر دّقة يف التحديد كان اآلخر أقّل دّقة يف 
التحديد، ونستفيد من هذا فائدة مهّمة وهي أّنه ل يوجد يشء اسمه فضاء فارغ، وذلك بسبب أّن 
الفضاء اخلاوي يعني أّن كالًّ من قيمة املجال ومعدل تغريه يساويان صفًرا بالّضبط )إذا كان معدل 
تغري املجال ليس صفًرا بالّضبط فالفضاء لن يبقى فارًغا( ومبدأ عدم الدقة ل يسمُح لقيمة كّل من 
املجال ومعّدل تغرّيه أْن يكونا حمّددْين مًعا، ولذلك الفضاء لن يكون فارًغا أبًدا، ولكنّه سيبقى يف 

احلالة الّدنيا من الطاقة التي تسّمى فراًغا، وهذه احلالة حيدث هبا تذبذبات الفراغ«

مِن أين جاءت إذًا الجسيمات االفتراضية؟

طاقُة الفراغ مثلها مثل أّي جمال كمومي سوف هتتّز وتضطرب، فهذا الهتزاز من ضمن خصائص 
افرتاضية  جسيامت  توّلد  سوف   Vacuum fluctuationsالهتزازات وهذه  الكمومّية،  املجالت 
ا حيّدده قانون  Virtual particlesيفرتض أهّنا خترج إىل العامل، ثّم يفني بعضها بعًضا يف وقت قصري جدًّ
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عدم الدقة. وهناك َمن جيادل بأّن هذه اجلسْيامت تنتهك قانون حفظ الّطاقة؛ ألّن طاقتها تكون أكرب بكثرٍي 
من اجلسيامت احلقيقّية التي انحلت أو انبثقت منها. وأهّنا تقرتض الطاقة من املستقبل ثّم تعيدها رسيًعا 
ألهّنا يفني بعُضها بعًضا. وقد تّم استخدام بعض هذه املفاهيم يف وضع افرتاضات لنشأة الكون بالفعل، 
 False فهناك نظريات تتحّدث عن نشأة الكون من خالل نفق كمومي بسبب النتقال من الفراغ الكاذب
الّطاقة،  بالفراغ احلقيقي هو احلّد األدنى من  )املقصود   True vacuum الفراغ احلقيقي  إىل   vacuum

والذي يمّثله يف الشكل رقم )8( خط متقّطع قصري عىل اليسار يمّثل قدًرا من الطاقة ل يمكن نزوله إىل 
ألكسندر  الوصول إىل صفر طاقة( كنظرّية  أو  العدم احلقيقي  بالفراغ احلقيقي:  املقصود  فليس  الّصفر، 

فلنكي )1). وتستخدم تذبذبات وطاقة الفراغ أيًضا يف مثل هذه الناّمذج.

شكل )8(

وهناك نامذج مشاهبة أخرى كثرية، ولكْن ما أكثر املقالت والكتب اجلامهريّية التي ترّوج هلذه 
الفكرة لألسف، ويتصّدر لرشحها للنّاس فيزيائيون ُملحدون مثل ستيفن هوكينج ولورانس كراوس 
وغريمها. وقد كان أّول َمن قال هبذه الفكرة هو إدوارد تريون عام 1973م يف ورقة)2) نرشت يف جملة 
نيترش Nature بعنوان: »هل الكون عبارة عن تذبذب للفراغ؟« حيث بنى تصّوره هذا عىل أّن كّل 
الكّميات التي تعمل عليها قواني احلفظ يكون جمموعها الكيّل صفًرا، فإذا كان جمموع الطاقة املوجبة 
والسالبة يف الكون هو صفًرا فُيمكن أن يكون قد نشأ من تذبذب كّمي، ووفًقا لقانون حفظ الّطاقة 

(1) Vilenkin, A. (1982). Creation of universes from nothing. Physics Letters B, 117(1), 

25 - 28.

(2) Tryon, E. P. (1973). Is the universe a vacuum fluctuation?. Nature, 246, 396 - 397.
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فيجب أن تكون قيمة الطاقة املوجبة املتمّثلة يف املاّدة تساوي متاًما الطاقة السالبة املتمّثلة يف اجلاذبّية 
)ليس رشًطا أْن تتساويا يف كّل األحوال؛ فمثاًل ماّدة األرض أكرب من جاذبيتها، وجاذبّية النّجوم أكرب 
املوجبة  الكون  طاقة  أّن  وجدنا  فإذا  السوداء(  الّثقوب  فتتكون  النجوم  تنسحق  ولذلك  مادهتا،  من 
شكل  بحساب  اختباره  يمكن  وهذا  الفرضية،  هلذه  مؤيدة  مشاهدة  تعّد  فهذه  متساويتان،  والّسالبة 

الكون، فلو كان مسطًحا )أوميجا Ω =1) فهذا يعني أّن الطاقة املوجبة تساوي الّسالبة.

والّدليل الّتجريبي عىل وجود طاقة الفراغ التي نشأ عنها كّل هذا، هو تأثري كازمري)1) كام يقول 
ستيفن واينبريج)2).

»Perhaps surprisingly، it was along time before particle physicists be-

gan seriously to worry about quantum zero point fluctuation con-

tributions to λ despite the demonstration in the Casimir effect of 
the reality of zero - point energies«.

ا  الرتمجة: »لعّله يكون مدهًشا، أّنه قد مّر زمن طويل قبل أْن هيتّم علامء فيزياء اجلسيامت جديًّ
بمسامهات تذبذبات الفراغ الكّمي يف الثابت الكوين، عىل الّرغم من أّن تأثري كازمري قد بّي أّن 

طاقة النقطة صفر حقيقة«

ويقول�شون�كارول))):
«And the vacuum fluctuations themselves are very real, as evi-

denced by the Casimir effect».

ا، كام أثبت ذلك تأثري كازمري« الرتمجة: »وتذبذبات الفراغ يف حّد ذاهتا حقيقّية جدًّ

ا  تأثير كازمير: هو تجربة تمت بوضع لوحين معدنيين غير مشحونين في الفراغ، بينهما مسافة قصيرة جدًّ  (1(
ول يؤثر عليهما أي مجال كهرومغناطيسي خارجي. فالمفترض أنهما لن يتحركا، لكن الذي يحدث هو 

أن اللوحين ينجذب كّل منهما إلى اآلخر.

(2) Weinberg, S. (1989). The cosmological constant problem. Reviews of Modern 

Physics, 61(1), 1.

(3) S. M. Carroll, Living Rev. Rel. 4, 1 (2001).
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2 - 1 - واآلن جاء وقت الرّد عىل السؤال، ورّبام الّرد أيًضا عىل املقّدمة التي انتهيُت منها 
آنًفا.

فقانوُن عدم الّدقة يف احلقيقة هو فقط عالقة احلركة )P( باملوضع )X( كام هو مبّي يف )املعادلة 
رقم 3).

معادلة )3(

وأّما عالقة الزمن )t( بالطاقة )E( )معادلة رقم )4( فليست قانوًنا ثابًتا:

معادلة )4(

مثل  متاًما   Conjugate variables متناظرتان  كميتان  والطاقة  الزمن  أّن  من  فبالّرغم 
الّزخم واملوضع، وحتليل فورييه Fourier analysis سيعطي قدًرا من الّريبة ل بّد منه لنتشار 
أي ظاهرة موجية. لكن عالقة الّزمن بالطاقة ليست قانوًنا ثابًتا مثل نظريهتا )احلركة واملوضع(، 
وذلك ألّن الّزمن ليس مشغاًل )Operator( يف ميكانيكا الكّم، وإّنام هو مقياس أو عامل متغري 
خيرق  وهذا  كاملة)1)  بدّقة  فيها  الطاقة  حتديد  يمكن  نامذج  تقديم  تّم  وبالفعل   ،)Parameter(

عالقة عدم الدقة يف الزمن والّطاقة ويسقطها كقانون.

فاحلقيقة أّنه ل أحد يعرف هل فعاًل يوجد يشء حقيقي اسمه »طاقة الفراغ« أم ل، وليس 
هناك أّي دليل جتريبي عىل وجود طاقة الفراغ. وحّتى لو سّلمنا جدًل بأن هناك طاقة للفراغ فهذا 
يقع  وإّنام  املتذبذب،  الفراغ  من  جلزء  قياٌس  هو  قياسنا  ألّن  الطاقة  حفظ  لقانون  انتهاًكا  يعّد  ل 
النتهاك فعاًل لو قْسنا طاقة الفراغ كّله يف الكون ووجدناها تغريت، ولو استطعنا قياسها فعاًل 

(1) Aharonov, Y., & Bohm, D. (1961). Time in the quantum theory and the uncertainty 

relation for time and energy. Physical Review, 122(5), 1649.
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لوجدناها ثابتة دائاًم، والتذبذب يف جزء يعّوضه تذبذب مقابل يف جزٍء آخر، لكّن املجموع دائاًم 
مدّونته)1) عندما  Luboš motl يف إحدى مقالت  النّظرية  الفيزياء  دكتور  بذلك  قال  ثابت كام 
 Perpetual كان يرّد عىل الراغبي يف استغالل إمكانّية انتهاك قانون حفظ الطاقة إلنشاء ماكينة

motion تعمل بطاقة الفراغ التي ل تنتهي. ويقول أيًضا يف املقال نفسه: 

”Quantum mechanics works perfectly، it works for all systems in the Uni-
verse exactly، and it leads to many phenomena that weren’t possible 
in any classical theory. However، it also 100 % confirms certain laws 
that have already existed in classical physics. And the momentum 
and energy conservation laws belong to the latter category“.

الرتمجة: »ميكانيكا الكّم تعمل بامتياز، إهّنا تعمل بدّقة عىل مجيع األنظمة يف الكون، وقد أّدت 
 % 100 أّي نظرّية كالسيكية. ومع ذلك فإهنا أّكدت  التي مل تكْن ممكنة يف  الظواهر  العديد من  إىل 
بعض القواني التي كانت موجودة بالفعل يف الفيزياء الكالسيكية. وقواني احلفظ يف الّزخم والّطاقة 

تنتمي إىل هذه الفئة األخرية«

وكذلك يقول دكتور الفيزياء النّظرية Steve Luttrell يف مقال عىل مدّونته)2): إّنه ل يوجد 
انتهاك لقانون حفظ الّطاقة يف أّي خطوة، وإّن ما هو شائع من أّن مبدأ عدم الّدقة يسمح بانتهاك 
مبدأ حفظ الّطاقة لكن لفرتة قصرية هو خرافة، ويرشح أّن خمططات فاينامن تبّي أّن طاقة النظام 

حمفوظة دائاًم يف كّل خطوات التفاعل:
«I keep seeing Heisenberg's uncertainty principle described in popular 

journalese as allowing a temporary violation of the law of energy 

(1) Is the vacuum empty and boring?

 http://motls.blogspot.com/2015/05/is - vacuum - empty - and - boring.html

(2) Heisenberg's uncertainty principle.

 http://luttrellica.blogspot.com/2005/10/heisenbergs - uncertainty - principle.

html
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conservation (or of the law of momentum conservation). The argu-

ment	goes	that	HUP	allows	you	to	lend	or	borrow	energy	as	long	

as settlement is made very soon, and that this arrangement repre-

sents a temporary violation of the law of energy conservation.

The truth is that there is no violation of the law of energy conservation.

The lending or borrowing of energy (and momentum) is done in a way 

that always respects energy (and momentum) conservation”.

التي ختاطب  اجلامهريّية  املجالت  هليزينربج يوصف يف  الدقة  قانون عدم  أرى  »ما زلت  الرتمجة: 
الطاقة )أو قانون حفظ احلركة(. احلُّجة  بانتهاك مؤّقت لقانون حفظ  أّنه يسمح  املتخّصصي عىل  غري 
الطاقة طاملا ستسّدد هذا  بأْن تقرض أو تقرتض  بأّنه يسمح لك  القول  التي سببت هذا الضجيج هي 
ا، وهذا الرّتتيب يمثل انتهاًكا مؤقًتا لقانون حفظ الّطاقة. احلقيقة أّنه ل يوجد أي انتهاك لقانون  قريًبا جدًّ
حفظ الطاقة. إقراض أو اقرتاض الّطاقة )واحلركة( حيدث دائاًم بطريقة حترتم حفظ الّطاقة )واحلركة«(.

LubošوSteve مبنّية عىل التسليم بوجود طاقة الفراغ باعتبار أّن عالقة الريبة بي الزمن  فأقوال 
والطاقة يمكن متريرها عىل أهّنا صحيحة، والتعامل معها كنظريهتا يف احلركة واملوضع، أي إّننا لو سّلمنا 
الّطاقة، ومل تأِت من  الفراغ فهي طاقة نشأت بسبب قانوٍن فيزيائي ومل خترق قانون حفظ  بوجود طاقة 
الاليشء يف احلقيقة. فحتى لو قبلنا بوجود طاقة الفراغ فهذا ل يعني أّن ثّمة شيًئا خرق السببّية أو وجَد 
بدون سبب، والناّمذج التي تتحّدث عن نشوء الكون من طاقة الفراغ ل قيمة هلا ليس فقط لعدم وجود 
دليل عىل أّن طاقة الفراغ حقيقية، ولكن أيًضا ألّنه حينها ستكون طاقة الفراغ حادثة كغريها من األشياء 
ألهّنا حمكومة هي األخرى بقواني الفيزياء، وبالّتايل فهي حمكومة بالسببية، وهي أحد أفراد الّسلسلة، ول 
يمكن أن تّتصف باألزلّية ول أْن جتعل الكوَن قائاًم بنفسه. لكن احلقيقة أّن عالقة الزمن بالطاقة ليست 

مساوية لعالقة الوضع باحلركة كام بينت األبحاث فليس هناك قانون يقول بوجود طاقة للفراغ.
2 - 2 - لكن ماذا عن تأثري كازمري؟ أليس دلياًل جتريبيًّا عىل وجود طاقة الفراغ؟

تأثري كازمري يمكن أن يتّم تفسريه بدون احلاجة إىل طاقة الفراغ، وبالّتايل فال يمكن اعتباره 
دلياًل عىل وجود طاقة الفراغ، وهذه ورقة علمّية تثبت هذا)1):

(1) Jaffe, R. L. (2005). Casimir effect and the quantum vacuum. Physical Review D, 

72(2), 021301.
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«I have presented an argument that the experimental confirmation of the 

Casimir effect does not establish the reality of zero point fluctuations. 

Casimir forces can be calculated without reference to the vacuum».

الرتمجة: »لقد قّدمت ُحّجة عىل أّن تأثري كازمري ل يقّدم تأكيًدا جتريبيًّا عىل الوجود احلقيقي 
لتذبذبات الفراغ؛ ألّن قّوة كازمري يمكن حساهبا بدون أّي إشارة إىل الفراغ«

2 - 3 - وماذا عن اجلسيامت الفرتاضّية أل يعّد وجودها دلياًل عىل وجود طاقة الفراغ؟

 Quantum field theory (QFT(الكمومية املجال  نظرّية  صياغة  يمكن  ألّنه  )ل(  هو:  اجلواب 
وهي املكان الذي تعيش فيه اجلسيامت الفرتاضية( كّلها بدون اإلشارة إىل تقّلبات الفراغ كام فعل شوينجر 
يف كتابه املرجعي)1) عن اجلسيامت واملجالت الكمومية. بل إّن حقيقَة ظهور اجلسيامت الفرتاضّية ترجع 
إىل استخدام طريقة رياضّية تقريبّية تناسب الطبيعة املوجّية الضطرابّية غري املحّددة هلذا العامل الكمومي، 
التي  املشكالت  مع  للتعامل  رياضّية  طريقة  وهي   «  Perturbation theoryالضطراب نظرّية  تسمى 
يمكن  لكْن  لتقديم حلول )حقيقية(«،  وليس  املشكلة  لتجاوز  )تقريبية(  بتقديم حلول  يمكن حّلها(  )ل 
حصل  ما  وهذا  الفرتاضية،  اجلسيامت  متاًما  ستختفي  وبالّتايل  الرياضّية،  الطريقة  هذه  عن  الستغناء 
اجللونات  تفاعل  تصف  التي   Quantum chromodynamics (QCD( اللونّية  الكمومّية  يف  بالفعل 
الكهربّية  الديناميكا  هو  اآلخر  والفرع   )QFT( الكمومّية  املجال  نظرّية  فرعي  أحُد  وهي  والكواركات، 
الكمومّية QED( Quantum electrodynamics) التي تصف تفاعل اإللكرتونات والفوتونات، وهذا 
التخيّل عن اجلسيامت الفرتاضّية داخل اللونّية الكمومّية كان فيام يعرف بنظرية Lattice gauge وتّم فيها 
استخدام طرق رياضّية أخرى Non perturbative، وأدى ذلك إىل عدم وجود اجلسيامت الفرتاضية)2).

وهناك ما هو أكرب من ذلك بخصوص اجلسيامت الفرتاضية، فهذا البحث العلمي))) يقول 
عىل التعامل مع اجلسيامت الفرتاضّية عىل أهّنا يشء حقيقي فيزيائي؛ بأّنه إحدى أكرب اخلرافات 

ليس يف فيزياء الكم فقط، وإّنام يف الفيزياء كّلها:

(1) J. Schwinger, Particles, Sources, and Fields I, II, and III AddisonWesley.

(2)	 Creutz,	M.	(1983).	Quarks,	gluons	and	lattices	(Vol.	8).	Cambridge	University	Press.

(3)	 Nikolić,	H.	(2007).	Quantum	mechanics:	Myths	and	facts.	Foundations	of	Physics,	

37(11), 1563 - 1611.
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»The calculational tool represented by Feynman diagrams suggests an 
often abused picture according to which ”real particles interact by 
exchanging virtual particles“. Many physicists، especially nonex-

perts، take this picture literally، as something that really and objec-

tively happens in nature. In fact، I have never seen a popular text on 
particle physics in which this picture was not presented as something 
that really happens. Therefore، this picture of quantum interactions 
as processes in which virtual particles exchange is one of the most 
abused myths، not only in quantum physics، but in physics in gen-

eral. Indeed، there is a consensus among experts for foundations of 
QFT that such a picture should not be taken literally. The fundamen-

tal principles of quantum theory do not even contain a notion of a 
”virtual“ state. The notion of a ”virtual particle“ originates only from 
a specific mathematical method of calculation، called perturbative 
expansion. In fact، perturbative expansion represented by Feyn-

man diagrams can be introduced even in classical physics 52، 53، but 
nobody attempts to verbalize these classical Feynman diagrams in 
terms of classical ”virtual“ processes. So why such a verbalization is 
tolerated in quantum physics? The main reason is the fact that the 
standard interpretation of quantum theory does not offer a clear 
”canonical“ ontological picture of the actual processes in nature، but 
only provides the probabilities for the final results of measurement 
outcomes. In the absence of such a ”canonical“ picture، physicists 
take the liberty to introduce various auxiliary intuitive pictures that 
sometimes help them think about otherwise abstract quantum for-

malism. Such auxiliary pictures، by themselves، are not a sin. How-
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ever، a potential problem occurs when one forgets why such a pic-

ture has been introduced in the first place and starts to think on it 
too literally«.

الرتمجة: »األداة احلسابّية املمثلة يف خمّططات فاينامن تقرتح صورة غالًبا ما يساء فهمها عىل 
الفيزيائّيي،  من  العديد  افرتاضية(.  جسيامت  تبادل  خالل  من  تتفاعل  حقيقّية  )جسيامت  أهّنا 
الطبيعة  يف  حيصل  حقيقي  يشء  كأهّنا  حرفيًّا  الّصورة  هذه  يأخذون  منهم،  اخلرباء  غري  وخاّصة 
بالفعل. يف احلقيقة أنا مل أَر كتاًبا من الكتب املختّصة بتقديم علم فيزياء اجلسيامت للجامهري من 
غري املتخصصي، إّل وقّدم هذه الّصورة عىل أهّنا يشء حقيقي حيصل يف الواقع. لذلك فإّن صورة 
التفاعالت الكمومّية التي تبدو فيها عىل أهّنا عملّية حيصل فيها تبادل للجسيامت الفرتاضّية هي 
واحدة من أسوأ اخلرافات ليس فقط يف فيزياء الكم وإّنام يف الفيزياء كّلها. يف الواقع هناك إمجاع 
بي اخلرباء بأسس نظرّية املجال الكمومّية عىل أّن هذه الصورة ل ينبغي أْن تؤَخذ حرفيًّا. املبادئ 
األساسّية للفيزياء الكمومّية ل حتتوي حّتى عىل مفهوم احلالة »الفرتاضية«. مفهوم »اجلسيامت 
الفرتاضية« ينشأ فقط من اّتباع أسلوب ريايض معي يف احلساب يسّمى التوّسع الضطرايب. يف 
احلقيقة التوسع الضطرايب امُلمّثل يف خمّططات فاينامن يمكن حتى إدخاله يف الفيزياء الكالسيكّية 
)52، 53( لكن ل أحد حياول أن يعرّب عن خمططات فاينامن الكالسيكّية هذه بمصطلح العمليات 
الّرئيس هو أّن  الّتعبري يف فيزياء الكم؟ السبب  إًذا يسمح هبذا  »الفرتاضية« الكالسيكية. فلامذا 
التفسري األسايس لنظرّية الكّم ل يوّفر صورة وجودّية واضحة للعمليات التي حتدث يف الّطبيعة 
بالفعل، وإنام يوفر فقط احتاملت عن النّتيجة النهائّية لنتائج القياس. يف غياب مثل هذه الّصورة، 
الفيزيائيون يسمحون ألنفسهم أن يقدموا الّصور البدهّية املساعدة، والتي تساعدهم عىل التفكري 
الّطريقة الرسمّية البحتة يف فيزياء الكم. هذه الّصور املساعدة يف حّد ذاهتا ليست  بخالف تلك 
خطيئة، لكن حتدث املشكالت عندما ينسى املرُء ملاذا تّم تقديم هذه الصورة يف املقام األّول ويبدأ 

ا« يف التفكري يف هذه الّصورة بشكل حريف جدًّ

إًذا اجلسيامت الفرتاضّية ما هي إّل طريقة حسابية، فام نراه يف خمّططات فاينامن ليس وصًفا 
اجلسيامت  بأّن  أبًدا  يقول  ل  فاملخطط  وبالّتايل  حساهبا،  يف  لطريقتنا  وصٌف  هو  وإّنام  للظاهرة، 
إهّنا حقيقة حتدث يف   ،)9 الشكل  مثل  املخّطط  داخل  متعّرجة  تكون خطوًطا  )التي  الفرتاضّية 

العامل بالفعل.
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شكل )9(

فال معنى للحديث عْن أكوان تنتجها تلك اجلسيامت. أو أّن الفراغ ليس فارًغا ألّنه ممتلئ هبا، 
ول معنى للقول بأهّنا خترج من الاليشء، ثّم تعود إليه إىل غري ذلك من الّتعبريات امُلضّللة، وكذلك 
ل معنى للقول بأهّنا تنتهك قانون حفظ الّطاقة ألّن قانون حفظ الطاقة أساس يف الفيزياء الكمّية 
)فهو األساس الذي ُبنيت عليه معادلة رشودينجر( كام هو أساس يف الفيزياء الكالسيكية، وهو 
ثابت باملشاهدات املعملّية وبالربهنة الرياضية، فيام يعرف بـNoether’s theorem وهي تعادل 
Ward - Takahashi identities يف معادلت نظرّية املجال الكمومّية، ولذلك فمخططات 

فاينامن جيب أْن تكون الطاقة حمفوظة فيها عند كّل قمة vertex من قمم التفاعل)1).
»Energy and momentum are conserved at each vertex«.

الرتمجة: »الطاقة واحلركة حمفوظان عند كّل قمة«

قانون  دائاًم، وهذا هو معنى  ثابتة  التفاعل  قبل وبعَد  الطاقة ملجموع اجلسيامت  وهذا جيعل 
حفظ الطاقة. فأخذ طاقة جسيم واحد ل معنى له وإّنام ينبغي أخذ جمموع طاقة اجلسيامت وجمموع 
املخّططات أيًضا، وحينها ستكون طاقة النّظام دائاًم حمفوظة. وقواني احلفظ حتكم القمم ألّن هذه 
On shell التي دخلْت وخرجت من التفاعل، أّما  القمم هي التي تعرّب عن اجلسيامت احلقيقية 
يعني وجودها يف احلقيقة، ول يمكن  املخّطط ل  Of shell فوجودها يف  اجلسيامت الفرتاضية 
التحّقق من وجودها أبًدا ألّن معنى كوهنا Of shell أي أهّنا يستحيل رصدها، ول يعني صعوبة 
التي   Unstable املستقّرة  غري  اجلسيامت  ألّن  كبري  خطأ  فهذا  مثاًل؛  رسيًعا  تنحّل  ألهّنا  رصدها 

(1) Murihead, H. (2013). The physics of elementary particles. Elsevier.
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Of shell وقد  On shell وليست  w أو غريه هي جسيامت  تنحّل برسعة كبرية مثل بوزون - 
حيدث خلٌط كبري يف هذا عندما تعلم أّن انحالل بيتا مثاًل الذي نستخدم خمّططات فاينامن يف وصفه 
يوجد فيه بوزون - w كجسيم افرتايض يمتلك طاقة كبرية أكرب من اجلسيم الذي انحّل هو منه 
)1) يتحّدث  ثّم جتد بحًثا علميًّا  الّطاقة لو كان هذا اجلسيم حقيقيًّا،  انتهاك قانون حفظ  ممّا يعني 
عن رصد البوزونw -. فاحلقيقة أّن البوزون الذي يتّم رصده هو اجلسيم احلقيقي غري املستقّر، 
وليس الفرتايض؛ فاجلسيم احلقيقي غري املستقّر يمكن أن يوجد بطرٍق معّينة، لكن لْن يكون من 
ضمن هذه الّطرق انحالل بيتا ألّن بوزونw - هناك جسيم افرتايض وأداة حسابّية ل وجوَد هلا 
يف احلقيقة لكي يتّم رصدها، فأّي جسيم يمكن أْن يكون حقيقيًّا أو افرتاضيًّا )فوتون حقيقي أو 
افرتايض وإلكرتون حقيقي أو افرتايض وهكذا( لكن وجود احلقيقي ل يعني أّن الفرتايض أيًضا 
تعيش داخل  أداة حسابّية  فهو  الفرتايض  أّما  يوجد هبا،  التي  الظروف  له  احلقيقي  موجوٌد ألّن 

املخّططات فقط ول يمكن رصدها يف »التفاعالت التي يتّم افرتاضها فيها أبًدا«

ا بموضوع بوزون - w حيدث فيه خلط كبري، وهو جسيامت  2 - 2 - 4 - وهناك أمر شبيه جدًّ
املادة املضادةAnti - matter ومن أشهرها البوزيرتون Positron الذي افرتض وجوده فاينامن 
ا  املستقبل إىل املايض، وهذا جيعله مضادًّ أّنه إلكرتون موجب الشحنة يسافر من  أيًضا، وتعريفه 
 .Retrocausalityللسببّية ألّنه بذلك يكون نتيجة وقعت قبل الّسبب فيام يعرف بالسببّية الّرجعية
لكّن البوزيرتون موجود فعاًل، ويتّم استخدامه يف األغراض الطبّية يف أجهزة التصوير املقطعي، 

فهل هذا يعني أّن هذا البوزيرتون املوجود يف احلقيقة يسافر فعاًل من املستقبل؟

رياضّية  أداة  عن  يعرب   ”jargon”اجلواب: ل طبًعا، وكّل ما يف األمر أّنه تعبري اصطالحي
تّم استخدامها لتسهيل احلسابات بجعل زمن البوزيرتون سالًبا فكأّنه يسافر يف الجّتاه العكس 

للزمن، لكّن هذا ل وجود له يف احلقيقة أبًدا كام يقول Schumm يف كتابه)2):

(1) Abe, F., Albrow, M. G., Amidei, D., Antos, J., Anway - Wiese, C., Apollinari, G.,... & 

Budd, H. S. (1995). Direct measurement of the W boson width. Physical review 

letters, 74(3), 341.

(2) Schumm, B. A. (2004). Deep down things: The breathtaking beauty of particle 

physics.	JHU	Press.
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»Note that، regardless of whether the particle travels forward or 
backward in time in our quantum field theory calculation، parti-
cles we observe in the laboratory always travel forward in time«.

الرتمجة: »لحظ أّنه بصف النّظر عاّم إذا كانت اجلسيامت تسافر إىل األمام أو اخللف يف الزمن 
يف حساباتنا يف نظرّية املجال الكمومية؛ فإّن اجلسيامت التي نرصدها يف املختربات دائاًم تسافر إىل 

األمام يف الزمن«
3 - هناك شبهة أخرى متعلقة بنظرّية املجال الكمومّية أيًضا وهي زعم البعض أّن النظرّية كشفت 
عن وجود ل هنائيات حقيقّية يف العامل املادي، وكذلك كشفت الرياضيات أّنه يمكننا احلصول عىل قيم 
فيزيائيًّا  ممكن  أمر  هو  املادي  العامل  يف  الالهنائّية  السالسل  وجود  أّن  يثبت  وهذا  الالهنائية،  للقيم  حمّددة 

ورياضيًّا، وليس مستحياًل. فلامذا ل يكون الكون عبارًة عن سلسلة أزلّية يف املايض قائمة بنفسها؟
بالفعل هناك طرق رياضّية تعطيك نتيجة بأّن جمموع سلسلة األعداد الّصحيحة املوجبة إىل ما 
لهناية = 1/12 -. بل األْدهى من ذلك أّن هذه النتيجة تستخدم يف أدّق نظرّية علمّية عىل اإلطالق، 
وهي نظرّية )QED) التي تصل دّقة نتائجها إىل واحٍد من 10 تريليون. فمجموع سلسلة األعداد 
الفراغ واجلسيامت الفرتاضّية  الّصحيحة الالهنائّية هذا يستخدم بشكل مبارش يف حساب طاقة 
أّن األمر صحيح، وأّن  التطبيع فهل هذا يعني  أو إعادة   renormalization فيام يعرف بعملّية 

ا يمكن وصف وجوِده بأّنه لهنائي؟ هناك شيًئا فيزيائيًّا ماديًّ
وليست  أداة حسابّية  ذكرنا هي جمّرد  كام  الفرتاضّية  اجلسيامت  طبًعا؛ ألّن  اجلواب هو: ل 
ظاهرة حتدث يف الواقع، ولذلك فاّتصاف اإللكرتون الفرتايض مثاًل بأّن له كتلة لهنائّية هو ليس 
وصًفا لظاهرة حقيقّية، وإّنام هي طرق حسابّية )كام رشحت سابًقا(، وليس هناك أحد من العلامء 
 Achilles In( املتخّصصي يعتقد أّن هذا حقيقي أثناء استخدامه هذه الّتعبريات كام يذكر كتاب

the Quantum Universe )1)عندما ذكر أّن كتلة اإللكرتون الفرتايض لهنائية:
”The electron must have infinite mass. Of course، no one believes 

this is literally true. But it happens to be true in the best theory 
that we have at the moment. And، until a better theory comes 

(1) Morris, R. (1998). Achilles in the quantum universe: The definitive history of infin-
ity. Souvenir.
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along، viewing the electron in this manner will continue to be un-
avoidable“.

الرتمجة: »جيب أن يكون لإللكرتون كتلة لهنائية. وبالّتأكيد، ل أحد يصّدق بأّن هذا صحيح 
حرفيًّا، لكنه يكون صحيًحا يف النظرّية األفضل لدينا يف الوقت الراهن، وحتى نحصَل عىل نظرّية 

أفضل تظهر اإللكرتون بسلوكه احلقيقي؛ سيظّل األمر كام هو عليه ول بّد«.

فاحلاصل أّن كّل هذا ل يثبت وجود يشء ل هنائي يف العامل املادي، واألمُر نفسه ينطبق عىل 
فهذا  حمّددة،  هنائّية  قيمة  النهاية  يف  هلا  لتجعل  اجلسيامت  هذه  مع  تتعامل  التي  الرياضّية  الطرق 
أّنه  أْن يكون هلا قيمة هنائّية حمّددة. وَمن يروج لذلك عىل  أّن الالهناية يمكن  النهاية  ل يعني يف 
الالهنائيات فهذا كّله دجٌل يف احلقيقة  لتلك  الرياضيات  أو حّتى من  املادي  العامل  استيعاب من 
ليس أكثر، فإعادة التطبيع renormalization هي عملّية تقريبّية إلعطاء قيم هنائّية لالهنائّيات 
كّل  اختزال  QEDهي  يف   Renormalization فمثاًل  معها،  الفرتاضّية  اجلسيامت  حتملها  التي 

احللول امُلمكنة الالهنائّية يف هذه املساحة شبه املثلثة عىل الشكل رقم 10:

شكل )10(

إىل هذا املسار املحّدد املرسوم عليه عالمة )X(يف الشكل رقم )11(:
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شكل )11(

وإْن كنّا علمنا أّن اجلسيامت الفرتاضّية ليس هلا وجود حقيقي، وانتهت شبهة وجود يشء 
 Renormalization لهنائي يف العامل الفيزيائي؛ فقد بقيت مشكلة أخرى وهي أّن إعادة التطبيع
حتّول القيم الالهنائّية إىل هنائّية فكيف سمحِت الّرياضيات بإعطاء قيمة حمّددة ملجموعة لهنائّية 

من القيم؟

وقد نقل بالفعل )Helge Kragh))1) انتقاد بول ديراك الّشديد لرضا العلامء بالنتائج الّدقيقة 
التي تقدمها)QED) وجتاهلهم أّن هذا ليس إّل حالًّ تقريبًيا أو احتياًل رياضيًّا، وأّن القيم الصغرية 
أّما التجاوز عن قيم لهنائّية ألّننا ل نريد وجودها فهذا ليس له معنى يف  يمكن التجاوز عنها، 

الّرياضيات:
»Most physicists are very satisfied with the situation. They say: 

‹Quantum electrodynamics is a good theory and we do not have 
to worry about it anymore.' I must say that I am very dissatisfied 
with the situation because this so - called ‹good theory' does in-

volve neglecting infinities which appear in its equations، neglect-

ing them in an arbitrary way. This is just not sensible mathemat-

ics. Sensible mathematics involves neglecting a quantity when it 

(1)	 Kragh,	H.	(1990).	Dirac:	a	scientific	biography.	Cambridge	University	Press,	p.	184.
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is small – not neglecting it just because it is infinitely great and 
you do not want it!«.

ا عن الوضع. يقولون الديناميكا الكهربّية الكمومّية  الرتمجة: » معظم الفيزيائيي راضون جدًّ
ا من هذا الوضع؛  إّنني مستاء جدًّ أْن أقول  نظرّية جيدة ول ينبغي القلق بشأهنا بعد اآلن. جيب 
ألّن تلك التي تسّمى »نظرّية جيدة« تتضمن جتاهل الالهنائّيات التي تظهر يف معادلهتا، تتجاهلها 
بطريقة تعّسفية، هذه رياضيات غري معقولة، الرياضيات املعقولة تتضّمن إمهال الكميات عندما 
تكون صغرية، لكن ل يمكن أْن هتمل كمّية ألهّنا لهنائّية يف الكرب، أو ألّنك ل ترغب يف وجودها«.

بل إّن فاينامن نفسه مؤّسس نظرّية املجال الكمومية و)QED) وصف األمر باللعبة السخيفة، 
وبأّن إعادة التطبيع ليست رشعّية من الناحّية الرياضية)1).

«The shell game that we play... is technically called ‹renormaliza-

tion'. But no matter how clever the word, it is still what I would 

call a dippy process! Having to resort to such hocus - pocus has 

prevented us from proving that the theory of quantum electro-

dynamics is mathematically self - consistent. It's surprising that 

the theory still hasn't been proved self - consistent one way or 

the other by now; I suspect that renormalization is not math-

ematically legitimate».

الرتمجة: »لعبة الثالث ورقات هذه التي نلعبها... تسّمى تقنيًّا »إعادة التطبيع«. لكن ل هيّم 
مدى ذكاء التعبري، فام زلت أسّميها بالعملّية السخيفة. جلوءنا إىل هذه السطحّية منعنا من إثبات أّن 
نظرّية الديناميكا الكهربائّية الكمومّية متسقة رياضيًّا. من العجيب أّن النظرّية مل يتّم إثبات اتساقها 

الذايت حّتى اآلن بطريقة أو بأخرى. وأظّن أّن إعادة التطبيع ليست رشعّية رياضيًّا«.

لهناية  ما  إىل  املوجبة  الصحيحة  األعداد  سلسلة  جمموع  بأّن  القول  فإّن  وأخرًيا، 
ولو  كثرية  توضيحات  إىل  بحاجة  قوٌل  هو   )–1/12(  = يساوي   )∞.........+4+3+2+1(
أردت أْن أختص الرّد؛ فسأقول إّننا عدنا مّرة أخرى إىل لعبة املصطلحات«Jargon« لكن يف هذه 

(1)	 Feynman,	R.	P.	(1985).	QED:	The	Strange	Theory	of	Light	and	Matter,	P.	128.
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املّرة فإهّنا املصطلحات الرياضّية وليست الفيزيائية. فمجموع عنارص أّي جمموعة لهنائّية تتحدث 
عنه الرياضيات ل يعني احلص واملساواة )=(، وإّنام هي طرق رياضّية تستخدم اهلندسة أحياًنا، 
وتستخدم أساليب أخرى ملحاكاة القيم الالهنائّية وتقريبها، لكْن يف النهاّية هذا ل يعني أّن الناتج 
قيمته تساوي قيمة املجموعة الالهنائّية عىل وجه احلقيقة. وأيًضا كلمة املجموع يف رياضيات املا ل 
هناّية ل تعني إطالًقا املفهوَم اللغوي ملعنى كلمة »اجلمع«، وإّنام األمر أشبه بمقارنة األحجام بي 
جمموعات خمتلفة فقد ترتب األشياء يف صفوِف بعضها بجوار بعض فتستطيع مقارنتها، رغم أّنك 
 One - to - one مل تعد أفراد تلك املجموعات ومل حتْصها أو جتمعها فعاًل. وهذا يعرف بطريقة

Correspondence مثل حّبات احللوى هذه )يف شكل رقم 12).

شكل )12(

فهذا يتيح لك الوصوَل إىل مقارنات بي املجموعات الالهنائّية بدون أْن حتتاج إىل أْن حتيص كّل أفرادها 
ألّن هذا غري ممكن أبًدا، ومَلن أراد التوّسع يف هذا األمر فهناك مقال ممتاز)1) عىل مدّونة ألستاذ مساعد يف 
 (Infinite series: not quite as weird as some would say( الفيزياء بجامعة تشارلوت بعنوان

يرّد فيه بالتفصيل عىل َمن يزعم أّن قيمة )12/1–( تساوي فعاًل جمموع األعداد الالهنائّية املوجبة.

4 - هناك شبهة أخرى تقول بأّن مراكز الثقوب السوداء singularity كثافتها لهنائّية، وهذا 
يثبت وجود ل هنائيات يف العامل املادي أيًضا؟

(1) Infinite series: not quite as weird as some would say.

 http://skullsinthestars.com/2014/01/18/infinite - series - not - quite - as - weird - 

as - some - would - say/
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الّثقوب السوداء هي إحدى تنبؤات النظرّية النسبّية العامة، ووجوُدها حيدث تشّوًها هائاًل يف 
نسيج الزمكان ممّا جيعل كثافة مركز الّثقب األسود لهنائّية، ولكن مع ذلك فحجمه حمّدٌد، وهذا 

أشبه ما يكون ببوق جربيل Gabriel's Horn املرسوم ىف شكل رقم)13).

شكل )13(

وهذا البوق الفرتايض يمتّد إىل ما ل هناّية؛ فمساحة سطحه ل هنائّية، ولكّن حجمه حمّدد ممّا 
جيعلك قادًرا عىل ملئه بالّطالء من الداخل، لكنّك ستعجز دائاًم عن طالئه من اخلارج ألّنه ممتّد إىل 
ما لهناية. فالثقب األسود الذي تتصّوره الفيزياء له نفس هذه اخلواص، ويف العموم فإّن ظهوَر 
الالهنائيات يف نتائج أّي نظرّية فيزيائّية يعني أّن هناك خلاًل ما يف النّظرّية، ويعني أّن ثّمة نقطة ما 
مفقودة، ول يعني أبًدا أّن النظرّية أثبتت وجود يشء ل هنائي يف الواقع املادي. وخرُي دليل عىل 
ذلك هو ما يعرف بالكارثة فوق البنفسجية Ultraviolet catastrophe فوفًقا ملعادلة رايل جينز 
يف الفيزياء الكالسيكّية فإّن اجلسم األسود )اللون األسود يمتّص كّل األشعة التي تسقط عليه ول 
يعكس منها شيًئا(، فسوف يصدر إشعاعات كثافتها لهنائّية عند التوازن احلراري له، وذلك ألّن 
الّطول املوجي لإلشعاعات التي يصدرها سيظّل يقّل، وكّلام قّل الّطول املوجي زاد الرتّدد وزادت 
كثافة اإلشعاع الّصادر من اجلسم األسود حتى يصل إىل طول موجي صفر، فتكون اإلشعاعات 
كثافتها ل هنائية. فمثل هذه الالهنائّية التي نتجت عن معادلة فيزيائّية مل يعترْبها العلامء دلياًل عىل 
وجود يشء ل هنائي يف العامل الفيزيائي، وإّنام اعتربوها خلاًل ما يف معرفتنا بقواني الفيزياء، وكان 
هذا هو الّسبَب يف بداّية عص فيزياء الكم عندما نرش ماكس بالنك حّل هذه املشكلة بافرتاضه أّن 
اإلشعاعات تتكّون من حزم أو كامت Quanta حمّددة من الّطاقة، وبذلك متّت إزالة هذه الكثافة 
الالهنائّية لإلشعاع. ولذلك فالعلامء يتعاملون مع الالهنائيات عىل أهنا نقطة ضعٍف يف النّظريات 

الفيزيائّية التي نمتلكها اليوم. ولذلك يقول بول ديراك)1):

(1) Close, F. (2013). The Infinity Puzzle: The personalities, politics, and extraordinary 

science	behind	the	Higgs	boson.	Oxford	University	Press,	USA.
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»The most important challenge in physics was ”to get rid of infinity«.
الرتمجة: 

»التحدي األهم يف الفيزياء هو إزالة الالهنائيات منها«.

وكذلك يقول بول ديفيز)1):

فيزيائي  املتوّقع ألّي يشء  ليست مكتوبة وهي عندما يكون من  العلم  قاعدة يف  »إّن هناك 
مشاهد بأْن يكون ل هنائيًّا، فهذه تكون عالمة يقينّية عىل أّن النظرّية نفسها بحاجة إىل التعديل”.

5 -  شبهة أخرى تقول: ليس هناك دليل علمي يثبت أّن العامل مستحيل أْن يكون ل هنائيًّا يف 
املايض أو أزليًّا قائاًم بنفسه، وهذا وإْن كان ل يطعن يف السببّية لكنّه يطعن يف الستدلل 

هبا عىل وجود اخلالق ألّن الكون حينها لن يكون حمتاًجا إىل َمن يقيمه؟

له عن  األكوان كام حيلو  ُينشئ  أزيل  فراغ كمي  تتحّدث عن  نامذج  الفيزيائيون  يقّدم  عندما 
طريق التذبذب أو النفق الكّمي، أو نامذج تتكّلم عن زمكان ينشأ من زمكان سابق، أو بفرض 
زمكان أزيّل هلذا الكون، أو بفرض أن كوننا هذا هو جمّرد أحد األكوان يف جمموعة أكوان متعّددة ل 
هنائّية، فكّل هذا يطرح سؤاًل هل يمكن فعاًل أْن يكون هناك وجود للّسالسل الالهنائّية يف العامل 
املادي الفيزيائي؟ وهل يمكن أْن يّتصف الكون باألزلّية ول يكون تسلسله يف املايض إىل ما ل 
هناية مستحياًل؟ هذا السؤال ُطرح بقّوة يف مؤمتر جامعة كامربيدج عام 2013م )الالهنائيات وعلم 
الكونيات Infinities and cosmology) الذي حرضه فيزيائيون وفالسفة وعلامء رياضيات، 
ولعّلهم مل يتفقوا عىل إجابة واحدة، لكْن دعونا نرى هل فعاًل األمُر حمسوم أم أّن هناك ما يدعو 

للّشك! السالسل أو املجموعات الالهنائّية نوعان:

إىل  الكميات  أو  األشياء  تقسيم  يمكنك  أنه  تعني  Potential infinitiesوالتي  األوىل هي: 
ما ل هناّية أو اإلضافة إليها إىل ما ل هناية، فأّما التقسيم فهو تقريًبا غري موجود يف العامل املادي ألّن 
هناك طول بالنك الذي ل يمكنك تقسيم املكان إىل أصغر منه، وهناك الكوانتا التي ل يمكنك أْن 
تقّسم الطاقة إىل أصغر منها وهكذا. ففيزياء الكم جتعل هلذا الّتقسيم الالهنائي املمكن عقاًل حدوًدا 
يف العامل املادي. وأّما اإلضافة فهي ممكنة مثل املستقبل، فمن املمكن أن تضيف له وقًتا إىل ما ل هناية. 

(1) Davies, P. (1996). About time: Einstein's unfinished revolution. Simon and Schuster.
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ومن خواص Potential infinities أيًضا أّن جمموع عنارص أو أفراد هذه الالهنائّية هو قيمة حمّددة 
مثل تقسيم مرت واحد إىل عدد لهنائي من املسافات الصغرية الكرسية، كأن تأخذ النصف ثّم نصف 
النصف، ثّم نصف نصف النصف، وهكذا إىل ما لهناية، لكّن القيمة الكلّية هلذه املجموعة ستبقى 

مرًتا واحًدا. وهذه تعرف يف الرياضيات باسم Convergent series السلسلة املتقاربة.

وأّما النّوع الثاين من أنواع الالهنائيات فهو:Actual infinities والتي هي ل هنائّية ل يمكن 
أو  املتباعدة  السلسلة  باسم  الرياضيات  تعرف يف  أو معرفة جمموع عنارصها، وهي  أطرافها  حتديد 
املتشعبة  Divergent series كوقت ماٍض لهنائي للكون Infinite regress أو كسلسلة حلقات 
لهنائّية ل يمكنك الوصول أبًدا إىل أّول حلقاهتا، وما أشبه ذلك. وهذا النوع يزعم بعض الفيزيائّيي 
)خصوًصا املالحدة منهم( أّنه يمكن أْن يوجد يف العامل املادي، ويرتكون الباَب مفتوًحا أمامه كأحد 
الحتاملت املمكنة، ويقولون إّنه ليس هناك دليل قاطع يمنعه. لكن يف احلقيقة هو مستحيل، ول 
 Hilbert's( هلربت  فندق  ومعضلة  واقعيًّا  مستحيلة  فهي سلسلة  أبًدا  الواقع  يف  وجوده  يمكن 
استحالة  تبّي  ديفيد هلربت  الشهري  األملاين  الرياضيات  لعامل    paradox of the Grand Hotel

وجود تلك الالهنائّية يف الواقع الفيزيائي. وفندق هلربت هذا عبارة عن جتربة عقلّية ألفها هلربت 
ليبّي استحالة وجود يشء ل هنائي يف العامل املادي، فهذا الفندق به عدٌد لهنائي من الغرف يسكنها 
عدٌد لهنائي من النّزلء، فليس به أّي مكان شاغر ولكن عندما يدخل أحد األشخاص ليطلب غرفة 
الالهنائي،  الفندق  له غرفة داخل  نوّفر  أن  داٍع لرفض طلبه ولكن يمكن بكّل سهولة  فليس هناك 
اثني،  أْن يرتَكها ويذهب للغرفة رقم  الغرفة رقم واحد  النّزيل الذي يسكن  بأْن نطلب من  وذلك 
ونطلب من النزيل الذي يسكن الغرفة رقم اثني أْن يرتكها ويذهب إىل الغرفة رقم ثالثة، وهكذا 
نرّحل كّل النزلء الالهنائيي إىل الغرف املجاورة الالهنائّية هي األخرى، ولن يتبقى نزيل بدون غرفة 
ألّن عدد غرف الفندق لهنائي. وهذه العملّية يمكننا أْن نكّررها عدًدا لهنائيًّا من املّرات أيًضا فيكون 
هذا الفندق دائاًم ليس به غرفة شاغرة، ويكون دائاًم مّتسًعا لعدد ل هنائي من الّضيوف اجلدد. وهذا 

تناقض مستحيل الوقوع يظهر استحالة وجود يشء لهنائي يف العامل املادي.

وُحّجة هلربت صحيحة وفعالة، ألّن الالهناّية ليست رقاًم بل هي فكرة، فرمز الالهناّية )∞) 
وبلوغ  اإلحاطة  يمكنها  ل  فالرياضيات  فكرة،  يعني  وإّنام  حمّددة،  قيمة  يعني  ل  الرياضيات  يف 
حدود الالهناّية ألّن الالهناّية تعني الالحدود. ولذلك فليس هناك رقٌم بعد الالهناّية وإّنام كّل رقم 
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ممكن أن تعّده فهو قبلها. فإذا كنت عاجًزا عن التعامل معها عىل كوهنا رقاًم، وإْن كانت الرياضيات 
عاجزة عن احتوائها كقيمة حمّددة، فِمن باب أوىل أن يعجز العامل الفيزيائي عن احتواء الالهناّية 
أو التصاف هبا ألّن العامل الفيزيائي حمّدد مقّدر بقيٍم معّينة لكّل جزء من أجزائه وجمّسد يف أبعاد 
الزمان واملكان، فكيف للمحّدد أن يستوعب غري املحدد. ولو فرضنا أّن كْوننا ماضيه ل هنائي 

فنحن اليوم يف اللحظة رقم )1( بعد الالهناّية وهذا مستحيل.

وهذه احلُجة يستخدمها ويليام لن كريج أحد الفالسفة الالهوتّيي املعارصين كُحّجة عىل 
 kalam cosmologicalإثبات حدوث الكون، وذلك ضمن ما يسّميه باحلُّجة الكالمّية الكونية

argument والتي يذكر دائاًم أّنه تعلمها من املسلمي)1).

فأّي سلسلة أو ترابط سببي أزيل ل هنائي ول بداّية له؛ ل يمكن أْن ُيوجد أو ُيرصد يف العامل 
الفيزيائي )بل إّن افرتاض وجود هذه السلسلة نفسه ممتنع ألّنه يؤّدي بك إىل تناقٍض واضح وهو 
وصف السلسلة نفسها بأهنا هنائّية ولهنائّية يف الوقت نفسه( ولذلك فإذا كان وجود فندق هلربت 
فندق هلربت  أيًضا. ومفارقة  الكون مستحيٌل  الواقع مستحياًل، فوجود ماٍض ل هنائي هلذا  يف 
تكفي لبيان هذه الستحالة، وتكفي لبيان استحالة وجود أّي سلسلة ل هنائّية يف العامل املادي. 
والكون ما هو إّل سلسلة من األشياء يربطها رابٌط سببّي أو رشطي، فسواء كانت هذه السلسلة 
هي أحداث الكون أو خواّصه ورشوطه وقوانينه أو غري ذلك؛ فهي يف النهاّية سلسلة، وهلربت 
قّدم الدليل عىل استحالة وجود تلك الّسلسلة يف حال إذا ما كانت ل هنائّية أزلّية قائمة بنفسها، 

وبالّتايل فأّي سلسلة موجودة بالفعل جيب أْن تكون حادثة غري أزلّية بام يف ذلك الكون.

يقول كارل فريدريش غاوس )2) أحد أهّم علامء الرياضيات يف الّتاريخ وامللّقب بأمري الرياضيات:
»I protest against the use of infinite magnitude as something com-

pleted، which is never permissible in mathematics«.

وهذا   -  The Kalām Cosmological Argument باسم  1979م  عام  كتاًبا  عنها  كتب  وقد   (1(
فيديو يتحدث فيه عنها وعن معنى الالنهاية:

 https://www.youtube.com/watch?v=VeKavDdRVIg

(2) Stillwell, J. (2015). From the continuum to large cardinals. In Mathematics, Sub-

stance and Surmise (pp. 193 - 211). Springer International Publishing.
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الرتمجة: »أنا أحتّج عىل استخدام املقدار الال هنائي عىل أّنه يشء مكتمل، فهذا ل جيوز أبًدا يف 
الرياضيات«.

ويقول هلربت)1):
»The infinite is nowhere to be found in reality. It neither exists in 

nature nor provides a legitimate basis for rational thought…. 
The role that remains for the infinite to play is solely that of an 
idea«.

الرتمجة: 

»الالهنائّية ل يمكن العثور عليها يف العامل احلقيقي. فهي ل توجد يف الطبيعة ول توّفر 
كذلك قواعد رشعّية للتفكري العقالين...... الدور الذي بقي لالهنائّية لكي تلعبه هو فقط 

كوهنا فكرة«.

ولذلك يرفض فيزيائي كبري مثل جورج إليس فكرة وجود الالهناّية يف العامل الفيزيائي 
الالهنائّية  املتعددة  األكوان  فرضّية  انتقد  حينام  نيترش)2)  جملة  يف  نرشها  مقالة  يف  فيقول 

:Multiverse

‘’Greene, to his credit, devotes a chapter to the question of wheth-
er the multiverse idea is a scientific theory or not. He believes it 
is, ………….. But again, there is no way to test it, because infinity 
is always beyond reach - and so will not plausibly exist in physi-
cal reality, as mathematician David Hilbert argued”.

األكوان  فكرة  كانت  إذا  ما  ملناقشة  كاماًل  فصاًل  تكريسه  له  حيسب  غرين،  »براين  الرتمجة: 
املتعّددة هي نظرّية علمّية أم ل؟ هو يعتقد أهّنا نظرّية علمية،.... ولكن مّرة أخرى ل توجد وسيلة 
لختبار ذلك، ألّن الالهنائّية ستظّل دائاًم بعيدة املنال، فمن غري املعقول أْن توجد يف العامل الفيزيائي 

كام أثبت ذلك عامل الرياضيات ديفيد هلربت«.

(1) Hilbert, D. (1925). On the infinite (pp. 134 - 151). na.

(2) Ellis, G. (2011). The untestable multiverse. Nature, 469, 295.
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جورج هنا حُياجج بأّن أّي نظرّية حتدثنا عن سلسلة لهنائّية يف املايض )كون أزيل( أو سلسلة 
تلّبي رشط  املتعّددة( ستكون نظرّية غري علمّية ألهّنا ل  لهنائّية من األكوان )فرضّية األكوان 
التحّقق التجريبي فهي غري قابلة لالختبار، ألهّنا حتّدثنا عن يشء ل يمكن رصده وهو الالهناية، 
وبالّتايل فلن يمكن أبًدا اختباره، وبالّتايل فستظّل نظرّية غري علمّية دائاًم. وهذا الكالم كرره يف 

.(5 (4 (( (2 أبحاث وكتب كثرية كلها منشورة يف جمالت علمّية حُمكمة)1)

فالذي يقول إّنه ليس هناك دليل علمي يثبت أّن العامل مستحيل أْن يكون ل هنائيًّا يف املايض 
أو أزليًّا قائاًم بنفسه، ينبغي أْن نقول له بل احلقيقة عكس ذلك؛ ألّن القول بإمكانّية أزلّية الكون 
أو أزلّية األكوان املتعّددة هو الذي ليس عليه دليٌل علمي، بل هو الذي يستحيل أن يكون عليه 
دليل علمي، ألّن أّي نظرّية تتحّدث عن وجود سلسلة ل هنائّية يف الواقع الفيزيائي ستبقى دائاًم 

نظرّية غري قابلة لالختبار، ولذلك ستكون نظرّية غري علمية.

ولعّل الّسبَب احلقيقي وراء تسليط الّضوء عىل فرضّية األكوان املتعّددة هو أهّنا جتعل الكون 
واحًدا من جمموعة أكوان لهنائّية تنشأ وتضمحل منذ األزل، وهذا يقطع الّطريق عىل الستدلل 
 )وإن كانت ل تتعّرض للسببّية نفسها( ألّن الكون حينها لن  بدليل السببّية عىل القيوم 
يكون حادًثا حيتاج إىل خالق، ومن جانب آخر فهي تشغب عىل مظاهر اإلتقان واإلحكام يف 
الكون املتمثلة يف عالمات الّتصميم والضبط الدقيق يف الكون، وهذا هو الدور نفسه الذي تلعبه 

(1) Ellis, G. (2012). Multiverses, science, and ultimate causation (pp. 125 - 144). 

Springer Berlin Heidelberg. 

(2) Ellis, G. F. (2011). Fundamental Issues and Problems of Cosmology. In Astronomy 

at the Frontiers of Science (pp. 309 - 320). Springer Netherlands.

(3) Ellis, G. F. R. (2014). On the philosophy of cosmology. Studies in History and Phi-

losophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 

46, 5 - 23.

(4) Ellis, G. (2008). Opposing the multiverse. Astronomy & Geophysics, 49(2), 2 - 33.

(5) Ellis, G. F., & Stoeger, W. R. (2009). A note on infinities in eternal inflation. General 

Relativity and Gravitation, 41(7), 1475 - 1484.
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ا اعتباطيًّا للضبط  نظرّية الّتطّور يف الكائنات احلية، ففرضّية األكوان املتعّددة تقّدم تفسرًيا ماديًّ
الدقيق يف الّثوابت الكونّية، أو ما يعرف بالضبط الدقيق للكون Fine - tuning، وذلك بأْن 
الفاشلة ألكوان  املقابل عدٌد ل هنائي من املحاولت  بأّن األمر نجح ألّنه كان هناك يف  ختربنا 
أحد  يف  يقول  األوتار  نظرّية  مؤّسس  أحد  وهو  سسكايند  ليونارد  مثاًل  نجد  ولذلك  أخرى، 
اللقاءات الّتلفزيونية )1) إّنه أمام الضبط الدقيق لقيمة مثل قيمة الثابت الكوين 123−10 فأنت 

أمام ثالثة خيارات:

1 - اهلل.

2 - املصادفة )هذه سخافة وسذاجة(.

3 - األكوان املتعّددة التي هي أحد فروض نظرّية األوتار.

فهذه النظرّية وراءها أيديولوجيات مادّية إحلادّية واضحة، ولذلك ستجد أّن الّضوء ُمسلط 
عليها دائاًم حتى لو كانت نظرّية غري علمية، حتى ولو كانت فرًضا ل يمكن التحقق منه جتريبيًّا 
فستظّل تسمع عنها هنا أو هناك، وسيتكلف هلا هؤلء أّي أدّلة واهّية ليجعلوها حمط األنظار دائاًم 
إّن فرضّية األكوان  له حماوره  قال  لقائه األخري مع جملة كوانتا حي  كام فعل ستيفن وينبريج يف 
عىل  واحصل  بيتزا  »اشرِت  طريقة  عىل  األمر  مع  وينبريج  فتعامل  لالختبار)2)  قابلة  غري  املتعّددة 
األخرى جماًنا«، وقال إّننا سنقبل بفرضّية األكوان املتعّددة ألهّنا أحد فروض نظرّية األوتار، فإذا 
أيدت الّتجارب نظرّية األوتار فسوف نقبل بالفرضي مجيًعا. ولعل َمن مل يسمع عن نظرّية األوتار 
لكّن  املتعّددة،  األكوان  جلارهتا  ستشفع  أهّنا  لدرجة  ا  جدًّ قوّية  علمّية  نظرّية  أهّنا  يظّن  ذلك  قبل 
احلقيقة غري ذلك متاًما، فنظرّية األوتار مّتهمة هي األخرى بأهّنا نظرّية غري علمّية ألهنا غري قابلة 

(1)	 Closer	To	Truth,	Leonard	Susskind	-	Is	the	Universe	Fine	-	Tuned	for	Life	and	Mind?

 https://www.youtube.com/watch?v=2cT4zZIHR3s

(2)	 QUANTA,	Science’s	Path	From	Myth	to	Multiverse.

 https://www.quantamagazine.org/20150317 - sciences - path - from - myth - to - 

multiverse/
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.Peter Woit(2(و Lee Smolin(1( لالختبار كذلك، وقد كتب يف بيان ذلك متخّصصون مثل

6 -  شبهة أخرى تقول: سنصل يف يوم من األيام إىل نظرّية كّل يشء، وحينها سنتمّكن من 
تفسري وجود الكون كله بأسباب مادّية بحتة بدون احلاجة لوجود إله؟

واجلواب هو ل، لن حيدث هذا أبًدا، فمنذ عهد أرشميدس والقانون الطبيعي هو مسّلامت 
أو مبادئ تصف الطبيعة ومتّكنك من استنتاج التنبؤات التي ستختربها، وهذا هو هيكل النظرّية 
العلمّية عموًما وليس يف الفيزياء فحسب. وكّلام متّكنّا من توحيد النظريات كانت املسّلامت أقّل 
عدًدا وأكثر قدرة عىل وصف جمالت أوسع، فهل يمكن أْن نصل إىل نظرّية واحدة تصف كّل 
يشء بمسلامهتا املادّية الّطبيعية؟ وهنا نؤّكد أوًل أهّنا نظرّية تصف كّل يشء وليسْت نظرّية تصف 
الثاين  الّتصورين؛ ألّن  بي  ا  كبري جدًّ فالفارق  بينها،  وتوّحد  فقط  الفيزياء  األساسّية يف  القواني 
الكون  اكتفاء  يعني  فهو  األّول  أّما  يشء،  يف  اإلحلادي  املادي  الفكر  يدعم  ول  فيه،  إشكال  ل 
بنفسه، وبالتايل يكون هذا الكون يف غنًى عن اخلالق، وتكون أسباب وجوده مادّية معلومة بعلمنا 
ليس  هنا  والسؤال  املزعومة،  النهائّية  النّظرّية  تلك  لنا  وّفرهتا  التي  األساسّية  الفيزيائّية  للقواني 
كيف سنصل إىل هذه النظرّية ول متى سنصل إليها، وإّنام السؤال هو هل وجود هذه النظرّية مُمكن 

فعاًل أم أّن هناك دلياًل قاطًعا جيعل وجودها مستحياًل؟

لو كان اجلواب هو: ل، ليس هناك دليٌل يبّي استحالة ذلك؛ فسيكون احتامل أّن الكون قائم 
بنفسه هو احتامًل ممكنًا، وقد يكوُن هذا الكون فعاًل نتيجة لقواني مادّية فيزيائّية أوجدته وتنتص 
حينها الفلسفة الوضعّية Positivism التي جوهُرها هو تنحّية كّل ما هو فوق الطبيعة واعتقاد أّن 

الّطبيعة هي كّل يشء ول يشء آخر بعد ذلك.

وجود  أّن  عىل  قاطع  دليٌل  يوجد  نعم،  هو:  السؤال  هذا  عىل  اجلواب  إّن  اهلل  بفضل  لكْن 
 Gödel's الكتامل  لعدم  غودل  مربهنتا  هو  الّدليل  وهذا  مستحيل،  أمر  هو  النظرّية  هذه  مثل 

(1) Smolin, L., & Harnad, J. (2008). The trouble with physics: the rise of string theory, 

the fall of a science, and what comes next. The Mathematical Intelligencer, 30(3), 

66 - 69.

(2) Woit, P. (2011). Not even wrong: The failure of string theory and the continuing 

challenge to unify the laws of physics. Random House.
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 Turing’s halting لتورينج  التوّقف  مشكلة  وكذلك   incompleteness theorems

نظرّية كّل يشء يف  القبيح، ألّن  املادي  احللم  تقّوض هذا  التي  الرباهي  problem وغريها من 

احلقيقة تتضّمن مفارقة املرجعّية الذاتّية Self - reference وما قام به غودل هو أْن قّدم متثياًل 
رياضيًّا للمفارقة اليونانّية القديمة التي تسّمى كذاب كريت The Cretan liar paradox حيث 
هل نصدق رجل من كريت يقول: »إّن الكريتيي دائاًم يكذبون«؟ أو شبيهتها بأْن يقول الرجل: 
»ما أقوله اآلن كذب«؟ فإْن كان ما يقوله احلقيقة فهو يكذب، وإْن كان يكذب فهو يقول احلقيقة، 
وهذا املعنى هو ما يسّمى يف املنطق ببطالن الّدور، والذي يبّي بدوره أّن أّي سلسلة يربط أفرادها 
بّد  فإّنه ل  بنفسها، أو حسب مصطلح غودل:  قائمة  بالنتيجة ل يمكن أن تكون  الّسبب  عالقة 
أن يبقى هبا ولو مجلة واحدة ل يمكن إثبات صّحتها أو خطئها من داخل النظام، وإنام حتتاج إىل 
برهاٍن من خارج النظام أو من خارج تلك السلسلة، وهذا ينطبق عىل أّي نظام منطقي ريايض أو 
أي نظام حيكمه النّظام املنطقي الريايض. فإن كنت حصلت عىل املسّلامت Axioms أو اآلليات أو 
املبادئ التي تصف النّظام عن طريق املشاهدات )كام هو احلال يف نظريات الفيزياء أو البيولوجي.. 
إلخ..( أو كنت استنتجت املسّلامت من مقّدمات منطقّية )كام هو احلال يف نظريات الّرياضيات(؛ 
 Finite set of فالنتيجة واحدة وهي أّنك متلك نظاًما يصفه وحيكُمه جمموعة معينة من املسّلامت
ا كانت صفة  axioms  فيجري عىل اجلميع ما جيري عىل احلاكم، واحلاكُم هنا هو الرياضيات، وأيًّ

تلك النظرّية املزعومة فسوف تكون يف النهاّية جمموعة مسلامت تصف نظاًما، فإّما أْن تكون غري 
مكتملة )ويف هذه احلالة تكون تسميتها بنظرّية كّل يشء تسمية ُمضللة( وإّما أن تكون غري مّتسقة 
بمعنى أهّنا متناقضة فتحكم باليشء وضّده، وهذا يعني أهّنا غري صحيحة، وعدم إمكانّية اجلمع 

بي الكتامل والّتساق هو ما برهنه غودل.

فمثاًل نظرّية النسبّية اخلاّصة قامت عىل مسّلمتي: األوىل هي مبدأ النسبّية والثانّية هي ثبات 
رسعة الّضوء، وكذلك البقاء لألصلح هو مسّلمة يف نظرّية التطور، وهكذا فالنّظريات تعتمد يف 
الغالب عىل هذا البناء الريايض من املسّلامت، وستبقى دائاًم جمموعة املسّلامت التي تصف أّي نظام 
غري مكتملة، وبالّتايل فال وجود لنظرّية كّل يشء يف أّي يشء انطالًقا من الرياضيات، ومروًرا بكّل 

ما يمكن أْن يوصف كنظام منطقي ريايض.
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ولذلك ورغم الضّجة اإلعالمّية الكبرية جتد الفيزيائي امللحد ستيفن هوكينج )وهو أهّم َمن 
ا ألْن يقول إّنه لألسف غودل جيعل احلصول عىل  رّوج لفكرة البحث عن نظرّية كّل يشء( مضطرًّ
نظرّية كّل يشء غري ممكٍن، وقد كان ذلك يف عام 2002م يف حمارضة ألقاها يف ذكرى بول ديراك)1):
»Some people will be very disappointed if there is not an ultimate 

theory، that can be formulated as a finite number of principles.I 
used to belong to that camp، but I have changed my mind. I'm 
now glad that our search for understanding will never come to an 
end، and that we will always have the challenge of new discovery. 
wIthout it، we would stagnate. Goedels theorem ensured there 
would always be a job for mathematicians«.

الرتمجة: »بعض الناس سيصابون بخيبة األمل إذا مل يكن هناك نظرّية هنائّية يمكن صياغتها عىل 
نحو عدٍد حمّدد من املبادئ. أنا كنت منتمًيا هلذا املعسكر، لكْن غرّيت رأيي. أنا اآلن سعيد ألّن بحثنا 
عن الفهم لن يصل أبًدا إىل حّد هنائي. وأّنه سيبقى دائاًم لدينا الّتحدي لكتشاف اجلديد. بدون ذلك 

سنصاب بالركود. مربهنة غودل ضمنت أّنه سيظّل هناك دائاًم وظيفة لعلامء الرياضيات«.

الكمومّية  املجال  نظرّية  تأسيس  يف  فاينامن  رشيك  النظرّية هو  الفيزياء  يف  كبري  عامل  ويقول 
وهو فريامن دايسون، إّن ما جيري عىل الرياضيات جيري عىل الفيزياء، فإذا كان ل يمكن أْن توجد 

نظرّية كّل يشء يف الرياضيات فهي كذلك يف الفيزياء أيًضا )2):
«Gödel's theorem implies that pure mathematics is inexhaustible. 

No matter how many problems we solve, there will always be 

other problems that cannot be solved within the existing rules....

Because of Gödel's theorem, physics is inexhaustible too. The 

laws of physics are a finite set of rules, and include the rules for 

doing mathematics, so that Gödel's theorem applies to them».

Gödel and the end of physics المحاضرة بعنوان  (1(

(2) Dyson, F. (2004). The world on a string. New York review of books, (8), 16 - 19.
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الرتمجة: »مربهنة غودل تعني أّن الرياضيات البحتة لن تنضب، ل هيّم كم عدد املشكالت 
لدينا...... القائمة  القواعد  إطار  يف  حّلها  يمكن  ل  مشكالت  دائاًم  هناك  سيكون  نحلها،  التي 
بسبب مربهنة غودل فإّن الفيزياء لن تنضب أبًدا هي األخرى، قواني الفيزياء عبارة عن جمموعة 
حمددة من القواعد، وتشتمل عىل قواعد ملامرسة الرياضيات، ولذلك فإّن مربهنة غودل تنطبق عىل 

قواني الفيزياء أيًضا«.

ويقول�الدكتور�ستني�أودينوالد�)1): 
“Goedel said that every mathematical system has at its roots a set of 

propositions which are beyond the system to prove. This makes 

every logically consistent system, fundamentally incomplete. 

The much - vaunted Theory of Everything will doubtless be just 

such a system”.

التي  البيانات  من  جمموعة  جذوره  يف  لديه  ريايض  نظام  أّي  إّن  يقول  »غودل  الرتمجة: 
يتجاوز إثباهتا النظام نفسه، وهذا جيعل كّل نظام مّتسق منطقيًّا، جيب أن يكون غري مكتمل. 
النّظرّية التي كثر الكالم عنها التي تسمى )نظرّية كّل يشء( بال شّك ستكون يف النهاّية عبارة 

عن نظام«.

وقد حاجج أستاذ الرياضيات الدكتور Rudy Rucker بأّن مربهنة غودل تنطبق عىل الطبيعة 
والعامل الفيزيائي. وكان ذلك يف جزء من كتاب علمي منشور يف جملة حمّكمة )2).

أظّن أّن هذا ينهي حلم الفلسفة املادّية الوضعّية وأحالم مالحدة الفيزياء عباد الطبيعة، فال 
يمكن أبًدا أن تكون الطبيعة قائمة بنفسها، ول بأّي سلسلة من العالقات الفيزيائّية أو الّسببية، 
ودائاًم هناك حاجة ليشء خارج هذا النظام، هذا ما برهنه غودل. وهذا اليشء هو بالتأكيد ليس 

 Did the laws that govern quantum fluctuations exist prior to) إجابة سؤال  (1(
Ask the Astronomer على موقعه (?the Big Bang

http://www.astronomycafe.net/qadir/q508.html

(2) Rucker, R. (2013). An incompleteness theorem for the natural world. In Irreduc-

ibility and Computational Equivalence (pp. 185 - 198). Springer Berlin Heidelberg.
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جزًءا من هذه العالقة السببّية وليس حمكوًما هبا وليس جزًءا من النظم الطبيعية، وكّل تلك النظم 
حتتاج إليه فهو سبحانه األحد الّصمد الذي تصمد إليه كّل اخلالئق والذي ليس كمثله يشء.

�7-�شبهة�أخرى�تقول: ليس هناك معنى لسؤال ماذا كان سبب النفجار العظيم ألّنه قبل 
النفجار ل يوجد زمن فليس هناك يشء اسمه »قبل«؟

هذه اجلملة اشتهر هبا ستيفن هوكينج وكان يرّد هبا عىل َمن يستدّل بالنفجار العظيم عىل 
اخلالق، فإذا قال أحدهم إّن النفجار العظيم سببه هو اخلالق قال هوكينج: بل النفجار العظيم 
ليس له سبب، ألّنه مل يكن هناك يشء قبل النفجار العظيم أصاًل حيث إّن الزمن بدأ مع النفجار 
العظيم، فليس هناك معنى للسؤال عام كان قبل النفجار العظيم، ألّنه مل يكْن هناك يشء اسمه 
مربهنة  عىل  مستند  القول  هذا  ألّن  والسذاجة  السخافة  غاّية  يف  هوكينج  من  الّرد  وهذا  »قبل«. 
هوكينج مع بنروز Penrose–Hawking singularity theorems عىل وجود بداية للكون، 
وهي بداية الزمان واملكان، وكّل يشء، لكّن هذه املربهنة قائمة عىل الفيزياء الكالسيكية، إًذا فهي 
غري صاحلة للحكم عىل ما كان قبل النفجار العظيم بالوجود أو بالعدم كام يستخدمها هوكينج. 
ولذلك فهي مل متنع َمن يضعون نامذج لنشوء الكون من أصل كمومي، سواء من فراغ كمي أو 
غري ذلك، رغم أّن هذا األصل الكمومي كان »قبل« النفجار العظيم ومل نسمع هوكينج ينكر 
عىل هؤلء صنيعهم؛ ألّنه ببساطة يعلم أّن مربهنته ل متنع األحداث قبل النفجار العظيم بشكل 
مطلق. بل إّن هوكينج نفسه يتبنى فرضّية نشوء الكون من الفراغ الكّمي الذي كان »قبل« النفجار 
املربهنة ألهّنا مؤّسسة عىل  العظيم، والذي كان »بسبب« اجلاذبية. لكن عموًما قد سقطت هذه 
رشط الطاقة القوّية Strong energy condition يف النسبّية العاّمة، وهذا الرشط خترقه نظرّية 
التضّخم Inflation التي تفرتض أّن العامل تضخم بشكل مهول بعد النفجار مبارشة )وهي نظرّية 
تفتقد ألدلة صحتها هي األخرى إىل اآلن(. وحّل حمّل مربهنة هوكينج إلثبات وجود بداّية للكون 
مربهنة أخرى )1) هي Borde - Guth - Vilenkin Singularity theorem أو)BGV( ورغم 
ذلك فألكسندر فيلنكي أحد هؤلء الثالثة الذين وضعوا املربهنة هو نفسه صاحب نموذج نشوء 

(1) A. Borde, A.H. Guth and A. Vilenkin, Inflationary Spacetimes Are Incomplete in 

Past Directions, Phys. Rev. Lett. 90, 151301 (2003).



117

أثناء الكالم عن طاقة الفراغ، فهذا راجع ألّنه ليس  الكون من نفق كمومي)1) الذي حتدثنا عنه 
هناك نظرّية توحد بي النسبّية العامة وبي ميكانيكا الكم، لكن الذي أريد أْن أنّبه عليه هو أمران:

األّول:�هو أّن مربهنة هوكينج أو فيلنكي أو غريمها ل عالقة هلا بأحداث الكم قبل النفجار 
من  أحًدا  متنع  ل  نفسه  الوقت  ويف  الكون،  حدوث  تثبت  ل  املربهنات  فهذه  ولذلك  العظيم، 

السؤال عام كان قبل النفجار العظيم كام كان يدعي هوكينج بعجرفة وتكرب.

�الّثاين:�هو أننا يف غنى عن الستشهاد بالنفجار العظيم إلثبات حدوث الكون؛ ألّن دليل 
به  ليس  صلب  دليل  وهو  علمنا،  أْن  وبعد  العظيم  النفجار  بوجود  نعلم  أْن  قبل  قائم  السببّية 
ثغرات ومتوافق مع الفطرة والرشيعة، ول يثبت فقط حدوث الكون؛ بل يثبت أّن امُلحدث له هو 

القيوم. ودليل الّسببّية ل يعتمد عىل النفجار يف يشء. 
�8-�سؤال�آخر�يقول:�هل�قانون�حفظ�الطاقة�يعني�أزلّية�الّطاقة؟�

قانون حفظ الطاقة يعني أّن مقدار الطاقة ثابت وليس أّن عَي الطاقة باقّية منذ األزل. فالباقي 
يف هذه العملّية هو أمر ذهنّي كأْن تقول إن عمر اإلنسان عىل ظهر األرض مليون عام مثاًل، فهذا 
ل يعني أنك تثبت لشخص بعينه هذا العمر، وهذا اخللط وقع قدياًم عند الفالسفة وتعاد صياغته 
مّرة أخرى يف عصنا هذا. فهناك فرق بي الوجود الذهني والوجود يف اخلارج أو يف الواقع، فيقال 

يف الطاقة ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف احليوان واإلنسان يف هذا املثال:
»أتعنون بذلك امُلسّمى امُلطلق الكيل الذي ل يوجد إّل يف الّذهن؟ أم تعنون به امُلسمى الثابت 

يف اخلارج؟

أّما األّول فال يوجد يف اخلارج: ل فيهام ول يف أحدمها كام ل يوجد احليوان املطلق الكيل 
ثابًتا يف اخلارج: ل يف هذا احليوان ول هذا احليوان، بل ل يوجد يف اخلارج إّل ما هو حيوان 
املطلقات  الكيل، وكذلك سائر  املطلق  اإلنسان  وإنسان معي جزئي، وكذلك  معّي جزئي 
الكلّية كاحليوان امُلطلق، وهم ُيسلمون أهّنا ل توجد يف اخلارج كلّية ُمطلقة، وإّنام يظنّون أهّنا 
امُلعي  ُمعينة ُمشخصة، وليس يف  إّل  توجد  بل ل  أيًضا غلط  امُلعي، وهذا  توجد جزًءا من 

(1) Vilenkin, A. (1982). Creation of universes from nothing. Physics Letters B, 117(1), 

25 - 28.
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املشخص ما هو ُمطلق ول يف اجلزئي ما هو كيل، فإّن كون الكيل ينحص يف اجلزئي وامُلطلق 
يف امُلعي مُمتنع«)1).

ويقول أيًضا رمحه اهلل: »ول ريب أّن األجسام بينها قدر ُمشرتك يف الطول والعرض والعمق، 
املقدار املجّرد هو يف الذهن، ل يف  امُلجّرد الذي ل خيتّص بجسم بعينه، ولكّن هذا  املقدار  وهو 
الطويل  وهو  التعليمّي؛  وكاجلسم  امُلجّردة،  والنقطة  امُلجّرد،  والسطح  املجّرد،  كالعدد  اخلارج؛ 
الذهن،  يف  هي  أثبتوها  التي  املشرتكة  املادة  فهذه  بعينها؛  بامّدة  خيتّص  ل  الذي  العميق  العريض 

وليس بي اجلسمي يف اخلارج يشء اشرتكا فيه بعينه«)2).

فنستدّل عىل حدوث الطاقة امُلعينة املوجودة يف اخلارج بالطريقة نفسها التي نستدل هبا عىل 
حدوث أي يشء آخر، وهو أهّنا حمكومة بالقواني، فلوجودها رشوط سابقة هلا ل يمكن وجودها 
إّل بعد وجود تلك الرشوط أّوًل، وما كان قبله يشء فهو حادث، وذلك ألّن معنى كلمة أزيل أنه 

ل بداية له ول يشء قبله.

أْن تطول ومتتد سلسلة احلوادث ما دمنا قد علمنا استحالة قيامها   ول يرّضنا يف يشء هنا 
بنفسها، فخلق اهلل لليشء من يشء آخر أبلغ يف القهر وإثبات العبودّية من خلقه لليشء من العدم 

مبارشة، كام قال شيخ اإلسالم هنا:

»واملشهود املعلوم للناس إّنام هو إحداثه ملا حُيدثه من غريه، ل إحداًثا من غري مادة، وهلذا قال 
تعاىل:نثہ ھ ھ ھ ھ ے ے مث، ومل يقْل خلقتك ل من يشء، وقال تعاىل: نثڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ مث «))). 
ويقول رمحه اهلل: »وأيًضا: فكون اليشء خملوًقا من ماّدة وعنٍص أبلغ يف العبودّية من كونه 
ُخلق ل من يشء، وأبعد عن مشاهبة الربوبية؛ فإّن الرب هو أحٌد، صمٌد، مل يلد، ومل يولد، ومل يكن 
له كفًوا أحد؛ فليس له أصل وجد منه، ول فرع حيصل عنه. فإذا كان املخلوق له أصٌل ُوجد منه، 

درء تعارض العقل والنقل )5/119).  (1(

النبوات )1/310(، ط أضواء السلف، الرياض 1420هـ - 2000م.  (2(

المصدر السابق )1/322).  (((
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كان بمنزلة الولد له، وإذا خلق له يشء آخر، كان بمنزلة الوالد، وإذا كان والًدا ومولوًدا كان أبعد 
عن مشاهبة الربوبّية والّصمدية؛ فإنه خرج من غريه، وخيرج منه غريه«)1).

�9-�هل�جتربة��delayed choiceتنتهك�السببية؟�

أّن  السببّية ويّدعي  الّتشكيك يف  delayed choice وأخواهتا يف  َمن يستخدم جتربة  هناك 
الّضوء يف  التي حدثت يف مصدر هذا  النّجوم قد يغري هذه األحداث  القادم من  رصدنا للضوء 
املايض ممّا يعني أّن السببّية ليست حقيقة، وأّن النتيجة التي نرصدها يف احلارض قد تغري السبب 

الذي وقع يف املايض. 

هذه  إّن  تقول  التي  املغالطة  هذه  عىل  للّرد  خصيًصا  كتبت   )2( حمكمة  علمّية  ورقة  وهذه 
التجربة تشّكك يف السببّية، وأّننا يمكن أْن نغري املايض باختياراتنا يف احلارض. وبعد أن بي املؤّلف 

سبب هذه املغالطة.. بّي أّن التجربة يمكن تفسريها بعيًدا عن انتهاك السببية.
The purpose of this paper is to show how the delayed - choice ex-

periments can be interpreted without involving retrocausality

الرتمجة: )الغرض من هذه الورقة هو توضيح أّن جتربة الختيار املتأّخر يمكن تفسريها بدون 
أْن يتضمن ذلك الّسببّية الرجعّية(

�10-�خالصة�جزء�الرّد�عىل�الّشبهات:

1 - ميكانيكا الكم هدمت الّسببية؟ 
اجلواب: ل، وإّنام هدمت احلتمية.

2 - هل بالفعل ليس هناك سببّية يف العامل الكّمي، وإّنام هناك عشوائّية تاّمة؟
اجلواب: لو كان املقصود بالعشوائّية هو ضّد السببّية أو القانونّية؛ فهذا خطأ. وإن كان املقصود 
بالعشوائّية هو ضّد احلتمّية؛ فهذا صواب إىل حّد كبري )كام بسطت ذلك يف موضعه(. لكن أوّد إضافة 
يشء يسرٍي هنا، وهو أّن هناك أبحاًثا علمّية مازالت جتادل بأّن ميكانيكا الكم سببّية وحتمّية أيًضا، وأّن 

المصدر السابق )1/325).  (1(
Ellerman, D. (2015). Why delayed choice experiments do Not imply retrocausality. 

Quantum	Studies:	Mathematics	and	Foundations,	2(2),	183	-	199.
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 ،Bohmian interpretation (1( احلتمّية مل تسقط، ُمستخدمة يف ذلك تفسري بوهيم مليكانيكا الكم
ومن هؤلء الفيزيائي احلاصل عىل جائزة نوبل جريارد هوفت )2) ))).

3 - الّزمن جمّرد وْهٍم، وهو متغرّي غري ثابت، فال يصلح أْن يكون دلياًل عىل احلدوث أو األزلية.
اجلواب: هناك فرٌق كبري بي املفهوم الفيزيائي للزمن واملفهوم الفلسفي، لكْن إذا كان ل بّد لنا من 
استعامل املفهوم الفيزيائي فنحُن يف غنى عنه كضابٍط لدليل احلدوث؛ ألّن الّسببّية تعمل بشكل مستقّل 
عن الزمن، وضابُطها هو حاجة وافتقاُر النتيجة لسببها الذي يقيمها، وهذه عالقة مستقّلة عن الّزمن، 

ودللُتها هي نفس دللة القواني الفيزيائّية والرشوط احلاكمة التي ينبغي أن تسبق الظاهرة.
املايض،  تؤّثر يف  أْن  املستقبل  املايض فيمكن ألحداث  بالسفر يف  العاّمة تسمح  4 -  النّسبّية 

فهل هذا ينتهك السببّية؟

اجلواب: هذا مستحيل الوقوع، وإّن أباحته النسبّية العامة فهذا ألهّنا نظرّية غري كاملة، ومل 
جيْب عىل مفارقة اجلّد أحد العلامء قائاًل بأّن هذا ممكن ول إشكال فيه. بل أمجع العلامء عىل أهّنا 

مفارقة مستحيلة الوقوع ثّم اختلفوا يف الّسبب الفيزيائي هلذه الستحالة.

5 - هل اجلسيامت دون الذرّية تتّصف كموجات وكجسيامت؟

اجلواب: نعم، وهذا ل يقدح يف السببّية ألّن كّل يشء مازال مقّيًدا بقوانينه وطبيعته.

ا ليس هناك سبب حمّدد لرسعة ومكان اإللكرتون، وليس هناك سبب جيعل ذّرة  6 -  هل حقًّ
تنحّل قبل األخرى فكّل هذه األمور عشوائّية متاًما؟

اجلواب: كّل هذه الّظواهر حمكومة بقانون عدم الدقة فهو سبُبها، بل هو قانون ريايض منطقي 
قبل أن يكون قانوًنا فيزيائيًّا، ولو فرضنا أّن شيًئا سيخرق السببّية فال شّك أّنه سيكون شيًئا مناقًضا 
إليه بطريقٍة رياضّية وإّنام سيكون مشاهدة فيزيائّية فقط. فلو كان  للمنطق، ول يمكن الوصول 

(1)	 Nikolić,	H.	(2007).	Quantum	mechanics:	Myths	and	facts.	Foundations	of	Physics,	

37(11), 1563 - 1611.

(2)	 G.	’t	Hooft,	“Quantum	gravity	as	a	dissipative	deterministic	system,”	Class.	Quant.	

Grav. 16, 3263 - 3279 (1999).

(3) G. ’t Hooft, “Determinism in free bosons,” Int. J. Theor.Phys. 42, 355 - 361 (2003).
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الّسؤال يقصد بالعشوائّية قانون عدم الّدقة فاجلواب نعم، والّسببّية قائمة مادامت القواني قائمة. 
ولو كان يقصد بالعشوائّية الالقانون فاجلواُب ل، قطًعا.

7 -  هل يمكن لإللكرتون أن يوجد يف أكثر من مكان يف الوقت نفسه حّتى لو كان بي تلك 
األماكن بعٌد سحيٌق، فيام ُيعرف بالوضع الفائق؟

اجلواب: هو نفس إجابة الّسؤال السابق رقم )6(. فكّل هذه الّظواهر حيكمها قانون عدم الدّقة.

رميت  كأّنك  فيكون  طاقتِه  من  أكرب  للطاقة  حاجز  من  يعرب  أْن  لإللكرتون  يمكن  8 -  هل 
كرة يف اجلدار املقابل فمّرت إىل اجلانب اآلخر بدون أن خترَق اجلدار، فيام يعرف بالنفق 

الكمومي؟

اجلواب: هو نفس إجابة الّسؤال رقم )6(. فكّل هذه الظواهر حيكمها قانون عدم الدّقة.

لقانون  بانتهاكها  املستقبل  من  طاقة  وتقرتض  العدم  من  خترج  الفرتاضّية  9 -  اجلسيامت 
الطريقة  هبذه  العدم  من  هنائّية  ل  أكواٌن  تنشأ  أْن  ويمكن  قصرية،  لفرتة  الّطاقة  حفظ 

ويكون كوننا أحدها؟

به احلد  املقصود  وإّنام  للكلمة،  اللغوي  الفلسفي  املعنى  بالعدم هنا  املقصود  ليس  اجلواب: 
األدنى للطاقة الذي ل يمكنها النّزول عنه، وليس هناك انتهاك لقانون حفظ الطاقة، وليس هناك 
يشء يأيت من ل يشء حقيقي سواء قبلنا بوجود طاقة للفراغ أنشأهتا عالقة عدم الّدقة يف الزمن 
والطاقة أو مل نقبل بوجود طاقة يف الفراغ، والتحقيق يف املسألة هو أّن األبحاث تثبت أّن عالقة 
الريبة يف الزمن والطاقة ل ينبغي أْن تكون قانوًنا مثَل نظريهتا يف احلركة واملوضع، وبالتايل ليس 
رياضّية ل  الفرتاضّية فهي جمّرد وسيلة  وأّما اجلسيامت  الفراغ،  دليٌل عىل وجود طاقة يف  هناك 

وجود هلا سوى يف احلسابات واملعادلت، أّما يف احلقيقة فال.

وجودها  إثبات  تّم  تذبذهبا  خالل  من  الفرتاضّية  اجلسيامت  تنشأ  التي  الفراغ  10 -  طاقة 

جتريبيًّا من خالل تأثري كازمري؟

وجودها  إثبات  يتّم  ومل  الفراغ،  يف  طاقة  وجود  يقتيض  فيزيائي  قانون  هناك  ليس  ل،  اجلواب: 
تفسرُي  يمكن  الفراغ،  طاقة  وجود  عىل  جتريبي  دليل  أهّم  يعّد  كازمريالذي  وتأثري  اآلن،  حتى  جتريبيًّا 
وجوده بدون طاقة الفراغ، ولذلك فهو ل يعّد يف احلقيقة دلياًل عليها، وحّتى لو سلمنا بوجود طاقة 
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الفراغ فهي مل خترق قانون حفظ الّطاقة، ومل تأِت من الاليشء يف احلقيقة، فوجوُدها ل يعني أّن ثّمة شيًئا 
خرق السببّية أو وجد بدون سبب، والناّمذج التي تتحدث عن نشوء الكون من طاقة الفراغ ل قيمة هلا، 
ليس فقط لعدم وجود دليل عىل أّن طاقة الفراغ حقيقية، ولكن أيًضا ألّنه حينها ستكون طاقة الفراغ 
حادثة كغريها من األشياء ألهّنا حمكومة هي األخرى بقواني الفيزياء، وبالتايل فهي حمكومة بالسببّية 

وهي أحد أفراد الّسلسلة، ول يمكن أن تّتصف باألزلّية، ول أْن جتعل الكون قائاًم بنفسه.

يف  يؤثر  أْن  للمستقبل  ويمكن  الكمي،  العامل  يف  السبب  قبل  تقع  أْن  للنتيجة  11 -  يمكن 

املايض، ويمكن للامدة املضاّدة أْن تسافر من املستقبل إىل املايض؟

املعادلت وليس  لتسهيل  رياضّية  املايض هو جمّرد طريقة  إىل  املستقبل  الّسفر من  اجلواب: 
املقصود به املعنى احلقيقي.

من  يسافر  الّشحنة  موجب  إلكرتون  عن  عبارة  وهو  مرصود،  جسْيم  12 -  البوزيرتون 

املستقبل إىل املايض؟

ول  املايض،  إىل  املستقبل  من  سفره  يرصدوا  مل  لكن  البوزيرتون  رصدوا  نعم،  اجلواب: 
يعتقدون أّن هذا حيدث فعاًل، وإّنام يصفونه رياضيًّا بالطريقة األفضل واألسهل حلساباهتم وليس 

بطريقة تأملّية فلسفية.

13 - بوزون - w جسيم مرصود، وهو خيرق قانون حفظ الّطاقة يف انحالل بيتا؟

اجلواب: اجلسيم ُيرصد يف تفاعالت ل يكون هو فيها جسياًم افرتاضيًّا، فأّي جسيم )فوتون، 
الّتفاعالت  يف  إّل  رصده  يمكن  ل  لكن  حقيقيًّا،  أو  افرتاضيًّا  يكون  أن  يمكن  إلخ(  إلكرتون.. 
احلقيقّية له، أّما التفاعالت الفرتاضّية فهذه مكاهنا يف املعادلت واحلسابات وليس يف الواقع، أي 
إّن جسيم w - مل يرصْد ولن يرصَد يف تفاعل انحالل بيتا الذي يوجد فيه جسيم w - الفرتايض.

14 - الّسلسلة الالهنائّية أو األشياء التي حتمل قيمة لهنائّية موجودة يف الفيزياء بالفعل، ونتعامل 

األعداد  أّن جمموع  الرياضيات كشفت  الكمومية، وكذلك  احلقل  نظرّية  الّسوداء، ويف  الثقوب  معها يف 
املوجبة الصحيحة يساوي 1/12 -، فلامذا ل يكون الكوُن عبارة عن سلسلة أزلّية يف املايض قائمة بنفسها؟

هناك لهنائّيات يف  وإّنام  احلقيقة،  الفيزيائي يف  العامل  هناك لهنائّيات يف  ليس  اجلواب: ل، 
انطالقة  الغالب  يف  تكون  الالهنائّيات  وهذه  به،  معرفتنا  نقص  نتيجة  الفيزيائي  بالعامل  معرفتنا 
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لنظرّيات ثورّية تقّدم حلوًل جذرّية تزيل الالهنائّيات وتطابق الواقع، وأّما الرياضيات فليس فيها 
طريقة تقول بأّن جمموعة لهنائّية )ل يمكن حتديد أطرافها أو معرفة جمموع عنارصها( يمكن أْن 
تساوي قيمة معينة عىل وجه احلقيقة، ألّن هذا تناقض منطقّي مستحيل رياضيًّا، لكنّها تقّدم حلوًل 
تقريبّية ملشكالت ل يمكن حّلها، وتستخدم مصطلحات يفهمها املتخّصصون؛ فليس هناك يشء 

يف الفيزياء أو الّرياضيات يقول بأّن وجود هذه الالهنائّيات يف الواقع الفيزيائي ممكٌن.

15 -  ليس هناك دليٌل علمي يثبت أّن العامل مستحيٌل أْن يكون ل هنائيًّا يف املايض أو أزليًّا 

قائاًم بنفسه، وهذا وإْن كان ل يطعن يف الّسببّية لكنّه يطعن يف الستدلل هبا عىل وجود 
اخلالق ألّن الكون حينها لن يكون حمتاًجا إىل َمن يقيمه؟

اجلواب: بل احلقيقة عكُس ذلك ألّن القول بإمكانّية أزلّية الكون أو أزلّية األكوان املتعّددة هو 
الذي ليس عليه دليل علمّي، بل هو الذي يستحيل أن يكون عليه دليل علمي؛ ألّن أّي نظرّية تتحّدث 
عن وجود سلسلة لهنائّية يف الواقع الفيزيائي ستبقى دائاًم نظرّية غري قابلة لالختبار، ولذلك ستكون 
العامل  يف  هنائّية  ل  سلسلة  أّي  وجود  استحالة  لبيان  تكفي  هلربت  فندق  ومفارقة  علمية،  غري  نظرّية 
املادي، والكون هو سلسلة من األشياء يربطها رابط سببي أو رشطي، فسواء كانت هذه الّسلسلة هي 
أحداث الكون أو خواّصه أو رشوطه أو قوانينه أو غري ذلك؛ فهي يف النهاّية سلسلة. وهلربت قّدم 
الدليل واحلُّجة عىل استحالة وجود تلك السلسلة يف الواقع يف حال إذا ما كانت ل هنائّية أزلّية قائمة 

بنفسها. وبالّتايل فأّي سلسلة موجودة بالفعل جيب أن تكون حادثة غري أزلّية، بام يف ذلك الكون.

16 -  سنصل يف يوٍم من األيام إىل نظرّية كّل يشء وحينها سنتمّكن من تفسري وجود الكون 

كّله بأسباب مادّية بحتة بدون احلاجة لوجود إله؟

اجلواب: ل، لْن نصل أبًدا لنظرّية كّل يشء؛ ألّنه ل وجود هلا، وذلك ألّن العامل ل يمكن أْن 
يفرّس نفَسه بنفسه، ومربهنة غودل تشهد عىل استحالة ذلك.

17 - ليس هناك معنًى لسؤال ماذا كان سبب النفجار العظيم ألّنه قبل النفجار ل يوجد 

زمن فليس هناك يشء اسمه »قبل«؟

ل  للكون  بداية  وجود  عىل  ومربهنته  أكثر،  ليس  هوكينج  من  عجرفة  جمّرد  هذه  اجلواب: 
تعطيه احلّق يف أْن يقول هذا الكالم، ومع ذلك فهي مل تعْد صاحلة، والتي حّلت حمّلها وضع مؤّلفها 
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فلنكي نموذًجا لنشوء الكون من نفق كمومّي كان »قبل« النفجار العظيم. ففي مجيع األحوال 
الذي ليس له معنى ليس هو الّسؤال عاّم كان قبل النفجار، وإّنام تلك العجرفة الكاذبة هي التي 
ليس هلا معنى يف احلقيقة. ونحن ل نحتاج النفجار العظيم أصاًل يف إثبات حدوث العامل، وإّنام 

نثبت حدوثه بكونه حمكوًما بالقواني والّسببية، ودليل السببّية ل يعتمد عىل النفجار يف يشء.

18 - هل قانون حفظ الطاقة يعني أّن الطاقة أزلّية؟

اجلواب: ل؛ ألّن قانون حفظ الطاقة يعني أّن مقدار الطاقة ثابت، وليس أّن عي الّطاقة باقّية 
منذ األزل، فالباقي يف هذه العملّية هو أمٌر ذهني، كأْن تقول إّن ُعْمر اإلنسان عىل ظهر األرض 
مليون عام مثاًل فهذا ل يعني أّنك تثبت لشخص بعْينه هذا العمر. وتبقى الّطاقة املعينة املوجودة 

يف العامل الفيزيائي حادثة كغريها ألهّنا حمكومة بالقواني.

* * *



الفصُل الثّالث
دليُل اإلتقان واإلحكام والتّدبير
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الفصُل الثّالث
دليُل اإلتقان واإلْحكام والتّدبير

مقّدمة:

واإلحكام  اإلتقان  دليُل  هو  اإلطالق  عىل    اخلالق  وجود  عىل  األدّلة  وأوضح  أعظم  ِمن 
تعاىل: ﴿ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج  قال  املخلوقات والعناّية هبم،  يف 
مج جح ﴾ )طه: 49 - 50( وبتأّمٍل يسري يف أنفسنا ويف ما حولنا ندرُك بكّل سهولة مدى عظيم صنع 
اهلل وسعة فضله وامتنانه علينا وعىل مجيع خلقه، فقد أعطى كالًّ منّا ما حيتاجه يف معيشته، ثّم هدى تلك 
املخلوقات ملصاحلها، وعّلمها ما حتتاجه يف كسب رزقها وتربّية صغارها واهلروب من أعدائها، وغري 
ذلك من اهلدايات الكثرية. وهذا كاٍف متاًما لليقي يف وجود اخلالق العليم احلكيم القدير الرحيم؛ ألّن 
العاقل يستدّل عىل اليشء بآثاره، فَمن وجد شيًئا حُمكاًم قد ُوضع كّل جزء فيه يف موضعه لغاية حُمّددة 
فسيعلم مبارشًة أّن وراء هذا اإلحكام صاحب علم وحكمة؛ ألّن العشوائّية أو اليشء الذي ل علَم له 
ول حكمة ل يصدر عنه أبًدا يشٌء حمكٌم متقٌن له وظيفة حُمّددة يقوم هبا. ومن هنا كانت األمهّية البالغة 
لنظرّية الّتطّور عند أهل الزيغ والباطل، تلك النّظرّية التي يمكن التشغيب هبا عىل هذا الّدليل الواضح 
املثلج للّصدور، والتي حتاول تقديم تفسرٍي بديٍل لوجود احلياة بكّل صّورها بدون احلاجة إىل خالق عليم 
حكيم، وتزعم أّن هناك آلياٍت مادّيًة عملت عىل إنشاء هذا النّظام البيولوجي البالغ التعقيد منذ باليي 
النظرّية أنصاٌر بل ودوٌل تسّخر هلا املختربات وجتّيش  السني )3.8 بليون سنة تقريًبا(. وأصبح هلذه 
اجليوش من املتخّصصي ليؤّكدوا صّحتها. ومنذ ذلك احلي والناس منقسمون حوهلا إىل فرٍق شتى، 
منهم َمن ل يعرف عنها الكثري فهي عنده تلك النظرّية التي تقول بأّن اإلنسان أصله قرد ل أكثر ول 
أقّل، ومنهم َمن ل يعرف عنها سوى أهّنا احلّل السحري للتخّلص من فكرة العبودّية للخالق العظيم، 
ومنهم َمن يعرف ثغراهتا العلمّية والرّش الذي تسّببت فيه، ومنهم َمن يظنّها ثمرَة العلم والّتنوير التي 
تراكمت عرب العصور، وأهّنا املخّلص لإلنسانّية من الرّشور والّصاعات، ول شّك أّن املؤمن جيب أْن 
يعلم ما تقوله هذه النظرّية، ويفهم ما هو الرّد الّصحيح عليها ليتسّلح يف زماننا هذا الذي كثرت فيه 
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الفتن، ويسّلح أهله. وكذلك غري املؤمن جيب أن يتعّلم ما تقوله هذه النظرّية لكْيال يبني لنفسه ومًها 
من اخلرافات ظنًّا منه أّن العلم أثبت هذا كّله، والعلم منه ومن أوهامه براء. لكّن هذه املّرة لن يكون 
رصاعنا مع لعبة املصطلحات “Jargon” كام كان يف الفصل الّسابق، وإنام سيكون رصاًعا حقيقيًّا مع 

النظرّية نفسها ألّنه ليس ثّمة سوء تفاهم يمكن تصحيحه، وإّنام نحن أمام خيارين: 

بآلّيات مادّية بدون  أّن احلياة يمكن تفسريها  تّدعي  التي  الّتطّور  بنظرّية  القبول  األّول: هو 
احلاجة إىل خالق.

والّثاين: هو هدم النّظرّية، وبيان صّحة دليل اإلتقان واإلحكام يف دللته عىل اخلالق.

 ولْن أتتّبع كّل أدّلة النظرّية بالتفنيد ألّن هذا حيتاج إىل كتاب مستقّل، وإّنام سأمّر عىل بعض األدّلة 
الشهرية وما يفنّدها، وكذلك سأذكر بعض املْعضالت التي تطعن يف قلب النّظرّية وتسِقُطها بإذن اهلل.

عرب  العشوائي  باخلبط  البداّية  يف  نشأْت  نعرفها  التي  احلياة  أشكال  كّل  أّن  الّتطّور  نظرّية  تفرتض 
أخطاء يف نسخ احلمض النووي أو الرشيط الوراثي DNA لكائنات أولّية بسيطة ل نعرف ِمن أين أتت، 
أو كيف تكّونت. وهذه األخطاء سينتج عنها صفاٌت جديدة للكائن احلي وقد تكون مفيدًة وقد تكون 
غرَي مفيدة. وهنا يأيت دوُر النتخاب الّطبيعي ليختار وُيبقي عىل كّل يشء مفيد للمعيشة والتكاثر حصل 
عليه الفرد برضبات احلّظ املتتالية. وعىل اجلانب اآلخر يستبعد ويمحو كّل ما هو غري مفيد أو غري مناسب 
للمعيشة أو للتكاثر والبقاء، وذلك الستبعاد سيكون بسبب الّصاع عىل املوارد املحدودة يف الطبيعة، 
ا خطَر يف رأس داروين بعد حمارضة سمعها لعامل القتصاد توماس مالتوس،  فأصل الفكرة كان اقتصاديًّ
فتكون املحّصلة النهائّية أْن ترى كّل هذا اجلاَمل واإلبداع واإلحكام واإلتقان يف الكائنات احلّية بعد هذا 
بشكل  احلّية  اململكة  هذه  خالله  كّونت  والذي  األرض،  ظهر  عىل  احلياة  قطعته  الذي  الطويل  املشوار 
تدرجيّي بطيء ل يمكن مالحظته خالل أعامرنا القصرية. وكّلام وقعت النظرّية يف أزمة حتّولت إىل نظرّية 
تقّلباهتا  أكثر  وما  األزمات،  من  للخروج  جديدة  نظرياٍت  إىل  األخرى  هي  تطّورت  أو  بديلة،  أخرى 
منذ عهد داروين وإىل يومنا هذا، فاملهّم أن يبقى الّتطّور صحيًحا يف التفسري املادي للحياة بدون حاجٍة 
خلالق ألّنه حينها سيكون هذا اإلتقان واإلحكام نتيجًة مبارشة آلليات طبيعّية عمياء. فيكون تصّور أّن 
اإلتقان واإلحكام فيهام دللة مبارشة عىل وجود عليم حكيم دّبر األمر؛ هو جمّرد وهم؛ ولذلك فمحاولة 
التوفيق بي نظرّية الّتطّور والّدين هي يف احلقيقة تلفيٌق ومْجع بي املتناقضات، وكذلك نفُي وجود اآلليات 
الطبيعّية أو نفي تأثريها هو مسلٌك خاطئ يف نقض النظرية، وهو ما نّبهت عليه يف آخِر سؤال يف الفصل 
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األّول، ورضبت عليه مثال )الّشمس واملفاعالت النّووّية عىل بلوتو(، وإّنام موقع املعركة احلقيقي هو يف 
إثبات أو نفي أّن تلك اآلليات قادرة عىل خلق هذه اململكة احلّية أو ل؟ وقادرة عىل تقديم تفسري كاٍف 

لظاهرة احلياة أو ل؟ فإْن كانت قادرة فالتطّور صحيح، وإْن كانت غري قادرة فالتطّور خطأ.

1 - بعُض أشهر أدلّة التّطور:

1 - 1 - شجرُة�احلياة:

 Common ancestor احلّية هلا سلف مشرتك  الكائنات  كّل  أّن  الّتطّور  نظرّية  أسِس  من 
ولذلك رسم داروين سيناريو تطّور احلياة عىل أّنه شجرة هلا أصل واحٌد وتتفّرع باستمراٍر إىل ما 
لهناية، وهذه صورٌة لورقة من مفّكرة داروين )شكل رقم 14( يرجع تارخيها إىل )1837م( أي 

قبل صدور كتاب أصل األنواع )1859م( بأكثر من عرشين عاًما.

شكل )14(
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ا ألّن األنواع إذا  ففكرُة شجرة احلياة عند داروين كانت أساسية، وهذا يشٌء منطقي جدًّ
عْدنا  لو  أّننا  الّطبيعي، فال شّك  الّطفرات والنتخاب  بفعل  بعضها من بعض  نشأت  كانت 
بالّزمن إىل الوراء سنرى األنواَع تندمج بعضها يف بعٍض حّتى ل يتبّقى منها سوى نوٍع واحد 
هو أصُل الّشجرة ومنْه بدأت احلياة، لكن هل كشف العلم عن صّحة هذا الفرض األصيل يف 

نظرّية التطّور؟

اجلواب هو ل. وهذا عىل مجيع املستويات، وباستخدام كّل ما يمكن أْن يكون مقياًسا ملثل 
هذه القرابة املزعومة بي الكائنات احلّية.

1 - 1 - 1 - بناُء�شجرة�داروين�باستخدام�الّتشابه�اجليني:

فمثاًل لو وجدنا جينًا يف نوٍع من الكائنات احلّية، ووجدنا اجلي نفَسه يف نوع آخر من الكائنات 
احلّية، فهذه اجلينات املتامثلة يف الوظيفة والرتكيب Orthologous geneيف األنواع املختلفة من 
الكائنات احلّية يمكن هلا أن تكون دلياًل عىل وجود سلٍف مشرتك بينهذه األنواع املختلفة. لكن 
عند دراسة هذا األمر بدّقة وحماولة رسم شجرة هلذه األنواع بناًء عىل هذه املقاربة الفيلوجينية)1) 

تنقلُع تلك الشجرة من جذورها وتتمّزق كّل مُمزق.

فكما تقول تلك الورقة العلمية )2):
«Such results suggested that the simple notion of a single Tree of 

Life that would accurately and definitively depict the evolution 

of all life forms was gone forever».

الرتمجة: »مثل�هذه�النّتائج�تشري�إىل�أّن�املفهوم�البسيط�لوجود�شجرة�واحدة�للحياة�تستطيع�
أن�تصف�بدّقة�وبشكٍل�قاطع�تطّور�مجيع�الكائنات�احلّية،�قد�رحل�إىل�األبد«.

هو رسم مخطط للكائنات الحّية المختلفة أو األنواع المختلفة وفًقا للتشابه والختالف بينهم في التركيب   (1(
الجيني أو الشكل الخارجي.

(2) Wolf, Y. I., Rogozin, I. B., Grishin, N. V.,& Koonin, E. V. (2002). Genome trees and 

the tree of life. TRENDS in Genetics, 18(9), 472 - 479.
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وكذلك تقول هذه الورقة العلمّية األخرى)1): 
»A tree - thinker may choose to ignore conflicting signal as if it was 

noise even if legitimate evolutionary events underlie it«.
الرتمجة: »املتعصبون�لفكرة�الشجرة�يتجاهلون�اإلشارات�املتضاربة�كأنا�جمرد�ضوضاء�حتى�

لو�كان�هناك�أحداث�تطورّية�هامة�تكمن�وراءها«

ومن الورقة نفسها أيًضا:
“In this paper, We investigate the phylogenetic signal of four data-

sets in order to address a simple question: do the phylogenies of 

orthologs really favour tree - thinking and thus justify attempts 

of tree - reconstruction? Can we be reasonably confident that 

their history is free of LGT? We observe that no unique common 

history can be established for these genes. In all cases, genes 

fail to favour a single tree. We also observe that some of these 

genes support incongruent histories. Consequently, the tree - 

thinking on which gene concatenations rest does not proceed 

from phylogenetic conclusions, nor is it a priori a safe phyloge-

netic practice”.

من� الفيلوجينّية�ألربع�جمموعات� الّشجرة� إشارات� بفحص� قْمنا� الورقة،� هذه� »يف� الرتمجة: 
ا�تدعم� هل�األشجار�الفيلوجينّية�للجينات�املتامثلة�حقًّ البيانات�لكي�نعالَج�سؤااًل�بسيًطا،�وهو: 
يوجد� ال� أّنه� الحظنا� قد� الشجرة؟..  تلك� إعامر� إعادة� حماوالت� ترّبر� وبالتايل� الشجرة؟� فرضّية�
تاريخ�موّحد�مشرتك�يمكن�أن�ينشأ�عن�هذه�اجلينات�املتامثلة، يف�مجيع�احلاالت، اجلينات�تفشل�يف�
دعم�شجرة�واحدة، وقد�الحظنا�-�أيًضا�-�أّن�بعض�هذه�اجلينات�تدعم�الّتعارض�يف�التواريخ.. 

(1) Bapteste, E., Susko, E., Leigh, J., MacLeod, D., Charlebois, R. L.,& Doolittle, W. F. 

(2005). Do orthologous gene phylogenies really support tree - thinking?. BMC 

Evolutionary Biology, 5(1), 33.
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الشجرة� عليها� دّلت� نتيجة� ليست� اجلينات� عليها� تتسلسل� التي� الشجرة� فرضّية� فإّن� وبالتايل،�
الفيلوجينية،�وليست�ُمَسّلمة�جيب�أْن�ُتبنى�عليها�الشجرة�الفيلوجينية«.

إًذا فلو رسمنا عالقة بي الكائنات احلّية بواسطة اجلينات؛ فلن نجد أّي شجرة، ولن نجد 
فروًعا تتفّرع بعضها من بعض، وهذا يعّد نقًضا لفرضّية الّتطّور وتنبؤاهتا.

1 - 1 - 2 - بناُء�شجرة�داروين�باستخدام�الربوتينات�املتشاهبة:

أو  أخرى  باستخدام وحدٍة  دارون  نرسم شجرة  أْن  اجلينات جانًبا، وحاولنا  تركنا  لو  ماذا 
مقياس آخر، وهو الربوتينات املتامثلة يف األنواع املختلفة للكائنات احلية؟

في الحقيقة، سنحصل على النتيجة نفسها، ولن نعثر على أّي أثر لذلك السلف المشترك 
المزعوم)1).

1 - 1 - 3 - بناُء�شجرة�داروين�بالنظر�يف�الّسجل�األحفوري:

حسنًا، فلندع هذا كّله ونذهب إىل الّسجل األحفوري، وننّقب يف طبقات األرض عن آثار 
ومتحّجرات للحيوانات التي عاشت منذ ماليي الّسني؛ فلعّل هذه الطبقات حتكي لنا قّصة احلياة 

كاملة، ولعّلها ترسم لنا تلك الشجرة التي تصّورها داروين.

لكّن احلقيقة أّن الّسجل األحفوري ل يؤّيد فكرة السلف املشرتك، بل ول يؤّيد حّتى الّتطّور 
التدرجيي من كائن لكائٍن آخر.

يقول كتاب )اجلدول�الّزمني�التطّوري�اجلديد: األحافري،�اجلينات،�وأصل�األنواع(�)2).
»Species that were once thought to have turned into others have 

been found to overlap in time with these alleged descendants. 
In fact، the fossil record does not convincingly document a single 
transition from one species to another«.

(1) Koonin, E. V., & Wolf, Y. I. (2010). The common ancestry of life. Biol Direct, 5(1), 64 - 64.

(2) Stanley, S. M. (1981). The new evolutionary timetable: fossils, genes, and the ori-

gin of species. New York: Basic Books.
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الرتمجة)1): »تّم�العثور�عىل�األنواع�التي�كان�ُيعتقد�قبل�ذلك�أنّا�قد�حتّولت�إىل�أخرى�لتتداخل�
يف�الوقت�املناسب�مع�هذه�األحفاد�املزعومة. يف�الواقع�سجل�احلفريات�ال�يوّثق�بشكل�ُمقنع�ولو�

انتقال�واحٍد�من�نوع�إىل�آخر«.

ومن الكتاب نفسه أيًضا:
«The fossil record itself provided no documentation of continuity 

– of gradual transition from one animal or plant to another of 

quite different form».

الرتمجة)2): »الّسجل�األحفوري�نفسه�ال�يقّدم�أّي�وثائق�تدعم�االنتقاَل�الّتدرجيي�يف�حيوان�
واحد،�أو�من�حمطة�إىل�أخرى�لشكل�خمتلف�متاًما«.

:((((Macroevolution، pattern and process( ويقول كتاب
«The known fossil record fails to document a single example of phy-

letic evolution accomplishing a major morphologic transition».

الرتمجة: »فشل�الّسجل�األحفوري�املعروف�يف�توثيق�مثاٍل�واحد�من�تطّور�الّسالالت�حيّقق�
حتّواًل�مورفوجليًّا�حاسام«.

1 - 1 - 4 - بناُء�شجرة�داروين�عن�طريق�الّتشابه�يف�الّشكل�اخلارجي:

اخلارجي  الّشكل  طريق  عن  األنواع  بي  املقارنة  إىل  ونذهب  كّله  هذا  فلنرتك  حسنًا، 
املورفولوجي )أي�شكل�الكائن�احلّي�من�اخلارج�وصورته( والذي كان هو العمدة يف عص داروين 
لبناء تلك الّشجرة املزعومة، إذ مل يكن متاًحا وقَتها أّي معلومات عن اجلينات، فمثاًل عندما ترى 
تشاهًبا بي اإلنسان والقرد أو بي عّدة أنواع من الكائنات احلّية فُيمكن أْن تستنتج أّن هلم سلًفا 
مشرتًكا، أي أّن هذه األنواع مجيًعا هي أحفاٌد جلّد واحد قد يكون منقرًضا اآلن، لكنّه هو األصل 
الذي تفّرعت عنه هذه األنواع، وهو النقطة التي خرجْت منها تلك األنواع كأشعة متباعدة. فإذا 

صفحة )95).  (1(

صفحة )40).  (2(

(3) Stanley, S. M. (1979). Macroevolution, pattern and process. p. 39.
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الشكل  من  هذه  الّتشابه  فكرة  امتّدت  ثّم  واحًدا،  أصاًل  هلا  أّن  استنتجنا  بينها  الّتشابه  هذا  رأينا 
اخلارجي إىل التشابه يف الرتكيب الوراثي أو اجلينات كام بّينت منذ قليل. إًذا فالتشابه )اخلارجي 
أو اجليني( يف أدبيات نظرّية الّتطّور هو دليل وعالمٌة عىل وجود السلف املشرتك. فإذا عثرنا عىل 
نوعي متشاهبي إىل حّد التطابق ول يمكن أن يربط بينهام أي سلٍف مشرتك مبارش؛ فسيكون هذا 
ناقًضا لتلك املسّلمة التطورّية التي تقول بأّن التشابه يعّد دلياًل عىل أّن للنوعي سلًفا مشرتًكا تطّوَرا 
املنطقية؛  التطوريي أهنم ل يستحون من اإلرساف يف استخدام املغالطات  عنه. لكّن املذهل يف 
عىل  دلياًل  يعّد  بدوره  هو  والذي  املشرتك،  السلف  وجود  عىل  »كدليل«  بالّتشابه  يستدّلون  فهم 
حدوث الّتطّور »الذي�هو�نتيجة«، فإذا كان الّتشابه ل يمكن إرجاعه إىل سلف مشرتك، مل يعرتفوا 
بأّن هذا الدليل قد تّم تفنيده، وقد فقد دللته، وإّنام يستدّلون بحدوث الّتطّور »كدليل« عىل تطور 
 Convergent املتقارب  تلك األنواع املتشاهبة بمعزٍل عن بعضها بعًضا، وسّموا ذلك بالتطّور 
evolution فيكون الّتشابه هنا »نتيجة« حصلت بطريقة أو بأخرى بسبب التطّور، وهذه مغالطة 
منطقّية تسمى الستدلل الدائري Circular reasoning أو التحاجج بموضع اخلالف، حيث 

يتّم ضمنيًّا افرتاض صحة القضّية التي ُيراد الربهنة عليها.

فمثاًل لو أّن الشمبانزي أشبه باإلنسان من بي باقي احليوانات، فإّن نظرّية الّتطّور تتنبأ بأّن 
هناك سلًفا مشرتًكا بي اإلنسان والشمبانزي، وتتنبأ أيًضا بأّن هذا السلف املشرتك سيكون ترتيُبه 
عىل شجرة احلياة أقرب من ترتيب السلف املشرتك بي اإلنسان والصصور مثاًل؛ ألّن الّصصور 
أبعد من الشمبانزي بكثري يف التشابه مع اإلنسان، فإذا ظهر دليٌل يقول بأّن الصصور أقرب إىل 
املختلفة  األنواع  بي  الشبه  اخّتاذ  داروين يف  لفكرة  نقًضا  يعّد  هذا  فإّن  الشمبانزي؛  من  اإلنسان 
داروين  تصّورها  التي  للشجرة  متزيًقا  كذلك  ويعّد  بعض،  من  بعضها  تطورت  أهّنا  عىل  كدليٍل 
كشجرٍة عائلة كبرية لكّل أنواع الكائنات احلية. وهذا بالّضبط ما فعله الّتطّور املتقارب حي بّي 
أّن التشابه الذي يصُل أحياًنا إىل الّتطابق ليس دلياًل أبًدا عىل القرابة أو عىل وجود سلٍف مشرتك 

مبارش. 

فمثاًل الّثدييات املشيمّية )التي�تلد�جنينًا�مكتمل�النمو�مثل�اإلنسان�والقرد�والفيل( واجلرابّية 
)التي�يكمل�جنينها�نمّوه�داخل�كيس�يف�أسفل�بطن�األّم�مثل�الكنغر�والسنجاب�الّطائر( ل يمكن 
إرجاع الّتشابه بينهام إىل سلف مشرتك مبارش؛ ألهّنام وفًقا للسيناريو الدارويني انفصل أسالفهام 
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160 مليون عام، حي كان هذا  الديناصورات أي منذ حوايل  انقراض  قبل  بعُضهم عن بعض 
السلف املشرتك املزعوم شيًئا أشبه بالقوارض واجلرذان املعارصة، وأّن املشيميات تطّورت بعضها 
من بعض بمعزل عن اجلرابّيات، واجلرابّيات تطّورت بعضها من بعض بمعزل عن املشيمّيات. 
أي أّن هذا السنجاب الطائر املشيمي عىل اليمي )يف الشكل رقم 15( أقرب إىل الفيل واإلنسان 
من هذا الّسنجاب الطائر اجلرايب الذي عىل اليسار، والذي هو بدوره أيًضا أقرب إىل الكانجرو 

والكوال من السنجاب الّطائر املشيمي. 

شكل )15(

كذلك هاتان السمكتان يف أعىل شكل رقم )16( عندما ترامها للوهلة األوىل ربام تتصّور أّن 
هلام سلًفا مشرتًكا هو تلك الّسمكة التي بأسفل الشكل، أو هكذا تتنبأ نظرّية التطّور

شكل )16(

لكّن اليشء الصادم هو عندما تعلم أّن األسامك الرمادّية التي يف أسفل شكل رقم )17( هي 
أكثر قرًبا لألسامك الّصفراء التي يف أعىل الشكل من قرابة األسامك الصفراء بعضها لبعض.
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شكل )17(

وهذا األمر نفُسه مكّرر يف هذه األنواع كلها )شكل رقم 18)

شكل )18(

فاألمُر ليس حالة فردّية أو شاذة بل هي ظاهرة طاغية، ويمكن مراجعة عرشات األمثلة هلذه 
الظاهرة يف مجيع الكائنات احلّية )طيور،�زواحف،�حشات،�فطريات،�أسامك،�نباتات،�برمائيات،�
عىل  صفحة  يف  كذلك  األمثلة  هذه  مراجعة  ويمكن  أيًضا(  واإلنزيامت� الربوتينات� رخويات،�
 (List of examples of convergent evolution( بعنوان  )ويكيبيديا(  احلّرة  املوسوعة 
وسوف أضع هنا بعض الّصور لبعض األمثلة عىل هذا الّتطّور املتقارب الذي ل يمكن إرجاعه 

لسلف مشرتك مبارش )أشكال رقم 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27).
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Old Dutch capuchine & komorner tumbler

شكل )19(

شكل )20(

Euphorbia & Cactus

شكل )21(
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Yellow - throated longclaw & Eastern Meadowlark

شكل )22(

Hedgehog & Tenrec

 

شكل )23(
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Hypocnemis
 subflava & Hypocnemis peruviana

شكل )24(

Woodchuck & Wombat

 

شكل )25(

شكل )26(
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Praying mantis & Mantispidae

شكل )27(

1 - 2 - الحمض الوراثي الخردة:

من أشهر أدّلة الّتطّور أيًضا هو Junk DNA أو احلمض الوراثي اخلردة الذي هو أجزاء 
ِمن الدي إّن إيه ل حتمُل شفرات جينّية لتكوين بروتينات ول نعرف أي وظيفة هلا. فزعم 
التطورّيون أّن هذا الدي إّن إيه غري امُلشّفر هو بقايا ركام عملّية الّتطّور املستمرة منذ ماليي 
بام هو  تّم الستغناُء عنها  األيام لكن  يوم من  السني. وأّن كّل هذه اخلردة كانت تعمل يف 
أفضل منها، وتّم تعطيلها عن العمل إىل حي أْن يتّم التخلص منها بالكلية. أي كأنك اشرتيت 
أْن تتخّلص منه  القديمة إىل  بالقديِم يف املكان الذي تضع فيه اخلردة  تلفاًزا جديًدا وألقيت 
 Junk هنائيًّا. وقد تصاب باإلحباط إذا علمت أّن 98 % من حامضنا الوراثي هو عبارة عن
DNA. لكْن كّل هذه النظرة اهنارت عندما قام جمموعة من العلامء بمرشوع عاملي كبري هدفه 

عمل موسوعة للدي إّن إيه البرشي اسمه )ENCODE( حيث تّم فحص هذه األجزاء غري 
امُلشّفرة من حامضنا الوراثي، وخلصوا إىل أّن 80 % من هذا احلامض الوراثي غري امُلشّفر له 
أنشطة بيوكيميائية)1)، وبالتايل فهو يقوم بوظائف يف اجلسم، وإْن كنّا مازلنا نكتشفها إىل اليوم. 
30 ورقة علمّية يف أكرب املجالت العلمّية  وقد نرش الباحثون هبذا املرشوع يف أسبوع واحد 
عداد  يف  أصبح  الذي  املفهوم  هذا  إىل  العزاء  تقديم  بمثابة  كانت   )Science  -  Nature(

(1) ENCODE Project Consortium. (2012). An integrated encyclopedia of DNA ele-

ments in the human genome. Nature, 489(7414), 57 - 74.
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:Junk DNA(1( املوتى أل وهو الدي إّن إيه اخلردة
»junk« or so it seemed.This week، 30 research papers، including six 

in Nature and additional papers published by Science، sound 
the death knell for the idea that our DNA is mostly littered with 
useless bases. A decade - long project، the Encyclopedia of DNA 
Elements (ENCODE( has found that 80 % of the human genome 
serves some purpose، biochemically speaking ”I don’t think 
anyone would have anticipated even close to the amount of se-

quence that ENCODE has uncovered that looks like it has func-

tional importance« says John A،
الرتمجة:

الطبيعة� يف�جملة�  6 بحثية،�من�ضمنها� ورقة�  30 األسبوع،� هذا� األمر.  بدا� أو�هكذا� »خردة«�
الوراثي� بأّن�محضنا� القائلة� الفكرة� ناقوس�جنازة� دّقت� العلوم؛� منشورة�يف�جملة� إضافّية� وأوراق�
مغّطى�أغلبه�بأجزاء�عديمة�الفائدة. مشوع�دام�ملّدة�عش�سنوات�هو�موسوعة�عنارص�احلامض�
باللغة� األغراض� بعض� خيدم� البشي� اجلينوم� من�  %  80 أّن� وجد� )إنكود)  الوراثي� النّووي�
التي�كشف� الّتسلسالت� كمّية� من� يقارب� ما� يتوّقع�حتى� كان� أحًدا� أّن� أعتقد� »ال� البيوكيميائّية�

إنكود�أّنه�يبدو�أّن�هلا�أمهّية�وظيفّية«�قال�جون.

1 - 3 - التّصميم الّسيئ:

يف  األعضاء  لبعض  السيئ  الّتصميم  وهو  التطورّيون  به  تغنّى  ما  كثرًيا  آخر  دليٌل  هناك 
التي كانوا ل يمّلون من ذكرها هو تصميم شبكّية العي يف  الكائنات احلية، ومن أشهر األمثلة 
بينه  حيول  الفقاريات  عي  إىل  يدخل  عندما  فالّضوء  عموًما.  الفقاريات  ويف  خصوًصا  اإلنسان 
وبي اخلاليا احلّساسة للضوء شبكٌة من الشعريات الدموّية واألعصاب يمّر عليها الّضوء أوًل ممّا 
قد يتسّبب يف منع بعض األشعة من الوصول للشبكّية وظهور البؤر العمياء Blind spot. فكان 

(1)	 IUM,	T.	(2012).	ENCODE	project	writes	eulogy	for	junk	DNA.
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امللحد ريتشارد دوكينز يقول ساخًرا يف كتابه صانع الّساعات األعمى)1):»إّن�أّي�مهندس�أراد�أْن�
يصنع�كامريا،�فسوف�يضع�الفيلم�احلّساس�للضوء�يف�مواجهة�الّضوء،�وسيضع�األسالك�خلف�

الفيلم،�وسيضحك�عىل�أّي�اقرتاح�لوضع�الفيلم�خلف�األسالك«

ولتؤّكد  التطورّية،  األدّلة  وهِن  عن  لتكشف  واألبحاث  الّدراسات  تأيت  جديد  من  لكْن 
أمهّية وجود تلك الشبكة هبذا الّشكل الغريب؛ ألّن اخلاليا احلّساسة للضوء معّدل أيضها كبري، 
وهي بحاجة هلذه التغذّية املبارشة املتداخلة بي اخلاليا، وألّن شبكّية الفقاريات تتميز عن عيون 
الّرأسقدمّيات )والتي توجد فيها اخلاليا احلساسة أمام شبكة األعصاب والّشعريات يف مواجهة 
الّضوء( بوجود طبقة RPE) Retinal pigment epithelium) وهذا الرتكيب الغريب يف أعي 
ا بخصوص تلك الّطبقة، وهناك أيًضا دراسة حديثة)2) تؤّكد أّن هذا  الفقاريات يلعب دوًرا هامًّ
الوضع هو الوضع »األمثل« لنا حيث نحتاج اللون األمحر واألخرض يف الرؤية النهارية، ونحتاج 
تضاعف  للّضوء  احلساسة  اخلاليا  أمام  التي  العصبّية  الشبكة  وهذه  الليلّية،  الرؤية  يف  األزرق 
اللون األمحر واألخرض أكثر من عرش مّرات وترّكزه يف أعمدة وبؤر عىل اخلاليا احلساسة للّضوء، 
 Rods التي تعالج األلوان، والتي هي أقّل حساسّية من العيّص Cones وخصوًصا عىل املخاريط
فكانت بحاجٍة إىل هذا الرتكيب ليدعمها، وهذا تّم إثباته باحلاسوب يف البداية ثّم بتجربة عملّية 

عىل اخلنزير الغيني.

الغالب تقوم عىل مغالطات يدعُمها ضجيج، ويصاحب  الّتطّور يف  أدّلة  أّن  فاخلالصة هي 
التي تدعم وجود  أو  ُحّجتها،  تبّي فساد  التي  باملعضالت  الداروينّية  يواجه  َمن  ذلك قمٌع لكّل 
تدبرٍي من عليم خبري، وتثبت أّن ظاهرة احلياة ل يمكن تفسريها إّل بإرجاع األمر إىل خالق عليم 
الذكي� الّتصميم� التي�تدعم�نظرّية� حكيٍم، قّدر كّل يشء، وأحسن كّل يشء َخَلقهI )�أو�احُلجج�
إذا�تكلمنا�باللغة�االصطالحية(. وسوف أعرض بعض احلُجج التي تطعن يف الّداروينّية، وتؤّيد 

التصميم الذكي، يف اجلزء املتبقي من هذا الفصل.

(1) Dawkins, R. (1986). The blind watchmaker: Why the evidence of evolution reveals 

a universe without design. WW Norton & Company, p. 100.

(2) Ribak, E., Labin, A., Safuri, S., & Perlman, I. (2015). Sorting of colors in the retina. 

Bulletin of the American Physical Society, 60.
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2 - مشكلة التّشفير:

صاموئيل� اخرتع  أن  فمنذ  الّتشفري،  فكرة  عىل  قائمة  كّلها  نعيشها  التي  التصالت  ثورُة 
موريس الّتليغراف ونحن نستخدُم هذه الفكرة البسيطة بأشكال أكثر تطّوًرا، فكانت النّتيجة هي 
التليفون والراديو والتلفاز والكمبيوتر والفاكس وآلت الّطباعة واألقراص املدجمة، وكل يشء 
ثّم  تشفريه،  تريد  الذي  النّظام  أسس  أو  مرادفات  حتّدد  أن  هي  ببساطة  والقضّية  تقريًبا.  حولنا 
تلك  ترسل  ثّم  أنت،  لقاموس معي حتّدده  Encodingوفًقا  برمز خاص  منها  لكّل واحد  ترمز 
الّشفرة بوسيلة رسيعة )موجة كهرومغناطيسّية مثاًل( إىل الّشخص املستقبل، وهذا كّله بعد أن تّتفق 
 ،Decoding معه أو ختربه سلًفا بالقاموس الذي اّتبعته يف التشفري لكي يتمّكن من فّك الّشفرة

وهذا هو قاموس شفرة موريس الّشهرية )شكل رقم 28).

شكل )28(

فلو أرسل يل أحد األشخاص رسالة هبذا الّشكل )· · · – – – · · ·( وأنا ل أملك قاموَس 
شفرة موريس فلن تعني يل هذه الّرسالة أّي يشء، أو قد أفهمها بشكل خاطئ عىل أهّنا سخرية أو 
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ما شابه، لكن إذا كنت أعرف شفرة موريس فسأفهُم أّن هذه الرموز تعني )sos) وهي اصطالح 
Save Our Souls معروف يعني أنقذوا أرواحنا

 واخلالصة: أّنه ليس هناك قيمة للنّص بدون وجود قاموٍس ثابت متعارف عليه بي امُلرِسل 
وامُلرَسل إليه.

فهو  الوراثية،  الشفرة  أو   Genetic code بـ  علميًّا  يلّقب  إيه  إّن  فالدي  وكام هو معروف 
نظاٌم تشفريي بال شك. بل إّن حواّسنا اخلمس عبارة عن نظم تشفريّية أيًضا، فطبلة األذن حتّول 
الداخلّية  األذن  يف  قنوات  إىل  إرساهلا  يتّم  ثّم  خمتلفة،  ميكانيكّية  حركات  إىل  الصوتّية  املوجات 
فتقوم بتحويلها إىل نبضات كهرومغناطيسّية بأطوال موجّية وترّددات خمتلفة، ومن ثّم يتّم إرساهلا 
إىل املخ الذي يقوم بفّك هذا الّتشفري إىل األصوات املختلفة التي نسمعها. وبالّطريقة نفسها تعمل 
حاّسة الّشم والّتذوق واإلبصار والّلمس )التكنولوجيا احلديثة تستحّق أن ننبهر هبا، لكن النعم 
يشء  كّل  يف  منترشة  التشفريّية  فالنّظم  آخر(.  يشء  أي  من  النبهار  هبذا  أوىل  أجسامنا  يف  التي 
ثابت  قاموٍس  أمهّية وجود  فقد علمنا  التشفريّية  بالنّظم  اجلّيدة هذه  معرفتنا  حولنا، ومن خالل 

ُملزم للمرِسل واملرَسل إليه.

بطريقة عشوائية، ولو فرضنا  الّتشفريّية  النظم  إمكانّية تكون  لو فرضنا  والّسؤال اآلن هو: 
أّنه مل يتدّخل أحد يف كتابة النّص املحفوظ يف كّل كائن حي Genotype وأّنه كذلك مل يتدّخل 
أحد يف فهم مدلول هذا النص Phenotype وأّن كّل هذا حدث بشكل توافقي عفوي بدون أّي 
قصد من أّي طرف، وأّنه حيدث وفًقا آللّيات نظرّية الّتطّور املعروفة؛ فكّل هذا خيربنا بأّن هناك 
ثّمة قاموًسا لفّك الشفرة الوراثية، لكْن ل خيربنا كيف متّت عصمة هذا القاموس من الّتغيري يف 
وسط ترضبه الّطفرات من كّل اجتاه؟ كذلك ل خيربنا كيف تّم فرض هذا القاموس عىل النظام 

البيولوجي؟

فقوانُي الوراثة حفظت النّص لكن ل يوجد آلّية تضمن حفَظ القاموس نفسه الذي سيتّم 
آلّية تفرّس ملاذا تّم اختيار هذا القاموس دون غريه، ول أين تّم  النّص وفًقا له، ول توجد  ترمجة 
حفظه، وألّن الربجمة والتشفري حيتاجان إىل وعي وإرادٍة حيث إّنك ختتار بعض الرموز من عدٍد ل 
ا تلزم به امُلرِسل وامُلرَسل إليه، فقد كانت  هنائي من الّرموز ثّم جتعل هلذا العدد املعّي معنًى خاصًّ
البعض  الّتطّور يف تفسري احلياة. وحاول  تّتبعه نظرّية  الذي  املاّدي  للنموذج  الفكرة مشكلة  هذه 
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ا هلذه املشكلة، فافرتضوا أّن الّشفرة الوراثّية جمّرد وْهم، وأّن احلقيقة أّن هناك  أْن جيد تفسرًيا ماديًّ
ا؟ حتمّية كيميائّية أو فيزيائّية هي التي دفعت األمور يف هذا املسار. فهل هذا احلّل املادي ممكن حقًّ

 Aminoacyl - tRNA synthetasesمن إنزياًم   20 هناك  أّن  بالفعل  نعلم  نحن   -  1  -  2
AARSs«« هي حلقات الوصل التي تربط ناقل الـ أر إّن إيه tRNA باحلمض األميني املختّص به. وكّل 

واحد من هذه اإلنزيامت العرشين خمّصص بحمض أميني معّي من العرشين محًضا أمينيًّا املستخدمة 
يف إنتاج مجيع الربوتينات يف الكائنات احلّية، فاإلنزيم يتعّرف كيميائيًّا وفيزيائيًّا عىل احلمض األمينّي 
اخلاص به، متاًما كام يتعّرف القفل عىل مفتاحه. فاإلنزيم هنا هو القفُل، واحلمض األميني هو املفتاح، 
Anticodon، فإذا  وهذه العلب مكتوب عليها أرقام   tRNA الناقل  وهذه األقفاُل هي أقفاٌل لعلب 
حتمل جمموعة رموٍز معّينة وأكواد   mRNA جاءت الرسالة من الدي إّن إيه عرْب ِمرسال الـ أر إّن إيه 
الرسالة،  هذه  برتمجة  املختّص  اجلزء  وهو   Ribozyme الريبوسوم  إىل  ودخلت   Codon شفرات 
فستكون النّتيجة أن يتّم إحضار العلب أو ناقل الـ أر إّن إيه tRNA التي حتمل أرقاًما معّينة ليتّم إحضار 
يتّم ترتيب تلك املفاتيح )أي األمحاض األمينّية( بعضها بجوار بعض  ثّم  بالّتبعية،  أقفاهلا ومفاتيحها 
الوظيفي  الربوتَي  هو  املفاتيح  هذه  جمموع  سيكون  النّهاية  ويف  الّرسالة.  قالته  الذي  الرّتتيب  حسب 

الذي يكّون جسم الكائن احلي. )كام هو موّضح يف الشكل رقم 29).

شكل )29(
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لكّن هذا ل يمكن أن يقّدم تفسرًيا كيميائيًّا حتميًّا لطريقة عمِل الّشفرة الوراثية، وذلك لعّدة 
أسباب مثل:

2 - 1 - 1 - أّن األمحاض األمينّية اليمينّية واليسارّية حتمل الرّتكيب الكيميائي نفسه، فلو 
الرسالة(  )الرقم يف  الكودون  العملّية )عملّية ربط  التي حتكم هذه  الكيميائّية هي  العالقات  أّن 
)القفل(  املختّص  باإلنزيم  )العلبة(  إيه  إّن  أر  الـ  بناقل  العلبة(  عىل  )الرقم  املضاد  بالكودون 
 D - amino باحلمض األميني املعّي )املفتاح( لكان واجًبا أْن تكون األمحاض األمينّية اليمينّية
بينهام،  الكيميائي  الرتكيب  يف  فرٌق  هناك  ليس  ألّنه  اليسارية؛  مثل  األخرى  هي  مشّفرة   acids

وألّن كّل الفرق هو يف الّشكل اهلنديس لإلنزيم )القفل( الذي يتطابق دائاًم مع األمحاض األمينّية 
اليسارية، ول يتطابق مع اليمينّية. لكّن هذا الّشكل اهلنديس لإلنزيم ليس نتيجة حتمّية كيميائّية، 
وإّنام نتيجة لبنائه هبذا الّشكل، وبناؤه هذا كان بتعليامٍت مشّفرة وليس بحتمّية كيميائية. وهنا نقع 

يف تناقض ألّننا سنعتمد عىل الّتشفري يف نفينا لوجود حاجة للتشفري.

2 - 1 - 2 - وهناك أسباب أخرى لعدم صّحة التفسري الكيميائي احلتمي ذكرهتا هذه الورقة 
الوراثية،  أْن تعالج كّل الحتاملت املمكنة لتفسري وجود هذه الشفرة  العلمية)1)عندما حاولت 
فاستعرضت كّل النظريات التي عاجلت هذه القضّية منذ اكتشاف الدي إّن إيه وحتى يومنا هذا، 

وانتهت بالّسؤال التايل:
»why is the genetic code the way it is and how did it come to be?«.

الرتمجة:

»ملاذا�كانت�الشفرة�الوراثّية�عىل�تلك�الطريقة�التي�هي�عليها، وكيف�صارت�األمور�إىل�هذا�
النحو«.

حيث مازال هذا الّسؤال من أعقد األسئلة التي تواجه علَم األحياء، ويبدو أّننا سننفق مخسي 
عاًما أخرى غري اخلمسي املاضّية حلله. وأشارت الورقة - أيًضا - إىل أّن أسئلًة مثل: ملاذا تّم تعيي 
أربع قواعد نيرتوجينّية وليس أكثر أو أقّل؟ وملاذا الكودون حمّدد بثالث فقط؟ وملاذا اقتص عىل 

(1) Koonin, E. V., & Novozhilov, A. S. (2009). Origin and evolution of the genetic code: 

the	universal	enigma.	IUBMB	life,	61(2),	99	-	111.
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20 محًضا أمينيًّا فقط؟ هي كّلها أسئلة مرشوعة متاًما وبحاجٍة إىل البحث هلا عن إجابة. ومل يقبل 

بعَض  وذكر   Stereochemical theory الكيميائّية  احلتمّية  إىل  األمر  إرجاع  بإمكانّية  املؤلف 
أسباب ذلك مثل:

2 - 1 - 2 - 1 - أّن هناك أمحاًضا أمينّية كثرية هلا أكثر من كودون، فمنها ما يصل إىل سّتة 
كودونات للحمض األميني نفسه مثل الليوسي)Leucine كام هو ظاهر يف اجلدول رقم 1).

جدول )1(

كان  لو  الرسالة(  يف  املكتوب  )الرقم  الكودون  ألّن  الكيميائّية  احلتمّية  فكرة  خيالف  وهذا 
مرتبًطا بصامة كيميائّية مع محض أمينّي معّي )املفتاح( ملا كان هناك مساحة لتعّدد الكودونات 

للحمض األميني الواحد.

2 - 1 - 2 - 2 - وكذلك ذكرت الورقة سبًبا آخر هو أّن هناك أمحاًضا أمينّية غري احليوّية 
جتارَب  يف  إدراجها  تّم  احلّية؛  الكائنات  يف  الربوتي  تركيب  يف  تدخل  التي  املعروفة  العرشين 
عملّية داخل اخللّية مع بعض اهلندسة الوراثية، وحصلت عىل أكواد تشفريّية مثل ما قام به هذا 
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البحث)1). وهذا يدّل عىل أّنه ليس هناك أي حتمّية كيميائّية متنع من تكويد وتشفري هذه األمحاض. 
وكذلك ليس هناك حتمّية كيميائّية أّدت إىل اختصاص العرشين محًضا أمينيًّا بالّتشفري من بي باقي 

األمحاض األمينية. 

املختلفة)2)عن  القواميس  آخر وهو وجود  إىل سبب  أشارت  3 - كذلك   -  2  -  1  -  2
القاموس العام املعروف )Standard genetic code) وهي شائعة يف امليتوكوندريا، وهذا 
وليست  احلّية  الكائنات  من  اإلنسان وغريه  مع  متكافاًل  كائنًا  امليتوكوندريا  اعتبار  هو سبُب 
يبّي  جزًءا منهم. ووجود أكثر من قاموس يعني وجوَد أكثر من طريقة لفّك الشفرة، وهذا 
- بوضوح - أّن القضّية ليست حتمّية كيميائّية أو فيزيائية، وإّنام هي شفرة احتاملّية حتتاج إىل 
َمن خيتارها ِمن بي باقي الحتاملت، وهذا ل يمكن أن جتد له تفسرًيا يف اإلطار املادي الذي 
نظرّية  عاًما  أربعي  منذ  كريك  فرانسيس  اقرتح  ولذلك  هلا.  إرادة  ل  عمياء  آليات  يستخدم 
)Frozen accident) وهي أشبه بكونك اخرتت 64 اختياًرا عشوائيًّا من أصل 1084 احتامل 
ثّم مجدت الباقي وجعلتها قانوًنا!!! والذي دفع كريك هلذا القول هو حماولة اجلْمع بي وجود 
امُللزم وعدم وجود حتمّية كيميائّية تفرسه. فخرج هبذا احلّل اخلرايف، وقد تّم  هذا القاموس 
قبوله ألّنه حّل مادي رغم أّنه حّل غري ُمرٍض، بدليل أّن املجتمع العلمي حّتى اآلن مازال يرى 
أّن السؤال عن رّس الّتشفري مازال قائاًم إىل يومنا هذا. فإذا كان الّتشفري ل يمكن تفسريه بطرٍق 

مادّية فهذا يعّد نقًضا لنظرّية التطّور.

3 - مشكلة الوعي:

منتٍه.  األمر  وأّن  والتعقل،  الوعي  عملّية  تتّم  كيف  يعرف  العلم  أّن  يظّن  النّاس  من  كثرٌي 
عن  وذلك  العمليات،  هبذه  الدماغّية  الرتباطات  معرفة  هو  األمر  يف  ما  غاية  أّن  يعلمون  ول 
مالحظة  طريق  عن  أو  معّينة،  مناطق  يف  اإلصابة  عند  الوظائف  تلك  فقدان  مالحظة  طريق 
الكهربّية واملغناطيسّية مثل  الوظائف بواسطة بعض األجهزة  القيام هبذه  أثناء  الدماغي  النشاط 

Magnetoencephalography أو Electroencephalography

(1) Wang, L., Xie, J., & Schultz, P. G. (2006). Expanding the genetic code. Annu. Rev. 

Biophys. Biomol. Struct., 35, 225 - 249.

.List of geneticcodes يمكن مراجعتها من صفحة على موقع ويكيبيديا بعنوان  (2(
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لكْن هل يف ذلك يشء من املعرفة التحليلّية للوعي نفسه، أو كيف حيدث أو سبب اختصاص 
اإلنسان به؟

اجلواب: ل.

أو اجلهاز  املّخ  أّن  أثبت  العلم  أّن  أحياًنا  يظنون  أو  يتمنّى أصحابه  املادّي اإلحلادي  فالفكُر 
العصبي به يشء يمكن أْن تنسب إليه عملّيُة التعّقل بالكامل، وبالتايل يمكن تفسري ظاهرة الوعي 
بشكل مادي. وهذا ل يمكن إّل إذا علمنا أوًل ماذا حيدث فيام يسّمى بعملّية التعّقل أو الوعي، 
املّخ  يف  بالتفكري  اخلاّص  اجلزء  فمثاًل  أبًدا؛  حيدث  ل  وقد  بعد،  حيدْث  مل  وهذا  آلّياهتا،  هي  وما 
وظيفة  ل  عصبّية  خاليا  من  املخ  كبقّية  يتكّونان  ومها   .Frontal lobes األماميان  الفّصان  مها 
Neurotransmitters وهي  هلا سوى نقل اإلشارات الكهربائّية والنواقل الكيميائّية العصبّية 
مواد كيميائّية تتحكم يف مسار اإلشارة لكي خترج من جزٍء إىل آخر مثل السرياتوني والدوبامي 
النفسّية يمكننا خفض أو رفع أي  والنورابينيفرين واألستيل كولي واجلابا وغريها. وبالعقاقري 
واحدٍة من هذه املواد. فلو كان الوعي منحًصا يف كيمياء الّدماغ لكان يوجد اآلن عقاٌر جيعلك 
تعتقد بفكرة أو جيعلك تكفر هبا، وآخر جيعلك حتّب شيًئا أو تكره وثالث جيعلك خترتع وتبتكر 
ما مل يسبقك أحٌد إليه، وما إىل ذلك من معاين الوعي البرشي. لكن كّل هذا ل وجود له، فتلك 
أّنه  الوعي نفسه. فكام  الدماغّية الالزمة للوعي لكنّها ل تؤّثر يف  العقاقري تؤّثر عىل الرتباطات 
الرتباطات  عىل  أّثر  قد  فيكون  الوعي  عن  فيغّيبه  رأسه  عىل  اآلخَر  يرضب  أْن  لشخص  يمكن 
فيقنعه  رأسه  عىل  يرضبه  أن  يمكنه  ول  نفسه،  الوعي  عىل  يؤّثر  أن  دون  الوعي  لوجود  الالزمة 
حيرض  جيعله  لكْن  الوعي  يغرّيُ  ل  املخ  وكهرباء  كيمياِء  فتغرّيُ  العقاقري،  تفعل  فكذلك  ما.  بيشء 
أو يغيب، يقوى أو يضعف. ولذلك يقول الفيزيائي Leonard Mlodinow يف أحد اللقاءات 
التلفزيونية)1): إّنه ل يوجد تفسري فيزيائي للوعي، وإّنه مل جيْد عند أحد من العلامء تعريًفا للوعي. 
وقد كان التعليل الّدائم لوجود الوعي يف اإلنسان هو متّيزه بحجم كبري نسبيًّا يف القرشة اخلارجّية 
وهذا  األمامّيي.  الفّصي  يف  وخصوًصا  الكائنات،  من  غريه  عن   Cerebral cortex للدماغ 
الّتفسري وإْن كان قد فرّس املاء باملاء؛ فإّنه مل يقدم شيًئا يف احلقيقة من تفسري كيفّية وحقيقة الوعي 

(1)	 https://www.youtube.com/watch?v=WGvzheu1JQA
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باستخدام  العلامء  بعض  أجراها  بدراسات)1)  كذلك  مؤّخًرا  هدمه  تّم  أّنه  إّل  فهمها،  املطلوب 
الّرني املغناطيس )MRI( عن طريق مقارنة حجِم القرشة اخلارجّية لإلنسان بحجمها يف القردة 
اخلارجّية،  القرشة  حجم  يف  النسبي  التفاوت  بسبب  بالوعي  عنها  متّيز  أّنه  يعتقد  كان  ممّا  العليا، 
والتي تضّخمت يف أحد أيام الّتطّور الّسعيدة. فإذا باملفاجأة أّنه ل تفاوت يف حجم القرشة النسبي 

بي اإلنسان وبي القردة العليا.

فمحاولُة تصوير العقل عىل أّنه الدماغ، أو أنه عملّية يمكن تفسريها يف اإلطار املادي الطبيعي 
مثل  عقاًل  يمتلك  حاسوب  صنع  وْهِم  عىل  ينطبق  نفسه  اليشء  كذلك  وامهة،  عابثة  حماولة  هي 
العقِل البرشي، فاحلواسيب ل يمكنها أْن تفهَم أو تعقل أو تّتخذ قراًرا غري تلك التي متّت برجمُتها 
عليها سابًقا، وهذا هو جوهر الفرق بي اخلوارزميات التي حتّرك احلواسيب وبي اإلرادة احلّرة 
واإلدراك الذي حيّرك البرش، فرغم أّن احلاسوب يعالج إشارات كهربائّية مشّفرة متاًما كام تفعل 
اخللّية العصبية؛ لكْن يبقى مستحياًل عىل احلاسوب أن يفهَم أو يعقل شيًئا، ممّا يبّي أّن الوعي ليس 
التي تكلمنا  معاجلًة ملجموعة خوارزميات. وقد جادل كورت غودل)2) نفسه بمربهنتِه الّشهرية 
حاسوٍب  وجود  املستحيل  من  بأنه   )Incompleteness theorem( السابق  الفصل  يف  عنها 
 (((Theيعقل أو يمتلك إرادة حّرة مثل اإلنسان، وكذلك جّدد هذا اجلدل روجر بنروز يف كتاب
املجلة  وكذلك هذه   .Shadows of the Mind  (4( كتاب  ثّم يف   Emperor's New Mind

الثالثة يف مقّدمتها  الوعي وحقيقتها؛ قد صّدرت هذه األسئلة  التي تبحث يف عملّية  العلمية)5) 
لبيان أهّنا قضايا عالقة مل حُتَسم بعد، وبحاجٍة إىل البحث:

(1) Semendeferi, K., Lu, A., Schenker, N., & Damásio, H. (2002). Humans and great 

apes share a large frontal cortex. Nature neuroscience, 5(3), 272 - 276.

(2)	 Gödel,	K.	(1931).	Über	formal	unentscheidbare	Sätze	der	Principia	Mathematica	und	

verwandter	Systeme	I.	Monatshefte	für	mathematik	und	physic,	38(1),	173	-	198.

(3) Penrose, R. (1999). The emperor's new mind: Concerning computers, minds, and 

the	laws	of	physics.	Oxford	University	Press.

(4)	 Penrose,	R.	(1994).	Shadows	of	the	Mind	(Vol.	4).	Oxford:	Oxford	University	Press.

(5) Journal of Consciousness Studies
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»How does the mind relate to the brain?
Can computers ever be conscious?
What do we mean by subjectivity and the self?«

الرتمجة:

»كيف�يمكن�للعقل�أن�يّتصل�بالدماغ؟

هل�يمكن�أن�تصبح�أجهزة�الكمبيوتر�واعية�يف�يوم�من�األيام؟

ماذا�نعني�بالّذات�والّذاتية؟«.

وهناك َمن يظّن أّن مهارات التعلم الذايت يف احلواسيب تعّد وعًيا، وهذا غري صحيح؛ ألّن 
هذا ذكاء اصطناعي وليس وعًيا اصطناعيًّا، فهو طريقة غري واعية للوصول إىل الكفاءة، بمعنى أّن 
اآللة تقوم بتحليل البيانات، وِمن ثّم تتبنّى الّسلوك الذي حّقق أعىل مكسٍب، ومع اتساع قاعدة 
يتّم بدون إدراك  البيانات مع الوقت بشكل مستمّر يتطّور أداء وكفاءة تلك اآللت، وهذا كّله 
)1). فالوعي واإلدراك والشعور  أو وعي منها بيشء، وليس هناك أّي متخّصص يشّك يف ذلك 

واإلرادة احلّرة ليست حتليل بيانات وتتبع للمسار الذي حّقق أعىل رْبحية.

التطّور، وللمذاهب  لنظرّية  نقًضا  يعّد  فهذا  مادّية  تفسريه بطرق  الوعي ل يمكن  فإذا كان 
املادّية عموًما، وهو يف الوقت نفسه عالمٌة عىل وجود ما هو فوق املادة يف أنفسنا. وهذا ل يمكن 

تفسريه إّل بَعْزوه إىل َمن تفوُق قدرته حدوَد الّطبيعة. 

Irreducible complexity 4 - مشكلة التّعقيد غير القابل لالختزال

احلّية  الكائنات  يف  املوجودة  املعّقدة  الوظائف  أّن  تصّور  عىل  مبنّية  الّتطّور  نظرّية  كانت  إذا 
الفرتة  هذه  أثناء  صالح  يشء  كّل  انتخاب  تّم  وأّنه  الّسني،  باليي  عرب  تدرجيي  بشكل  جاءت 
فرتاكمت هذه الّصالحيات حّتى وصلت إىل هذا الّتعقيد الذي نشاهده اليوم، والذي يقوم بكّل 
هذه الوظائف احليوّية يف الكائنات احلّية؛ فال شّك أّن هذا التصّور ينهار إذا وجدنا يف الكائنات 

مقال للدكتور ستيفان كورن المتخصص في الذكاء الصطناعي يفرق فيه بين الذكاء والوعي الصطناعي  (1(
https://www.linkedin.com/pulse/artificial - consciousness - vs - intelli-

gence - stefan - korn
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احلّية وظائف غري قابلة لالختزال أو الّظهور التدرجيي، وهذا ما أقّر به داروين نفسه يف كتابه أصل 
األنواع )1)حيث قال:

«IF it could be demonstrated that any complex organ existed, which 

could not possibly have been formed by numerous, successive, 

slight modifications, my theory would absolutely break down».

الرتمجة: »إذا�كان�من�املمكن�إثبات�وجود�أّي�عضو�معّقد�غري�مرّجح�أْن�يكون�قد�تكّون�عن�
طريق�حتّوالت�عديدة�ومتوالية�وطفيفة،�فسوف�تنهار�نظريتي�انياًرا�كامال«.

ل  هبا  يقوم  التي  الوظيفة  أّن  أي  لالختزال:  قابل  غري  تعقيًدا  معّقد  العضو  هذا  أّن  ومعنى 
وجود هلا قبل أْن جتتمع كّل األجزاء التي يتكّون منها هذا اليشء، وأّنه لو ُفقد جزٌء واحد فسوف 

تتالشى الوظيفة بالكلية.

فهذا اليشء عندما تراه تعلم يقينًا أّن هناك َمن صممه ورّكبه؛ ألّن الوظيفة التي يؤّدهيا، والتي 
هي السبب يف اإلبقاء عليه )من وجهة النظر الداروينّية املادية(، ل وجود هلا بشكٍل جزئي. فلو كان 
العضو مكتماًل بنسبة 99 % لكانت الفائدُة منه صفًرا، ولكان عاجًزا متاًما عن أداء الوظيفة التي 
وّكَلت إليه، مثل األجهزة احلديثة املعقدة التي لو قطعت منها سلًكا أو أخرجت منها جزًءا صغرًيا؛ 
فسدت بالكلية، فهذه األجهزة ل يمكن تصّور تكّوهنا بشكل تدرجيي نتيجة تراكم الّصالحيات 
واملنافع التي يمكن حتصيلها من أشكال منها أولّية الرّتكيب، فمثاًل املصعد الكهربائي وظيفته محل 
الناس من األدوار العلوّية إىل السفلّية والعكس، وهذه الوظيفة ل يمكُن حتقيقها قبل أن جتتمع 
كّل أجزاء املصعد من أسالك وأحباٍل وحمّركات والصندوق الكبري الذي يدخله الناس ويكوُن 
كّل يشء من هذه األشياء يف موضعه بالضبط وموّصاًل بمصدر الطاقة، وكّل هذا جيب أن حيدث 
أوًل قبل أْن يتحّرك املصعد سنتيمرًتا واحًدا، أّما لو أحرضت ُربع املكّونات األساسّية للمصعد أو 
نصفها مثاًل فلن تتمّكن من استخدام املصعد لطابقْي أو ثالثة إىل أن تكمل باقي األجزاء الناقصة، 

ولذلك فهذا تعقيٌد غري 

قابل لالختزال، ول يمكن تكّونه بشكل عشوائي بدون علم ول حكمة ول غاية سابقة.

(1) Darwinو	C.	 (1872)	Origin	of	Species,	6th	ed.	 (1988),	New	York	University	Press,	

New York, p. 154.
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أن  ويمكن  مصّمم،  إىل  حيتاج  ل  لالختزال  قاباًل  تعقيًدا  املعقد  اليشء  أو  العضو  أّن  حي  يف 
نفَسها  الوظيفة  باملصادفة وتراكم صالحيات أجزائه، وذلك ألّن كّل جزء من أجزائه حيمُل  يتكّون 
ل  األجزاء  كانت  فلو  )وإّل  أقّل  بمقدار  لكْن  النّهاية  يف  لالختزال  القابل  التعقيد  هذا  حيملها  التي 
مقدار  زيادة  فقط يف  يفيد  والّتدريج  الطبيعي سبًبا لنتخاهبا(.  النتخاب  فلن جيد  أّي وظيفة  حتمل 
الوظيفة وليس يف أصل وجودها، وباملقارنة مع مثال املصعد الكهربائي كمثال عىل الّتعقيد غري القابل 
عندك  كان  إذا  فأنت  الدرج.  أو  السّلم  هو  لالختزال  القابل  التعقيد  عىل  املثال  سيكون  لالختزال، 
أحرضت  ولو  الّدرجة،  هذه  ارتفاع  بمقدار  سرتفعك  ألهّنا  منفعة  حّققت  فقد  فقط،  واحدة  درجٌة 
ُربع عدد درجات الدرج املطلوب ملبنى مكّون من عرشة طوابق، لنتفعت هبا ولستطعت الّصعود 
واهلبوط عليها إىل طابقي أو ثالثة فعاًل. ولكّن ذلك كله بخالف املصعد الذي ل يمكن النتفاع به 
بأّي نفع إّل بعد اكتامل كّل أجزائه. فطريقُة الّسلم هذه هي التي تتبنّاها الداروينّية يف حتصيل املنافع 
بشكل تدرجيي بسيٍط لتحقيق الوظائف املطلوبة، وتنهار إذا مل تستطِع تعميَم هذا األسلوب عىل كّل 
تعقيد غرُي  احليوّية هي  الوظائف  ا من  أّن كثرًيا جدًّ احلّية. واحلقيقة  الكائنات  املوجودة يف  الوظائف 
قابل لالختزال، كالّسوط البكتريي وختثر الدم وتشفري احلمض النووي وتنظيم اجلهاز املناعي، وغري 
إّن  Co - option وقالوا  امُلبكر  التكيف  أِن اخرتعوا فكرة  إّل  التطورّيي  الكثري. فام كان من  ذلك 
الوظيفة  قدر من  أّي  يكن ألجزائها  مل  بالفعل  قابٍل لالختزال  تعقيًدا غري  املعقدة  األعضاء  كّل هذه 
التي سيؤّدهيا العضو يف النهاّية بعد اكتامل كّل أجزائه، لكن كان هلا وظائُف أخرى زالت وتطّورت 
سيجعل  الذي  الّسبب  وجدنا  قد  نكون  وبذلك  للعضو،  نعرفها  التي  النهائّية  الوظيفة  يف  واندجمت 
النتخاب الطبيعي ينتقي تلك األجزاء حّتى جتتمع وتنشأ من اجتامعها الوظيفة اجلديدة املعقدة تعقيًدا 
غري قابٍل لالختزال. ولو طّبقنا فكرهتم هذه عىل املْصعد الكهربائي فسينتج لنا مرسحّية هزلّية ل مكان 
هلا سوى يف أفالم الّرسوم املتحركة التي يشاهدها األطفال، ألّننا سنطلق خليالنا الَعنان، وسنفرتض 
أّن كّل أجزاء املصعد جتّمعت يف هذا املكان وتركبت الرتكيب الصحيح بدون قصِد تركيِب مصعٍد 
كهربائي، وإنام كان هناك أغراٌض خمتلفة متاًما عن ذلك، فمثاًل األحبال الصلبة املتدّلية من سطح املبنى 
إىل أسفله قد أحرضها لّص ليرسق إحدى الّشقق، وقد أحرض بكرات قوّية تدور حوهلا تلك األحبال 
لريفع عليها خزينة كبرية سيرسقها من داخل الشقة، وهذه اخلزينة كأهّنا غرفة صغرية تسع بداخلها 
له األمر  لو حتّقق  أّنه  نذًرا  نذر هلل  املجاور شخص  باملبنى  نفسه كان  الوقت  أو ثالثة، ويف  شخصي 
الفالين فسوف يشرتي حمّرك مصعٍد كهربائي ويتسّلل للمبنى املجاور لياًل ويضعه يف املكان املجّوف 
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املبنى الذي تتحرك خالله املصاعد، وحلُسن احلّظ كان هناك شخص ثالث قد وضع يف هذا  وسط 
املبنى وإقامة حفٍل سيحرضه كّل سكان  أيًضا حمّولت كهربائّية وتوصيالت إلضاءة  املكان حتديًدا 
املبنى. وأثناء إخراج اللّص للخزينة تعّثرت قدُمه فسقطت اخلزينة عىل املحّرك، واختلطت األسالك 
املبنى  وشغلت املحّولت وشّدت األحبال، وتكّون مصعد كهربائي بدائي يمكن أن يطّوره سّكان 
أّنه حدث ألسباب وأغراض أخرى خمتلفة  إّل  قابل لالختزال  تعقيد غري  أّنه  فبالرغم من  بعد.  فيام 
متاًما عن غرض تكوين مصعٍد كهربائي. هذا هو منطق الّتطّور الذي واجه به فكرة الّتعقيد غري القابل 
فَمن  األسود)2).  داروين  الشهري صندوق  كتابه  الذي عرضها يف  بيهي)1)  مايكل  للدكتور  لالختزال 
ا بجدارة. وَمن كان  كان ل يرى بأًسا يف قصة الّلص واملصعد الكهربائي هذه؛ فيمكنه أن يكون تطّوريًّ
ا ل يمكن أْن  يرى هذه الطريقة التي عارضوا هبا التعقيد غري القابل لالختزال هي طريقة سطحّية جدًّ
بأّنه غري عقالين ويؤمُن بخرافات وأساطري  التطورّيي  يتبنّاها أو يصّدقها عاقل، فهو مّتهم من قبل 
األولي!! بل وينبغي أيًضا جتريُم هذه الطريقة يف التفكري وتقديم مايكل بيهي وزمالئه للمحاكمة كام 
حدث يف حماكمة دوفر الّشهرية)))، والتي حكم فيها القايض بمنع تدريس نظرّية الّتصميم الذكي. ويف 
املقابل يرى التطورّيون أّن التكيف املبّكر )قصة اللّص واملصعد الكهربائي( هي طريقة علمّية رصينة 
يمكن أن نعتمدها يف تفسري كّل تعقيد غري قابل لالختزال، فهذه هي العقلّية التطورّية عندما تتعامل 

مع األزمات واملعضالت التي تكشف بعض جوانب قصورها القاتل.

وأخرًيا، أوّد الّتنبيه عىل أمر هاّم، وهو مغالطة الدراونة يف الحتجاج بالوظائف اجلزئّية 
أو الّتكيف املسبق، فحّجة الّتعقيد ل تنفي وجود وظيفة جزئّية لكنّها تنفي أن يكون لالنتخاب 

مايكل بيهيهو عالم كيمياء حيوية أمريكي، يشغل حاليًا منصب أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة ليهاي   (1(
في بنسلفانيا، وقد اختير كتابه صندوق داروين األسود من قائمة أهم مائة كتاب أثر في الفكر األمريكي في 

National Review القرن الماضي حسب تصنيف مجلة

(2) Behe, M. J. (1996). Darwin's black box: the biochemical challenge to evolution. 

Simon and Schuster.

هي دعوى قضائية تقدم بها أحد عشر شخصًا من أولياء أمور الطلبة عام 2004م في منطقة دوفر التابعة   (((
لولية بنسيلفانيا األمريكية بخصوص تدريس المدارس هناك لنظرية التصميم الذكي، وفي 2005 مكان 
الحكم بأن قرار تدريس نظرية التصميم الذكي غير دستوري، وأنها ليست علمًا بل هي وجهة نظر دينية 

يمنع فرضها على الطالب.
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دوٌر يف الوصول إىل تلك الوظيفة من خالل تلك الوظائف اجلزئّية التي ل عالقة هلا بالوظيفة 
املرادة.

أي أّن حقيقة قول الدراونة بافرتاض الوظائف اجلزئّية هو يف احلقيقة ل يشء، وما قالوه ل 
صدفة،  الوظائف  هذه  عىل  باحلصول  والقول  صدفة،  األمَر  ويبقي  املشهد،  إىل  النتخاب  يعيد 

بدون آلّية موّجهة كالنتخاب هو عبث ل يمكن تسميته نظرّية علمّية.

 فمثاُل املصعد مل يقْل إّن األجزاء ليس هلا وظيفة جزئّية، بل ذكر وظيفة جزئّية لكّل يشء، 
آٍن واحد، لكّن هذا - وإن كان منسوًبا لالنتخاب ولتحقيق  وذكر سبب جتّمع هذه األشياء يف 
الصالحّية، فهو يف احلقيقة - جمّرد صدفة لكنّها أصبحت صدفًة مقّسمة عىل عّدة مراحل ل أكثر 

ول أقّل.

األّول هذا  فقال  ذكرُته،  الذي  املصعد  أمام  ثالثُة أشخاص وقفوا  هناك  كان  لو  أّنه  بمعنى 
املصعد تكّون صدفة فهذا أمحق بال شّك.. وقال الّثاين بل هو مصّمم ألّنه ل نفع فيه إّل أْن جتتمع 
كّل أجزائه مّرة واحدة، وبشكل متناسق وهذا ل يمكن أْن يأيت صدفة.. وقال الّثالث ليس مصّماًم 
وليس صدفة، وقّص عليهم قصة الّلص واملصعد عىل أّنه سيناريو حُمتَمل، فهل هناك فرٌق بي قول 

األّول وقول الّثالث؟ 

اجلواب ل، فكالمها صدفة، لكّن األّول صدفة برضبة واحدة، والّثالث صدفة مقّطعة إىل 
أجزاء لتبدو أكثر منطقّية، لكّن هذا ل يغرّي من األمر شيًئا، فلو كان النتخاب خيتار أشياَء ل عالقة 
قوى  وليس  يشء  نحو  يسري  ل  احلقيقة  يف  فهو  الوظيفة؛  تلك  نحو  ليسري  املنشودة  بالوظيفة  هلا 
موّجهة، بل هو يسري بشكل عشوائي، وقد يظّل ينتقل بي الوظائف اجلزئّية إىل ما ل هناية دوَن أْن 
يصل إىل تلك الوظيفة غري القابلة لالختزال. متاًما مثل هذا الفأر )وهو يمّثل النتخاب الطبيعي( 
الذي يالحق قطع اجلبن يف الشكل املقابل )التي متّثل الّصالحيات اجلزئّية(، وألّنه ل يوجد أّي 
سبٍب يدفعه يف امليض قدًما نحو البيتزا )التي متثل الوظيفة املعّقدة تعقيًدا غرَي قابل لالختزال( فال 
يمكن القول بأّن الفأر يمتلك أّي حاّسة أو خاصّية توّجهه نحو البيتزا، وإْن وصل هلا يف يوم من 
األيام فسيكون ذلك بمحِض الّصدفة، ويمكنه أْن يظّل يدور يف تلك املسارات املغلقة إىل األبد 

حيصد ويتتّبع قطَع اجلبن دوَن أْن يصل إىل البيتزا.
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Cambrian explosion 5 - مشكلة االنفجار الكامبري

ذكرُت يف بداّية هذا الفصل بعَض األدّلة التي تفنّد فكرة شجرِة احلياة التي تصّورها داروين، 
لكن ليس هناك دليل أقوى من دليل النفجار الكامربي يف هذا الّشأن؛ ألّنه مشاهدٌة تضاّد متاًما 
فكرَة الّتطّور التدرجيي بواسطة النتخاب الّطبيعي )التي هي روح النظرية(. والنفجار الكامربي 
مصطلٌح يطلق عىل ظاهرة بيولوجّية حدثت منذ 550 مليون عام تقريًبا، وقد دّوهنا لنا الّسجل 
األحفوري وهي تعني الّظهور املفاجئ ألغلب شعب Phylum الكائنات احلّية )حوايل 95 % من 

شعب الكائنات احلّية التي نعرُفها( فهي بذلك تضاّد نظرّية الّتطّور من وجهي:

ثّم  مشرتكة،  أسالف  من  تتطّور  أْن  دوَن  ظهرت  كّلها  الّشعب  هذه  أّن  األّول:   -  1  -  5
استمّرت عىل حاهلا الذي ظهرت عليه يف العص الكامربي إىل يومنا هذا. وهذا األمر ينطبق عىل 

الغالبّية العظمى من شعب الكائنات احلية. 

من  طويلٍة  سالسَل  عن  لنا  سيكشف  األحفوري  الّسجل  بأّن  تتنّبأ  الّتطّور  نظرّية  إّن  أي 
الكائنات النتقالّية بي كّل الّشعب كام يف )شكل رقم 30).
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شكل )30(

فإذا بالبيانات التي عثَر عليها العلامُء يف النفجار الكامربي جتعل العالقاِت بي الشعب دائاًم 
منفصلة متاًما، حيُث بدأت منفصلًة ثّم استمّرت عىل ذلك النحو حتى يومنا هذا كام هو مبّي يف 

)شكل رقم 31)

شكل )31(



158

5 - 2 - الّثاين: أّن املّدة الزمنّية لالنفجار الكامربي تعترب حوايل 13 مليون عام تقريًبا، فقد 
وقع هذا النفجار بي العِص الكامربي وما قبل الكامربي، وهذه املّدة يف تاريخ احلياة عىل ظهر 
األرض تعترب حلظاٍت أو دقائَق معدودة إذا مّثلنا عمر احلياة عىل األرض )3.8 باليي سنة تقريًبا( 
احلياة  أشكال  كّل  من  خالية  األرض  تبقى  سوف  آخر  بمعنى  ساعة(،   24( واحد  يوم  أهّنا  عىل 
ا من الكائنات متعّددة اخلاليا، حتى متّر 21 ساعة  تقريًبا إّل بعض الكائنات األولّية والقليل جدًّ
ويف خالل دقيقتي أو ثالث دقائق فقط حيدث النفجار الكامربي، وخترج معظُم شعب الكائنات 
احلّية التي نعرفها. وهذا يضاّد فكرة الّتغري البطيء التدرجيي عرب الزمن التي أّسس عليها داروين 
نظرّيَته؛ فنظرّية الّتطّور تتنبأ بظهور الّشعب عىل هذا النّحو النسيايب املتصاعد تدرجييًّا مع الّزمن 

كام يف )شكل رقم 32).

شكل )32(

لكّن املشاهدات واألدّلة التي وّفرها النفجار الكامربي جعلت ظهوَر الّشعب حيدث بشكل 
مفاجئ عىل هذا النحو املبّي يف )شكل رقم 33).
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شكل )33(

ا ل  ممّا جيعل األدّلة العلمّية يف اجّتاه معاكس لتنبؤات نظرّية التطّور، وهذا التضاّد واضح جدًّ
يمكن أن خيفى عىل أحد، فال حتتاج سوى وضع املشاهدات بجوار الّتنبؤات )كام هو يف الشكل 

رقم 34).

شكل )34(
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ولذلك أقّر داروين بأّن النفجار الكامربي يعّد من أقوى األدّلة التي تفنّد نظريته؛ حيث قال)1):
»If numerous species، belonging to the same genera or families، have 

really started into life at once، the fact would be fatal to the theo-

ry of evolution through natural selection«.
الرتمجة: »إذا�ظهرت�يف�وقت�واحد�أنواع�عديدة�تنتمي�لألجناس�أو�األرس�نفسها؛�فهذا�يعّد�

رضبة�قاتلة�لنظرّية�الّتطّور�باالنتخاب�الطبيعي«.

يتنّبأ بأّن الّسجل األحفوري  لكّن داروين كان ُيعّول عىل نقص السجل األحفوري، وكان 
عندما يكتمل أو عندما تصبح معرفتنا به جيدة فسيكون عىل الّشكل الذي تتنبأ به النّظرية؛ حيث 
سيكشف عن كائنات قبل العص الكامربي وبعده تزيل هذه القفزة احلاّدة التي تطيح بنظريته. 
لكن بعد أكثَر من 150 عاًما من نرش النظرّية، وبعد احلصول عىل مئاِت اآللف من األحافري؛ بقي 
النفجار الكامربي عىل ما كان عليه يف عص داروين، واّتضح أّن املشاهدة صحيحة وليسْت ناجتة 
عن نقص علمنا ببقّية السجل األحفوري، وحتّققنا أّن املشاهدات بالفعل تناقض التنبؤات التي 

تقّدمها نظرّية التطور. 

 Tragedy6 - معضلُة�مأساة�املوارد�العاّمة�املشرتكة،�عقبة�ال�يمكن�لنظرّية�الّتطّور�جتاوزها�
of the commons

مقّدمة:

هذا املوضوع حماولٌة لتقريب إحدى أهّم املفارقات التي هتدُم نظرّية التطّور، ولكنه ليس جمّرد 
عرٍض للُحّجة التي تبطل النّظرية؛ ولكنّه بيان ملا قّدمه التطورّيون وما يقّدمونه اآلَن للتعامل مع 
هذه املشكلة، وعرٌض ملا ُيقّرون به ول يشّك فيه أحد، ول جيادل فيه أحد منهم؛ ليعلم القارئ 
ا  ا كانت عقيدته - حقيقَة ما تقّدمه نظرّية الّتطّور يف التعامل مع هذه املفارقة ألّن النتيجة حقًّ - أيًّ
صادمة، ولكي يتحّول القارئ الباحث عن احلّق إىل شخص قادٍر عىل احلكم يف املسألة )حّتى لو مل 
يكن متخّصًصا(. فحّتى احللول التي يمكن تقديُمها للتعامل مع املشكلة ل يمكن نسبتها لنظرّية 
الّتطّور ول آللّياهتا، وهذا يعني أّن امللحد عندما يبحث عن تفسري لوجود احلياة فهو أماَم َخيار 

(1) Charles Darwin, The Origin of Species, 1902 edition, Part Two, pp. 83, 88.
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اإليامن  أو  الّتطّور  بنظرّية  اإليامن  َخيار  أمام  وليس  العظيم،  باخلالق  اإليامن  أو  بالاليشء  اإليامن 
باخلالق العظيم. وهذه املفارقة ل هتدم النظرّية فحسب؛ وإّنام تدّل دللة دقيقة عىل التدّخل املبارش 
من عليٍم خبري، وامليزة الكربى هلا أهّنا حتّقق رشط قابلّية الختبار الّتجريبي مثل أّي نظرّية علمّية 
مقبولة، وهذه امليزة جتعلها جتتاُز أكرب العقبات التي تواجه نظرّية الّتصميم الذكي؛ ألّنه كام ذكرت 
يف الفصل األّول، أّن العلم التجريبي قارص عن استيعاب كّل أنواع احلقائق، وخصوًصا احلقائق 
املعنوّية مثل معنى الّتصميم، وهذا تّم استغالله من قبل التطورّيي جلعل نظرّية التصميم الذكي 
تبدو وكأهّنا علوٌم زائفة، لكن بفضِل اهلل يمكن أن نجعل العلم التجريبي ُيبص معنى الّتصميم 
بطريقٍة أو بأخرى، فاألمر ليس مستحياًل، وهذا ما سوَف تفعله هذه املفارقة مع املنهج التجريبي 
بالفعل، هذه املفارقة التي سنتدارسها يف هذا اجلزء من الكتاب هي مفارقة مأساة املوارد العاّمة 
املشرتكةTragedy of the commons، وسوف أرشُح بإذن اهلل تعاىل ما هي مأساة املوارد العاّمة 
املشرتكة، وما هي األدّلة التجريبّية عليها، وملاذا هي مأزٌق ل يمكن لنظرّية الّتطّور التخلص منه 
ول يمكنها جتاهله يف الوقت نفسه، وكيف أهّنا تدّل دللة مبارشة عىل التدّخل من عليٍم حكيم، 

وكيف أّن هذا التدّخل يمكن الّتحقق منه جتريبيًّا، وغري ذلك من متعّلقات هذه القضية.

6 - 1 - نظرّية التّطّور والّصفات التعاونية:

يف  الّتطورّيي  أعيِت  التي  األزمات  أشّد  من  كان  احلّية  الكائنات  يف  التعاوين  الّسلوك 
معاجلتها؛ فوجود الّصفات التعاونّية بي الكائنات احلّية معضلٌة تطورّية كبرية، واألْدهى أهّنا 
ليست موجودة فحسب؛ وإّنام سائدة وواسعُة النتشار يف مملكة الكائنات احلية. فالكائنات 
احلّية تعّج بصوٍر شّتى هلذا التعاون من أصغر أفرادها إىل أكربهم، ولكّن التعاون دائاًم مكّلف، 
ا للفكر  فعندما تبذل شيًئا من أجل مصلحة اآلخرين يف جمتمعك فأنت بذلك تقف موقًفا مضادًّ
املادي، حّتى يف جمتمعنا البرشي وحياتنا اليومّية، فام الذي ستكسبه من وجهة النظر املادّية بأْن 
الناس  الذي ستجنيه من مْحل مهوم  وما  مثاًل!  واملساكي  للفقراء  راتبك  من  نصيًبا  ختّصص 
والنّصح هلم بام فيه نفعهم! وماذا ستكسب إْن حاولت إنقاذ شخص من الغرق أو من الرّسقة 
أو القتل أو من هْتك العر!؛ فهذا كّله قد يعود عليك باخلسائر التي قد تصل إىل فْقد حياتك 
وبدون عائد مادّي ُيذكر. فالتعاون معضلٌة حقيقّية أمام املادّية؛ ولذلك تسّبب يف معضلة كبرية 
يف نظرّية الّتطّور والتي بدورها جتّسد الفكر املادي عىل مستوى الكائنات واألنظمة احلية. وقد 
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احتدم النقاُش يف هذه املشكلة يف ستينّيات القرن املايض إىل أْن خرج التطورّيون باخرتاعات 
إّن  فقالوا  التعاونية،  للّصفات  نفعّية  مادّيًة  تفسرياٍت  ويعطون  املوقف،  هبا  يعاجلون  جديدة 
 .(Mutualism( بعض الصفات التعاونّية تعود عىل الفرد املتعاون باملنافع بطريقة أو بأخرى
وما ل يمكن أْن يعالج هبذه الطريقة وهو اإليثار املطلق )Altruism( يمكن أن يكون نفعه 
غرَي مبارٍش يف حالِة إذا كان يعود نفُعه عىل األقارب فقط، ألهنم حيملون الّصفات نفسها التي 
حيملها هذا الفرد وسيحملوهنا إىل األجيال القادمة، وهذا نفٌع للفرد الذي ضحى بنفسه )أو 
القربى  انتخاِب ذوي  بآلّية  ُيعرف  التّصف( فيام  التي دفعته هلذا  نفٌع للجينات  بمعنى أصّح 
النّفُع  كان  التعاونّية  بصفاتك  املنتفعي  لألفراد  القرابة  درجة  زادْت  فكلام   Kin selection
الذي تقّدمه هلم عائًدا عليك بوجٍه أو بآخر؛ ألّن نجاح هؤلء األشخاص يف العيش سيؤّدي 
إىل نقل جيناتك أو معظمها عىل األقّل إىل األجيال القادمة، ويفرتض أّن هذا هو الذي حُيّرك 
الكائنات احلّية من خلف الغرائز )من وجهة نظر الّتطور(. وهناك أيًضا آلّية الرتكيب املكاين 
Spatial structure والذي ينتج عن أسلوب النمّو للكائنات احلّية أو أسلوب العيش بشكٍل 

منعزل لسبب أو آلخر أو حواجز فرضتها البيئة، ممّا يضمن يف النهاية أّن اجلميع متعاونون يف 
هناك  وليس  بالّتساوي،  اجلميع  عىل  مقّسمة  التعاون  فتكاليف  وبالّتايل  املغلق،  املجتمع  هذا 
خسارة نسبّية تقع عىل الفرِد املتعاون دون غريه، وهذا كاٍف لضامن استمرار الّتعاون. وهناك 
تعاونّيًة كربى  جمتمعاٍت  تبني  التي  احلرشات  تّتبعها  التي   Punishment العقاب  آلّية  أيًضا 
مثل النّمل والنّحل والدبابري وغريها، فهذه املجتمعات هبا َمن يقوم بدور العقاب لكّل َمن 
يقّص يف دوره الذي كّلفه به املجتمع، ويتّم عزله عن املجتمع، وهناك آلّية شبيهة بذلك وهي 
الذي  الّسلوك  أو  التعاوين  الّسلوك  عىل  اإلكراه  يتّم  أْن  تعني  وهي   Coercion اإلكراه  آلّية 
الذي   Pheromone الفريمون  مثل  الفرد  مصلحة  يف  وليس  املجتمع،  مصلحة  يف  يصّب 
تطلقه ملكُة النحل لتثبيط مبايض النحل الّشغالت، لكيال تنتج بيًضا فيكون هناك أكثر من 
مصدر للبيض يف اخللّية فتفسد اخللّية، ولن جتد بيوض امللكة َمن يرعاها، وهناك آلّية أخرى 
هي العوائد التناقصّية Diminishing returns وهي حماولة لكبح مجاح التنافس يف حتصيل 
الفوائد واألرباح الذي يدفع إىل السلوك غري املتعاون أو الّسلوك األناين الستغاليل. فمثاًل 
% وثاين كوب   50 إذا كنت تشعر بالعطش الشديد، فأّول كوب ماٍء سريوي عطشك بنسبة 
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سريوي عطشك بنسبة 20 % وثالث كوٍب قد ل يمكنك رشبه كّله؛ فهذا التشّبع له دور يف 
وضع  يف  دوٌر  وله  الستغالل،  فرص  تقليل  يف  دور  له  وبالّتايل  املوارد،  عىل  الّتنافس  تقليل 
الفوائد واألرباح مهام كان  التي تدفع اجلميع لتحصيل أكرب قدٍر من  الّتطّور  مكابح آللّيات 
الّثمن، فمثاًل اخلفافيش املّصاصة للّدماء يتنافسون فيام بينهم عىل الوضِع األفضل ملّص دماء 
ومنهم  الدماء  رشب  كثرة  من  امُلْتخم  منهم  يكون  اليوم  آخَر  يعودون  عندما  لكن  الفريسة، 
اجلائُع اخلاوي البطن؛ فيتشاركون قدًرا من الدماء فيام بينهم، فبعد أْن كانوا يتنافسون عىل هذه 
الدماء أصبحوا هيبوهنا بعضهم لبعض بسبب التشّبع، وهذا السلوك التعاوين يضمُن هلم أْن 
جيدوا ما يسّد حاجتهم يف أغلب األيام، ألّن الفرَد الذي سيعطي غريه الّدماء اليوم قد ل جيد 
يف اليوم الّتايل ما يسّد جوعه فيقرتض من غريه الّدماء، وهكذا، فيكون الّتشبع هو السبَب يف 
التطورّيون تقديمها عىل مدار سنَي  آلّياٌت أخرى حاول  التعاوين. وهناك  السلوك  بقاء هذا 
ليتمّكنوا من تفسري وجود الّصفات التعاونية. لكن ملاذا احتاجِت الّصفات التعاونّية إىل كّل 
هذا اجلهد؟ فنحن لو سألنا عن سبِب وجود أّي صفة يف أّي كائن حي، فاجلواب احلارض دائاًم 
عىل  قادرة  غري  األساسّية  الّتطّور  آليات  جعَل  الذي  فام  الطبيعي،  والنتخاب  الّطفرات  هو 
تفسري وجود الّصفات التعاونية؟ وملاذا احتاجت إىل معاونٍة خارجّية من مثل تلك اآللّيات 

اإلضافّية التي ذكرهتا؟ وهل هذه اآلليات اإلضافّية حّلت األزمَة فعاًل أم ل؟ 

نظرّيُة الّتطّور تتنّبأ بأّن الفرد الستغاليل غري املتعاون سُيحصل أرباًحا أكرب؛ ألّنه جيني املنافع 
بوجوده يف املجتمع املتعاون دوَن أْن يتكّبد كلفة التعاون الباهظة، وبالتايل فسيتغلُب عىل املتعاون 
يف أّي مكان جيمع بينهام وسينصه النتخاب الطبيعي أينام حّل أو ارحتل )كام يف شكل رقم 35 
الذي رمز للمتعاون فيه بالرمز )w( ولغري املتعاون بالرمز )c( فلو حدثت أّي ظروف مثل اهلجرة 
أو الطفرات تسّببت يف وجود املتعاون يف املجتمع نفسه مع غري املتعاون، فستكون النّتيجة احلتمّية 
هي تغلب غري املتعاون عىل املتعاون حّتى ينقرض املتعاون بالكلّية، وهذه النتيجة بمقتىض آلّيات 

الّتطّور نفسها()1).

(1) Brown, S. P., West, S. A., Diggle, S. P., & Griffin, A. S. (2009). Social evolution in 

micro - organisms and a Trojan horse approach to medical intervention strategies. 

Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci., 364(1533), 3157 - 3168.
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شكل )35(

وهنا تظهر املفارقُة ألّن النتخاب الطبيعي سيختار دائاًم مَن سيتسّبب يف اهنيار املجموعة وقّلة كفاءهتا 
بدًل من أْن خيتاَر َمن يرفع مستوى الّصالحّية يف املجموعة مع مرور الّزمن؛ ألّن غري املتعاون عندما يتغّلب عىل 
املتعاون سيخرس الّصفات التعاونّية التي يقوم عليها املجتمع يف األساس، ممّا ُيضعف املجتمع لدرجة أّنه قد 
 .(Evolutionary suicideينقرض بالكلّية بام يف ذلك غري املتعاون أيًضا )وهذا يعرف بالنتحار الّتطوري
تتسّبب يف وقوع  املجتمع سوف  إىل  الصفات اجلديدة  دائاًم  أهّنا جتلب  املفرتض  ِمن  التي  الطفرات  وكذلك 
املواجهة بي املتعاون وغري امُلتعاون ل حمالة. وبالّتايل فآليات نظرّية الّتطّور األساسّية تقوُد إىل انعدام الّصفات 
التعاونّية ثّم تدمري احلياة كّلها بدًل من أْن تقود إىل وجود احلياة )ولذلك احتاجت إىل عمليات إنعاش بتلك 
اآللّيات اإلضافّية، والتي مل تقّدم شيًئا يف احلقيقة كام سنرى لحًقا( وِمن هنا جاء املأزق، وِمن هنا فشلت كّل 
ا وجتريبيًّا. فباملفهوم النّظري الّريايض ُيعرب عن تلك احلقيقة بام  حماولِت اسرتحام املادّية، وتّم رصد ذلك نظريًّ
ُيعرف بمعضلة الّسجي )The prisoner’s dilemma( ويف هذه امُلعضلة ستظّل السرتاتيجّية األنانّية هي 
املفضلة دائاًم بالّرغم ممّا ستسّببه من قّلة الكفاءة العامة للمجموعة، ولذلك سّميت معضلة. ومعضلُة الّسجي 
عبارة عن نموذج ريايض لنتائج التقاء الْسرتاتيجّيات املختلفة، وكيف ستكون حمّصلة ذلك، لكي يظهر بناًء 
عىل الربح الناتج: ما هو الطريق الذي ستتطّور األمور باجتاهه دائاًم؟ واملعضلة تتمّثل بعرض تْعرضه الرّشطُة 
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عىل شخصْي مشتبه هبام، ول متلك الرّشطة دليَل إدانة ضّدمها، ويكون هذا العرض لكّل شخص عىل حدة، 
بأّنه لو اعرتف بام فعله الّشخص اآلخر فسوف يتّم مكافأته بإطالق رساحه، ويعاقب زميله بثالث سنوات. 
ولو حدَث العكس فسوف يعاقب هو بثالث سنوات، ويطلق رساح زميله، ولو ملْ يعرتف أحدمها فسوف 
يعاقب كّل منهام بسنة سجن، ولو اعرتف كّل منهام عىل اآلخر فسوف يعاقب كالمها بسنتي سجن. كام هو 

مبّي يف اجلدول رقم )2).

جدول )2(

فالعرتاُف عىل اآلخر هنا هو األنانّية )الّصف السفيل يف اجلدول(، والّسكوت هو التعاون 
)الصف العلوي يف اجلدول(، فتبقى األنانّية مفّضلة دائاًم عىل التعاون ألّنه ل يعرف ماذا سيفعله 
السنوات، ولو تعاون  بالثالث  اآلخر، فلو سكَت فقد يعرتف زميله ويطلق رساَحه، ويبوء هو 
1. أما لو كان أنانيًّا واعرتف عىل زميله ابتداًء   - 3 زميله أيًضا فسوف حُيبس عاًما فهو خمرّي بي 

فسوف يطلق رساحه، أو عىل أسوأ تقدير حيبس عامي فهو بي 2 - 0.

فاجلميُع مّتفقون عىل أّن التعاون عرضة يف كّل حلظة ويف كّل مكاٍن لالستغالل من قبل غري 
املتعاوني، ومّتفقون عىل أّن هذا التفاعل بي امُلستغّل وامُلتعاون نتيجته حمسومة ملصلحِة امُلستغّل، 
وأّن الواقع خيالف هذا ألّن الكائنات مازالت موجودة، ومازالت تعّج باملتعاوني. وكّل هذا يقّر 
 ( Social evolutionبه مجيع التطورّيي، وَمن يقرأ أّي ورقة علمّية يف جمال الّتطّور الجتامعي
)) فسيجد أّن كّل هذا الذي ذكرته من املسّلامت  (2 ولتكْن عىل سبيل املثال إحدى هذه األوراق()1)

(1) West, S. A., Diggle, S. P., Buckling, A., Gardner, A., & Griffin, A. S.(2007b). The so-

cial	lives	of.microbes.	ANNU.	REV.	ECOL.EVOL.S,	53	-	77.

(2) West, S. A., Griffin, A. S., Gardner, A., & Diggle, S. P. (2006). Social evolution theory 

for.microorganisms. Nat. Rev. Microbiol, 4(8), 597 - 607.

(3) Travisano, M., & Velicer, G. J. (2004). Strategies of microbial cheater control. 

Trends in.microbiology, 12(2), 72 - 78.
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التي ل جيادل فيها أحد من التطورّيي، وليس جمّرد قول عابٍر ألحدهم هنا أو هناك، وعىل سبيل 
املثال أذكُر شيًئا يسرًيا من هذا مثل هذه الورقة )املرجع الّسابق نفسه رقم 101(:

 Cooperative behaviors that benefit other individuals have posed«
.»particular problems for evolutionary biologists

النّفع�لآلخرين�شّكلت�مشكلة� تقديم� التي�من�خصائصها� التعاونّية� »الّسلوكيات� الرتمجة: 
خاّصة�لعلامء�األحياء�التطورّيني«.

ويف الورقة نفسها أيًضا: 

 If explaining cooperation is one of the greatest problems for“
 evolutionary biology، then explaining cooperation in microbes is one of

.”the key aspects of this problem

الّتطور،� التي�تواجه�نظرّية� الّتعاون�هو�واحدة�من�أكرب�املشكالت� الرتمجة: »إذا�كان�تفسرُي�
فتفسري�التعاون�يف�امليكروبات�هو�واحٌد�من�أبرز�اجلوانب�التي�جتسد�هذه�املشكلة«.

ومثل هذه الورقة التي تقول)1):

 Social evolution theory has devoted considerable attention to the«
.»fundamental problem of the evolution of cooperative behavior

الرتمجة: »نظرّية�الّتطّور�االجتامعي�كّرست�اهتامًما�كبرًيا�ملعاجلة�املشكلة�األساسّية�يف�نظرّية�
الّتطّور�التي�ختّص�كيفّية�تفسري�الّصفات�التعاونية«.

ومثل هذه الورقة كذلك)2):

.»The origin of altruism is a fundamental problem in evolution«

الرتمجة: »أصُل�اإليثار�هو�مشكلة�أساسّية�يف�نظرّية�الّتطور«.

(1) Xavier, J. B. (2011). Social interaction in synthetic and natural microbial communi-

ties. Molecular.systems biology, 7(1).

(2)	 Kreft,	J.	U.	(2004).	Biofilms	promote	altruism.	Microbiology,	150(8),2751	-	2760.
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التعاونّية  الّصفات  لوجود  تطّوري  تفسري  لتقديم  املستميتة  املحاولت  هذه  من  بالّرغم  لكْن 
بواسطة تلك اآلليات اإلضافّية بعد أْن عجزت اآلليات األساسّية عن تقديم الّتفسري، إّل أّن املشكلة 
التعاون من رحم املادية، لكنّها  تنتِه، بل قد تكون بدأت للتّو؛ ألّن هذه اآللّيات قد تفرس ولدة  مل 
متاًما  جزئّية  حلول  كّلها  فهي  ينترش،  ترتكه  أو  وليدها  ترحم  املادّية  جعل  يف  لحًقا  متاًما  ستعجُز 
كامُلسّكن الذي يأخذه املريض لكْيال يشعر بأمله، لكْن يف احلقيقة املرض مازال موجوًدا، وسبب األمل 
ا، ويوشك مفعول امُلسّكن أْن يزول فتتجّدد اآللم، فكّل هذه اآلليات اجلزئّية مل تتعامْل  مازال مستمرًّ
مع أصل املشكلة ألّنه ل يمكن حّلها أبًدا بطريقة مادّية )كام سأبّي لحًقا( وإّنام جعلت احللول من 
قبيل الرّتكيب املكاين الذي سيحول دون املواجهة بي املتعاون وغري املتعاون، لكن هذا بالتأكيد لن 
ا للُمعضلة. وكام ذكرنا  ا عامًّ يستمّر طوياًل، فليس هناك أّي آلّية من هذه اآلليات تقدم حالًّ جوهريًّ
استخدام  ألّن  احلياة  صور  كّل  يف  متداخل  إّنه  بل  الواقع،  أرض  عىل  بالفعل  ا  جدًّ منترش  فالّتعاون 
موارد  تعّد  الطبيعة  موارد  وكّل  تعاوين،  سلوٌك  هو  املورد  عىل  حتافظ  منظمة  بصورة  العاّمة  املوارد 
عاّمة مشرتكة، بل إّن الّتعاون يعّد منتًجا للموارد أيًضا وليس مستهلًكا رشيًدا هلا فحسب. فمعظم 
الكائنات الدقيقة تعتمد عىل موارد عبارة عن إفرازات ينتجها الفرد املتعاون ملصلحة املجموعة ككّل 
وليس ملصلحته الشخصّية فقط، وهذا له صوٌر كثرية منها امتصاصها للغذاء وهضمها له وحروهبا 
للموارد يف  امُلنتج  هو  فالتعاون  احلياة،  أساسّيات  ذلك من  وتكاثرها وغري  األخرى  الفصائل  ضّد 
حياة جزء كبرٍي من الكائنات احلّية، وهو املنّظم لستهالكها يف حياة اجلزء الباقي، فلو ملْ ترحم املادّية 
وهذا  يشء.  ألّي  وجود  ول  حياة  ول  موارد  فال  إليه،  وتنحاز  معه  وتتصالح  عليه  وُتبِق  الّتعاون 
آلّية عاّمة تغرّي جمرى األمور، وهذه  النحياُز ملصلحة التعاون يف كّل زمان ومكان يلزم منه وجود 

اآللّية العاّمة ل وجود هلا يف آليات الّتطّور األساسّية ول يف اإلضافّية أيًضا. 

وإذا كان الّتجسيد الريايض ملشكلة الصفات التعاونّية مع نظرّية التطّور، هو معضلة الّسجي، 
فإّن التجسيد الواقعي هلا هو مأساة املوارد العاّمة املشرتكة. 

6 - 2 - ما�هي�مأساُة�املوارد�املشرتكة؟

بحثّية  ورقة  هاردين يف  أطلقه  املشرتكة - هي مصطلٌح  العاّمة  املوارد  مأساة  أو   - املشاع  مأساُة 
إىل  هذا  تنافسهم  يؤدي  قد  مورد  حول  يتنافسون  الذين  األفراد  أّن  تعني  وهي  1968م  عام  هاّمة)1) 

(1) Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science 162:12431248.
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زوال املورد نفسه، وبالّتايل زوال النظام البيولوجي كّله، وهذا يمكن وقوعه يف كّل املوارد املوجودة يف 
الّطبيعة بوجود األفراد غري املتعاوني الذين سيدمرون املوارد بالستهالك غري الرشيد، أو بتغّلبهم عىل 
املتعاوني يف جمتمعهم ودفعهم إّياهم إىل حافة النقراض، فيهلك املجتمع كّله بسبب ضياع املتعاوني 
الكائنات  من  جمموعة  أّي  يف  وجودهم  يمكن  الستغاللّيون  وهؤلء   .)Evolutionary suicide(
احلّية سواء عن طريق الطفرات أو عن طريق هجرة األفراد من مكان إىل آخر، أي إّن احلياة ينبغي أْن 
تكون قد انتهت منذ باليي الّسني فهي لن جتتاز عص الكائنات األولّية إذا صارت األمور بطريقة 

طبيعية. وتبقى نظرّية الّتطّور عاجزة متاًما عن تقديم حّل يتوافق مع مادّيتها هلذه املعضلة القاتلة.

6 - 2 - 1 - كيف�تدّل�هذه�املعضلة�داللة�مبارشة�عىل�تدّخل�من�عليٍم�حكيم�)تدخل�واٍع)؟

الّتطور له اجّتاٌه واحد فقط، وهو دفع األفراد لتحصيل أكرب قدٍر من األرباح واملنافع بدون 
حّد أقىص، ويف املقابل فاملوارد هلا حّد أدنى Threshold لو تّم التعّدي عليه فسينهار املورُد، ولن 
يتمّكن من جتديد نفسه. فوجود هذا احلّد األدنى هو رشٌط أسايس لوجود املورد، وأّي مساس به 
معناه اهنيار املورد، فهو أشبه برأس املال ألي مرشوع جتاري، والذي لو تّم الّتعدي عليه فستنهار 
أرباحهم،  نسبة  املال ألهّنم ل حيسبون  ما عىل رأس  الرّشكاء يف جتارة  تعّدى  فلو  كلها،  الّتجارة 
وينفقون كّل ما يدخل إىل خزينتهم ظنًّا منهم أّن كّل هذه األموال من فائض أرباحهم، وأّن رأس 
ماهلم مازال يف أمان، فهذه الّتجارة مصريها الدمار ل حمالة، ولذلك فحساُب نسبة األرباح هو 
السبيل الوحيد لتفادي هذه املشكلة، لكّن احلساب هذا حيتاج إىل وعي )ألّنه ليس هناك عالمة 
التي هي ربح خالص. وإّنام ُيعرف  املال، والنقود  التي هي جزء من رأس  النقود  مادّية متّيز بي 
الذي  املال واألرباح(، وهذا  رياضيًّا بي رأس  فرًقا  تقيم  التي  بالعمليات احلسابّية  بينهام  الفرُق 
يزيد الّطي بّلة بالنسبة لنظرّية التطور؛ ألّن هذا احلّد األدنى ليس له أي وجود مادي، وإّنام وجوده 
املادّية  لآلليات  يمكن  فال  وبالّتايل  بحسابه.  عليه سوى  التعرف  يمكن  فال  فقط،  ريايض  ذهني 
العمياء التعامُل معه، وإّنام فقط َمن يملك العلم واحلكمة هو َمن يستطيع التعامَل معه، وتدبري 

هذا األمر بحساب هذا احلّد األْدنى، ثّم احلفاظ عليه رغم أنف املادية. 

واملثال الذي رضبه هاردين يف ورقته عىل مأساة املوارد املشرتكة كان بمرعى مفتوٍح يرعى 
به َمن يشاء ِمن الّرعاة، فهذا املرعى له حّد أدنى حتتاجه احلشائش إلعادة النّمو، ولو تّم التعّدي 
وإّنام  ا  ماديًّ له  وجود  ل  األدنى  احلّد  وهذا  نفسه،  جتديد  من  يتمّكن  ولن  املرعى،  فسينهار  عليه 
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وجوده ذهنّي ريايض فقط يأيت بحساب هذا األمر وعدد الرعاة، وما يمتلكه كّل راٍع من املاشّية، 
والوقت الذي حيتاجه العشب ليعيَد دورة حياته، فِمن مصلحة اجلميع أْن يلتزم بمقدار معّي من 
املاشّية ول يضيف للمرعى املزيد، لكْن من مصلحة كّل فرٍد أْن يضيف ماشّية أكثر ألّن ربح هذا 
للمورد  األدنى  احلّد  عىل  التعّدي  حيُدث  هنا  ومن  اجلميع.  عىل  ستقّسم  والتكلفة  عليه،  سيعود 

فينهار وخيرس اجلميع املرعى الذي كانوا يعتمدون عليه.

ووعًيا  عالّية،  مهارات  تتطّلب  كانت  ورقته  يف  هاردين  قّدمها  التي  احللول  فكّل  ولذلك 
عليه.  يقوم  َمن  مرعى  لكّل  يكون  لكي  باخلصخصة  أو  األمر،  تنظيم  يف  احلكومة  تدّخل  مثل 
والّدراسات كّلها يف هذا املجال تدور حول احللول نفسها كاملفاوضات والّتفاقيات وما أشبه 
األبحاث عىل  تثبته  األمر  ليدّبر هذا  العلم واحلكمة  يملك  ممّن  الرّضوري  التدّخل  ذلك. وهذا 
استحياء، وهذا هيدم متاًما النّظرة املادّية التي جتّسدها نظرّية الّتطّور واخلالّية من أّي وعي أو تدبري 
من صاحب علٍم وحكمة، وتظهر جليًّا يف هذا املوضع احلاجة للخالِق العليم احلكيم امُلدّبر لألمر، 

وتنتحر هنا املادّية العمياء، ول تفلح معها كّل حماولت اإلسعاف.

فالتدّخل الواعي هو اآللّية العاّمة الوحيدة التي يمكنها معاجلُة الحتاملت الالهنائّية لوقوع 
مأساة املوارد املشرتكة يف أّي جمتمع، ويف أّي وقت. وذلك بمنع وجود الّصفات األنانّية الستغاللّية 
التي ستكون نتيجة وجودها هي أْن يتجاوز املجتمع احلدَّ األدنى الالزم لبقاء املوارد، والذي ل 
أن  ويستحيل  حكيم،  عليٍم  من  يكون  أْن  جيب  فاحلّل  وبالّتايل  رياضيًّا،  إّل  عليه  التعّرُف  يمكن 

يكون من آلّية مادّية عمياء.

6 - 2 - 2 - ما هي األدلّة التّجريبّية على وقوع مأساة الموارد المشتركة؟

املأساة عىل  فيها  التي وقعت  الّطريقة  تّم تقديمها يف أوراق علمّية ترصد  أدّلة جتريبّية  هناك 
أرض الواقع، أو التي أوشكْت فيها عىل الوقوع، وهي قليلٌة ألّن األصل أّن مأساة املشاع ل تقع يف 
احلقيقة كثرًيا ألّن هناك َمن يدبر األمر، خالًفا ملا كان ينبغي أْن حيدث إذا وّكلت األمور لآلليات 
املادّية العمياء، لكن بفضل اهلل أّن مثل هذه احلالت القليلة وقعت - أو كادت تقع - لكي تكون 

برهاًنا حسيًّا داعاًم للربهان الّريايض والربهان املنطقي، ومنها عىل سبيل املثال:
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6 - 2 - 2 - 1 - نوع من البكترييا املتعاونة )Myxococcus Xanthus(1 وهي بكترييا تعيش 
 Fruiting body يسّمى شيًئا  تبني  الغذاء  يقّل  وحي  أرساب،  يف  فرائسها  مجاعات وهتاجم  يف 
وهي طريقة للتغلب عىل الظروف القاسية بإنشاء جراثيم تتحّمل البقاء لتخرج أجياًل يف ظروف 
مستقبلّية أفضل، فسبحان َمن أهلم تلك املخلوقات الّضعيفة هبذا، ويكون نصفه األسفل عبارة 

عن عيدان داعمة، ونصُفه األعىل عبارة عن جراثيم Spore )كام هو مبّي بالّشكل 36).

شكل )36(

يستثمر  َمن  أّن  بال شّك  لكْن  اجلراثيم،  بناء  أو  العيدان  بناء  أْن يستثمر يف  يمكنه  فرٍد  وكّل 
يف بناء اجلراثيم هو الذي سيبقى نسله ألّن كّل جرثومة تتحّول إىل مستعمرة جديدة، ولكْن َمن 
تغلب  ساللة  هناك  كان  نسله، فلو  يبقى  هنايته ول  الداعمة فتكون هذه  العيدان  بناء  يف  يستثمر 

(1) Fiegna, F. and Velicer, G. J. (2003). Competitive fates of bacterial social

 parasites: persistence and self - induced extinction of Myxococcus
 xanthus cheaters./Proc. R. Soc. B 270: 1527/1534.
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دائاًم  تريد   Cheaters  (36 الّشكل  باللون األخرض يف  )امللّونة  عليها السرتاتيجّية الستغاللّية 
الّساللة  وتنقرض  ستبقى  أهّنا  النتيجة  اجلراثيم؛ فستكون  بناء  يف  إّل  تستثمر  فال  الربح األكرب 
ألهّنا  واجلراثيم؛  العيدان  بناء  يف  تستثمر  والتي   )36 الشكل  يف  األمحر  باللون  )امللونة  املتعاونة 
تنحص يف العيدان فقط بسبب املنافسة غري املتعاونة، ثّم تفشل تلك الّساللة الستغاللّية بعد ذلك 
يف بناء Fruiting body  وحدها ألّن كّل أفرادها يبحث عن الربح األكرب فتنقرض الّساللتان. 
فهنا كان املورد الذي ينبغي احلفاظ عليه هو احلّد األدنى من الساللة املتعاونة، والذي ل يمكن 
معرفته إّل بالّدراسة، ول يمكن التعّدي عليه إّل بمنع الساللة الستغاللّية من الوجود مع تلك 

املتعاونة، وهذا كّله ل يمكن ضبطه بأّي آلّية عمياء.

البكترييا  التي تصيب  الفريوسات  أو   Bacteriophages  (1( البكرتيوفاج   -  2  -  2  -  2  -  6
وتتكاثر بداخلها فتدّمر خلّية البكترييا، فهنا البكترييا أصبحت هي الفريسة وهي املورد الذي تتنافس 
حوله الفريوسات، فهناك َمن يستهلك هذا املورد بشكٍل رشيد، وهو هذه الساللت املتعاونة، وهناك 
َمن هو شديُد الفتك وهذه هي الساللت الستغاللّية والتي تستهلك البكترييا يف وقٍت قصري، فهذا 
يؤّدي إىل تغلبها عىل الّساللة املتعاونة ألهّنا أقوى وأرسع يف التكاثر وأكثر يف العدد، ولكنّها بذلك تدّمر 
نفسها ألهّنا تتكاثر بقّوة، وعدد كبري، وتستهلك كّل البكترييا املوجودة فتقيض عىل نفسها بزوال املورد 
وتقع املأساة، وهذا التكاثر بشكل ضخم وبشكل ل يتناسب مع مواردك املتاحة يمكن أْن يقع يف حّق 
مجيع الكائنات احلّية ألّن الّطفرات لو أتت بالستغاليل الذي يتكاثر بقّوة أكرب، ويستهلك املوارد بشكل 
غري رشيد؛ فلن يوقفه أحد، وسيؤّيده النتخاب الطبيعي كام بّينّا ألّنه أقوى يف حتصيل األرباح، وبالتايل 
فضبط القدرة عىل استهالك املوارد وضبط عدد الذرّية جيب أْن ُيقّدر بشكل مبّكر، وُيضبط وفًقا لعلٍم 
سابق. ول جمال للّتجربة عىل أرض الواقع ألّن توازن النظام البيولوجي ل حيتمل مثل هذا، خصوًصا 
أّنه مرّكب من سالسل غذائّية فكّل كائن لو زاد معّدل تكاثره عىل حّد معي أو قّل، فسيتسّبب ذلك 
يف كارثة عاّمة يف الّسلسلة الغذائّية التي هو أحد أفرادها، وذلك ألّن كّل نوٍع من األنواع يلعب دور 
الصياد من جهة، ودور الفريسة من جهة أخرى، وهذا كّله يدّلنا عىل الضبط الدقيق املتوازن، والّتقدير 

الّسابق لكّل يشء، وعدم وجود مكان للّتجارب العشوائّية داخل النظام البيولوجي.

(1) Kerr, B. et al. (2006) Local migration promoted competitive restraint in a host - 

pathogen ‘‘tragedy.of the commons’’. Nature 442, 75–78.
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نقص  تحّمل  وفي  الّتكاثر،  وفي  النتشار  في  أقوى  السرطانّية  الخاليا   -  3  -  2  -  2  -  6
األوكسجين من خاليا الجسم العادية، ثّم إّنها مقاومة للموت، ولها استراتيجيات كثيرة تجعلها أكثَر 
كفاءة من الخاليا الطبيعية، وبالّتالي فهي أكثر ربًحا، والّطفرات والنتخاب الطبيعي يدعمان وجودها 
الّسرطان، فهذا النتحار  إلى موت  النهاّية لموت المريض، وبالتالي  قّوة، والّسرطان يؤّدي في  بكّل 
التطوري الذي يقوم به الّسرطان هو النتيجة الطبيعّية آلليات الّتطّور التي هي في الحقيقة تعادي وجوَد 
الحياة، فهي تصف طريقة تدمير الحياة بكّل براعة لكنّها أبعُد ما تكون عن إنشائها أو الحفاظ عليها. 
الحّد  المال )وهو  الترّبح طغت على رأس  أّن زيادة  نتيجة  المشاع  الّسرطان وقعت مأساة  ففي حالة 
األدنى من سالمة الخاليا الّطبيعية(، والتي تعتبر موارًدا لهذا النّظام ألّنه ل يقوم إّل بوجود هذا الحّد 
يعرف سوى  فالّسرطان ل  الواقع،  المال في أرض  الربح ورأس  بين  األدنى، وألّنه ل يوجد فاصل 
لها  الّصراع  ينتصر عليها في هذا  المكان والغذاء وكّل الخاليا التي  الّطبيعّية على  الخاليا  ينافُس  أّنه 
الّصفات نفسها فال يعلم الّسرطان أّي هذه الخاليا تعّد ربًحا خالًصا، وأّيها تعّد رأس المال الذي ل 

ينبغي المساس به، وإّل لنهار النّظام كّله وضاعت كّل المكاسب.

ولكاتب هذا الكتاب الذي بي أيديكم ورقة بحثّية منشورة يف جملٍة علمّية متخّصصة تناقش 
موضوع مرض الرّسطان وكْونه دلياًل جتريبيًّا عىل مأساة املشاع وهي بعنوان )الرّسطان كنموذج 
جتريبي عىل النتحار التطّوري()1) والنتحار التطّوري هو مصطلح ُيقصد به الظاهرة نفسها التي 

نتناوهلا يف موضوعنا هنا أل وهي مأساة املشاع.

6 - 2 - 2 - 4 - يف املحيط األطلنطي أمام أحِد شواطئ كندا يوجد مكاٌن معروف بتجّمع 
تكاد  ل  األسامك  تلك  من  وفرة  به  كان   Grand banksباسم يعرف    (2(Cod fish القد  أسامك 
تّم  أْن  إىل  أّدى  وهذا  عمالقة،  بسفن  هناك  األسامك  صيد  عىل  صناعٌة ضخمة  فقامت  تنتهي، 
التعدي عىل رأس املال أو احلد األدنى Threshold الذي حيتاجه السمك للّتكاثر والبقاء، وذلك 
ألّن هذا الّضغط يف الصيد أّدى إىل انتخاب األسامك التي تصل إىل النضوج وسن التكاثر برسعة 

(1) Ibrahim, A. (2014). Invasive cancer as an empirical example of evolutionary sui-

cide. Network.Biology, 4(2). 

(2) Olsen, E. M., Heino, M., Lilly, G. R. et al. (2004). Maturation trends indicative of 

rapid evolution preceded the collapse of northern cod.Nature 428: 932/935.
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القّد هناك، وبالتايل  القضاء عىل سمك  فتّم  أقّل خصوبة  أقّل ألهّنا  أكرب، وإْن كانت تعطي ذرّية 
اهنارت تلك الّصناعة يف خالل ثالثي عاًما من 1960م إىل 1990م.

شكل )37(

فهذا الهنيار حدَث نتيجة قّوة هذه الرّشكات الضخمة والّسفن العمالقة يف الصطياد، فكانت 
نتيجة هذه املنافسة الرّشسة هي دمار املورد نفسه، وألّنه ل يوجد عالمة مادّية متّيز بي الربح ورأس 
املال الذي كان ينبغي املحافظة عليه فاألسامك كّلها تشبه بعضها بعًضا وليس مكتوًبا عىل أحدها 
أرباح، ول عىل األخرى رأس مال، فحدث التعّدي عىل رأس املال، ول يمكن الّتمييز إّل بعمل 
دراسات حتّدد احلّد األدنى الذي حيتاجه الّسمك لكي يتكاثر، وتنّظم الصيد بوضع عقوباٍت قانونّية 
عىل املخالفي للنظام الذي حتّدده احلكومة للّصيد، والذي يوّفر احلامّية املطلوبة للحّد األدنى الذي 
حيتاجه املورد من أجل بقائه واستمراره، وكّل هذا حيتاج إىل وعٍي وقّوة تفرض إرادهتا، فهذا التدّخل 
الواعي هو احلّل الوحيد للمشكلة. فَمن يف تلك القوى العمياء التي تفرضها نظرّية الّتطّور ُيمكنه 
مفرتسة  حّية  كائنات  العمالقة  بالّسفن  استبدلنا  لو  األمر  تدبري  ويمكنه  علاًم،  باألمور  اإلحاطة 
يأكلون الكمّية نفسها التي تصيدها السفن؟ فلن يتحّملهم النظام البيولوجي لو أتْت هبم الطفرات 
العشوائّية، وسيدعمهم حينها النتخاُب الطبيعي. فهذا الّتدبري لألمر ل سبيل إلنكاره ول الّتحايل 
عليه، واإلنسان بسفنه ُيمّثل هذا املفرتس الذي مل يتحّمله النظام البيولوجي بالفعل ألّن اإلنسان 
ليس له خصوصّية من وجهة النّظر الّتطورية، فهو أحد هذه احليوانات املتصارعة مع غريها من 

أجل البقاء.
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 Medaka أسامك ذكور  عىل  أجريت  جتربة  عن  عبارة  املثال  هذا   -  5  -  2  -  2  -  6
)fish(1 اليابانية.

شكل )38(

وذلك بتعديل وراثي هلا Transgenic بأن زرع فيها جي هرمون النّمو يف السلمون فأّدى 
تفّضل  اإلناث  وكانت   Fecundity خصوبتها  نقص  نفسه  الوقت  ويف  حجمها،  كرب  إىل  ذلك 
الّذكور األكرب حجاًم املعّدلة وراثيًّا يف الّتزاوج عىل الّذكور الطبيعّية ممّا أّدى إىل تقّلص عدد هذا 
املجتمع تدرجييًّا حتى سقط خلف Threshold وانتهى وجوده، فهنا أيًضا الّطفرات ل يمكنها 
سمك  من  منقولة  فقط  فهي  بالفعل  موجودة  وهي  جينيًّا،  مُمكنة  الّصفة  ألّن  املشكلة  هذه  منع 
الّسلمون، ولذلك نقول إّن املأساة ل حتتاج إىل صفاٍت جديدة، ولكن فقط أن تستبدل بمرتّبح 
آخر يف مورد ل يتحّمله، واملورد هنا هو احلّد األدنى من الذكور واإلناث الذي ل يمكن وجود 
الذكور  املأساة ألّن  منع  يمكنه  اجلنس ل  النتخاب  مُمثاًل يف  الطبيعي  والنتخاب  به.  إّل  النّوع 

.Ornament املعّدلة حتمل مزايا أكرب ممّا يرّجح كّفتها يف هذا اجلانب يف جمال الّتسابق يف الزينة

تاّم  اهنيار  إىل  يؤّدي  امليداكا  أسامك  يف  ووضعها  السلمون،  أسامك  من  واحدة  صفًة  فأخذ 
وانقراض ألسامك امليداكا، فام أعظم هذا اإلتقان واإلحكام والّتدبري الذي بّثه اخلالق يف خملوقاته، 

(1) Muir, W. M. and Howard, R. D. 1999. Possible ecological risks of transgenic or-

ganism release when transgenes affect mating success: sexual selection and the 

trojan gene hypothesis./Proc. Natl Acad. Sci. 96: 13853.
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فأّي عقل هذا الذي يقول إّن هناك باليي الّسني من التوزيع العشوائي للّصفات بواسطة الّطفرات 
ثّم إعادة تنقيحها بواسطة النتخاب الطبيعي بعد أْن رأى أّن أدنى استبدال للّصفات أو تغيري يف 

توزيعها يؤدي إىل اهنيار كامل يف النظام البيولوجي؟

6 - 2 - 2 - 6 - الّتنافس بي النباتات يف الوصول إىل الّضوء واستهالك كّل الطاقة املتاحة يف ذلك 
ممّا يؤدي إىل عدم وجود طاقة كافية إلمتام عملّية الّتكاثر وإنتاج البذور)1) فيزول بذلك النّوع كله، ففي 
البداّية قضت الّساللة الستغاللّية التي حتجُب الّضوء عن اآلخرين عىل الّساللة املتعاونة األقّل طوًل 
فحجبت عنها مصدر الّضوء، ثّم عجزت الساللة الستغاللّية عن إبقاء النّوع ألهّنا ضيعت كّل طاقتها يف 
بناء الّسيقان الطويلة فلم جتد ما تنتج به البذور فتفنَى هي األخرى. وتقع صورٌة أخرى من مأساة املشاع، 
وإْن كان املورد هنا مل ينفد ألّن الّضوء مازال موجوًدا لكّن إمكانّية الوصول إليه هي التي نفدت فأّدت إىل 
النتيجة نفسها، ونفس ما حيدث يف الّتنافس للوصول للّضوء بي الّسيقان حيدث يف التنافس يف الوصول 
للامء بي اجلذور، فبعضها يمنع عن البعض اآلخر فرصة الوصول للامء، وهذا كّله يمكن منعه بمنع وجود 
الستغاليل من البداية، كمنع َمن حياول الوقوف من اجلمهور أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم ألّنه لو وقف 
أحدهم فسيفرض عىل اجلميع أْن يقفوا لكي يتمّكنوا من املشاهدة، وهذا ليس فيه حتسي للرؤّية لكنّه فيه 
مشّقة عىل اجلميع أو منع الرؤّية عىل َمن ل يستطيع الوقوف، فلو جلسوا مجيًعا أو وقفوا مجيًعا لكانت 
النّتيجة سواء، ولذلك جيب منع هذا من البداية لكي يتمّكن اجلميع من املشاهدة بدون مشّقة، ولكّن 
الطفرات ل يمكنها معرفة املستقبل ول يمكنها منع أحد الحتاملت فهي تأيت بكّل يشء مُمكن جينيًّا 
بدون استثناء، فوجب وجود العليم احلكيم الذي يدّبر هذا األمر، وخيلق ما يشاء، وإّل ففناء كّل النّباتات 
ا، وبالتأكيد سيتبع فناء النباتات فناُء احليوانات والّطيور، وكّل يشء؛ ألّن  هبذه الصورة كان أمًرا ممكنًا جدًّ
النّباتات هي مصدُر ختزين الطاقة عىل األرض لباقي الكائنات احلّية، وهي مصدر األوكسجي أيًضا. فام 
أدّق هذا النّظام امُلحكم الذي وضعه اهلل، والذي يؤّدي أدنى تالعب فيه لعواقب ل يتخّيلها أحد، وهذا 
كّله ينايف السيناريو التطوري القائم عىل الّتالعب املستمّر بالنّظام البيولوجي، والقائم عىل افرتاض أّنه 
يتحّمل كّل هذا دون أْن ينهار، بل وافرتاض أّن هذا التالعب واخلبط العشوائي هو الذي يدفع عجلة 

الّتطّور إىل األمام.

(1) Falster, D.S. and Westoby, M. (2003) Plant height and evolutionary games. Trends 

Ecol. Evol. 18,.337–343.
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6 - 2 - 2 - 7 - احلرشات املتعاونة مثل النّمل والنّحل والّدبابري، فمثل هذه األنواع معلوم 
للجميع أهّنا جمتمعات تعّج بصور الّتعاون املتنّوعة، وكّل صفة من هذه الصفات الّتعاونّية يمكن 
الدراسات  التي رّكزت عليها  أكثر األشياء  املتعاِون. ومن  بظهور غري  فيها  املأساة  تصّور وقوع 
هبا  متنع  فريمون  تسّمى  امللكة  تفرزها  كيميائّية  ملاّدة  العامالت  اإلناث  استجابة  هي  الّتجريبّية 
تنشيط التبويض يف مبايض تلك اإلناث العامالت؛ ألّن األنثى الوحيدة التي حيّق هلا اإلنجاب يف 
خلّية النّحل أو النّمل هي امللكة فقط، وهذا يكون ملصلحة اخللّية كّلها ألّن النّسل تكون صفاته 
أدوارهم  ويأخذوا  الّصغار،  البيوض حتى خيرج  رعاّية هذه  العامالت طاقتها يف  وتوّفر  أقوى، 
ولو  ا،  وارد جدًّ أمٌر  الفريمون هو  هلذا  يستجْبَن  العامالت ل  فوجود طفرة جتعل  اخللية.  داخَل 
العامالت  وصغار  يرعاهم،  َمن  جيدوا  لن  امللكة  صغار  ألّن  كّلها  اخللّية  لفسدت  هذا  حدَث 
سيخرجون بصفات غري جّيدة ل متّكنهم من البقاء، خصوًصا يف ظّل تصاعد الّصاع بي أبناء 
كّل عاملة واألخرى، وأيًضا الصاع بي أبناء امللكة إْن ُوجدوا، فيخرس اجلميع بذلك، وحتدث 
املأساة، وينقرض النّوع كّله، وهنا تّم الكشف عن عائق أو آلّية إضافّية متنع من وقوع املأساة وهو 
Pleiotropy أو اجلينات متعّددة النمط الظاهري)1) وهي عبارة عن خاصّية موجودة يف بعض 

اجلينات حيث يكون هلا أكثر من تعبري جينّي يف الوقت نفسه، وكّل تعبري ُينتج صفة ل عالقة هلا 
باألخرى، بمعنى أّن اجلي نفسه تكون ترمجته يف اجلسم عبارة عن صفتي وليس صفة واحدة، 
والصفتان ل عالقة إلحدامها باألخرى، فهنا وجدوا أّن اجلي املسئول عن الستجابة للفرمون 
يف عامالت النّحل الذي تصدره امللكة؛ هو نفسه اجلي الذي ينشط املبايض يف العامالت، فإْن 
حدثت طفرة ُتفقد العامالت الستجابَة هلذه األوامر امللكّية فسيفقدَن يف الّلحظة نفسها القدرة 
عىل تنشيط التبويض يف مبايضهّن، وبذلك يتجنّب النّحل وقوع املأساة بوجود هذا )العائق()2) أو 
هذا احلاجز أو هذه اآللّية اإلضافية، وبدًل من أْن يسأل التطورّيون أنفسهم ملاذا ارتبطت هاتان 
الصفتان بالّذات بجٍي واحد من بي ما ل حيىص من الصفات، فرحوا باكتشاف عائٍق يفرّس ملاذا مل 

(1)	 Foster,	K.R.,	Shaulsky,	G.,	Strassmann,	J.E.,	Queller,	D.C.&Thompson,	C.R.L.	(2004).	

Pleiotropy as a mechanism to stabilise cooperation. Nature 431: 693–696.

من  المجموعة  تلك  لها  لووصلت  التي  النقطة  بين  يحول  الذي  هوالحاجز  اإلضافية:  اآللّية  أو  العائق   (2(
الكائنات الحّية فستقع المأساة، وبين الصفات الستغاللّية التي تدفع النظام البيولوجي باتجاه المأساة، 

فهوبمثابة المنقذ للمجتمع ككل من الهالك والسبيل الذي يتفادى به المجتمع النهيار.
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تقع املأساة يف هذه الّصفة يف النّحل بالّرغم من أّنه عائق ل يمكن تعميمه عىل غري هذه احلرشات 
الجتامعية، بل ول يمكن تعميمه عىل كّل الّصفات التعاونّية يف النّحل نفسه. ولو كانوا يعقلون 
لعلموا أّن هذا ِمن صنع العليم احلكيم الذي يعلم ما الذي سيرتّتب عىل فقد الستجابة، فرَبطه بام 
جُينّب النحل املأساة. ولكّن القوم ل يعقلون، ومع ذلك فنحن يمكننا أن ننسب وجود هذا العائق 
إلرادة اهلل  ألّن الّتدبري والعلم بعواقب األمور ودّقة الّصنعة واضحٌة فيه، وهم ينسبون هذا 
العائق،  األمر ويدعَم وجوَد هذا  ليبارك  الطبيعي  النتخاب  يأيت  ثّم  البحتة،  املصادفة  إىل  العائق 
لكْن لسوء حّظهم أّن الطفرات والنتخاب الطبيعي يؤّيدان اخرتاق العائق يف الوقت نفسه فتخرج 

بذلك آلّيات الّتطّور من املشهد بالكلّية كام سأبّي هذا بشكٍل مفّصل لحًقا بإذن اهلل.

فاخلالصُة أّن مأساة املشاع عاّمة يف النظام البيولوجي، وأّن نتيجتها الّزوال الّتام للنّظام كّله، 
وأّنه ل يمكن منعها إّل بتدّخل من عليم حكيم، فهذا جيعلنا نعلم أّن احلياة ل يمكن تفسرُيها إّل 

بنسبتها إىل اخلالق العظيم.

6 - 2 - 3 - الّسؤال�الذي�ال�مفّر�منه�هو: إذا�كان�النظام�البيولوجي�كّله�معّرًضا�ملأساة�املوارد�
املشرتكة�فلامذا�هناك�حياٌة�إىل�اآلن؟�وملاذا�مل�ينقرض�كّل�يشء،�وينتِه�األمر؟

وهذا الّسؤال ليس من بنات أفكاري، وإّنام هو سؤال مركزّي يف علم األحياء، وحتدٍّ سيظّل قائاًم أمام 
نظرّية الّتطّور ما بقيت. وهو سؤاٌل مشهور معروف جتده يف أوراق علمّية كثرية.. مثل هذه الورقة)1):

«What keeps competition from destroying the common good that 

could be created by cooperating?’ Egbert Leigh Jr (Leigh, 1999)

This question is considered one of the fundamental problems in evolu-

tionary biology (Leigh, 1977, 1983, 1999; Buss, 1987, 1999; Frank, 

1995; Maynard Smith & Szathmáry, 1995; Wilson, 1997a; Michod, 

1999a, b; Reeve & Keller, 1999; Foster & Ratnieks, 2001a)”.

الرتمجة: »ما�الذي�يمنع�التنافس�من�تدمري�املورد�العام�الذي�تّم�إجياده�من�خالل�التعاون؟�هذا�
الّسؤال�يعترب�واحدًة�من�أكرب�املشكالت�األساسّية�يف�الّتطّور�البيولوجي«.

(1) Foster, K. R. (2004). Diminishing returns in social evolution: the not-so-tragic com-

mons. J Evol Biol., 17(5), 1058 - 1072.
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12) تعالج الّسؤال نفسه. (11 (10 (9 (( (( (( (5 (4 (( (2 ثّم وضع املؤلف جمموعة أبحاث قديمة وحديثة)1)
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كذلك هذه الورقة )1) طرحت السؤال نفسه:
«The observation that evolutionary suicide can result from com-

mon evolutionary phenomena, such as selection for higher har-

vesting intensity or for higher growth rate, raises a fundamental 

question. If this phenomenon is widespread, then why does life 

generally persist?”.

الرتمجة: »امُلشاَهد�هو�أّن�االنتحار�الّتطوري�يمكن�أْن�ينتج�من�خالل�ظواهر�تطورّية�شائعة،�
مثل�انتخاب�الكائن�صاحب�القدرة�األعىل�عىل�الّتغذّية�أو�صاحب�القدرة�األعىل�يف�النّمو، ممّا�يثري�

ا،�وهو: إذا�كانت�هذه�الّظاهرة�واسعة�االنتشار،�فلامذا�احلياة�مازالت�مستمّرة؟« سؤااًل�جوهريًّ

كّل ما تّم تقديمه ملعاجلة هذه املعضلة غري كاٍف وغري جمٍد ألهّنا حلول جزئّية لظاهرة عاّمة هلا 
احتاملت لهنائّية يف احلدوث، ممّا جيعل هذه احللول جمّرد حيدة عن احلّل الّصحيح وليس أكثر، 
واحلقيقُة أّن وجود هذه اآلليات اإلضافّية اجلزئّية كعدم وجودها، فهي ل يمكنها أْن تنقذ نظرّية 

الّتطّور من هذا املأزق، وهذا ما سأبّينه يف الفقرة القادمة. 

مأساة� أمام� واإلضافية)  )األساسّية� الّتطّور� نظرّية� الّتام�آللّيات� العجز� يُبنّي� مثاٌل�  -  3  -  6
املوارد�املشرتكة

ا يف البكترييا يسّمى بمرحلة الثبات Stationary Phase فالبكترييا لو  هناك يشء منترٌش جدًّ
تكاثرْت بمعدل أكرب من املوارد املتاحة يف بيئتها؛ فسوف هتلك خالل ساعات قليلة نتيجة مأساة 
ا من املركبات الكيميائّية تستطيع من خالله  املشاع، ولذلك فقد وهَبها اخلالق جهاًزا معقًدا جدًّ
معرفة عدد البكترييا املوجود حوهلا ونسبة املوارد املتوفرة، وحتّدد من خالل ذلك معّدل تكاثرها، 
قد  الّسلوك  فهذا  املتاحة،  املوارد  به وفًقا حلساب حّصتها من  تقوم  أو  التكاثر  توقف  أهّنا  بمعنى 
أنقذها من مأساة املشاع )املتمّثلة هنا يف املوارد الغذائّية اخلارجية(، وهذا الّسلوك يندرج بالفعل 
آلّية  املوقف، وهي  والتي وضعت إلنقاذ  البداّية،  التي ذكرهتا يف  اآلليات اإلضافّية  حتت إحدى 
اإلكراه Coercion ألّن هذا احلّد من النمّو يكون بسبب تفعيل جينات معّينة تعمل عىل احلّد من 

(1)	 Parvinen,	K.,	&	Dieckmann,	U.	(2013).	Self	-	extinction	through	optimizing	selec-

tion. J. Theor. Biol, 333, 1 - 9.
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النّمو، وهذا حيدث بشكل قهري للبكترييا. ويف احلقيقة هذا النّظام ل يتصّور وجوده بدون علم يف 
تصميمه، فسبحان اخلالق الذي أودع هذا النّظام امُلحكم يف هذه الكائنات ليعمل بشكل إجبارّي 
ويسّمى  البكترييا،  جينات  من  ا  جدًّ الكثري  حيُكم  النظام  وهذا  وعًيا،  متلك  ل  التي  البكترييا  يف 

Quorum sensing وهو سلسلة من تفاعالت معّقدة كام هو مبّي يف الّشكل )39).

شكل )39(

 Quorum وهو تعقيٌد غري قابل لالختزال بجدارة، فال يمكن تكوينه بشكٍل تدرجيي حيث الـ
sensing ينظم معظم الّصفات التعاونّية يف البكترييا، وهو شبيه بشبكة اتصالت ضخمة بي أفراد 

النّوع الواحد وبي األنواع املختلفة، وهناك لغٌة بي البكترييا السالبة وأخرى بي املوجبة وثالثة عاملية. 
وكمثاٍل عىل التواصل العاملي عرب هذه الشبكة تقوم بكترييا مضيئة تسّمى V. harveyi بالتنسيق مع 
أعداد مهولة يف البحر لتبدأ اإلضاءة منها مجيًعا يف وقٍت واحد، وتنتهي يف وقٍت واحد لتحقيق غرٍض 
ا من املحيط يمكن رصُدها باألقامر الّصناعية، وهذا ما  معّي ممّا يتسبب يف إضاءة مساحة شاسعة جدًّ
سّجله أحد األبحاث )1) لثالث لياٍل متتالّية رصدْت فيها بالقمر الصطناعي إضاءة البكترييا ملساحة 

تقّدر بحوايل 15 كيلومرًتا مرّبًعا من املحيط اهلندي )كام يف الشكل رقم 40).

(1) Miller, S. D., Haddock, S. H., Elvidge, C. D., & Lee, T. F. (2005). Detection of a bio-

luminescent	milky	 sea	 from	 space.	 Proc.	NATL.ACAD.SCI.USA,	 102(40),	 14181	 -	

14184.
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شكل )40(

عن  باحث  ألّي  كاٍف  ذاته  حّد  يف  هو  التقنّية  العالّية  الّشبكات  هذه  مثل  وجود  وطبًعا 
املتقن غري قابٍل  التنظيم  أّن هلذا الكون خالًقا علياًم حكياًم يدّبر األمر، وأّن مثل هذا  احلّق ليعلم 
لالختزال؛ ألّنه ل يمكن أن تنشأ شبكة اتصالت باملصادفة ول بالّتدريج الذي يكون فيه دور 
لالنتخاب الّطبيعي. نعم يمكن أن تتطّور الشبكات البدائّية إىل شبكات ُمعّقدة هبذه اآلليات ألهّنا 
كّلام حّققت قوة أكرب فسينتخبها النتخاب الطبيعي، لكن قبل أن توجد األسس التي تكون شيًئا 
اسمه »شبكة« فليس آللّيات الّتطّور أي عمل ها هنا، فَمن كان يقبُل أّن الّشبكات يمكن أن تتكّون 
بشكل عفوي كرضبات حّظ متتالّية )عىل طريقة الّلص واملصعد الكهربائي( فقد خالف العقالء 
ووافق التطورّيي، ألهّنم يقبلون هذا بدون أّي غضاضة، ويستخدمون هذا النظام كآلّية إضافّية 
أو عائق يمنع البكترييا من التعّدي عىل احلّد األدنى للموارد، ول جيدون شيًئا مثرًيا للّدهشة أو 
التعجب يف هذا األمر، ول جيدون ظاهرة غريبة يف تكون شبكات الّتصالت املعقدة غري القابلة 
لالختزال. فبالنسبة هلم هذا األمُر ل يستدعي الّسؤال أو التوّقف أو البحث عن تفسري. وكأّننا 

نستيقظ صباح كّل يوم لنجد شبكات التصال املعقدة تنشأ من اخلبط العشوائي يف مدننا.

وجود  ونتقّبل  هذا،  كّل  عن  ونتغاىض  درجة،  أقىص  إىل  اخلصم  مع  سنتنّزل  بأس  ل  لكْن 
النّظام  ستنقذ  والتي  وغريه   Quorum sensing مثل  العوائق  أو  اجلزئّية  اإلضافّية  اآلليات 
التعّدي عىل احلّد األدنى، وبالّتايل ستنقذه من وقوع  البيولوجي يف كّل حلظة ويف كّل مكان من 

ا، وليس ثّمة أّي جنون يف الّداروينية. املأساة. وسنقنع أنفسنا بأّن هذا يشء عادي جدًّ
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لكّن املفاجأة الكربى أّن مأساة املشاع ستدمر النظام البيولوجي حّتى لو وجدت مثل هذه 
اآللّيات  أو  العوائق  تلك  حتّققه  الذي  اجلزئي  فالنّجاح  ولذلك  اإلضافية،  اآلليات  أو  العوائق 

اإلضافّية ل يمكن أن ينفع نظرّية الّتطّور بيشء.

ا ومثري لالنتباه، ولذلك أقول إّن مأساَة املشاع هي املشكلة التي ل  ولذلك فاألمُر مدهش حقًّ
يمكن لنظرّية الّتطّور جتاوزها، ول الفرار منها، أو جتاهلها أبًدا. 

فلو ُوجدت العوائق التي ستمنع األفراد من التعّدي عىل احلّد األدنى الذي حتتاجه املوارد 
كرشط لبقائها، ونتج عن ذلك محاية املوارد وبقاؤها )سواء كانت موارد خارجّية مشرتكة كالغذاء 
الصفات  حيملون  الذين  األفراد  بعض  يف  مُمّثلة  داخلّية  موارد  كانت  أو  ذلك،  إىل  وما  واملاء، 
هو  العوائق  تلك  وجود  وراَء  السبب  وكان  بدوهنا(،  البقاء  للمجتمع  يمكن  ل  التي  الّتعاونّية 
الطفرة العشوائّية أو املصادفة؛ فسُيبقي النتخاب الطبيعي بال شّك عىل تلك العوائق بالفعل، ألّن 

وجود العوائق ينقذ املجتمع كّله الذي كان عىل حاّفة الهْنيار.

يتجاوز� بَمن� �- أيًضا� �- ستأيت� املصادفة� »أّن� هي:  املوضوع  يف  إثارة  األكثر  النقطة  لكّن   
العوائق�أو�اآلليات�اإلضافّية�من�االستغاللّيني )وهذا ل جيادل فيه أحد من الّتطورّيي( وسوف�
ُمفّضل  دائاًم  فالستغاليل  الّسجي(«  معضلة  يف  ذكرنا  )كام  أيًضا� الطبيعي� االنتخاب� ينتخبهم�
عند النتخاب الطبيعي، وهلذا الّسبب قلُت يف البداية إّن الّتطوريي نجحوا يف إخراج الصفات 
التعاونّية من رحم املادية؛ لكنّهم فشلوا متاًما يف جعل املادّية ترحم وليدها الّضعيف هذا. فاملفارقة 
هنا أّن املصادفة والنتخاب يدعامن وجوَد العائق، ويدعامن اخرتاقه يف الوقت نفسه. فال يمكن 
أْن ُينسب إىل نظرّية الّتطّور أّي حّل للمشكلة ألهّنا حمايدة متاًما يف هذه القضية، فال يمكن أن 
تكون هي امُلرجح أو الّسبب الذي حّل هذا اإلشكال ومال إىل أحد الّطرفي دون اآلخر لريّجح 
كّفته، فغري امُلحايد هو َمن يستطيع التمييز وامليل إىل أحد الّطرفي، فإّما أن ُيبقي عىل العوائق أو 
ُيبقي عىل َمن خيرتقها، أّما َمن كان حُمايًدا متاًما فال يمكن أن ُينسَب إليه تغّلب أحد الطرفي عىل 
اآلخر نتيجة لدعم هذا اليّشء امُلحايد له، وإّل ملا كان حُمايًدا. فليس هناك معنى ليشء يوَصف 
بأّنه حُمايد وغري حُمايد يف القضّية نفسها، ول يمكن أْن ُيعزى إىل امُلحايد يف قضّية معّينة أّي حسم 
أو  تنازعا حول لوِن سّيارة أو منزل  أّن رجلي  القضية، فلو  املتخاصمي يف تلك  للّصاع بي 
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حذاء مثاًل فال يمكن تصّور أّن هذا النزاع تّم فّضه عىل يد رجل أعمى ألّنه حُمايد متاًما يف هذه 
القضية، فال يمكنه أْن يقول أنت امُلصيب أو هو امُلصيب، فكأّن آليات الّتطّور تعلن وتقول إهّنا 
حُمايدة ل متلك كلمَة الفصل يف حّل هذه املعضلة أو بمعنى أصّح جيب إخراجها متاًما من املشهد 
عند معاجلة هذه القضّية ألهّنا لن تقّدم ولن تؤّخر، ول متلك أّي تأثري ُيذكر. ويف املقابل الواقُع 
ُيعلن يف كّل حلظة ويف كّل مكان أّن هناك َمن رّجح كّفة الصفات التعاونّية وُيرجحها يف أغلب 

األوقات، وإّل ملا قام هذا النظام البيولوجي أبًدا. 

الّتطّور  آليات  أّن  علمنا  وقد  كعائٍق،   Quorum sensing ونظام  نفسه  املثال  مع  ومازلنا 
ستدعمه إذا أحرضته املصادفة الّسعيدة، واآلن سنرى كيف أّن آليات الّتطّور ستدعم َمن خيرتقه، 

وأهّنا حُمايدة متاًما.

 فقد أثبتِت األبحاث التجريبّية عىل نوع من البكترييا تسّمى الـ E - coli أّن الساللة األكثر 
انتشاًرا من هذه البكرتيا Wild - type التي تعترب الساللة األصلّية منها تدخل يف مرحلة الّثبات 
ذريته  خروج  ولتأجيل  احلايل،  املوقف  مع  الّتعامل  حسن  من  كنوع  والغذاء  املوارد  ندرة  عند 
لظروف أفضَل يف املستقبل، فهو يف هذه املرحلة يتوقف عن النمو وعِن الّتكاثر، ويقّلل من أنشطته 
القليلة إىل أطول زمن مُمكن، وهبذا  املوارد  أْن تكفيه  احليوّية إىل أقىص درجة مُمكنة لكي يضمن 
ينْجو من مأساة املشاع التي كانت ستقع لو أّنه جتاوز احلّد األدنى للموارد بكثرة النمو والتكاثر، 
 Quorum باستخدام  حوهلا  من  البيئّية  والتغريات  اجلينّية  الّتغريات  هذه  كّل  تضبُط  والبكترييا 
sensing فيكون هو العائق الذي حال بي البكرتيا وبي جتاوز الستهالك للموارد، وبالتايل فناء 

املوارد وفناء البكترييا.

لكّن هذا العائق الذي ُيفرتض أّنه أتى إىل الوجود بفعل الّطفرات، واستمّر بفعل النتخاب؛ 
يأيت َمن ينتهكه أيًضا بفعل الّطفرات والنتخاب، وهو متطّفر أناين ل يستجيب هلذا النّظام بسبب 
النّوع األصيل أوقف تكاثَره ليتكاثر هو بشكل أرسع،  أّن  طفرة حدثت له، وبالّتايل فهو يستغّل 
ويستهلك كّل املوارد، وبالّتايل يقيض عىل النوع املتعاون، ثّم يفنى هو اآلخر لفناء املوارد بعد أْن 
يتعّدى عىل احلّد األْدنى من املوارد وهو ل يشعر، وهنا تقع مأساة املوارد املشرتكة عىل مستويْي 
ويدعم  داخيل(  عام  مورد  أهّنم  اعتبار  عىل  املتعاوني  واألشخاص  اخلارجّية  العامة  )املوارد 
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النتخاب الطبيعي املتطّفر الستغاليل ألّنه أكثر قّوة يف حتصيل األرباح، وهذا تّم رصده يف أبحاث 
كثرية منها هذا البحث)1).

والطيور  واحلرشات  والرّسطان  والفريوسات  البكترييا  من  أخرى  أنواع  يف  رصده  وتّم 
واألسامك والنباتات، وهو قابٌل للوقوع يف النظام البيولوجي كّله بال استثناء، ولذلك فهي مشكلٌة 
ل يمكن جتاهُلها والتحايل عليها والدراونة ل يستطيعون غّض الّطرف عنها وإرجاء الفصل فيها 
إىل املستقبل كام فعلوا يف ُمعضالت كثرية يف غاية الوضوح مثل تعقيد األجهزة تعقيًدا غري قابل 
لالختزال، ومن ظهور معظم الكائنات احلّية دفعة واحدة فيام ُيعرف بالنفجار الكامربي، ومن 
تضارب الّسجل احلفري مع تنبؤات النّظرية، وغري ذلك الكثري من املعضالت، وذلك ألّن مأساة 
املشاع ليست حدًثا تارخييًّا انتهى، بل هي متجّددة يف كّل حلظة، ويف كّل مكان، ينتظر وقوعها، 

ويمكن إخضاع ذلك للّتجربة فأين املفر؟

إًذا فاملشكلة ل ُيمكن أن يكون هلا حّل من خالل السياق التطّوري أبًدا، سواء ُوجدت العوائق 
اآللّيات  متنع  أن  يمكنها  احلقيقة ل  اإلضافّية يف  اآلليات  تلك  قّلت؛ ألّن  أم  كثرت  توجد،  مل  أم 
األساسّية للتطور )الطفرات والنتخاب( من تأييد األناين الذي سيخرتقها، فستظّل دائاًم معّرضة 
لالخرتاق متاًما كاملوارد العاّمة التي فرضنا تلك العوائق من أجل إنقاذها يف األصل، ويبقى هناك 
حّل واحد يمكنه تقديم حّل عاّم وشامل وجوهري، وهو إضافة آلّية »التدخل�الواعي« هلذا املشهد؛ 
ألهّنا اآللّية الوحيدة التي يمكنها التعامل مع الوجود الريايض للحّد األدنى للموارد والذي هو 

جوهر املشكلة. 

6 - 4 - هل�آلّية�التدّخل�الواعي�قابلة�لالختبار،�ويمكن�التحّقق�منها�جتريبيًّا؟

الّسيناريوهات  الّتطّور بشكٍل عميل واختبار  آليات  كّل  لدراسة  أفضُل مكان  البكترييا هي 
الّتطورية)2). وهذا يرجع لقص دورة حياهتا زمنيًّا، ولكثرة أعدادها ولسهولة التحّكم يف الّظروف 

(1)	 Vulić,	M.,	&	Kolter,	R.	(2001).	Evolutionary	cheating	in	Escherichia	coli	stationary	

phase cultures..Genetics, 158(2), 519 - 526.

(2) Elena, S. F., & Lenski, R. E. (2003). Evolution experiments with microorganisms: 

the dynamics and. genetic bases of adaptation. Nat. Rev. Genet, 4(6), 457 - 469.
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املحيطة هبا، ولسهولة الّتعديل اجليني بداخلها إلكساهبا صفاٍت جديدة أو حمْو صفاهتا األصلية، 
ولذلك فاملعركُة الكربى التي يمكن أْن تنص الّتطّور أو تدّمره هنائيًّا مكاهنا هو خمتربات البكترييا 
وأولّيات النواة. ومعظم الرّشوط األساسّية التي حتتاجها البكترييا يف حياهتا منشؤها من صفاٍت 
تعاونية، فالبكترييا ل تعيش إّل يف مجاعات منّظمة، وليس ذلك فحسب بل هي تبني مدًنا بكّل 
مواّد  وهي  اجِلهات،  مجيع  من  منيعة  بأسوار  حُماطة  املدن  وهذه  بداخلها،  لتعيش  الكلمة  معنى 
بخواص معينة حتمي ما بداخل هذه املدينة من أّي اخرتاق خارجي. وبالداخل يوجد طرق خلروِج 
الفضالت، وأخرى لدخول الغذاء وتوزيع األوكسجي، بل إّن العمل يتّم تقسيمه عىل البكترييا 
بأوامر جينّية حتّدد اختصاص كّل خلية، ومثل هذه املدينة تسّمى بيوفيلم Biofilm وهي تشمل 
بأسطح  أو  احلّية  الكائنات  أجسام  بأسطح  البيوفيلم  هذا  ويلتصُق  امليكروبات،  99 % من حياة 

ا ملواجهة الّظروف الصعبة املحيطة هبا،  األشياء غري احلّية، وهو يعطي للبكترييا قّوة ضخمة جدًّ
وجيعلها تبقى حّية حّتى لو تّم غليها أو غيل الّسوائل التي حتملها، وجيعلها تقاوم املضاّدات احليوّية 
وصفة  البيوفيلم هو عمٌل مجاعي  وهذا  البيوفيلم)1).  داخل  تكن  مل  لو  منها  مّرة  ألف  من  ألكثر 
تعاونّية بامتياز يف إنشائه، وأثناء تنميته بعد ذلك. وبالتايل فهو ُمعّرض للغزو من ِقَبل األفراد غري 
املتعاوني كام رشحنا سابًقا، والبيوفيلم هو سبب األمراض املزمنة التي ل تستجيُب للمضاّدات 
احليوّية إطالًقا، ول ألّي أدوّية عالجية، وقد ُيبقي املريض مصاًبا هبذه األمراض الفّتاكة لعرشات 
الّسني. وتتضاعف عليه أعراُض املرض أحياًنا، وتقّل أحياًنا، أو ختتفي، لكنّها رسعان ما تعاود 

عليه الكّرة بال هناية. 

ولذلك فغزُو هذا املرض يف جسم املريض بأفراد غري متعاوني معّدلي وراثيًّا يف املختربات 
ذلك  بعد  يسهل  ثّم  األصيل،  النوع  عىل  القضاء  إىل  سيؤّدي  البيوفيلم  إنشاء  كلفة  يتكّبدون  ل 
التغّلب عىل النوع الستغاليل. أي إننا سنتعّمد صنع مأساة املوارد املشرتكة داخل جسد املريض 
والتي سيكون نتيجتها زواَل املجتمع امليكرويب كّله، وشفاَء املريض. وهذا الجّتاه العالجي بدأت 
بالفعل اإلشارة إليه من ِقَبل تطورّيي لكْن عىل استحياء. وذلك يف عّدة أبحاث مع احلفاظ عىل 

(1) Boles, B. R., Thoendel, M., & Singh, P. K. (2004). Self - generated diversity pro-

duces	 “insurance	 effects”	 in	 biofilm	 communities.	 Proc.NATL.	 ACAD.	 SCI.	USA.,	

101(47), 16630 - 16635.
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هْيبة الّتطّور يف كالمهم حتى اآلن، ففي هذا البحث مثال)1) عرض الباحثون فكرة غزو جمتمعات 
والذي  األصيل،  النّوع  عىل  للقضاء  الستغاللّيي  األفراد  بحقن  لألمراض  املسّببة  البكترييا 
تيّمنًا  طروادة(  )حصان  اسم  النموذج  هذا  عىل  وأطلقوا  التعاونية.  الّصفات  بالطبع  فيه  تنترش 
باألسطورة اإلغريقّية القديمة التي ُيرضب هبا املثُل يف مثل هذه األمور التي يكون ظاهرها جّذاًبا 
ا وباطنُها ينطوي عىل اهلالك؛ ألّن األفراد غري املتعاوني الذين سيتّم حقنهم سيدخلون بكّل  قويًّ
أرحيّية إىل املجتمعات املتعاونة امُلحصنة يف تلك احلصون املنيعة ثّم سيقضون متاًما عىل كّل يشء، 
والذين كتبوا هذا البحث وغريه من األبحاث املشاهبة ُهم تطورّيون، ولذلك كانوا يقّدمون قدًما 
ا يف كالمهم؛ ألّن إطالَق هذه الفكرة يدّك نظرّية الّتطّور متاًما  ويؤّخرون األخرى، وهذا ظاهٌر جدًّ
حيث إّن السؤال البدهي الذي ينشأ يف الّذهن، هو: إذا كانت الصفات التعاونّية تغّطي الكائنات 
احلّية بأرسها، وإذا كانت ل تصمد يف مواجهة الّصفات الستغاللّية ممّا يقود إىل زوال احلياة بكّل 
أشكاهلا، وإذا كانت آلّيات الّتطّور ل متلك حيلة يف منع هذه النّتيجة املحتومة؛ فَمن الذي حيفظ 
ُتفني  التي  والكميات  بالدرجات  الستغاللّية  الّصفات  وجوَد  ويمنع  احلياة،  هذه  ويقيم  وُيدّبر 

احلياة عىل وجه األرض؟

وألّن هلذا الّسؤال جواًبا واحًدا وهو أّن اخلالق العليم احلكيم هو الذي يقيم وُيدّبر هذا األمر 
كله، فالتطوريون يتكّلمون بحرٍص شديد يف هذه القضّية لعلمهم أّن التوسع فيها سيدّمر أصوهلم 
النظرّية حول فهم احلياة بالطريقة الّداروينية. واملنافع الطبّية التي يمكن حتصيلها من هذه الّطريقة 
العالجّية اجلديدة كبرية؛ ألهّنا يمكن أْن تعالج األمراض البكتريّية املستعصّية، وكذلك األمراض 
الفريوسية، بل والرّسطان أيًضا ألّن جمتمعات اخلاليا الرّسطانّية تقوم عىل الصفات التعاونّية هي 

األخرى)2).

(1) Brown, S. P., West, S. A., Diggle, S. P., & Griffin, A. S. (2009). Social evolution in mi-

cro - organisms and a Trojan horse approach = to medical intervention strategies. 

Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci., 364(1533), 3157 - 3168.

(2) Korolev, K. S., Xavier, J. B., & Gore, J. (2014). Turning ecology and evolution against 

cancer. Nat. Rev. Cancer, 14(5), 371 - 380.
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يف  املوجود  النّوع  عىل  القضاء  يف  تنجُح  امُلخترب  من  نخرجها  وراثيًّا  معّدلة  أنانّية  ساللة  كّل  لكْن 
الطبيعة؛ تعّد دلياًل جتريبيًّا عىل آلّية التدّخل الواعي؛ ألّن عدم وجودها ابتداًء ل يمكن تفسرُيه إّل بوجود 
َمن تدّخل ملنعه، متاًما كام كان وجوُدها دلياًل عىل أّن هناك َمن أراد وجودها )ألسباب عالجّية(. فهذه 
الّصفة األنانّية التي ُصنعت يف امُلخترب، يدّل »عدم�وجودها« يف الّطبيعة ابتداًء عىل أّن هناك َمن عِلم أّن 
وبالّتايل سيتسبب يف وقوع  للموارد،  األْدنى  احلّد  التعّدي عىل  البكرتيا سيتسّبب يف  وجوَدها يف جمتمع 
مأساة املوارد وزوال املجتمع البكتريي بالكلّية، ولذلك أراد منع وجودها؛ ألّن هذه الّصفة التي صنعناها 
الّصفة خالل  الوراثي كان احتامل وجودها بشكل طبيعي مُمكنًا، فلامذا مل تأِت الطفرات هبذه  بالّتعديل 
باليي الّسني؟ ولو أتت ملا منعها مانع من آلّيات الّتطّور كام ذكرنا سابًقا، ولكان نتيجة ذلك زوال احلياة 
كّلها ألّن كّل الكائنات احلّية ُمعّرضة لليشء نفسه )ُمعّرضة�لغزو�األنانّيني�هلا�ووقوع�املأساة(. وبالتايل 
فآلّيات نظرّية الّتطّور ل يمكن أن تقّدم تفسرًيا حقيقيًّا للحياة إّل إذا أضفنا إليها آلّية التدّخل الواعي، 
التحّقق  يمكن  علمّية  آلّية  كذلك  وهي  بدوهنا،  البيولوجي  النّظام  تفسرُي  يمكن  ل  رضورّية  آلّية  وهي 
أجل  من  إّل  الّتطّور  نظرّية  ُأّسست  ما  الذي  اإلحلادي  املادّي  األصل  تناقض  ألهّنا  لكْن  جتريبيًّا،  منها 
دْعِمه وتأييده؛ فلن يكون من الّسهل إقرار املجتمع العلمي بمثل هذه اآللّية رغم وضوح األدّلة النظرّية 
الّطبع،�وهي� قبل� ما� فقد كتبت ورقة علمية)1) )منشورة�يف�موقع�من�مواقِع� والتجريبّية عليها، ولذلك 
مواقع�يتّم�نش�األوراق�العلمّية�فيها�إىل�أن�يتّم�حتكيمها�من�قبل�املتخّصصني�ونشها�يف�املجالت�العلمية) 
مجعت فيها كّل تلك األفكار التي طرحتها يف هذا الكتاب عن معضلِة مأساة املوارد املشرتكة، وطرحت 
فيها آلّية التدخل الواعي كآلّية تلبي رشَط الّتحقق التجريبي، لكنّني مازلت أعاين من تعنّت الّتطورّيي، 

ومل أستطْع نرش الورقة يف جملة علمّية حتى اآلن، لكنّني لن أيأس أبًدا بإذن اهلل. واهلل املستعان.

6 - 5 - اخلالصة:

أو  األساسّية  آلياته  وكّل  مقتل،  يف  الّتطّور  تصيب  معضلٌة  املشرتكة  العاّمة  املوارد  مأساُة 
ُمعّرضة  كّلها ستظّل  بالغرض؛ ألهّنا  تفي  لْن  النظرّية هبا  إنقاذ  الّتطورّيون  التي حاول  اإلضافّية 

(1) Ibrahim, Ahmed (2015) The tragedy of the commons and prisoner's dilemma may 

improve our realization of the theory of life and provide us with advanced thera-

peutic ways. Figshare.
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للُمعضلة نفسها يف النّهاية، وليس هلذه امُلعضلة سوى حلٍّ واحد وهو وجود َمن يستطيع التعامل 
مع احلّد األدنى الالزم لبقاء املوارد، وهذا احلّد األدنى ليس له وجوٌد مادي، وإّنام وجود ريايض 
فقط، فال يمكن التعامل معه سوى مَلن يمتلُك الوعي أو العلم. ومن هنا يظهر أّنه ليس ثّمة حلول 
سوى بتدّخٍل من عليم حكيم ليدّبر هذا األمر. وهذا هو املقصود بآلّية التدّخل الواعي، وهي آلّية 
يمكن التحّقق منها جتريبيًّا بصنع املأساة يف جمتمعات البكترييا امُلمرضة بواسطة زرع بكترييا معّدلة 
وراثيًّا حتمل صفات أنانّية، ممّا يؤّدي إىل زوال املجتمع بالكلية، فإذا كان وقوع املأساة يف الّتجربة 
يدّل عىل أّن هناك َمن أراد وجود الّصفات األنانية، فعدُم وقوع املأساة يف الواقع يدّل عىل أّن هناك 

َمن أراد منَع وجود الصفات األنانّية بالدرجة التي تدّمر احلياة.

7 - مقارنٌة بين التّطّور والتصميم الذكي:

الحالة
الحكم

نظرّية التصميم الذكينظرّية التطور

1 - لو تم تفسير ظاهرة الحياة تفسيًرا 
صحيحةتاًما وصحيًحا بآليات الّتطّور المادية

باطلة
ألنها فرض زائد ل حاجة له وينبغي 

 Occam’s استبعاده وفًقا لحد أوكام
razor المعمول به في العلوم.

 2 - لو هناك ظاهرة أو عدة ظواهر ل 
يمكن تفسيرها بآليات التطور

بها خلل أو نقص أو 
بحاجة إلى تعديل 

لكن يظل هناك 
احتمال بأن يكون 
التعديل آلّية مادّية 

أخرى

ليس شرًطا أن تكون صواًبا ألنه لو كان 
الدليل على صوابها عدم معرفتنا بالتفسير 

الصحيح للظاهر فهذه مغالطة منطقّية 
تعرف باسم التوسل بالمجهول

3 - لو هناك ظاهرة أو عدة ظواهر 
مثل: )النفجار الكامبري، التعقيد غير 
القابل لالختزال، تجنب مأساة الموارد 

المشتركة،..( ل يمكن تفسيرها 
بآليات الّتطّور ويمكن تفسيرها بآليات 

التصميم الذكي أو التدخل الواعي

باطلة
إذا نجحت آليات 

التصميم الذكي في 
اجتياز شرط التحقق 
التجريبي ثّم لم تأِت 
تجربة تفند فرضّية 

التصميم

صحيحة
إذا نجحت في اجتياز شرط التحقق 

التجريبي ثّم لم تأِت تجربة تفند فرضّية 
التصميم
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الحالة
الحكم

نظرّية التصميم الذكينظرّية التطور

4 - قابلّية الختبار)1) والتحقق 
التجريبي Testability هي أحد 

شروط النظرّية العلمّية فما هو موقع 
آليات الّتطّور والتصميم من هذا 

الشرط؟ 

تحقق ذلك مع 
آليات مثل الطفرات 

والنتخاب 
الطبيعي. فهي 

آليات قابلة 
لالختبار من حيث 
وقوعها. ولكنها 

فشلت في الختبار 
أو التحقق بالصورة 

التي تظهر معها 
أعضاء وظيفّية 
كاملة جديدة 

للكائن الحي فضاًل 
عن ظهور كائن حي 

جديد

تحقق ذلك مع آلية)2) التدخل الواعي فهي آلّية 
قابلة لالختبار وهي تفترض أن هناك احتمالت 

لنهائّية لوجود كائنات غير متعاونة تم منعها 
من الوجود ابتداء )ولو أتت تلك الكائنات 

أليدت آليات الّتطّور وجودها بدًل من منعها 
وألحدث هذا خلاًل في التوازن المطلوب لحياة 
تلك الكائنات مما يؤدي إلى القضاء على النوع 

األصلي ثّم النوع األناني. وهذا لم يحدث 
في الواقع( وذلك التحقق التجريبي سيكون 

بتصنيع تلك الصفات األنانّية عن طريق الهندسة 
الوراثّية داخل الميكروبات وتسليطها على النوع 

األصلي مما يتسبب في القضاء على كليهما 
في النهاية، فال يمكن فرض أن آليات الّتطّور 
ستمنع تلك الصفات األنانّية المنع المطلوب 
ألنها تنصرها في الحقيقة بدًل من أن تمنعها 

ول يمكن فرض أن تلك الحتمالت الالنهائّية 
الكافّية إلبادة الحياة بأكملها والمتوقعة في 

كّل جزء من المملكة الحية، منعت وجودها 
المصادفة فلم تأِت ابتداء لحسن حظنا، فال بد 
من فرض أنها منعت عن قصد ويمكننا عكس 

العملّية وإيجادها بقصد للتحقق من ذلك 
تجريبيًّا. فإذا كان وقوع المأساة في التجربة يدل 
على أن هناك من أراد وجود الصفات األنانية. 

فعدم وقوع المأساة في الواقع يدل على أن هناك 
من أراد منع وجود الصفات األنانّية 

يمكن التحقق التجريبي من اآللية المقترحة إذا كانت التجربة تميز بين وجود اآللية وغيابها.  (1(
اآللّية هي المعنى أو  الُمَسلَّمة أو المبدأ أو القانون الذي يحكم نظامًا ما، وبالتالي ندرك بمعرفتنا له سبب التزام هذا النظام   (2(
بشكل ما وبقواعد معينة، فيكون مفسًرا له بذلك وليشترط أن يكون هناك كياٌن ينسب له هذا المعنى أو هذا المبدأ، وحتى 
ونقول  الطبيعي  النتخاب  أو  الطفرات  له  ننسب  معينًا  مادياًّ  كيانًا  نعلم  ل  فنحن  تعيينه  ُيشترط  فال  الكيان  هذا  وجد  لو 
إنهما== يقومان به، وإنما هما معاٍن نتعامل مع آثارها، وبالمثل فالتصميم أو التدخل الواعي هو معنى يمكن التعرف عليه 

من آثاره بتجارب مباشرة تميز بين وجوده وعدم وجوده.
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الحالة
الحكم

نظرّية التصميم الذكينظرّية التطور

 Falsifiability (1(5 - قابلّية التفنيد
هي أحد شروط النظرّية العلمّية فيجب 

توفرها في أي نظرّية علمّية فما هو 
موقف الّتطّور والتصميم من ذلك؟ 

وهل بعض الظواهر والتجارب يمكن 
اعتبار أنها قد فندت تلك النظريات 

بالفعل؟

تضارب الشجرة 
الفيلوجينّية إذا 
حاولنا رسمها 

بالجينات المتماثلة 
أو البروتينات أو 
بأي وسيلة يعد 
مشاهدة مضادة 
ومفندة لتنبؤات 
نظرّية التطور، 

وكذلك السجل 
األحفوري 

المكتشف ل يتوافق 
مع السيناريو الذي 

تقترحه النظرّية 
خصوًصا في ظاهرة 
النفجار الكامبري.
فالسيناريو التطوري 

قابل للتفنيد في 
بعض المواضع، 
وهذا في مصلحة 

النظرية، ألن قابلّية 
التفنيد من شروط 
النظرّية العلمية، 

لكن بالتأكيد ليس 
من مصلحتها أن 

تتحقق الُمشاهدات 
الُمفندة لها بالفعل، 

وهذا ما حدث. 

1 - )التعقيد غير القابل لالختزال قابل 
للتفنيد( فلو تكون الشيء الوظيفي غير 
القابل لالختزال)4(عن طريق آليات 

الّتطّور فهذا يكون تفنيًدا لُحجة التعقيد غير 
القابل لالختزال

2 - )التدخل الواعي قابل للتفنيد( لو 
كان هناك آلّية مادّية يمكن تعميمها في 
منع الصفات األنانّية من تدمير النظام 
البيولوجي وكانت تغطي الحتمالت 

المهولة التي تواجه الحياة في كّل لحظة 
وفي كّل مكان لكان هذا مفنًدا آللّية 

التدخل الواعي. لكن هذا غير موجود في 
ا أن يوجد فكل اآلليات  الواقع ويبعد جدًّ

المقترحة جزئّية يمكنها منع الصفات 
األنانّية لكن في شروط معينة فال يمكنها 

التعامل مع كّل الحتمالت. والسبب في 
ذلك أن مفتاح الحل وأصل القضّية هو 
إدراك الحد الذي ينهار عنده المجتمع، 

وهذا الحد له وجود رياضي وليس فيزيائيًّا 
مّما يتطلب وعًيا لمعالجته.

إذا غاب هذا  للتفنيد  قابل  الفرض، ألن كل شيء مبني على دليل فهو  ُيفند  ما  إمكانية وجود  التفنيد: تعني  قابلية   (1(
الدليل أو ظهر ضده بخالف الخرافات التي ل يمكن تفنيدها ألنه ل يمكن العثور على دليل صحتها أصاًل..
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صفاتُ الخالق،
ومُقتضياتُها التي يمكن استنباطها من الّدليلْين السابقين
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الفصُل الرّابع
صفاتُ الخالق،

ومُقتضياتُها التي يمكن استنباطها من الّدليلْين الّسابقين

دليُل الّسببّية ودليل اإلتقان واإلحكام ل يدّلن - فقط - عىل وجود اخلالق، وإّنام يدّلن - 
كذلك - عىل بعض صفات اخلالق U. فتأّمل تلك األدّلة يقوُد إىل اإليامن بوجود خالق، ومن ثّم 
جيعُل امللحد يتحّول إىل ربويّب يعتقد بوجود اخلالق، لكن مل ينتِه بعُد دوُر تلك األدّلة، فهي كافّية 
أيًضا لنقل الّربويب إىل عتبة اإلسالم، فبعد أْن تزول شبهات اإلحلاد ويبدأ اإليامن بوجوِد اخلالق 
يدخل إىل القلب سيبحث اإلنسان عن صفات اخلالق، وهنا تأيت شبهاُت الّربوبّية لتعرتض طريقه، 
أّن  أيًضا، ويعتقدون  والّربوبّيون يعتقدون بوجود خالق، لكنّهم ينكرون األديان فهم ل دينّيون 
اخلالق مل يرسل رساًل، أي أّنه خلق العامل ثّم تركه، فليس هناك عبادة يتعّبدون هبا للخالق وليَس 
هناك آخرة ول حساب ول ثواب ول عقاب. وهم بذلك يشبهون املرشكي يف نْفيهم للّرسالت 
والبعث رغم اعتقادهم بوجود اخلالق، ونس هؤلء أّن صفات اخلالق هلا مقتضيات ل يمكن أْن 
تتوافق مع ظنوهنم وأوهامهم، وسوف نتتّبع يف هذا الفْصل بعًضا هذه املقتضيات املفنّدة لشبهات 

وظنون هؤلء. 

1 - هل يوجد دليٌل عقلي على اتّصاف الخالق بالكمال الُمطلق؟

اجلواب هو نعم، وذلك من وجهي:

األّول: يمكن الستدلُل عىل الكامل املطلق من صفة القيومّية، التي يثبتها دليُل الّسببية؛ ألّن 
القّيوم ل بّد أن يكون كاماًل، وذلك ألّن متام القيام يف الذات، وما تّتصف به من صفاٍت وأفعال 
يدّل عىل الغنى املطلق عن كّل يشء، والغنى املطلق هو الكامل املطلق. فالنّقص ل وجود له سوى 
أو  ما  أمًرا  لتفعل  أو سبٍب  فإذا كنت حتتاُج إىل يشء  الّسببّية ودائرة احلاجة والفقر،  دائرة  داخل 
إذا كنَت ل  أّما  بالّسببية،  ُمفتقر هلذا اليشء وقدرتك ناقصة، وأنت حمكوم  تّتصف بصفة، فأنَت 
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حتتاج إىل أّي يشء، ول إىل أّي سبٍب فأنت كامٌل ل نقص فيك، وأنت لسَت مقهوًرا بالسببّية، بل 
ستكون القاهَر لكّل يشء، وهذا متحّقق فقط يف القائم بذاتِه امُلستغني عن كّل يشء I، فبهذا يكون 

القيام بالذات دلياًل عىل الكامل املطلق من هذا الوجه.
الّثاين: يمكن الستدلل عىل الكامل املطلق كذلك من فِعل اخلالق للخلق، وذلك ألّن َمن 
خلق كّل يشء بدون احلاجِة إىل أّي يشء، ول إىل أّي سبٍب من أسباب التعلم أو أسباب القدرة، 
فال بّد أن يكون عىل كّل يشٍء قديًرا، وبكّل يشٍء علياًم، وإّل ملا خلق شيًئا. وَمن كان كذلك لن 
يفوته الكامُل يف أّي فعل من أفعاله؛ ألّن النقص يف الفعل هو جلهِل الفاعل بكيفّية الفعل فال يقدر 
عىل فعل الكاملت، أو جلهِله بحسنه وقبحه، فال يعلم أّن هذا من الكامل لرييده، وهذا غري مُمكن 
يف حّق َمن كان بكّل يشٍء علياًم، أو قد يكوُن النقص يف الفعل بسبب عدم القدرة عىل فعل ما أراده 
من الكامل، أو لعدم القدرة عىل إرادة فعل الكاملت ألّن هناك إرادات سيئة تغلبه، وهذا كّله غري 

مُمكن يف حّق َمن كان عىل كّل يشء قديًرا، فله الكامل سبحانه يف أسامئه وصفاته وأفعاله.
دليُل  أثبتها  التي  الّصفات  خالل  من   ، اخلالق  كامل  عىل  الستدلُل  يمكننا  وهكذا   

الّسببّية مثل: القيومّية واخللق ومتام القدرة والعلم. 
2 - لماذا ال يمكن أْن يكون للكون أكثَر من خالق واحد؟

وجوُد�إهلنْي�أو�أكثر�يلزم�منه�فساد�الساموات�واألرض�حتاًم�ألّن�اإلهلني�أو�أكثر:
يريُد إخراج الشمس، وهذا  2 - 1 -  لو اختلفوا لفسدت الساموات واألرض قطًعا، فهذا 

ل يريد ذلك.
2 - 2 - ولو قهَر أحدهم اآلخر ملا كان املقهور إهلًا.

2 - 3 - ولو اّتفقوا فلو كانت إرادُة أحدهم تابعة إلرادة اآلخر ملا كان الّتابع إهلًا.
2 - 4 - ولو اّتفقا وليس هناك تابع ول متبوع منهام، فَمن الذي سيفعل تلك اإلرادة، وَمن 
الذي سيكون ُمعطاًل عن الفعل؟ وهذا الذي ُعّطل: فِمن أّي وجٍه من وجوه الكامل عّطل نفسه 

عن الفعل؟ تواضًعا مثاًل!!، أم أّنه يرتك الفعل خشية املشكالت مع اإلله اآلخر؟!
فالّتواضع ل يليق باإلله ألّنه جيب أن يكون ملًكا متكرًبا عظياًم، ل ذلياًل ُمنكرًسا، فالتواضع 
للعبد كامل ألّنه معرفة العبد بحقيقته وفقره، فهو مْهام كان حاله فكّل ما عنده هبة من رّبه، ولكنّه 

للرّب نقص غري لئق به ألّن حقيقة الرب هي العظمة.
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أبًدا تصّور إهلي هلذا  يمكن  الوجوه، فال  كّل  الكامل من  يتناىف مع  فهو نقص  وأّما اخلوف 
الكون إّل بتصور خاطئ لصفات اإلله.

فكان علمنا بوجود نظاٍم سببّي واحد حيكم الكون، دلياًل عىل وجود إرادٍة واحدة وراء ذلك، 
وبالّتايل فليس هناك سوى إله واحد. 

3 - هل إرساُل الّرسل من مقتضيات صفات الخالق؟

إرساُل الرسل هو أحُد مقتضيات صفات اخلالق التي دّل عليها العقل، فكام يمكننا الستدلُل 
اخلالق  أّن  عىل  الستدلُل  يمكننا  فكذلك   ، اخلالق  ووحدانّية  كامِل  مثل  صفات  عىل  العقيل 
سرُيِسل الرُسَل وُينزل الكتب، وَمن ظّن أّن اخلالق يمكن أْن يرتك اخللق ُسًدى بعد أن خلقهم فقْد 
﴿ٱٻٻٻٻپپپ ظّن باخلالق ظّن الّسوء، أو كام قال ابن القيم)1): »قال�تعاىل:�
پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ
ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ
ڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ
خلَقه� يرتك� أْن� ظّن� وَمن� عمران:154{.  }آل� ڱڱڱںںڻڻڻڻۀ﴾ 
ُسًدى�ُمعّطلني�عن�األمر�والنّهي،�ال�ُيرسل�إليهم�ُرسله�وال�ُينزل�عليهم�كتبه،�بل�يرتُكهم�مهاًل�كاألنعام�
فقد�ظّن�به�ظّن�الّسوء،�وَمن�ظّن�أّنه�لن�جيمع�عبيده�بعد�موهتم�للّثواب�والعقاب�يف�داٍر�جُيازي�املحسَن�
فيها�بإحسانه�وامليسَء�بإساءته،�وُيبنّي�خللقه�حقيقَة�ما�اختلفوا�فيه�وُيظهر�للعاملني�كّلهم�صدَقه�وصدَق�
رسله،�وأّن�أعداءه�كانوا�ُهم�الكاذبني�فقد�ظّن�به�ظّن�الّسوء« انتهى. وقد جعل اهلل الظّن بأّنه يمكن إّل 
 ُيرسل رساًل ول ُينزل كتًبا ظّن سوء ل يليُق به، ول يصدر إّل ممّن مل يعرف قدره ، قال تعاىل:
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ ﴿
ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ

ڍ﴾}األنعام:91{، فإرسال الرسل كان من ُمقتضيات صفات اخلالق  من عّدة وجوه:

كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين منح ينبعث إلى   (1(
. حين لقي الله
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3 - 1 - مقتىض�صفة�الرمحة.

ألّنه إذا علمَت بأّن لك خالًقا، فليس ألحٍد منّة عليك أكرب من منّة هذا اخلالق الذي خلقك 
ثّم أمّدك بكّل النعم التي تتنّعم هبا يف جسدك وِمن حولك، فقد سّخر كّل يشء لراحتك وكّرمك 
عىل سائر اخللق، ووّفر لك كّل حاجاتك وخّصك برمحتِه، فهو الّرمحن الذي ل حيتاج منك مقاباًل، 
إدراَكها  نستطيع  للخالق  الصفات  تلك  فكّل  الذي وضَع كّل يشء يف موضعه،  الكريم احلكيم 
I أن يرتكك تشقى يف هذه احلياة من غري أْن يكّلمك  بعقولنا من آثارها يف الكون. فهل يليُق به 
ويعّلمك أعظَم ما حتتاج إليه، بل ول يرسل إليك الّرسل جتيبك عن األسئلة الوجودّية التي خلقها 
يف فطرتك ول يمكنك التخّلص منها ما حييت )َمن خلقني؟( )ملاذا خلقني؟( )إىل أين املصري؟(.

فهل هذا يتناسُب مع رمحته؟ فأنت ما رمحت نفسك إّل بام خلق لك اخلالق من الّرمحة، وما 
رحم أحٌد غريه إّل بام خلَق اخلالق من الّرمحة له، فكيف برمحته هو سبحانه؟

فلامذا عّلمنا اهلل معنى صفة الرمحة وغرَسه يف فطرتنا وبّثه يف آياته يف الكون ويف أنفسنا، ونحن 
سنبقى حمرومي منها عىل الّدوام؟ ولن نعرف هلا أثًرا يف حياتنا ما دمنا ل نعرُف حلياتنا معنًى ول 

هدًفا ول سبياًل نسري فيه!! 

3 - 2 - اهلداية�من�مقتضيات�اخللق.

قال تعاىل: ﴿متىتيتجثمثىثيثحجمججح﴾ }طه:50{

هذه اآليات أذكُرها لالستئناس هبا، وليس للُمحاججة يف هذا املوضع؛ ألّنه موضع إقامة 
احلُّجة عىل َمن ل يؤمن بصّحة اإلسالم، أّما الّدللة العقلّية والفطرية: فبداخلنا مجيًعا علٌم فطرٌي 
بأّن الذي خلقنا هو الذي سيهدينا، وأّن الذي هدى كّل تلك املخلوقات ملا فيه منافعها لن يرتك 
اإلنساَن امُلكرم عليها مجيًعا بال هداية تعصف به األهواء، ثّم اهلدايات التي هدى اهلل هبا اإلنسان 
أكثُر من أْن حتىص، لكن سأرضب مثاًل بسيًطا بالّطعام الطيب الذي إذا شممته وتذّوقته أعجبك 
ولو  ُمنتنة،  رائحة  أخرج  والفطرّيات  البكترييا  فيه  ونَمت  الطعام  فسد  وإذا  أكله،  من  وأكثرَت 
نمّو  يكسَبه  أْن  املمكن  من  ا، وخترجه من فمك رسيًعا، وكان  لوجدت طعمه خبيًثا جدًّ تذّوقته 
البكترييا والفطريات الضاّرة طعاًم لذيًذا، وهذا يقُع فعاًل من بعض الفطريات النّافعة كاخلمرية. 
فهذه هداية لك من اهلل ورمحٌة بك، فكّل هداية وعناية يقف عليها اإلنساُن ينبغي أْن تذّكره بأّن 
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اخلالق ل يمكن أن يرتكه ل يعلم هدًفا حلياته، وهذا يسّمى قياس األوىل، فَمن اعتنى بك يف أبسط 
األمور من باِب أْوىل أّنه لن يرتكك يف أعظمها. ول شّك أّن أعظم أماين اإلنسان )لو كان إنساًنا( 
املهالك يف  كّل  ينْجو من  ما هو مستقبله ومصريه، وكيف  احلّق، ويعرف  أين  ويعلَم  يطمئّن  أْن 
اثنتْي،  يلزُم منه واحدة من  كتًبا  ُينزل  ُيرسل ُرساًل ومل  بأّن اخلالق مل  فالقول  احلارض واملستقبل. 

كلتامها باطلة:

إّما أّن اخلالق علم أّن هذه احلاجة يف البرش للهداية الرّشعّية أعظم من كّل هداية أعطاها هلم 
)كموضوع الطعام مثاًل( ومل يقدر عىل هدايتهم، وهذا باطٌل ألّن اخلالق جيب أْن يكون عىل كّل 

يشء قديًرا. 

وإّما أّنه مل يعلم بوجود هذه احلاجة امللّحة، وهذا أيًضا باطٌل ألّن اخلالق جيب أن يكون بكّل 
يشء علياًم.

أقّروا  الذين  قريش  القرآن عىل مرشكي  به  استدّل  الذي  الدليُل  أعلم - هو  واهلل   وهذا - 
باخلالق، وأنكروا الّرسالة؛ فاستدّل عليهم القرآن هبداية يعرفوهنا، قال تعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ى ى ائ ائ ەئ﴾ فهم هيتدون يف أسفارهم باجلبال األعالم، ويستخدمون 
الّسبل والفجاج التي بينها، والنجوم ُتعرُفهم الجتاهات، فلول تلك اهلدايات ملا استطاعوا السفر 
فيها، وتوّقفت جتاراهتم وحياهتم، فكيف هيديكم يف هذا، ول  الواسعة، وهللكوا  الّصحاري  يف 

هيديكم اهلداية الرشعّية وهي األهّم يف دنياكم وآخرتكم!!؟

إذا كان األمُر هبذا الوضوح فلامذا ل نستطيع  بأّنه  البعُض  التي سيوردها  الّشبهة  ا عىل  وردًّ
نتوّقع كّل أفعال اهلل، ونتوّقع ماذا سيحدث يف دنيانا قبل أْن حيدث؟ وهذا قياٌس فاسد ألّن  أْن 
الستدلل الذي استدّل به قائله هو استدلل باخلاّص )اهلدايات التي يعرفها اإلنسان من حياته( 
قيمة ألّي هداية أخرى(  أّي  لتالشت  لو عدمت  التي  العظمى  )اهلداية  العام  عىل وجود جنسه 
وأّما هذه التفاصيل فال سبيل للوصول إىل معرفتها، ول يمكن الستدلل بيشء خاّص عىل يشء 
خاّص آخر، ول يمكن كذلك الستدلل باليشء العام عىل تفاصيل اليشء اخلاّص، ولذلك قال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعاىل: 
ڈ ڈ ژ ژ﴾ }الشورى:24{ فُيمكن الستدلُل عىل أّن اهلل سيمحو الباطل قطًعا، ول 
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يمكن الستدلُل عىل كيفّية وتفاصيل ذلك، وهلذا الّسبب عّلقها بالرّشط، أي قد خيتم عىل قلبك، 
وقد يفعل شيًئا آخر حسب حكمته I، ومثل تلك العقوبة األخرى التي ذكرها  يف آية ثانية: 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾�)احلاقة:�43-�47( فسبحان َمن أنزل القرآن تبياًنا لكّل يشء.

أنظر إىل عنوانه عىل واجهة  أْن  أّنني فتحت كتاًبا بدون  وأرضُب مثاًل آخر عىل ذلك: فلو 
الكتاب، فوقعت أمامي صفحٌة منه، ولتكن صفحة 35، فقرأهتا فوجدهتا تتحّدث عن موضوعاٍت 
ومعادلت كيميائية، فيمكننى أْن أستنتَج أّن الكتاب كتاب كيمياء غالًبا )استدللت�باليشء�اخلاّص�
عىل�جنسه�العام( لكن هل يمكن أْن أستدّل من صفحة 35 عىل صفحة 210 وأعرف ماذا ُكتب 
فيها؟ اجلواب ل طبًعا. حسنًا لو أيّن مل أفتح الكتاب ونظرت إىل عنوانِه فقط فوجدُته كتاب كيمياء، 
هو  فهذا  أيًضا.  ل  اجلواب  الكتاب؟  فتِح  قبل   35 صفحة  يف  كتب  ماذا  أعلم  أْن  يمكنني  فهل 

الستدلُل الّصحيح، وذاك هو القياس الفاسد.

3 - 3 - األلوهية:

بعْلمنا أّن اهلل هو اخلالق العظيم فال يمكن أن يتعّلق القلب بغريه فيحّب شيًئا أعظم من حّبه 
هلل، أو يذّل وحيتاج ليشء أعظَم من احلاجة والذّل هلل؛ ألّن اإلنسان حيّب الكامل وحيّب َمن ُينعم 
وقادٌر  كّله  مالٌك ألمره  أّنه  يعلم  مَلن  يذّل  اخلالق وحده. واإلنسان  ليس ألحٍد غري  عليه، وهذا 
عليه، وهذا أيًضا ليس ألحٍد غري اخلالق ، وهذه هي العبودّية يف احلقيقة ول يشء غري ذلك، 
ُيعظمونه  مَلن  عبيٌد  النهاية  يف  فهم  كذلك،  ليسوا  أهّنم  زعموا  مْهام  عبيًدا  دائاًم  الناس  كان  وهلذا 
ويطلبون رضواَنه، لكنّهم قد هيتدون لإلله احلّق الذي يستحّق أن نتوّجه إليه هبذه العبودّية وهو 
ظلاًم  اخلالق  صفات  عليها  خيلعون  اهلل  دون  من  آهلة  فيّتخذون  هيتدون  ل  قْد  أو  وحده،  اخلالق 

واّتباًعا للهوى أو جهاًل، وهذا يمكن تلخيُصه يف قول ابن القيم)1): 
له ُخلقوا� الذي� الِرّق� من� والّشيطاِنَهربوا� النفِس� بِرق� فُبلوا�

فالتأّمل لصفات اخلالق ولطبيعة وفطرة اإلنسان يقودنا تلقائيًّا إىل قول ل إله إّل اهلل؛ ألّنه إذا 
كان اخلالق وحده هو املّتصف بالكامل امُلطلق وباملِنّة الّتامة عليك فقد فطرنا عىل حمّبته والّذل له، 

البيت رقم )22( من نونّية ابن القيم.  (1(
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وهذا يلزم منه طلب رضوانه واخلوف من عقابه، فكيف نعلم ما ُيريض اهلل وما ُيسخطه يف كّل 
حركٍة وسكنة من تفاصيل حياتنا من غري إرسال الرسل وإنزاِل الكتب؟ هذا حُمال. ولو علمنا 
بعقولنا وفطرتنا أّن اهلل حُيّب اخلري ويكره الرّش، فهذا غري كاٍف عند التطبيق يف حياتِنا، فقد ُيقدم 
اإلنسان عىل أفعال الرّش ظنًّا منه أهّنا خري، وقد يعرض عن اخلري ظنًّا منه أّنه رّش، والعقول ختتلف 
يف تقدير هذه األمور، والفطرة تتبّدل وتتغرّي، فكيف يرتك اهلل البرشّية بدوِن نّص رشعي ثابٍت 
لرضوانِه،  املوصل  الّصحيح  الّطريَق  فيبصون  إليه  يرجعون  الذي  مرجعهم  هو  يكوُن  واضح 

واملوافق للحّق واخلري؟

3 - 4 -: مقتىض�صفة�احلكمة:

إذا كان اهلل مل ُيرِسل الرسل ومل ُينزل الكتب، فال يمكن أْن حياسبنا ألّننا مل نعلم ما ُيرضيه وما 
ُيسخطه، فعْن أّي يشء حياسبنا؟ فتكون هذه احلياة هي النهاية، ول حساب بعدها. ولزم ذلك 
أْن يستوي الظامل واملظلوم والقاتل واملقتول وامُلصِلح وامُلفِسد، وأْن يؤول كّل يشء وكّل معنى يف 
ا كبرًيا، فهذا نقٌص  هذا الكون إىل العبث، بل وُينسب هذا العبث إىل اخلالق تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
ُينّزه اهلل عنه، وقد فَطَرنا اهلل عىل أّن احلكمة ليست كالعبث، واإلفساد ليس كاإلصالح، قال تعاىل: 
﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ (

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾�)ص:�28�-�27(
وقال تعاىل: )﴿ڈژژڑڑککککگگگ
گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ
ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇ
ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىى

ائائەئەئوئ﴾)ال عمران: 190 - 193).

* * *





الفصُل الخامس
لماذا اإلسالم؟
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الفصُل الخامس
لماذا اإلسالم؟

 إذا أقّر اإلنساُن بوجود اخلالق، ثّم أقّر بإرساله للرسل، فسوُف يبدأ البحث عن الّدين احلّق. 
مردوخ....إلخ،  أم  بوذا  أم  كريشنا  أم  زيوس  إلٍه أعبد؟  أّي  َمن يقول لك:  وهنا غالًبا ما تسمع 

ويقول أيًضا: إّن هناك آالف�األديان فكيف يل أْن أعلم الّصواب؟ واجلواب عن ذلك هو: 

ليس هناك آلُف األديان وآلُف اآلهلة ول يشء، بل فقط اليهودّية�والنرصانّية�واإلسالم هي 
الّديانات الساموية، وأّما غريها من الّديانات فال تّدعي أهّنا رسالت من اخلالق، وإّنام فلسفات 
وضعّية لبعض األشخاص، لكْن عىل فرض أّن هناك آلَف الّديانات فعاًل فام هو دليُلنا يف البحث 

عن الّدين الصحيح؟ 

كانوا  الذين  قوَمه  حاّج  حي   - السالم  عليه   - إبراهيم  اهلل  نبي  قّصة  هنا  أستحرُض  سوف 
ُمقّرين بوجود اخلالق، لكنّهم ُيرشكون معه غريه، فبّي هلم اخلليل - عليه السالم - نقطة البداية 
التي  العقلّية والفطرّية  أْن يبدأ منها كّل باحث عن احلّق، واستعمَل يف ذلك احلُجج  التي ينبغي 
مل  وَمن  احلّق،  اإللُه  فهو  األْوصاف  هذه  عليه  اْنطبقت  فَمن  باأللوهية،  الّتصاف  ضوابَط  تضع 

تنطبْق عليهم هذه األوصاف فُهم آهلٌة باطلة.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿ تعاىل:  قال 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾�)األنعام:79�-�76(.

إليه  والتقّرب  لإلله  التعّبد  عىل  ُفطرنا  أّننا  وهو  )ڃچچچ(  األّول  فالّضابط 
والستعانة به يف كّل حلظة، فال يسُعني أْن أكون عبًدا لإللِه يف النّصف األّول من اليوم، ثّم أقيض 
يسمُع دعائي ول  يراين ول  عنّي ول  ويغيُب  يأفل  كان  فَمن  لإلله،  اآلخر يف غري حاجٍة  نصَفه 
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هْيديني، ول يقدر أْن يكون معي يف كّل حلظة، ويسمع دعائي يف كّل وقت؛ فهو ل يصلُح أن يكون 
إهلًا )وفق ما فطرت عليه(، وهذا نظرُي قوله ألبيه: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ﴾ }مريم:42{.
الّضابط�الثاين: ) ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ( حيث َمن ل يقدُر عىل 

الكالم واهلداية والبيان ل يستحّق األلوهّية، وهذا نظرُي قوله تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ےے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ڄ  }األعراف:148{، وقوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ۉ ې﴾ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ }يونس:35{.

الّضابط�الثالث:�

)گڳڳڳڳڱ( وهو أن اإلله جيب أْن يكون أكرَب من كّل يشء؛ ألّنه لو كان 
هناك َمن هو أكرب منه وَمن حييط به؛ فهذا نقٌص فيه، والفطرة حتّب األعظم، وحتّب الكامَل امُلطلق، فال 

يمكن حتقيق كامل احلّب والّذل )وكامل احلّب والّذل مها العبودية( إّل لألكرب واألكمل واألعظم.

فهذه األوصاف الفطرّية العقلّية ل تنطبق أبًدا عىل كّل املَِلل الوثنّية والرشكّية ملا فيها من اخّتاذ 
ا هلل، وهذا فيه انتقاٌص هلل سبحانه. واألمُر نفسه ينطبق  الرّشيك مع اهلل، وجْعل هذا الرّشيك ندًّ
عىل اليهودّية والنصانّية امُلحرفتي، فعندما تقرأ القرآن واإلنجيل والتوراة ستعلم أهّيا كالم ربك 
وخالقك الذي هو بكّل يشء عليم، وعىل كّل يشء قدير، وأهّيا كالم غريه، أو كالم حُمّرف تفوح 
منه رائحة كالم البرش بكّل وضوح، وتشّم فيه عدم تعظيم اهلل ونسبة النقائص إليه )وحاشاه( من 
ندٍم وعجز وخوف وبخل وجهل كام يف كتاب اليهود امُلحّرف، بل وجعلوا يعقوب  يصارع 
الّرب، وكذلك جعل الولد والّشبيه واملثيل هلل كام يف كتاب النّصارى، وهو سّب مبارش هلل كذلك 
ألّنك لو قلت عن الذي ليَس كمثله يشء إّن عيسى  ولده؛ فقد جعلت هلل شبيًها ومثياًل، فالولد 

ا كبرًيا. بضعٌة من أبيه؛ تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

فاألمُر يشبه متاًما كأّنك موّظف يف أحد املصارف املالّية، وجاءك يف الوقت نفسه عّدة أشخاص، 
كّل منهم حيمُل شيًكا بمبلغ مايّل يقول لك ارصْف هذا يل من حساب فالِن ابن فالن، فوجدت أنَت 
أّن الّتوقيعات خمتلفة يف الّشيكات مجيعها، فام عليك وقَتها إّل أن تطابق التوقيعات مع الّتوقيع املحفوظ 

عندك هلذا الّشخص الفالين صاحب احلساب، وستعرُف حينها َمن يف هؤلء الّصادق وَمن الكاذب.



205

بل وَمن ينظُر يف القرآن بصدٍق وجتّرد يعلم أّنه كالم اهلل، وليست عبقرّية شاعٍر أو فيلسوف 
أعجزت أهل زمانه؛ ألّن األفذاَذ يف أّي جمال يأتون بام ُيعجز غريهم، لكْن يظّل ما أتوا به من جنِس 
ما يأيت به غريهم، لكّن آيات األنبياء )ومن ضْمنها القرآن( ل تكون من جنس ما يأيت به اإلنس 
واجلّن، ولذلك تكون عالمة عىل اخلالق ، فخرق العادة ليس فيه سوى التفّوق عىل الناس 
أو عىل بعضهم، لكنّه يف النّهاية يمكُن وقوعه عىل يد شخٍص آخر من أهل الصنعة املعينة ونحوه؛ 
أسباب  استخداُمه من  ينبغي  ما  استخدام  إىل  النّهاية  أعجز غريه ُمضطّر يف  الذي  الفّذ  ألّن هذا 
ليصل إىل مثِل هذه النّتائج، أّما اآلية فهي تدّل عىل اّتصاف َمن أْرسلها بالقدرة الّتامة والعلم الّتام، 
وغري ذلك من صفات الكامل التي ل جتوز إّل يف حّق اخلالق، فكانت بذلك آية كاشفًة عن صفة 

ُمرسلها، فإذا رآها الناس علموا أهّنا من عند رهّبم.

فالقرآُن ليس من جنس كالم البرش، فهو كالم َمن هو بكّل يشء عليم، وعىل كّل يشء قدير، 
قال تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾ }الفرقان:6{ 
سبيل  وعىل  اهلل،  كالم  ألّنه  أحٌد  يستطيع  ولْن  مثله،  من  بسورة  يأيت  أن  أحٌد  يستطْع  مل  ولذلك 

التوضيح لالختالف بي القرآن وبي كالم البرش أرضُب عىل ذلك أمثلة:

�1-��أسلوُب�القرآن: وهنا ل أقصد أسلوَبه البالغي فقط والذي أعجَز أساطي العرب؛ وإّنام 
أقصد أسلوَبه الفريد يف ترسيخ املعاين، سواء كانت تلك املعاين عبارة عن عقائد وُحجٍج 
أو كانت مشاعر إنسانّية يعاجلها ويزّكيها، فلو قمنا باستقراِء الّتاريخ اإلسالمي سنجد 
أّن العقيدة اإلسالمّية الّصحيحة التي هي من حُمكامت الكتاب والسنة كانت - ومازالت 
ُحجًجا  فلكي تضع  زماٍن ومكان،  كّل  املتغرية يف  الشبهات  الرّد عىل  ومنبَع  - مصدَر 
الّشبهات وتدحضها؛ فهذه شمولّية زمانّية وفكرّية ل  ثابتة تناسب كّل أنواع  وبراهي 
املتلّقي  عىل  تسّد  لكي  األنفع  هي  امُلفصلة  احلُجج  فدائاًم  بمثلها،  يأيت  أْن  ألحد  يمكُن 
الّثغرات، لكن يف الوقت نفسه فهذا الّتفصيل جيعلها حمصورًة بإطار معّي ل تتعّداه كأهّنا 
ُرّكبت من أجل هذا اليشء فقط، وبتغرّيه حتتاج إىل إعادة تركيب احلُّجة بطريقة جديدة 
تذكر  بل  ذلك،  تفعل  ول  الّتفاصيل  تذكر  ل  القرآن  ُحجج  لكّن  امُلتغرّيات،  لتناسب 
األصل الذي لن يتغرّي أبًدا، أو الضابط الذي سيظّل ثابًتا مهام تكاثرْت وتنّوعت الّسبل 
اإلسالم  شيخ  يسّميه  كان  ما  األشياء(  حدوث� إثبات� يف� )الضابط� فمثاًل  له،  امُلهامجة 
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الفيزياء  ُتثار من  يرّد عىل شبهات كثرية  إثبات احلدوث)1) وهذا  القرآين يف  باألسلوب 
تعاىل:  قال  الّسببّية�واستحالة�هدمها(  بيان�معنى� )الضابط�يف� يف عصنا هذا. وكذلك 
﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾ }األنبياء:22{ فلو 
فرضنا وجوَد يشء يف أّي زمان ومكان ل حتكمه الّسببّية والقواني فسيكون هذا اليشء 
أو  أو نظام  أّي قانون آخَر  التجاوز عىل  طاغًيا عىل كّل يشء سواه، ومّلا منعه مانع من 
خصائص ليشء معّي، فسيكون متاًما كإله آخَر أراد نظاًما آخَر غري هذا النظام السببي 
الذي قدره اهلل، فبعْلمنا أّن هذا مل حيدث علمنا أّن هناك نظاًما واحًدا )فليس�هناك�يشء�
هذا  يف  واحد  قانوٍن  بوجود  فعْلمنا  إهلان(  هناك� )فليس� واحدة  وإرادة  النظام(  خارج�

الكون كاٍف إلثبات أّن الّسببّية حتكم كّل يشء من هذه املخلوقات.

بعمقها وسهولتها  تتمّيز  فهي  البرش،  ُحجج  جنس  من  ليست  القرآن  فُحجُج  أيًضا  كذلك 
وخلّوها من أّي مقتىض باطل، وهي أيًضا مرتابطة ومتكاملة، فكّل منها تقتيض األخرى، فأدّلة 
وإرسال  والعقاب،  والّثواب  احلساَب  تقتيض  ورمحته  وعلمه  وكامله  حكمته  وأدّلة  اهلل  وجود 

الرسل، وتكذيب الكّذابي ممّن اّدعوا الرسالة.

القرآُن له أيًضا أسلوٌب فريد يف خماطبة النفس البرشّية ويف تزكيتها، ففي قصص القرآن ترى 
خطوًطا ترسم اإلنسانّية بكّل ما فيها من خرٍي ورش، فتجد نفسك هناك وجتد حياَتك، وجتد الطريَق 
الذي ينبغي أْن تسري فيه، بل وجتد العقبات التي ستواجهك وجتد احللول، ولذلك كان كثرًيا ما 
ختتُم تلك القصص بآية تذّكر بنبوة حممد r؛ ألّن قصص القرآن ليست من جنس قصص البرش، 

ولذلك نقرؤها آلف املّرات بدون أْن نمّل منها، بل نتعّلم منها اجلديد كّلام تدّبرناها. 

تستحدث عىل  تتناقض، ول  ل  فهي  البرش  ليست من جنس ترشيعات  القرآن  2 -  ترشيعات 
لكّل  ومناسبة  وشاملة  حكيمة  هي  وكذلك  حكمها،  الرّشيعة  يف  جيدون  ل  مسألة  النّاس 
زماٍن ومكان، فمثاًل جتد األمَر بصلة األرحام ل خيربك كيف تفعُل ذلك، ول كم مّرة؛ وإّنام 
يرتكها مفتوحة بعد الّتعريف هبا كعبادٍة مثل الّصالة والّصيام لكنّه ترك تفاصيلها للُعرف، 
وذلك ألّن طباع الناس ختتلف، فهذا يمكن أن تصله باملال، وآخر بالكلمة الطيبة، وهكذا. 

فهذا ترشيع يف غاية احلكمِة ألّنه ُيضّيق ما ينبغي تضييقه، وُيوّسع ما ينبغي توسيعه. 

انظر: درء التعارض، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )5 - 294).  (1(
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أيًضا ُيرُس األحكام الرشعّية وتغطيتها حلياة الناس يف كّل زمان ومكان كان حيتاج إىل مئات 
بكّل  بذْكر مواضيَع متاميزة، وعّلة اللتحاق  الكتاب والّسنة كّل يشء  املجّلدات، لكنك جتد يف 

موضوع فيها، فإْن حتّققت العّلة كان احلكم، وإِن اْنتفت العّلة زال احلكم.

الذي  أثره  إّن  بل  بالّتكرار،  ُيَمّل  الذي  الشعر  تأثري  جنِس  من  ليس  القلوب  يف  3 -  تأثرُيه 
بّي  أن  فبعد  البرش،  أّنه ليس من جنس كالم  دليٌل يوّضح  يعرفه كّل مسلم مؤمن هو 
أْن  ُيفرتض  العليم احلكيم. كان  إّل  أحد  يقدر عليه  بام ل  الباطَل  احلّق وأزهَق  القرآُن 
ينتهي األمر عند هذا احلّد، فَمن فهم تلَك احلُجج فلن يضّل بعد ذلك، فإذا بالقرآن يأمر 
بأشياء كالّصالة والّصيام وصلة األرحام وكفالة األيتام، وخيربك أّن إيامَنك يزيد بذلك، 

فام عالقة هذه األشياء بفكرة جمّردة يف ذهنك؟

الوالدين،  وعقوق  اخلُلق  وسوء  والرّسقة  والّربا  والكذب  كالّزنى  أشياَء  عن  َينهى  ثّم 
وتقع  باملعايص،  اإليامن  يف  النّقص  بالفعل  فيقع  ذلك،  فعلت  إذا  ينقص  إيامنك  أّن  وحُيّذرك 
بالفعل الّزيادة يف اإليامن بالّطاعات، واملسلمون يشهدون عىل ذلك ويشعرون بزيادة اإليامن 
ونقصه يف قلوهبم، ثّم خيربك القرآُن أّن َمن أعرض عنه لدرجة أْن ُيعاقب باحلرمان من اإليامن، 
 ولو كان من أذكى النّاس فلن ُيبص احلقائق والرباهَي بعدما علم احلّق وظهر له، يقول تعاىل:
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾ }األنفال:24{. وربام جتده يموت يف النهاية يف 
سبيل بقرٍة يعبدها، فمثل هذا اخلرب ل يمكن أْن خُيرب به إّل َمن كان بكّل يشء علياًم، وعىل كّل 
يشء قديًرا، وإّل فقد كان املفرتض أْن يكون اإليامن عبارًة عن معرفة جُمّردة ل تزيد ول تنقص، 
وحّتى لو زادت ونقصت فسيكون هذا باألسباب املعرفّية، وليس بعبادات منفصلة متاًما عن 

تلك األسباب املعرفية. 

التي ختطئ وتصيب، وتأيت بكلمٍة صدٍق ومائة  4 -  إخباُره بالغيب ليس من جنْس الكهانة 
كذبة يف اخلرب نفسه. فرغَم وجود الكثري من أخبار الغيب عن املايض واملستقبل التي أخرب 
هبا القرآُن إّل أهّنا كّلها صادقة، ومن أشهر ذلك إخباُر القرآن بأّن الّروم سَيغلبون الفرس 

يف بضع سني )من 3 إىل 9 سنوات( قال تعاىل: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
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ذكرها  التي  املّدة  يف  بالفعل  ذلك  وقع  وقد   )4 �- �2 )الروم� �﴾ ې ې ى 
القرآن، وقد كانت هذه النّبوءة مشهورة معلومة سمَع هبا اجلميع، وراهن عليها املرشكون 

. أبا بكر الصديق

وألّن املكتبة اإلسالمّية غنّية بالكتب التي تتناول وجوه اإلعجاز القرآين، ودلئل النبوة فسوف 
أكتفي هبذا القدر.



الفصُل الّسادس

مرحلُة ما بعد الّدليل
)مباحثُ فلسفّية وشرعّية متفرقة(
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الفصُل الّسادس
مرحلُة ما بعد الّدليل

)مباحثُ فلسفّية وشرعّية متفرقة(

القضايا التي سوَف نتناولها في هذا الفصل ليس فيها شيٌء يقدُح في أصل أدّلة اإليمان، 
وبين  بينه  يحول  اإلنسان شيء  قلب  في  يكون  فقد  الّدليل،  بعَد  ما  بمرحلة  ولذلك سّميتها 
تقدُح  ل  قلبه  في  التي  الّشبهة  هذه  وأّن  صحيحة،  اإليمان  أدّلة  أّن  يعلم  أّنه  رغم  اإليمان، 
هذه  أّن  بذلك  أقصُد  ول  العاطفي«  »اإللحاد� عليها  يطلق  الحالة  وهذه  اإليمان.  أصول  في 
القضايا تافهة ل ينبغي معالجُتها أو الرّد على تساؤلتها. وإّنما أقصد أّنه كان ينبغي على َمن 
لم يجْد جواًبا صحيًحا على مثل هذه الّتساؤلت أو اإلشكالت أْن يرّدها إلى أدّلة اإليمان 
الّصحيحة التي عنده، فتكون أدّلة اإليمان هنا بمنزلة الُمحكمات التي ترّد إليها الُمتشابهات، 
فيبقى المرء على إيمانِه الذي يعلم دليَل صّحته رغم وجود تلك المنّغصات. لكْن أْن يفعل 
العكس فيرّد أدّلة اإليمان إلى تلك الشبهات التي ل تنقض األصول، فهذا تصّرف عاطفي أو 
اّتباع للهوى، ول يمكن أن يكون أبًدا تصّرًفا منطقيًّا صحيًحا له مبّرراته، وعلى الّطرف اآلخر 
أعتبر هذه  الالدينّية، ولكنّني ل  الفكرّية  المنظومة  قبَح وتناقَض  أتناول قضايا تظهر  فسوف 
النّتيجة دلياًل مستقالًّ على بطالن الالدينّية يمكن العتماد عليه بمعزٍل عن األدّلة التي أثرتها 

في الفصول السابقة. 
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1 - ما هو الرّد على مشكلة الّشر Evil problem؟

هذا�املخّطط�شكل�)41(�يبنّي�ما�هو�املقصود�بالشبهة�املعروفة�بمشكلة�الّش:

شكل )41(

الرّد على مشكلة الّشر:

* الّسؤال�األّول: الرّش موجود؟

إجابُة املخّطط هي: 

2 - ل. 1 - نعم.   

ا؛ ألّنه يرتّتب عليه من اخلري ما هو أعظم، ممّا  إجابُتنا�هي: نعم، لكن خلق اهلل للرّش ليس رشًّ
ل َمن يستحّق اخلري أنواًعا من  جيعل املحّصلة خرًيا، وممّا حيّقق حكاًم كثرية من هذا الّتقدير بأْن حُيصيِّ
ل َمن  اخلري ل يمكن حتصيلها إّل بمواجهة الرّش والّصرب عليه والترّضر منه ومقاومته، وأْن حُيصيِّ

يستحّق العقاب أنواع العقاب التي ل حتصل إّل بفعله للرّش بإرادته.
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* الّسؤال�الّثاين: هل يستطيع اهلل منَع الرّش؟

إجابُة املخّطط هي:

2 - ل. 1 - نعم.   

إجابُتنا�هي: نعم، يقدر عىل منع الرّش فهو عىل كّل يشء قدير، لكنّه ل يريد ذلك ملا يرتّتب عىل 
وجود الرّش َمن حكم كام بّينت.

* الّسؤال�الّثالث: هل يعلم اهلل بجميع الرّشّ املوجود؟

إجابُة املخّطط هي:

2 - ل. 1 - نعم.   

إجابُتنا�هي: نعم يعلم؛ فهو بكّل يشء عليم.

* الّسؤال�الّرابع: هل يريد اهلل منع مجيع الرّش؟

إجابُة املخّطط هي:

1 - نعم )فلامذا هناك رّش إًذا(. 

ا(. 2 - ل )إًذا اهلل ليس رحياًم وخرّيً

إجابُتنا�هي: ل؛ ألّنه لو منع الرّش ملا حصل مَلن يستحّق اخلري أنواٌع من اخلري متعّلقة بمواجهته 
للرّش، وملا حصل مَلن يستحّق العقاب أنواٌع من العقاب متعّلقة باختياره لفعل الرّش، ومتّكنه من 
ذلك؛ ألّنه لو حاسبه عىل ما مل ُيِرْده وما مل يفعْله ملا كان عادًل، وهبذا يتبّي أّن من رمحته بَمن ُهم 
أهٌل للّرمحة، وِمن عدله بَمن ُهم أهل للعذاب والعقاب، أْن يرتك للرّش الفرصة يف الّظهور، وليس 

كام زعم املخّطط.

* الّسؤال�اخلامس: فلامذا هناك رّش؟

إجابُة املخّطط هي:

1 - لختبارنا )إذا كان اهللُ كيلَّ العلم؛ فسيعلم ما كنّا سنفعُله إذا اختربنا؛ لذلك ل حاجة 
لختبارنا(.
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 2 - بسبب الّشيطان )إذا كان اهلل كيلَّ القدرة فسوف يستطيُع القضاء عىل الشيطان(.

إجابُتنا�هي: لختبارنا وللِحكم التي ذكرناها، واهلل يعلم ماذا سنفعُل ألّنه بكّل يشء عليم، 
وهو مل خيتربنا ليعلم ذلك كام زعم املخّطط، وإّنام العّلة من اختبارنا هي )إظهار�تلك�األعامل( لُتقام 
فينا، فالختبار  األزيّل  اهلل  بعلم  احلقيقّية، وليس  احلّرة  بإرادتنا  أّننا عملناه  بام علمنا  احلُّجة  علينا 
إلقامة احلُّجة علينا، وليس إلكساب َمن أحاَط بكّل يشء علاًم شيًئا جديًدا من العلم مل يكْن يعلمه.

* الّسؤال�الّسادس: هل يستطيع اهلل خلَق كوٍن بدون رّش؟

إجابُة املخّطط هي:

2 - ل. 1 - نعم.   

إجابُتنا�هي: نعم

* الّسؤال�الّسابع: ملاذا مل خيلْق كوًنا بدون رّش؟

إجابُة املخّطط هي:

إذا اختربنا؛ لذلك ل حاجة  كنّا سنفعله  ما  العلم فسيعلم  )إذا كان اهلل كيلَّ  1 - لختبارنا 
لختبارنا(.

2 - ليعطينا حرّية الختيار.

إجابُتنا�هي: اخلياران مًعا، وغريمها أيًضا من احِلكم والعرتاض الذي ذكره عىل اخليار األّول 
تّم الّرد عليه يف إجابة الّسؤال اخلامس.

* الّسؤال�الّثامن: هل يستطيع اهلل خلَق كْوٍن مع وجود حرّية الختيار، وبدون وجود رّش؟

إجابُة املخّطط هي:

1 - نعم )ملاذا مل خيلق كوًنا بدون رّش(.

2 - ل )إًذا اهلل ليس كيلَّ القدرة(.

ذاته،  يف  مستحيل  أو  حُمال  أّنه  )أي  له  معنى  ل  لغٌو  ألّنه  »ل«؛  ول  »نعم«  ل  إجابُتنا�هي: 
ولذلك ُيسّمونه بالّسؤال امُلفّخخ(؛ ألّن املعنى احلقيقي للّسؤال هو: »هل�يستطيع�اهلل�خلَق�كْوٍن�
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بحرّية�االختيار�بني�اخلري�والّش�ولكْن�بدون�حرّية�اختيار�للّش؟« فهذا إثباٌت لوجود حرّية اختيار 
الرّش ثّم نفي هلا، فتكون املحّصلة صفًرا، فعندما يستطيع هؤلء أْن يأتوا بسؤاٍل صحيح فنأتيهم 

باجلواب.

وأخرًيا، سؤاٌل مفتوح منّا هلؤلء:

اذكْر فرًقا واحًدا بي اخلري والرّش من منظورك املادي اإلحلادي؟ 

2 - الحّل المادي لمشكلة الشّر: هل هو اإللحاد أم الّسادّية؟

عندما يرى اإلنسان آلَم النّاس واحليوانات من حوله وعذاهَبم املعنوي أو احلّس فإّنه يشعر 
بأمل ومرارة بسبب ذلك، ويوّد لو أّنه يغرّي هذا ولْو عىل حساب مصلحته الّشخصّية ملا خلق اهلل يف 
قلبه من رمحة وحمّبة للخري، ولعّله يتساءل ملاذا مل يمنِع اهللُ هذا وهو عىل كّل يشء قدير، وهو أرحُم 

من عباده بعباده بال شّك، إذ هو َمن خلق يف قلوبنا تلك الّرمحة؟

ويأتيه اجلواُب املنطقي بأّن هلل إرادة رشعّية وإرادة كونّية، فاألوىل تعني ما حُيّبه اهلل، والثانّية 
جيُب  ل  لكن  وقوَعه،  أراد  اهلل  يكون  أْن  جيب  الّدنيا  هذه  يف  يقُع  فام  وقوعه،  اهلل  قّدر  ما  تعني 
بالرّضورة أن يكون أحّب وقوعه ألّنه قد ُيقّدر وقوع ما ل حُيّب من أجل حكمة معّينة مثل ابتالء 
النّاس يف هذه الّدار، أو من أجل متكينهم من حرّية الختيار التي سيرتّتب عليها جزاٌء وحساٌب 
ا هلذه  يف الدار اآلخرة، إىل غرِي ذلك من األسباب املنطقّية التي هي حلول صحيحة معقولة جدًّ
املشكلة لنا كمؤمني، لكّن امللحد الذي يلحُد بسبِب هذه املشكلة، والذي ل يقبُل هذه احللول 
التي قّدمها اإلسالُم؛ يقع يف تناقض عظيم ألّنه يكفر باهلل ألنه ُيّص عىل عدم فْهم ما قاله الّدين، 
وُيّص عىل أّن اهلل أحّب الرّش، وبالّتايل فهو يكفر بوجود اخلالق )رغم�أّن�مشكلة�الّش�ال�تقدُح�يف�
أدّلة�وجود�اخلالق�أصال( ويرفض عبادته، يف حي أّنه كان ينبغي عليه أْن يعيد النّظر يف معنى الرّش 
نفسه ألّنه إذا كنّا نكره الرّش، ونحّب اخلري بفطرتنا التي نعلم أهّنا صحيحة ألّن اهلل هو الذي فطرنا 
عليها، ثّم ألّن اهلل أرسل لنا يف رسالته ما يؤّكد أّنه حيّب اخلري ويكره الرشذ، ويأمرنا بأْن نفعل 
هذا أيًضا، ويعُدنا باجلزاء األوىف يف اآلخرة. فبالنّسبة للملحِد الذي كفَر باهلل وبالفطرة وباليوم 
برؤية معاناة  للرّش وتأمّله  النظر يف كرِهه  يعيد  ينبغي عليه أن  باملادّية  إّل  اآلخر، والذي ل يؤمن 
الناس املعنوّية أو احلسّية وإحلاق الرّضر هبم؛ ألّن هذا الُكره للرّش ليس له أّي معنى من وجهِة 
النّظر املادّية التي أصبح ينتمي إليها حي قّرر أْن يكون ملحًدا، بل قد يكون »التلّذذ« هبذه الرّشور 
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أنسَب له بكثري، وأكثر تكّيًفا مع الطبيعة، وذلك ألّن الداروينّية ختربك أّن األفراد يتصارعون من 
التأمّل لعذاب النّاس حقيقيًّا وعميًقا صادًقا فعاًل  أجل حتصيل منافعهم الشخصية، فإْن كان هذا 
عند امللحد؛ فهو بال شّك خارس، وأقّل تكّيًفا وصالحّية من الّسادّيي Sadistic الذين يتلّذذون 
انسجاًما  أكثر  وهم بال شّك  يتأمّلون،� الناس  برؤّية  أو  ا،  ا وجسديًّ الناس معنويًّ بإذلل وبتعذيب 
مع املادّية وقواني الطبيعة والّداروينية، إذ إّن الّصاع مع اآلخرين من أجل املصلحة الشخصّية 
الذي ُيفرتض أّنه رّس احلياة وسبُب وجودها، ل شّك سيكون له تبعاٌت سلبّية عىل الغري، فهناك 
ترابٌط بي املصلحة الّشخصّية وبي إحلاق الرّضر بالغري، فال شّك أّن التأمل آللم النّاس ُيعّد عقبة 
ينبغي التخّلص منها، والسادّية هي اعتباُر أّن هذا الرّضر الذي أصاب اآلخرين هو نفسه مصلحة 
شخصية، فال شّك أّن هذه عالمة صحة يف املذهب املادّي، وعالمة تعاٍف من أْوهام ميتافيزيقّية 
غيبّية ل معنى هلا، فالسادّية هي البُن الباّر هلذه النظرة املادية، وهي احلّل املادّي الّصحيح ملشكلة 
بل  املادية،  النظر  الغري من وجهة  بسبب وقوعه عىل  والّتأمل  الرّش  لكراهّية  إّنه ل معنى  إْذ  الرّش، 
التلّذذ هبا  املآيس والرّشور يف  يمكننا الستفادة من هذه  أّنه  نتأمّل من مشاهدة ذلك يف حِي  ملاذا 

والستمتاع بمشاهدهتا؟ 

فأرجو أْن يتأّمل كّل ملحٍد هذا األمر جيًدا قبل أن يضحك عىل نفِسه وعىل غريه بأّن سبب 
إحلاده هو اإلنسانّية املفرطة والّرمحة بالغري، أو ما ُيعرف عموًما بمشكلة الرّش؛ ألّن هذا تناقٌض كام 
بينّا، ولعّل هذا هو الّسبب يف التصاق الشيوعّية بقتل املاليي والقسوة التي جتاوزت كّل التصّورات 

من رموز اإلحلاِد الذين طّبقوا ما آمنوا به عىل أرض الواقع مثل ستالي وماوتس تونغ، وغريمها.

إًذا عندما تتأمّل وتستقبح الرّشور واملآيس من حولك فأماَمك خياران ل ثالَث هلام:

األّول هو: أْن تنطلق من فطرتك وإنسانيتك التي ختربك بأّن الرّش قبيح، وتعلم أّن َمن غرز 
فيك ذلك هو أْوىل منك باستقباحه، وهذا هو املنطق اإلسالمي.

الّثاين هو: أْن تنطلق من الفكر املادّي فتجد أنه ل يوجد أّي سبٍب جيعلك تستقبح وقوَع الرّش 
عىل هؤلء، بل رّبام يوجد ما يدفعك إىل إحداثِه هبم، أو عىل األقّل دفع األمل عن نفِسك، واستبداله 

.Sadism بالتلّذذ والتمّتع هبذه املآيس، وهذه هي الّسادّية

ا متأمًلا ملا يقع للنّاس من رشور وعذاٍب )ملحًدا بسبب مشكلة الرّش( فهذا  أّما أن تكون ماديًّ
تناقض ل معنى له.
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أو بعبارة أخرى، كّل شخص فينا عندما يتفّكر يف الرّش يكوُن أمامه طريقان: إّما أن يكون 
ا. لكن ل يمكُن أبًدا أْن يكون ملحًدا مرهَف املشاعر، سبب إحلاده هو مشكلة  مؤمنًا أو يكون ساديًّ

الرّش.

3 - لماذا كّل مآسي المسلمين اليوم، أليس فيهم مَن يستحقّ التّمكين؟

عندما متّر عىل قول اهلل  يف سورة القصص: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ }القصص:9{ تتذّكر أّن هناك موضًعا آخَر 

يف القرآن قرأت فيه اجلملة نفسها، وهو يف سورة يوسف: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴾ }يوسف:21{ وهذا 
قد يدفعك إىل طلب الّرابط الذي يربُط بي القّصتي وبي هذا املوضع يف القّصتي حتديًدا. وبعد 
تأّمل يسرٍي يظهر لك رسٌّ عظيم من سنن اهلل يف النص والّتمكي، وهذا الرّسّ هو اجلواب عىل سؤال 
كيف يقع الّتمكي والنص للحّق عىل الباطل؟ وكذلك هو اجلواب عىل سؤاِل ملاذا كّل هذه املآيس 

والّشدائد يف حياة املسلمي؟

 أراد أْن ُيمّكن ليوسف يف األرض،  ففي قّصة يوسف - عليه السالم - نرى أّن اهلل 
فكان ذلك بأْن جعله ُيولد ألحد ملوك األرض؟!!!

أيًضا، وعند ذكر  بأْن جعله مملوًكا، بل جعله مملوًكا ومسجوًنا   ل.. ل، عفًوا.. كان ذلك 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ   : اهلل  قال  الرّق  يف  وقوعه 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴾ }يوسف:21{
 مكنّا ليوسف يف األرض بأْن صار عبًدا مملوكًا؟!! نعم فهنا لفٌت لالنتباه بأّن هذه هي الوسيلة 

التي اختارها اهلل لوقوع الّتمكي.

 ثّم عندما تنظُر يف سورة القصص جتد أّن اهلل خُيرب عن إجرام فرعون، وخُيرب أّنه سبحانه وتعايل 
يريد أْن َيُمّن عىل هؤلء املستضعفي، ويريد أن ُيمّكن هلم يف األرض، قال تعاىل: ﴿ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
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ٱ ٻ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ )القصص: 4 - 6( حسنًا 
إًذا اآلية التي تليها ستكون بالّتأكيد أّن اهلل سرُيسل لفرعون نبيًّا عىل رأس جيش جّرار ليحّرر هؤلء 
الضعفاء من قبضته؟ أو ليدعوه للحّق فإّن أبى قاتله، وأهنى هذا البالء، وهذا الباطل الذي يرّوجه 
فرعون؟ خصوًصا أّن فرعون يزعم أّنه اإلله احلّق، ويستغّل سلطانه وقّوته يف ذلك فصار قهره جزًءا 
التي تيل هذه  القراءة جتُد اآليات  فتنهم فرعون؟ لكن عندما تكمل  إقامة احلُّجة عليه وعىل َمن  من 

اآليات السابقة هي قوُله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
9( سبحان اهلل! فقد أراد   - 7 ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ )القصص: 
اهلل أن ُيمكن لبني إرسائيل يف األرض فأرسل هلم طفاًل رضيًعا، بل ويف العام الذي يقتل فيه فرعوُن 
فرعون  يأخذه  لكي  إذا خافت عليه  البحر  تلقيه يف  أْن  أّم موسى  إىل  اهلل  أوحى  ثّم  الّذكور،  املواليَد 

نفسه!! فهذا جيعلك تقُف للتفّكر، فاألمور كّلها تسري عىل خالِف ما ُيمكن أن نتوّقعه أو نتصّوره.

كذلك نبّي اهلل لوط - عليه السالم - قْد جاءه النص يف صورٍة مل يتوّقعها، إْذ جاءته املالئكة يف صورة 
رجال صورهُتم شديدة اجلاَمل ممّا ُيبرّش بالّسوء الذي يمكن أن يقع من فّساق قومه، فكان يوُم النّص هو 
اليوَم الذي ظّن أّنه سيكوُن من أشّد األّيام عليه ألّن قومه سيفعلون الفاحشة هذه املّرة يف أضيافه، قال 

تعاىل: ﴿گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ﴾ }هود:77{.

بفتح مّكة حيث دخل  له  الّتمكي  يتكّرر األمر نفسه، فقد كان  النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص  ثّم يف قّصة 
النّاُس بعد ذلك يف دين اهلل أفواًجا، كام جاء يف سورة النص: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
الذي كان زلزاًل لكّل َمن حرضه ِمن كبار  فتُح مّكة بسبب صلح احلديبّية  ﴾. وكان  ڎ ڎ 
الّصحابة باستثناء أيب بكر.. مجيًعا هلول الرّشوط امُلجحفة التي ريض هبا النبُيملسو هيلع هللا ىلص، فَمن يشاهد هذه 
الواقعة يظّن أهّنا هناّية اإلسالم وأفول نجمه، فساّمها اهلل فتًحا، وأنزل سورَة الفتح، ثّم كان صلُح 
احلديبّية هو السبَب يف فتح مّكة بالفعل، فسبحاَن اهلل كان نُص النبي ومتكينُه بالّطريقة نفسها التي 

نَص هبا األنبياء من قبله، وكأهّنا سنة اهلل يف إحقاق احلّق، واهلل أعلم.
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وهذا�له�فوائد:

1 -  إظهار القدرة؛ ألّن الّتمكي لو كان بأسباب ُمعتادة ملا كان هناك آية يف متكي األنبياء واملرسلي 
وأهل احلّق من أتباعهم، أّما لو كان النّص خيرج من الّضعف الّتام فهذه آية ظاهرة.

ا عظياًم أمامنا، فال  الباطل قويًّ الباطل مهام كان  أّن اهلل سيحّق احلّق وسيبطُل  2 -  أْن نعتقد 
نفقد األمل أبًدا مهام كانِت الّظروف من حولنا، فقد يكون يوُم النّص هو اليوم الذي نظّن 
أّنه سيكون أسوأ أّيام حياتنا، ولْول أّن اهلل قدر تلك الّسنة يف حياة األنبياء والّصاحلي 

واملؤمني، ملا حصلنا تلك الفائدة. 

3 - أْن نحّقق عبادة�الّصرب، والتي هي صنُو اليقي يف حياة املسلم، فالّصرُب ليس استثناء أبًدا، 
بل هو مالزم للمسلم دائاًم، فنحُن نصرب عىل طاعة اهلل، ونصرب عن معصيته، ونصرب كذلك عىل 
أقداِر اهلل املؤملة، فاملسلُم يتقّلب دائاًم يف منازل الّصرب، ولذلك جتد القرآن يذكر الّصرب عىل أّنه ركن 
أسايّس يف حياة املؤمني ل يفارقهم حّتى يالقوا رهّبم. وكذلك يذكره عىل أّنه مفتاح النّص، كام 
جاء يف احلديث )اعلْم�أّن�النّرص�مع�الصرب،�وأّن�الفرج�مع�الكرب،�وأّن�مع�العرس�يرًسا))1). وهذه 
اجلزئّية هي إجابة سؤال ملاذا كّل هذه املآيس والّشدائد يف حياة املسلمي، واجلواب هو: لتحقيق 
عبادة الّصرب، فلو مل توجد الّصعاب والشدائد فلْن يوجَد ما نصرب عليه، ولو مل يكْن حتقيق الّصرب 

من أهّم الغايات ملا جعله الرّشع مالزًما حلياة املؤمن هبذه الطريقة: 

تعاىل: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  قال   -  
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ )األعراف: 127 - 128).

تعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  قال   - 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴾ }األعراف:137{.
 ﴾ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعاىل:  قال   -  

}الفرقان:75{.

صححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )2))2(، وفي صحيح الجامع رقم ))0))).  (1(
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 - قال تعاىل: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ 
}السجدة:24{.

 - قال تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ }الرعد:24{.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعاىل:  قال   -  
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ }البقرة:214{.

 - قال تعاىل: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 
}آل�عمران:142{.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  قال   -  
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ )العص: 1 - 3).

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ تعاىل:  قال   -  
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ
ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک
گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں
ںڻڻڻڻۀۀہہہہھ
ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ

ۆۆۈۈٴۇۋۋ﴾ )البقرة: 249 - 251).
 - قال تعاىل: ﴿ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ
ۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ

ۆئۈئۈئېئېئېئ﴾ )آل عمران: 146 - 147 ).
4 - هل اإللحاُد عدّو الوثنّية أم أنّه ابنها البار ؟

للوْهلة األوىل قد يظّن البعُض أّن اإلحلاد وليد عصنا احلديث، وأّنه مضاّد الوثنّية التي كانت 
متفّشية يف العصور القديمة، وهذا التضاّد نابٌع من كْون اإلحلاد عبارة عن نفي وجوِد اخلالق أو أّي 
إله، والوثنّية هي عبادة آهلة متعّددة. فكأهّنام عىل طريف نقيض، وهناك َمن يرّوج لذلك عىل أّنه إحدى 
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مناقِب اإلحلاد، وجيعل اإلحلاد نتيجة لزيادة العلم، وجيعل الوثنّيَة مرادفة ملفهوم العبادة والتعّبد، 
النتيجة هي أّنك ستتخّلص من فكرة العبودّية كّلام التصقت أكثر بالعلوم احلديثة، لكّن  فتكون 
احلقيقة ليست كذلك، فاإلحلاد هو تقديُس الّطبيعة سلًبا )بشكٍل ضمنّي بنسبة كّل الوجود إليها، 
وهذا الّتقديس نوٌع من أنواع العبادة بال شّك( أو إجياًبا )بوجود مشاعر الّتعظيم لقوى الطبيعة 
بالفعل داخل الشخص، أو بذْكر ذلك، واإلعالن عنه، وهذه عبادة رصحية(، وهذا القسم األخري 
 Pantheism أو وحدة�الوجود، وليس هناك فرٌق تقريًبا بي Pantheism ُيعَرف أصحابه باسم
وAtheism لكْن يمكن أْن تقول إّن أصحاَب وحدة الوجود ُيْضفون ملسَة مَجال عىل معتقدهم 
اإلحلادّي امُلّر، فبدًل من أْن حتاول النتحار بعدما اعتقدت أّنه ل وجود للخالق؛ فوحدُة الوجود 
تقول لك ل؛ بل عليك أْن حتّب هذه النتيجة وحتتفي هبا، وهذه امُلعاجلة مفيدة بالّتأكيد للمالحدة 
األمر  امُلعاجلات سيكون  مثل هذه  فبدون  البرَشي،  مذهٌب غري صالح لالستخدام  اإلحلاد  ألّن 
ا عىل املالحدة، إًذا فاإلحلاُد ليس ختّلًصا من العبودّية كام يبدو، وإّنام هو أحُد أنواعها،  صعًبا جدًّ
 Naturalistic مثل األسامء  هذه  من ضمن  أخرى،  أسامء  له  الفكَر  هذا  أّن  األمر  يف  املثري  لكّن 
املالحدة� أو   Pagan Atheists باسم أيًضا  ُيعرفون  وهؤلء  الطبيعية،  الوثنّية� أو   paganism

الوثنّيني، وهذا شعارهم )شكل 42( الذي يوحي بأّن اإلحلاد والوثنّية وجهان لعملة واحدة.

شكل )42(
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ويقول Stifyn Emrys أحد ُمنّظري هذا الفكر يف مقال )1) له بعنوان »هل�يمكن�أْن�يكون�
املالحدة�وثنّيني«: إّنه ل يوجد أّي إشكال يف كْون امللحد وثنيًّا، وكْون الوثني ملحًدا، ويستشهد 
87 % يعتربون أّن الوثنّية هي  باستطالع أجرَي عىل اإلنرتنت عن مفهوم الوثنّية وكانت نتيجته 

تقديس الّطبيعة يف مقابل 10 % فقط يعتقدون أهّنا عبادة اآلهلة.

واحلقيقة أّن الوثنّية يف مفهومها العميق هي تقديس الّطبيعة فعاًل، واخّتاذ رموٍز لتلك الّظواهر 
الطبيعّية نفسها أو رموٍز لفْهِمنا هلا، فتجد إلَه الشمس والقمر واألنوثة واحلرب، وما إىل ذلك، 
وجتُد هذا ممزوًجا بالّسخط والتمّرد واخلوف والّطمع يف صورة مهجّية بعيدة كّل البعد عن الّتقديس 
الديني هلل  يف اإلسالم، فقد كان مرشكو قريش يسّبون اهلل رغم أهّنم يعتقدون أّنه اخلالق، 

وأّنه أحد اآلهلة، قال تعاىل: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ }األنعام:108{. فإذا نظرت 
للوثنّية بعمق جتُد أهّنا مزيج من الِكرب والّضعف والتمّرد والستجداء، فاإلنساُن يعرف أّنه مقهوٌر 
ذليل ضعيف، حمتاج للمساعدة، سواء من القوى الطبيعّية التي سخرها له اهلل أو سّخرها له عقُله، 
أو من املصادفة الّسعيدة، أو أي يشء. ويف الوقت نفِسه هو ساخٌط عىل هذا الوضع، ويرى أّنه ما 
كان ينبغي أْن يكون هبذا الّذل والّضعف الّدائمي، وما الوثنّية إّل تصويٌر هلذا املْشهد امللحمي، 
فقد صنع اإلنسان الوثني اآلهلَة ليعرّب عن هذا الصاع الذي بداخله، فِمن الّسذاجة أْن نظّن أّن 
الوثنّية عبارة عن تقديٍس حقيقي هلذه اآلهلة أو تقديس مماثل لتقديسنا وعبادتنا هللU، وإّنام حّظها 
ا  من الّتقديس هو فقط حّظ اإلنسان من الضعف واحلاجة إىل املساعدة، ثّم ستلعُب اآللة دوًرا هامًّ
أيًضا يف تلك املرْسحّية بعد ذلك، حيث سيجُد اإلنسان َمن يصّب عليه غضبه إذا فاته ما يريد، 
وسيجد - أيًضا - الّرمز الذي يعرّب عن كرْبه وفْخره إذا حصل له ما يريد، فاآلهلة يف الوثنّية ما هي 
إّل مرآٌة هلذا الكرب والّسخط اإلنساين، وهذا نفسه هو املعتقُد اإلحلادي نحو الطبيعة؛ فهي تقهره 
ا  حقًّ فهام  وعلمه،  عقله  بذلك  ليعظم  ويعّظمها  هبا  فيحتفي  شيًئا  منها  حُيّقق  ثّم  ويثور،  فيسخط 
وْجهان لعملٍة واحدة، أو يمكنك أْن تقول إّن اإلحلاد هو وثنّية اليوم، إًذا فاإلحلاد ليس ختّلًصا من 
العبودّية يف احلقيقة، وكذلك الوثنّية ليست حتقيًقا للعبودّية بمعناها الّصحيح، فإذا دّققت النظر 

مقال بعنوانCan atheists be Pagans? على موقع:  (1(
humanisticpaganism.com
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جتد أّن املفهومي متداخالن إىل حّد كبري، وجتد أّن إحلاَد اليوم ما هو إّل صورة مكّررة من وثنّية 
القرون الغابرة، وخرُي جتسيد هلذا املشهد الوثني اإلحلادّي امليلء بالّسخط والكرْب والتمّرد والذّل 
يف الوقت نفسه، هو كلامت قصيدة أوفورتونا O Fortuna وهي أوىل خمطوطاِت قصائد كارمينا 

بورانا )الّشكل 43 هو خمطوطة أوفورتونا(

شكل )43(

امليالدي،  عرش  الّثالث  القرن  إىل  ترجُع  املصدر  جمهولة  وثنّية  قصائٍد  جمموعة  هي  والتي 
منها  األّول  اجلزء  لكن  واجلنس،  والنّساء  اخلمر  عن  وحديٌث  وزندقة،  جمون  كّلها  والقصائد 
املسّمى بأوفورتونا يعرّب عن مشكلة الرّش )وهي من أشهر أسباب اإلحلاد( يف صورة خماطبة إله 
فيه  ويظهر  إلهلهم،  متعّبدين  من  وثني  خطاب  وهو  واإلغريق،  الّرومان  عند  »فورتونا«  القدر 
الفرُق الّشاسع بي مفهوم العبادة يف اإلسالم ومفهوم العبادة يف الوثنية؛ ألّنه خطاٌب كّله سّب 
وكراهية وانتقاٌص هلذا اإلله، وهو يف الوقت نفسه طرٌح ملشكلة الرّش بالطريقة اإلحلادّية، ولعّل 
كثرًيا منّا يعرف هذا املقطع، لكن مل يبحْث عن معاين كلامته الالتينية، فمنذ أْن قاَم كارل أورف 
بتلحي بعض قصائد كارمينا بورانا يف ثالثينّيات القرن املايض أصبحت واحدًة من أشهر املقاطع 

املوسيقّية امللحمّية يف العامل.
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5 - لماذا نقول إنّه ال أخالق بدون دين؟

يمكن أْن يوجد لدينّي عنده أخالق، لكّن هذه األخالق ل يمكُن أْن يكون هلا أصٌل 
يف الالدينية، أي إّنه إذا كان املؤمُن سّيَئ اخللق فهو بذلك خمالٌف لدينه، ويف اجلانب املقابل 
إذا كان الاّلديني حسن اخللق فهو بذلك خمالف لالدينّيتِه؛ ألّنه ل يوجد مرّبر حلسن اخللق 

يف الالدينية. 

وإْن كان كّل إنسان يوَلد ومعه رصيٌد كبري من األخالق يف فطرتِه، فعىل الالديني أْن يتخّلص 
من هذا الرصيد األخالقي غري امُلرّبر كام يتخّلص من أّي فكرة بدائّية غري مرّبرة عالقة يف ذهنه؛ ألّن 
هذا هو مقتىض الاّلدينية، والنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص مل يقْل ُبعثت ألبدأ األخالق، وإّنام قال: )إّنام�ُبعثت�ألمتّم�
يوجد  ل  دين  بدون  ألّنه  األخالق؛  لوجود  املرّبر  يعطي  الذي  هو  فالّدين  األخالق))1).  مكارم�
معنًى لإلبقاء عىل األخالق، فالّديُن هو الذي يعطيها املعنى، وهو الذي يبّي تفاصيلها املْجَملة، 

وهو الذي حيّث عليها، وذلك من عّدة وجوه:

1 -  فلول وجود اهلل، سبحانه وتعاىل، ملا كان هناك حّق مطلق، وإّنام سيكون كّل يشء نسبيًّا 
ألّنه ل مرجع ثابًتا ألّي يشء معنوي.

2 -  ولول وجوُد اليوم اآلخر لكان اللتزام باألخالق يمكن أْن يقال عليه - بكّل إنصاف - إّنه 
سَفٌه وغباء؛ ألّن هذه احلياة ستكون هي كّل يشء حينها، ولذلك قال تعاىل عّمن ل يؤمُن 

بيوم القيامة إّنه لن يطعم املسكي، ولن يعتني باليتيم: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
 ،)3  -  1 ﴾)املاعون:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعاىل:  وقال 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ )اإلنسان: 8 - 9).

التي ُتفّصل لإلنسان ما هو العمل األخالقي يف هذه اجلزئّية أو  3 -  ولول وجود الرّشيعة 
تلك ممّا قد خيفى عليه من الّتطبيقات؛ ألفسد اإلنساُن كثرًيا من حيث أراد اإلْصالح، 

فرّبام يقتل ويدّمر وهو يظّن أّن ما يفعله عمل أخالقي، وأّن هذا من اإلصالح. 

السلسلة الصحيحة رقم )45( )1/75).  (1(
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6 - ماذا قّدم الّديُن للبشرية؟

1 - عّرفهم الفرَق بينهم وبي احليوانات التي ل حتّركها إّل غرائزها.
2 - أمَرهم بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وهناهم عن الفْحشاء واملنكر والبغي.

3 - قّدم هلم الّطريَق الوحيد لتحصيل رضا رّب العاملي ودخول جنّته يف الدنيا واآلخرة.
التي  العدمّية  من  ونّجاهم  املصري،  أين  وإىل  خلقهم،  الذي  وَمن  ُخلقوا،  ملاذا  4 -  عّرفهم 
أحاطت هبم والتي ل تبقي عىل معنًى للحياة؛ ألّن نتيجتها واحدة وهي املوت والتحّول 

إىل كومِة تراب، فال قيمة ألّي يشء يمكن أن نفعله يف هذه احلياة. 
5 -  قّدم هلم القرآن الذي فيه دواُء كّل شبهة، وشفاُء كّل شهوة، فيحّول البرش من مرىض 

عبيٍد للشهوات إىل أسوياء مبصين.
األدّلة  حتصيل  يف  غريه  عن  فأْغناهم  احلقائق  أكرب  معرفة  يف  حيتاجونه  ما  كّل  هلم  6 -  قّدم 
اإليامن،  هبا  ويزُيد  يثُبُت  التي  للعباداِت  وأرشدهم  اليقي،  هبا  حيصل  التي  واحلُجج 

وهناهم عن املعايص التي تطبع عىل القلوب فال يرى صاحُبها احلق. 
7 -  أخرَبهم أهّنم إذا أصابتهم حسنة فعليهم أن يشكروا ول يتكرّبوا فتتضاعف النّعمة، وإذا 
أصابتهم مصيبة فعليهم أْن يصربوا وحيتسبوا فال ينقطع أمُلهم، وواساهم، وأخربهم بام 

ينتظرهم إذا صربوا. 
ويف�املقابل،�ماذا�قّدمت�الالدينّية�للبشية؟

8 -  أخربِت اإلنساَن أّنه حيوان، وأّنه ل وجود حقيقيًّا ليشء اسمه رمحة أو عّفة أو طهارة أو 
خري أو رّش، أو أّي معنى إنسايّن؛ فهذه ميتافيزيقا فارغة.

9 -  أخربتنا أّنه ل رّب لنا هيدينا، ول رّب يرمحنا، ول رّب يسمعنا، ول رّب حياسبنا، فالقاتل 
واملقتول سواء، والّظامل واملظلوم سواء، والعاقل واملجنون سواء، فال قيمة ألّي يشء، 

ول مرجع معصوًما يرجع إليه.
10 -  قّدمت لنا منتًجا غري صالح لالستخدام البرشي متّجه النفوس، وتشمئّز منه عىل مّر 

العصور، فكانوا يعبدون األصنام والفئراَن واجلعران فراًرا من وحشة الالدينّية بعد أن 
صّدهم الشيطان عن التوحيد ودين الرسل.
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7 - أّيهما أشمل: اإلنسانّية أم اإلسالم؟

اإلسالُم أشمُل بال شّك، فليس هناك فضيلة إّل وقد حّثنا عليها اإلسالم، فاإلنسانّية جزٌء من 
اإلسالم، لكن يف اإلسالم ما يزيُد عىل ذلك القدر، مثل أّنه حيّقق لنا العبودّية خلالقنا، وهذا هو أكرب 
تكريٍم لإلنسانّية يف احلقيقة، ومثل أّنه يقّدم لنا الّطريقة التي نّتصل هبا باخلالق العظيم من خالل 
العبودية، ومثل الّترشيعات التي حتفظ عىل اإلنسان طهارته البدنّية والّروحّية، وتصونه وتصوُن 
جمتمعه من مواطن الّزلل، وتسّد أمامه الّذرائع التي قد يردها وهو يظّن أهّنا من أبواب اخلري؛ فإذا 
به وقد سقَط يف املهالك واملفاسد التي ما كان يتصّورها، ومثل أّنه ل قيمة لإلنسانّية ول للخري ول 
للرّش ول للحياة كّلها إذا مل يكن هناك دين ول آخرة؛ ألّن احلياة كّلها لن يكون هلا أّي معنى إذا نظر 

اإلنسان إليها نظرة مادّية بْحتة، وبالّتايل فستتحّول اإلنسانّية واألخالق إىل وهم ل قيمة له.

8 - كيف سُيعّذب في النار العباقرة، ومَن قّدموا خدمات كبيرة للبشرية؟

هؤلء الكفاُر الذين خدموا البرشّية بإنجازاهتم مل يفعلوا ذلك رغبًة يف الّثواب من اهلل، بل فعلوه 
بالفعل،  األموال، وقد وقَع هلم ذلك  أو  املنزلة  أو  والّشهرة  املكانة  النّاس وحُيّصلوا  بي  لريتفع قدرهم 
﴿ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ تعاىل:  قال  كام 
وقال   ،)16  -  15 ڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳ﴾ )هود: 
﴿ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ تعاىل: 
ییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمت﴾ 
)األحقاف:19 - 20(. ثّم إّن هؤلء لو كان هلم فضل علينا يف الّدنيا بام قّدموا لنا، فنحن املدينون هلم، 
لكنّهم أمام اهلل ليسوا دائنَي عياًذا باهلل، وإّنام هم َمدينون أكثر من غرْيهم؛ ألّن اهلل أعطاهم من العلوم 
واألفهام ما مل يعِط غرَيهم، فبّدلوا نعمة اهلل كفًرا، وجحدوا فضَل اهلل عليهم )أو حّتى جحدوا وجوَده 

ا وتفاخًرا. بالكلية!!( ونسبوا تلك املناقب ألنفسهم كرًبا وعلوًّ

9 - لماذا يخلقنا اللُه لعبادته وتقديسِه وهو الغني؟

اخللُل يف هذا الفهم يأيت ِمن ظّن أّن الغاية من أّي فعل حمصورة يف جلب النّفع أو دفع الرّض، 
ُمقتضيات  ِمن  مقتىض  هي  األفعال  أّن  احلقيقة  ألّن  فاسد  قياٌس  وهذا  عبًثا،  الفعل  لكان  وإّل 
صفات الّذات، فإْن كانت الذات كاملة كانت أفعاهُلا مقتىض ونتيجة لكامهلا، وإْن كانت الّذات 
فتكون  َجرْبه،  حماولة  دائاًم  هو  النقص  ومقتىض  لنقصها،  ونتيجة  مقتىض  األفعال  كانِت  ناقصة 
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الغاية املرجّوة دائاًم حمصورة يف حتصيل النّفع ودفِع الرّض، وإّل فليس ثّم بعد ذلك إّل حمْض عبث، 
ومقتىض الكامل هو دائاًم العطاء وإقامة اخلري، فتكون الغاية املرجّوة هنا غري حمصورة يف حتصيل 

املنافع للّذات، بل ل يكون حتصيل املنافع من ضمن الغايات أبًدا.

 إًذا، فلامذا يفعل اهلل شيًئا ما )خلق،�رزق،�تدبري،�إحياء،�إماتة(؟ واإلجابة هي أّن اهلل يفعل 
بُمقتضيات أسامئه احلسنى وصفاتِه العال، ونحن نفعُل بمقتىض صفاتنا التي هي العجز والنّقص، 
فعندما أسألك ملاذا فعلت كذا؟ ستقول أليّن حمتاج لألمِر الفالين يف حتصيل منفعٍة أو دفع مرّضة 
)وهذا�كامل�بالنّسبة�لنا،�لكنّه�نقص�يف�احلقيقة�ألّن�احلاجة�إىل�يشء�هي�االفتقاُر�إليه،�وهذا�عجٌز�
ونقص( أو فعلت ل لسبٍب بل جمّرد عبث )وهذا�نقص�كذلك�يف�حّد�ذاته( فلذلك يمكنني وصُف 

أّي فعل للمخلوق بأّنه نقص فهو يتقّلب بي حالي كالمها نقص:

األّول: أل يكون لفعله سبٌب فهذا عبث، والعبث نقص.

الّثاين: أْن يكون فعُله لسبب، والسبُب بالنسبة للعبد هو احلاجة لليشء من جلب منفعٍة أو دفع 
مرّضة لسّد عجزه ونقصه، فيكون الفعل يف هذه احلالة أيًضا دلياًل عىل الفتقار والعجز والنّقص.

أّما بالنسبة للخالق فعىل أّي أساس نطبق عليه القاعدة نفسها، فنظّن أّن سبب فعله هو نفسه 
الّسبب ألفعالنا؟ هل هو خملوق مثلنا؟ ضعيف أو حمتاج مثلنا؟ )وهو ما نفيناه من قبل بإثباِت كامله 
وغناه عن كّل ما سواه( واإلجابة هي أّنه يفعل بمقتىض أسامئه هو وصفاتِه هو، ل نحن؛ وهي كّلها 
أوصاف كامٍل كام قلنا، كأْن يكرمك ألّنه كريم، ويقيم العدل فيك ومعك ألّنه عادل، وهكذا. فهذه 
ا حلاجات الذات وإّنام هي فيٌض من كامهلا، وهي حتّقق آثار ومقتضيات صفاتِه  األفعال ليست سدًّ
سبحانه وتعاىل. فهو خلقنا لكي نعبده؛ لكّن هذه العبادة ليس هو املنتفع هبا، وإّنام نحن املنتفعون هبا 
فهو الغنّي احلميد، ول يصّح عقاًل أْن يكون القّيوم حمتاًجا ألي يشء، ول يصّح أيًضا أْن يكون حمتاًجا 
للعبادة وهو خالقها وخالق فاعلها، فهو خالُق القدرة واإلرادة التي نعبده هبا، وخالق العباد أنفسهم.

10 - هل يستطيع اللُه خلقَ صخرٍة ال يستطيع حملها، أو أْن يخلق مثله؟

اهلل عىل كّل )يشء( قدير، فام كان مستحياًل لذاته )أي حماٌل وجوده أصاًل( فهو ليس )بيشء(، 
بل هو جمّرد خلل يف تصّور املتكّلم ل معنى له؛ لكي يسأل هل يمكن أن يوجد أم ل، فكأّنه مل يسأل 
الّسؤال أصاًل ثّم طالبنا بجوابه؛ ألّن كالم الّسائل ل معنى له باألساس لنرّد عليه بجواب. فلو 
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سألني سائٌل ما هو اليشء األزيل احلادث؛ لقلت له ليس لكالمك معنًى ألجاوبك عليه، وذلك 
ألّن صفة األزلّية تناقض أصاًل صفَة احلدوث، ول يمكن أن جيتمعا يف يشء واحد يف الوجود، 
فهذا جمّرد لْبٍس عندك يف فهم املعاين، فام سألت عنه ليس )بيشء( يف الواقع وليس )بيشء( حّتى يف 
الذهن. ولذلك فهو ل يتعّلق بقدرة اهلل تعاىل عىل كّل )يشء(. فاهلل عىل كّل )يشء( قدير، فكذلك 
َمن يسأل هل يستطيع اهلل أْن خيلَق مثله؟ فاملعنى الّصحيح هلذا الّسؤال هو: هل يستطيع اهللُ )اخلالق( 
أن )خيلق( إهلًا مثله )أي غري خملوق(؟ واحلقيقة أّن هذا الكالم ل معنى له أصاًل لنبحث عن جوابه، 
فكأّنك أثبّت معنى ثّم نفيَته فكانت املحصلة ل يشء + 1 - 1 =صفر. فكيف سيكون اإلله الّثاين 
خالًقا مثل اهلل يف حي قد )خلقه( اهلل؟! ومثل ذلك سؤالنا هنا: هل يستطيع اهلل أن خيلق صخرة 
ل يستطيع محلها؟ فلكي ل يستطيع محَلها جيب أن يكون لقدرتِه حّد يعَجُز بعده، بالّرغم من أّنه 
اهلل  قِدَر  املعنى هو: هل  فكأّن  لقدرته حدود،  أْن ل يكون  قديًرا جيب  لكي يكون عىل كّل يشء 
أّل يكون له ُقدرة؟ فكأّنك تقول إّن َمن مل يّتصف بالنّقائص فهو غرُي كامل األوصاف ألّنه فاته 
التصاف بالنّقائص، فهذا كالٌم ل معنى له، وإّنام هو تالعب باأللفاظ لتلبيس املعاين، وذلك ألّن 

عدم الّتصاف بالنقص ليس نقًصا يف الّذات بل هو كامل.

11 - كيف نرّد على معضلة يوثيفرو؟

أّن اهلل هو مصدُر األخالق  Euthyphro Dilemma تطرح بغرِض نفي  معضلة يوثيفرو 
وهي تقول: هل اهلل أراَد شيًئا ألّنه جيد؟ أم أّن اليشء يصبح جيًدا ألّن اهلل أراده؟ 

فإذا قلت بأّن اهلل أراده ألّنه جّيد تكون األشياء جيدة بذاهتا، ومستقّلة بذلك عن اهلل، وبذلك 
ل يكون اهلل هو مصدر األخالق، وإذا قلت بأهّنا أصبحت جّيدة ألّن اهلل أرادها فهذا جيعُل اخلري 

والرّش أموًرا ومهّية ل حقيقة هلا، وبالتايل يلغي قيمَة األخالق نفسها.

واجلواب: أّن اهلل أراد اليّشء ألّنه جيد، وألّنه حسن، وألّنه خري، وألّنه حكمة؛ ألّن أفعال 
اهلل وإرادته تكون وفًقا لعلمه وحكمته، وبمقتىض أسامئه وصفاته، قال تعاىل: نثڃ ڃ چ 
وحكمته،  بعلمه  متعّلقة  مشيئته  فجعل  )اإلنسان:30(  مث  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
وأّما اإليراُد الذي تورده امُلعضلة بأّن هذا يعني استقالل األخالق عن اهلل، وبالّتايل ل يكون اهلل 
هو مصدر األخالق، ول يكون هو َمن وهَبها هذا احلُسن، فهو خلٌط كبري بي الوجود احلقيقي 
والوجود املعنوي لألشياء، فاخلري والصفات احلسنة وجوُدها معنوّي قائٌم يف الذهن وليس وجوَد 
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ذوات قائمة يف الواقع، فامُلعضلة يف احلقيقة عبارة عن سؤال موِهم بأّن هناك شيًئا له وجوٌد حقيقي 
مل خيلقه اهلل، وهذا اليشء اسمه احلسن أو اخلري أو األخالق، وكل َمن أراد أْن يّتصف بصفة ِمن 
هذا احلسن يأخذ قطعًة من هذا الكيان، وهذا تصّور سخيٌف باطل بال شّك. وبالتايل فليس هناك 
كياٌن حيتاج إىل اخللق لكي نتساءل هل خلَقه اهلل أم وجده خملوًقا فأحّبه؟ وإّنام وجود املعاين كّلها 
منذ  اهلل  علم  يف  قائم  وجوٌد  هو  قبًحا،  أم  مجاًل  أم  عبًثا  أم  حكمة  أم  ا  رشًّ أم  خرًيا  أكانت  سواء 
األَزل، وليس وجود ذواٍت حقيقية، وبذلك هيدم اإليراد الذي يقول بأّن هلا وجوًدا مستقالًّ ألهّنا 
كاَن من  فإذا  للمعاين  احلقيقي  الّتجسيد  وأّما  املعاين،  لتلك  اهلل  بعلم  إّل  هلا  احلقيقة ل وجود  يف 

صفات اهلل أو أفعاله فهو ليس خملوًقا، وإن كان غري ذلك فهو خملوٌق هلل عّز وَجّل.

إًذا: عندما نبحث عن أصل أو مصدر األخالق أو املعاين والقيم، فيجب أّل نسقط يف مغالطٍة 
فعلنا ذلك فستكون  لو  املعاين واألخالق؛ ألّننا  ذاٍت اسمها  نبحث عن سبِب وجود  أّننا  توهم 

اإلجابة هي:

1. ل يوجد سبٌب؛ إًذا هذه الذات أزلّية مستقّلة عن اخلالق )اهلل ليس مصدر األخالق(.

2.  هذه الّذات هلا سبب، أّي أّن اهلل خلقها، وبالتايل فهي مُمكنة الوجود، ويمكن أْن نتصّور 
أّن اهلل كان يمكن أْن خيلقها عىل نْحٍو مغاير أو معاكس )األخالق حسنة ألّن اهلل أرادها(.

واخلياران خطأ ألهّنام سقطا يف نفس املغالطة من البداية وهي توّهُم أّننا نتحّدث عن ذات هلا وجود 
خارجي وإّنام الّصواب أْن نعرف أّن األخالق وجودها ذهني معنوي ثّم نبحث بعد ذلك عن مصدرها 

ا صحيًحا لذاته، وهي َمعاٍن وجوُدها قائٌم منذ األزل بقيام اخلالق وصفاته وعلمه. فنجدها حقًّ

12 - كيف ُيعاقب الكافُر عن دنياه المحدودة بعذاب غير محدود؟

 املقياس الذي احتكَم إليه الّسائل هنا لتحقيق العدل كان هو املساواة بي مّدة الّذنب ومّدة 
ألّن  فاسد  ضابط  وهذا  املّدتي،  بي  تناسب  هناك  كان  إذا  إّل  يتحّقق  ل  العدل  وكأّن  العقاب، 
العقاب ل عالقة له بمّدة وقوع اجلريمة؛ وإّنام عالقُته ببشاعة الّذنب واجلريمة، وهذا ل يشّك فيه 
عاقل، فهناك أمثلٌة كثرية من حياتنا تبّي أّنه من غري املعقول اعتامُد هذا املقياس امُلختّل يف العقوبة 
الّسبب  املقياس ل يصلح يف عالقات  هذا  إّن  بل  اجلريمة،  ملّدة  معادلة  أو  مّدهتا مساوية  بجعل 
بالنتيجة يف العموم وليس يف العقاب فقط، فَمن يغفل أثناَء القيادة لثواٍن سيتسّبب يف ذهاب حياته 
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أو حياِة أرسته أو رّبام حياة اآلخرين لألبد، وكذلك اختبارات الّثانوّية جيتازها الّطالب يف ساعات 
لكنّها حتّدد التخّصصات واملهن التي سيعملون هبا طيلة حياهتم بعد ذلك، وأيًضا الّرجل يقتل 
رجاًل آخر يف ثواٍن فال يمكن أن نحكَم عليه بالّسجن ملّدة ثواٍن، بل خيرس حياته كّلها بسبب هذا 

الّذنب الذي كانت مّدته ثواين.

فأّي ذنب يف الّدنيا التي خلقها اهلل، وأمرنا فيها بعبادته من أْن تأيت رسُلُه ورسالُته أحد الناس 
ويفهمها ثّم يكُفر هبا؟

13 - لماذا ال يصير الكافُر عدمًا بداًل من خلوده في النار؟

من  حلظٍة  يف  الكافر  تسوية  العدِل  من  أليس  وهو:  آخر  بشكل  الّسؤال  هذا  صياغُة  يمكن 
الّلحظات باحليوانات التي تصرُي تراًبا يوم القيامة أو باملعدومات التي مل خيلقها اخلالق؟

واجلواب هو: ل، ليس هذا من العدل يف يشء؛ ألّن الكافر ارتكب جرًما، وهذه األشياء مل 
ترتكب اجلرائم، فالّتسوية بينهام ل يمكن أن تكون عدًل.

 لكْن ماذا عن الّرمحة؟

وإّنام  هلل،  حاشا  الّرمحن؛  رمحِة  يف  لنقص  ليس  يستحّقها،  ل  فهو  له  رمحَة  ل  هو:  اجلواب 
إلعراض الكافر عن طلبها يف الوقت الذي كان ينبغي أن تطلب فيه وهو هذه الّدنيا، فالكافُر ل 
يريد يف احلقيقة رمحًة من الرمحن، وإّل لسَعى يف طلبها باألسباب التي كانت ُمتاحة له، ويف وسعه 
وقدرته، فال عجَب أّل جيد َمن رّد رمحة اهلل رمحًة ُيرحم هبا؛ ألّنه ليس هناك مصدٌر آخر للّرمحة غري 

رمحة اهلل التي فّوهَتا بنفسه وهو بكامل إرادته واختياره وقدرته.

 وهذا يف احلقيقة مشهٌد عظيم مهيب مَلن تأّمله جيعل اإلنسان يستشعر معنى أّنه ل إلَه إّل اهلل 
وحَده ل رشيك له.

14 - لماذا الُمقّلدين في اإلسالم يدخلون الجّنة بعكس مُقّلدي الكفار؟

بيئٍة مسلمة، والفرُق كبري؛ ألّن  النّاجون هم َمن ماتوا عىل اإلسالم وليسوا َمن ولدوا يف  أوال: 
حياته  خالل  املكّفرة  الفتن  جتاوَز  ويتطلب  خري،  قلبه  يف  كان  مَلن  اهلل  من  توفيٌق  اإلسالم  عىل  املوت 

التكليفّية التي يتعرض هلا اجلميع، قال تعاىل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ )العنكبوت: 2 - 3).
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وهذا الذي جتاوز تلك امُلهلكات مل يفعل ذلك مستعينًا بالّتقليد األعمى كام يف الصورة 
الوقت  يف  غريهم  وهالك  املسلمي  نجاة  سبَب  هو  التقليَد  جعل  بأْن  الّسؤال  يعرضها  التي 
نفسه، فالتقليد هيلك ول ينفع صاحبه يف الفتن، فهؤلء النّاجون هلم أدوات أخرى غري الّتقليد 
بال شك. وليس رشًطا أْن تكون أدوات معرفّية عميقة، فحص اإليامن يف الّطرق الستدللّية 
العميقة أو امُلتكّلفة هو إحدى بدع املتكّلمي، وإّنام اإليامن له طرق كثرية، وقد حُيصل البسطاُء 
اإليامن بفطرهتم السوّية، أو بحّبهم وتعظيمهم خلالقهم وعدم رضاهم برشيٍك له، أو هبداية 
هبم  اخلاّصة  والعناية  بالتدبري  تشعرهم  حياهتم  يف  حتُدث  مواقف  أو  قلوهِبم،  يف  اهلل  جيعلها 
ويعرفوهنا جيًدا، أو باستجابة دعائهم أو بغرْي ذلك، فالتعّمق يف الّطرق الستدللّية العقلّية 
ومجع األدّلة يفيُد يف مواطن اجلدال واملناظرات ودفع الشبهات أكثَر ممّا ُيفيد يف طمأنينة القلب 
باإليامن وتذّوق حالوته. وليَس كّل النّاس خيوضون املعارك الفكرّية حول الدين، فاهللُ خيتار 
لكّل منّا ما يعرض عليه من اهلداية ومن الفتن وما سيعاىف منه، كام جاء يف احلديث: )ُتعرض�
الفتُن�عىل�القلوب�كعْرض�احلصري�عوًدا�عوًدا،�فأّي�قلٍب�ُأرِشهبا�ُنكتْت�فيه�ُنكتٌة�سوداُء،�وأّي�
ا�كالكوز�جُمّخًيا� قلب�أنكرها�نكتت�فيه�نكتة�بيضاء�حّتى�تعوَد�القلوب�عىل�قلبنْي؛�أسوَد�ُمربادًّ
ال�يعرف�معروًفا�وال�ينكر�منكًرا�إاّل�ما�ُأرِشب�من�هواه،�وقلٍب�أبيَض�فال�ترّضه�فتنٌة�ما�دامت�

الّساموات�واألرض) )1).

ثانًيا: لن يدخل أحٌد الناَر ظلاًم، فَمن مل تبلغه احلُجة فهو معذوٌر خُيترب يوَم القيامة، كام جاء يف 
أحاديث النبي عن املجنون واألصّم واهلرم، وَمن مات صغرًيا، وأهل الفرتة، وأّما َمن بلغته احلُّجة 
وفهمها غري ُمشّوهة )وبلوغ�احُلجة�يعني�أّنا�مناسبة�له،�فهو�يف�غنى�عن�تقليِد�أحٍد�أو�االستعانة�
بأحد( ثّم أعرض عنها واختار الكفَر متابعة لقومه أو حرًصا عىل مصاحله أو لغري ذلك من متاع 
الدنيا أو كراهية هلل أو لدين اهلل أو غري ذلك من أسباب الكفر؛ فهؤلء يزيُدهم اهلل ضالًل فوَق 

ضالهلم ألهّنم رفضوا احلّق يف الّلحظة التي علموا فيها أّنه احلق، يقول : ﴿جئ حئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴾ }األنعام:110{.

بين  يأرز  وأنه  غريًبا  وسيعود  غريًبا  بدأ  اإلسالم  أن  بيان  باب  اإليمان،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  رواه   (1(
المسجدين )207).
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15 - كيف يكون اإلنساُن مُخّيًرا وهو ال يفعل إاّل ما علَِمه وقّدره الله؟ 

يمكننا  القارص،  وبعْلمنا  البرش،  نحُن  بل ويف حياتنا  اجلرب،  العلم وبي  بي  ترابط  أّوال: ل 
بالنّسبة  فإذا كان هذا  الوقوع،  أّننا مل نجربها عىل  املستقبل وتقُع رغم  أشياء يف  نتوّقع ونعلم  أْن 

لتقديراتنا وعْلمنا نحن كبرش خملوقي وحمدودين، فام بالنا بتقديِر وعْلم اهلل تعاىل املحيط؟!! 

ثانًيا: لقد أثبَت الرّشع حرّية اإلرادة والختيار للُمكلف، وإّل ملا صّح خماطبته بالّترشيعات، 
وملا صّح ثوابه ول عقاُبه عىل يشء مل يكْن له فيه كسٌب ول اختياٌر، وكذلك أثبَت الرّشع علَم اهلل 
وإرادته وخلَقه لكّل يشء، وإّل لو كانت إرادة وقدرة اإلنسان مستقّلة عن قدرة اهلل ملا كان عبًدا 
له، فام شاء اهلل كان، وما ملْ يشأ مل يكن، ول يقع يف ُملكه إّل ما أراَد سبحانه لتامم ملِكه وسلطانه، 
واجلمُع بي األمرين يمكن أْن يكون تناقًضا لو تصّورنا أّن اهلل )حيتاج( أْن ينزع إرادتنا احلُّرة لكي 
نفعَل ما علمه وقّدره وأراده بحكمته، ولكن إذا تذّكرنا أّنه عىل كّل يشء قدير، وأّنه ل حيتاج إىل 
لتنُفَذ فينا  ينزْع إرادتنا احلّرة احلقيقّية  أّنه مل جيربنا عىل يشء، وأّنه مل  يشء ليفعل أّي يشء؛ علْمنا 
إرادُته، وهذا من متام عدلِه، بل ولتامِم قْدرته كذلك مل يعجْز عن خلق هذه اإلرادة احلّرة يف ُملكه، 
فاهلل قادٌر عىل خلق إرادة حّرة لنا، ول حيتاُج إىل نزع تلك اإلرادة لكي يقع يف ملكه ما أراده وعِلَمه 
وقّدره ألّنه ل حيتاج إىل أّي يشء، وألّنه عىل كّل يشء قدير، فإذا ختّلصنا من تشبيه قدرة اخلالق 
الكاملة بقدرة املخلوقي النّاقصة فسيزوُل عنّا هذا اإلشكال بإذن اهلل، ولعّل ذلك ما جعل الّسلف 

يقولون: القدر قّدره اهلل. واهلل أعلم. 

16 - إذا كانت قدرُة الله ظهرت في الخلق: فأين قدرتُه في األزل؟

Episteme والوجود احلقيقي )األنطولوجي(  املعريف )اإلبستمي(  الوجود  هذا خلٌط بي 
القانون، وإّنام كان  قانون اجلاذبّية مثاًل مل توِجد هذا  Ontology وبينهام فرق. فمعرفُتنا بوجود 

القانون موجوًدا ويعمل، سواء عرفنا به أو مل نعرف به، فعندما عرفناه زادْت معرفُتنا به فقط ومل 
تزْد قّوة القانون نفسه، أو مل تظهره بعد أْن مل يكن موجوًدا، فكذلك صفاُت اخلالق  )وهلل 
تعاىل املثل األعىل( فوجوُدها أزيل بوجوِد اخلالق نفسه سبحانه، وأيًضا كامهلا ذايّت سواء ظهر هذا 
لنا أْم ملْ يظهر، فاخلالق مّتصٌف بالقدرة عىل اخللق والقدرِة عىل كّل يشء ولو ملْ خيلق أّي يشء، وإّنام 
وجود املخلوقاِت هو إظهاٌر وتعريٌف هبذا الكامل وليس اكتساًبا وإجياًدا له، فالسيارة تسّمى سيارة 
نفعنا  يف  زيادًة  ها  سرْيُ فيكون  السري،  عىل  قادرة  ألهّنا  واحًدا  مرًتا  تسرَي  أْن  وقبل  صنعها  بمجّرد 
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ومعرفتنا هبا وليس زيادة يف قدرهتا عىل الّسري، وكذلك احلاسوب يسّمى حاسوًبا بمجّرد صنعه 
ووجوده ولو ملْ يقم بأّي عملّية حسابية، فإذا استخدمناه يف إجراء العملّيات احلسابّية املعّقدة، كان 
ذلك زيادة يف نفعنا نحن به وليس زيادًة يف قدرته عىل احلساب، فاهلل تعاىل له الكامُل املطلق الذي 
ل زيادة عليه، وإّنام يزيد انتفاع العباد ومعرفُتهم هبذا الكامل بخلقهم؛ ول يزيد كامل اهلل بذلك ول 

يقوم به.

17 - هل هناك صِداٌم بين اإلسالم وبين العلم التجريبي؟

نرى يف )الشكل رقم 44( التايل:

شكل )44(
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 Johannes Hevelius هيفل  يوحنا  البولندي  للفلكي   Selenographia كتاب  غالف 
والذي أّلفه عام 1647م ورَمَز فيه لبزوغ شمس الطريقة العلمّية التجريبّية يف العصور الوسطى 
بشّقيها العقيل الرياضيايت Rationality الذي يمّثله احلسن بن اهليثم Alhazen عىل اليسار وهو 
عىل   Galileo Galilei الذي يمثله جاليليو جالييل   Sensation مُمسٌك برسم هنديّس، واحلس 

اليمي وهو مُمسك بتليسكوب.

ُينسب  أْن  يمكن  ول  العقول،  في  بديهة  ُيعّد  الّتجريبي  العلمي  المنهج  أّن  من  وبالّرغم 
اكتشافه لشخٍص بعينه، ولذلك نجد بردّيات للفراعنة مثاًل بها تشخيص المرض وتحديد العالج 

المناسب مثل بردّية ابريس )شكل رقم 45)

شكل )45(

وكذلك األدوات اجلراحّية التي رسمها الفراعنة عىل معبد كمومبو )شكل رقم 46)
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شكل )46(

إّل أّن هذه النّهضة احلديثة للمنهج العلمي التجريبي كان لعلامء املسلمي )مثل�احلسن�بن�
اهليثم�واخلوارزمي�وابن�حيان�والرازي�والكندي�والبريوين�وغريهم�الكثري( دوٌر كبرٌي يف تأصيلها 
وتقعيدها علميًّا ل ينكره سوى جاهل أو صاحُب هوى باعرتاف املنصفي من الغرب أنفسهم)1). 
وهذا ُيبطل وْهَم أّن اإلسالم يضاّد العلم التجريبي احلديث أو أّن العلم التجريبي احلديث ِحكٌر 

عىل الالدينّيي.

(1) Robert Briffault. (1919). Making of Humanity. (pp. 200) London: George Allen & 

Unwin	Ltd.

 https://archive.org/stream/makingofhumanity00brifrich#page/200/

mode/2up
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18 - ما هي فائدة التوكّل على الله وليس األخذ باألْسباب وحدها؟

حيث يقول أحُدهم إّنه إذا فعل اإلنسان أمًرا آخًذا باألسباب متوّكاًل عىل اهلل فإّنه سينجح، 
قيمة  هي  فام  سينجح،  فإنه  اهلل  عىل  توّكل  بال  ولكْن  أيًضا  باألسباب  آخًذا  أمًرا  فعل  إذا  ولكنه 

التوّكل إًذا؟

األخذ  عن  بديٌل  التوّكل  أّن  ظنّهم  هي  البعض  فيها  يقع  التي  فاملشكلة  هذا:  عىل  وللّرّد 
باألسباب، وهذا غري صحيح؛ فاهلل  أمرنا أْن نأخذ باألسباب ألّنه قّدر األشياء بأسباهبا، 
وأمرنا - أيًضا - أْن نتوّكل عليه لنتذكر دائاًم أّنه سبحانه قادٌر عىل كّل يشء، ومالٌك لكّل يشء، فقد 
يكون السبُب حارًضا ولكنّه ل ينفع، وقد يغيب السبب امُلفرتض وجوُده لتحصيل املراد فيقّدر 
اهلل سبًبا غري متوقع وغري قادٍر يف الّظروف العادية عىل حتقيق املراد، ورغم ذلك تتحّقق النتيجة، 
وهذا حدَث كثرًيا ليس يف حياة األنبياء فقط، ولكِن الّصاحلي أيًضا، وعدٍد كبري من البرش، حيث 
أي  املطلوبة،  احلاجة يف شبه غياٍب لألسباب  أو حتقيق  الكرب  فّك  أو  النُص  يأيت  ما كان  غالًبا 
إّن اإلسالم حّثنا عىل األخذ باألسباب، متاًما كام حّثت املذاهب املادّية عىل ذلك، لكن اإلسالم 
الفرق  أْن نكوَن عبيًدا هلا، هذه اإلضافة وهذا  بدًل من  للطبيعة  لنا إضافة جتعلنا أسياًدا  أضاَف 
بيننا وبي املالحدة هو أّن األسباب إذا غابت انقطع أمُل ُعّباد األسباب، وذلك بعكس املؤمني 

املتوّكلي عىل رهّبم فال يفقدوا األمل ول ييأسوا، ويصربون عىل ذلك. 

واملشكلُة األخرى املتعّلقة هبذا األمر هي أّن البعض يتعامُل مع التوّكل أو الّدعاء عىل أّنه أمٌر 
نافذ جيب عىل اهلل أْن يفعله للعبد، بل جيُب أْن يأيت اجلواب بالصورة التي طلبها العبُد، ودوَن تأخري 
أيًضا، وهذا خطأ عظيم ألّن التوّكل تفويُض األمر هلل واستسالٌم له سبحانه واستعانٌة به ورضا بام 
قّدره، وكذلك الّدعاء فهو رجاٌء من عبد لرّبه يزيد انكساًرا وترّضًعا كّلام تأّخرت اإلجابة، وليس 

أمًرا ِمن سّيد لعبده يزيد غضًبا وضجًرا كّلام تأّخرت اإلجابة عليه.

19 - لماذا يضّل أذكياء من الّناس إذا كان أمُر الّدين واضًحا وقاطًعا؟

تعاىل: قال  الفتنة،  أكرب  ِمن  وهي  لألسف،  والُكرباء  للّسادة  املقيتة  الّتبعّية  عُي  هي   وهذه 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ }الفرقان:20{. وكثرًيا ما قّص اهلل 
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علينا احلواَر الذي سيدوُر بي الكرباء واألْتباع يف النار، وعتاب األْتباع لكربائهم وسادهتم ألهّنم 
كفروا تبعّية هلم، قال تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ﴾ )األحزاب: 66 - 68(. فِمن فضل اهلل عىل النّاس أّن اإليامن باهلل أُسُسه مركوزة يف أصِل 

كّل العلوم والبدهّيات، ويف هذه املنطقة يستوي الناس مجيًعا فال حيتاُج بعضهم إىل بعض، ثّم بعد 
ذلك خيتلفون يف قدراهِتم وعلومهم، فقد أغنى اهللُ الّضعفاء عن أْن يكونوا أتباًعا يف قضّية اإليامن، 
وإْن كانوا أتباًعا لكربائهم يف شئون احلياة األخرى، ولكْن ملاذا يكثر الكفر يف الكرباء والّسادة واملأل 
والعظامء؟ ألّن الِكرب واحلرص عىل الّدنيا مها أكرب أسباِب الّضالل والّطغيان، وهذه أمراٌض قلبّية 
تصيب اجلميع لكنّها تكثر يف الّسادة والكرباء، قال تعاىل: ﴿گگڳڳڳڳڱڱڱ﴾ 

)العلق: 6 - 7).

20 - لماذا يهتّم الله بمعصية إنساٍن له على كوكب صغيٍر في هذا الكون؟

اإلجابة: وملاذا يغضُب هذا الّشخص نفسه عندما هيتّم اهلل بمعصيتِه، ومل يغضْب عندما اهتّم 
اهلل بخلقه )عىل ضآلة حجِمه يف الكون( فأوجَد فيه أوردته ورشايينه وقلبه ودماغه وكبده ورئتيه 
وكليته ومعدته وسمعه وبصه ونطقه، ثّم صنع له ما يتلّذذ به من طعاٍم ورشاب ونكاح وذرّية، ثّم 
أرسل له الكتب والّرسل، ثّم يرّس له من العلوم ما أصبح به سّيد هذا العامل!! وملاذا يغضب أشّد 
الغضب وُيعادي رّبه ويكفر به عندما تنزع منه إحدى هذه النّعم واهِلبات؟ أليس من امُلفرتض وفَق 
منطِقه أّنه كّلام عظم اخلالق أمهل هذا اإلنسان احلقري!! وإذا كان اهلل ُيمدح عىل عنايته بكّل خملوق 
صغري ل تراه العُي املجّردة حي أعطاه ما يناسبه من خلقه ودّبر له رزَقه وحياته، فلامذا ل ُيمدح 
حي هيتّم بأفعال اإلنسان!! وهل لو قال اهلل، إّنه ل بأس يف أْن يقتل اإلنسان احلقري مئات أو آلف 

أو ماليَي البرش الّتافهي أمثاله، فسيكون ممدوًحا أيًضا؟

هذه األسئلة طرحُتها ألبّي الّتناقض يف هذه الدعوى التي حتاول أْن تصّور حُماسبة اهلل للبرش 
عىل أهّنا يشء ل يليُق بعظيم، فِمن متام العظمة والقدرة والعلم وامُللك هلل أّنه ل يغفُل عن صغرية 
ول كبرية، فمحاولة جعل الغفلة عن هذا اإلنسان احلقري الّصغري عالمًة عىل العظمة، والهتامم بام 
يفعله سبًبا لالنتقاص؛ هي حماولٌة فاشلة مناقضة للعقل، باإلضافة إىل أّن الّزنا أو غريه من ذنوب 
اإلنسان ليست أمًرا حقرًيا، واإلنسان نفسه ليس شيًئا حقرًيا يف هذا الكون؛ بل هو خملوٌق ُمكّرم 
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الّسفه بال شّك؛ ألّن اخلري  نوٌع من  املادّية هذه هو  بالّطريقة  من اهلل، ومقياس احلقارة والعظمة 
واإلنسانّية واألخالق واجلامل والعدل، وكّل معنى له قيمة يف حياة النّاس لو قسنا طوَله وعرضه 
ووزنه فسنجده معدوًما هبذا املقياس، ولْن يزَن مكيال ذّرة واحدة من ذّرات هذا الكون؛ فهو يشء 

حقرٌي وفًقا للمقاييس املادية. 

21 - ما هي الحكمُة مِن قتل الُمرتد؟

حيث يسأل سائل: ملاذا ُيقتل املرتّد ما دام مل ُيقتل بعّلة الكفر، وما دام اإلسالم ل هيتّم بالعدد، 
ول خياف من الّتشكيك؟

وللّرّد هناَك بعُض األمور جيب توضيحها:

أّوال: َمن هو امُلرتّد؟ هو َمن ُيعلن كفَره، فاملنافق ل ُيقتل رّدة حّتى لو ظهر نفاقه، فام دام ل 
ُيعلن رّدته فهو مسلم بالنّسبة لنا يف الّظاهر، وجتري عليه أحكاُم اإلسالم، وأّما امُلرتّد فهو َمن ُيعلن 

رّدته، ويدعو الناَس للكفر.

ثانًيا: هل يقتل اإلسالُم أحًدا ألّنه كافر؟ ل.. فالكافر األصيّل مثل الذمّي واملعاهد واملستأمن، 
دُمُهم حراٌم كام جاَء يف احلديث: )َمن�قتل�رجاًل�من�أهل�الّذّمة�مل�جيد�ريح�اجلنّة،�وإّن�رحيها�ليوَجد�

ِمن�مسرية�سبعني�عاًما) )1). 

 )أال�َمن�قتل�نفًسا�معاهًدا�له�ذّمة�اهلل،�وذّمة�رسوله�فقد�أخفَر�بذّمة�اهلل�فال�يرْح�رائحَة�اجلنّة،�
وإّن�رحيها�ليوَجد�من�مسرية�سبعني�خريًفا))2).

أتباَعه  ويأمر  بُحّجته،  العاملي  حتّدى  ديٌن  هو  بل  أبًدا،  احلُّجة؟  ضعيُف  اإلسالم  هل  ثالًثا: 
بذلك، ومن أصوله الّدعوة الّدائمة واملقارعة باحلُّجة، لكْن يتصّدر ملثل هذا َمن ُهم أهٌل لذلك، 

وليس عاّمة املسلمي غري املتخّصصي يف جوانِب املحاّجة وتفاصيل الرّشع. 

رابًعا: هل اإلسالُم هيتّم بكثرة األتباع، وجُيرب الناَس عىل الّدخول فيه؟ ل، بل يقول سبحانه 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ﴿ی  وتعاىل: 

في  األلباني  صححه   ،)1(09(( برقم   )4/2((( وأحمد   ،)4(49( برقم   )(/25( النسائي  أخرجه   (1(
صحيح الترغيب والترهيب )19)/2).

صححه األلباني في صحيح سنن الترمذي )1403).  (2(
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املسلمي  لغري  ويسمح  }البقرة:256{   ﴾ حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت 
بمامرسة طقوِسهم وتربية أبنائهم عىل دينهم، وها ُهم اليهود والنّصارى يعيشون يف ديار املسلمي 

حّتى يومنا هذا.

خامًسا: هل ُيقتل امُلرتدُّ مبارشة؟ ل، بل ُيستتاب وتبّيُ له احلُّجة، وُيناَقش ولو أكثَر من يوم، 
فإْن مل يقتنع فيَسْعه أْن يكتَم كْفَره، لكنّه خيتار القتَل عىل أْن يرتك دعوة الناس للكْفِر وفتنتهم يف 

اإلسالم.

سادًسا: َمن هو الذي له احلّق يف قتل امُلرتّد؟ ويّل األمر، أو َمن ينوب عنه.

فلامذا إًذا أمَر اإلسالُم بقتل امُلرتد؟ 

اإلسالُم أمر بقتله من أجل حّق غريه يف النّجاة، وذلك مثل أّي نظاٍم اجتامعي ُيراعي مصلحَة 
املجتمع، وينزع حقوَق بعض أفراده التي ُوهبْت هلم ابتداًء بسبب تعّدهيم عىل حّق غريهم، متاًما 
دينهم  لتشكيكهم يف  البسطاء  استهدَف  َمن  النّاس، فكذلك  قتل  احلياة ألّنه  منه حّق  ُينزُع  كَمن 
وأذاَع فيهم خرَب رّدته، ورّغبهم يف ذلك، ودعاهم إليه، فقد أرّض هبؤلء أعظَم الرّضر، فجاء هذا 

U: ﴿ٱ ٻ  القتل، يقول  الفتنة، والتي هي أشّد من  الّترشيع صيانة حلّق املجتمِع يف أمن 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ }البقرة:191{. 
22 - لماذا ال يسمح اإلسالُم بحرّية الّدعوة إلى أديان الكفْر في بالده؟

 واإلجابة عىل ذلك تنطلُق من فْهم حقيقة الفرق بي احلّق والباطل أّوًل، فاإلسالم ديٌن ل 
العامل رغَم كّل ما ُيصيب  انتشاًرا يف  أكثُر األديان  املناظرة، فهو احلّق، وهو  أو  خيشى من احلوار 
إذا سمحت إحدى  نفرُح  فنحن  القرون األخرية، ولذلك  األّمة من ضعٍف وفتور، وخاّصة يف 
بالد الكْفر بحرّية املسلمي أو الّدعوة لإلسالم عىل أراضيها، ولكن العكس غري صحيح، إذ كيف 

ألهل احلّق أن يسمحوا للباطل )يف املقابل( أْن ينرش باطله بكّل حرّية عىل أراضيهم؟

املراكز  بإقامة  الّرسمية  الّدعارة  فيها  تنترش  بالٌد  سمحت  إذا  هل  بمثال،  األمَر  ولنبّسط 
أْن  باملثل  اإلسالم  بالد  عىل  إّنه  عاقٌل  يقول  فهل  أراضيها؛  عىل  املساجد  أو  الدعوّية  اإلسالمّية 

تسمح هلذه الّدولة بحرّية الدعوة إىل الّدعارة وإنشاء بيوت رسمّية هلا باملقابل؟ 
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إًذا.. من املعلوم أّن الّدعوة إىل يشء = ُحجج + وسائل،

فأّما احلُجج فباُب النقاش مفتوح دائاًم رغاًم عن كّل املسلمي ألهّنم مأمورون بإقامة احلُّجة عىل 
الناس مجيًعا، وهذا ل يمكُن إّل عن طريق املناقشات واملناظرات وعرض احلُجج من كّل األطراف، 
ولكن يكون ذلك حمصوًرا فيَمن كان أهاًل هلذا كام ذكرنا منذ قليل، سواء أكان هذا هو الّداعي إىل اهلل 
يف بالد املسلمي أو يف غريها، وأّما بالنّسبة للشّق الّثاين بعد احلُجج وهو الوسائل، فإّن اإلسالم ُيلزم 
أتباَعه بضوابَط معّينة من العدالة يف الّدعوة فيمنُعهم من وسائل مثل الكذب والّظلم والّتدليس وخداع 
اآلخرين والّتحايل وتقديم املغالطات، فضاًل عن إكراِه غري املسلمي عىل الّدخول يف اإلسالم بالقّوة، 
ويسّبون  ديننا  عىل  وُيدّلسون  يكذبون  فُهم  الّضوابط  هبذه  يلتزموا  أْن  املسلمي  غري  من  يضمن  ول 

مقدساتنا، ولو سنحت الفرصُة هلم ألقاموا لنا حماكَم تفتيش كام فعلوا بأجدادنا يف األندلس. 

23 - هل ظلَم اإلسالُم المرأة؟ 

هذه واحدٌة من أعجب الّشبهات، فال أعرف كيف رّوج أعداُء اإلسالم هلذه الفكرة وقلبوا 
املخَتَص عىل  الردَّ  نستعرُض يف عجالة  إهانة، ودعونا  الّتكريم  رأًسا عىل عقب فجعلوا  احلقيقة 

أشهر شبهاهتم التي يستغّلون جهل عاّمة املسلمي وغريهم هبا:

ختّص  التي  األشياء  يف  إّل  الّسواء  عىل  واملرأة  للرجل  ُموّجه  العام  الرشعي  1 -  فاخلطاُب 
طبيعة املرأة، فلو أّن الرّشع ظلَم املرأة فكيف مل يظلم الّرجل!!

خشنًا  مسًخا  فتكون  احلنون،  العاطفّية  فطرهتا  تغرّي  أْن  املرأة  من  يطلب  مل  2 -  اإلسالُم 
مشّوًها كام يدفعوهنا إىل ذلك يف الغرب حتت دعوى املساواة، ولذلك رفع عنها احلرَج 
يف املواقف التي حتتاج إىل حزم وشّدة، والتي ربام تستجلُب العداوات مثل الّشهادات 
اخلاّصة بالّديون وأموال النّاس، ونحو ذلك، فجعل شهادة املرأتي بشهادة رجل واحد، 
تْسفيه اإلسالم  دلياًل عىل  مثل هذا احلكم  للحرج؟ وَمن جيعل  رفٌع  أم  فهل هذا ظلٌم 
لعقل املرأة، ُيقال له إّن أمر رواية األحاديث أعظُم من أمر الّشهادة بال شك، ومع ذلك 
فرواية املرأة الواحدة للحديث مأخوٌذ هبا، بل إّن أّم املؤمني عائشة - ريض اهلل عنها - 
من أكرب رواة احلديث حيث روت أكثَر من ألفّي حديث، وقد أمر اهلل تعاىل نساَء النبّي 

برواية احلديث، ورواية آياِت القرآن التي يسمْعنَها، قال تعاىل: ﴿گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴾ }األحزاب:34{.
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خمتلًطا  يكون  أّل  مثل  رشوًطا  لعملها  وضَع  لكْن  العمل،  من  املرأة  حَيرم  مل  3 -  اإلسالُم 
املعاناة من  أشّد  تعاين  الغرب  املرأُة يف  أم ظلم؟ يف حي  بالّرجال، فهل هذا صيانة هلا 

التحّرش الذي تتعّرض له يف عملها امُلختلط بالرجال. 

4 -  كّلف اإلسالم الرجَل باإلنفاق عىل املرأة ورعايتها وهي ابنٌة وهي زوجة، وهي أّم، وهي 
أخت )لو كانت غري متزّوجة( لكنّنا ل نرى الغرب هيتّم باملرأة إّل يف فرتة شباهِبا فقط، 
وحي تنتهي صالحيتها توَدُع يف دور املسني أو اإليواء، أو ترَمى يف الّشوارع بال عائل 

كأّي سلعة استهالكية. 

من  حيرْمها  فلم  العابثي،  عبِث  من  ولِعْرضها  هلا،  صيانًة  باحلجاب  املرأَة  اإلسالُم  5 -   أمَر 
الّزينة وحّبها الفطري للَجامل، لكنّه خّصص ذلك لزوجها وحمارمها فقط، وليس عرًضا 

رخيًصا للجامهري. 

6 -  ل جيوُز تزويج املرأة إّل برضاها، وجيوز هلا أْن تطلَب الّطالق، أو حّتى اخللع، إذا وجدت 
أسباَب ذلك، وكذلك ل جيوُز الستيالء عىل نصيبها من املرياث، وإّنام هو حّقها اخلاّص 

هبا.

�عواٍن�عنَدكم،� 7 -  النّبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف خطبة الوداع: )أال�واسَتْوصوا�بالنِّساِء�خرًيا،�فإنَّام�ُهنَّ
�يف� �شيًئا�غرَي�ذلَِك�إاّل�أْن�يأتنَي�بِفاِحشٍة�مبيِّنٍة،�فإْن�فَعلَن�فاهُجروُهنَّ ليَس�متلِكوَن�ِمنهنَّ
�سبيال))1)، وكان  ٍح،�فإن�أطعنَكم�فال�تبغوا�عليهنَّ �رضًبا�غرَي�مربِّ املضاِجِع�وارِضبوهنَّ
يقول: )خرُيكم�خرُيكم�ألهله،�وأنا�خرُيكم�ألهله))2)، فجعل ُحسن معاملِة الّزوجة من 

أكرب املناقب والُقُربات إىل اهلل. 

أّنه  الزائغون عىل  املْوعظة، يصّوره  تنفع معها  التي ل  النّاشزة  للّزوجة  الرّضب  8 -  وحّتى 
اخلَيار األّول أمام الّزوج عند أّي خالف، وكأّن كّل أزواج املسلمي يرضبون زوجاهِتم 
الّثالث واألخري بعد أّل جُيدي الوعُظ ول  ليَل هنار، يف حي أّن اهلل تعاىل جعله اخليار 

سنن الترمذي )))11(، وحسنه األلباني في صحيح الترمذي )929).  (1(

رواه الترمذي )92))(، كتاب المناقب، وأبو داود )99)4(، وابن ماجه )))19(، وصححه األلباني في   (2(
السلسلة الصحيحة رقم )5)2).
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وعال:  جّل  يقول  إذ  املضاجع،  يف  اهلجُر 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ }النساء:34{، 
وحّتى النّبي ملسو هيلع هللا ىلص وضَع له رشًطا، وهو أْن يكون رضًبا غري ُمرّبح )وكام جاَء يف حديث 
خطبة الوداع الذي ذكرته آنًفا( أي أّنه ل يؤذي ول يؤمل ول يرتك أثًرا، فهو فقط لتنْبيهها 

بخطورة ما تفعُله من فقدان الوّد والّرمحة الّلذْين ُبني البيت املسلم عليهام. 

الّديَن  والّزوجة  األولد  بتعليم  ُمكّلف  وهو  يرعاهم،  َمن  كّل  عىل  سُيحاسب  9 -  الّرجُل 
واخلري، ومعاونتهم عليه، ومطاَلٌب باجلهاد يف سبيل اهلل، والّسعي احلالل لإلنفاق عىل 
البيت، لكِن املرأة طريُقها للجنّة أسهل بكثري، قال r: )إذا�صلَِّت�املرأُة�َخَْسها،�وصاَمت�
�أبواِب�اجلنَِّة� نَْت�فرَجها،�وأطاَعت�زوَجها،�قيَل�هلا: ادُخيل�اجلنََّة�ِمن�أيِّ شهَرها،�وحصَّ
ِشئِت) )1). وهذه الّطاعة للّزوج مقرونة بطاعة اهلل فال طاعَة ملخلوق يف معصية اخلالق، 

ول طاعة إّل يف املعروف، كام قال النبيr: )ال�طاعَة�ملِخُلوٍق�يف�معصية�اخلالِِق))2).

10 -  أمر اإلسالُم الرجَل بأْن ُيعامل املرأَة عىل أهّنا جزٌء منه، فإذا أكل ُيطعمها ممّا طعم، وإذا 

وأّل  بكلمة،  وأّل جيرحها  مثله،  أن يكسوها من  الّثياب جيب  به  ما يشرتي  كان معه 
�َزْوَجِة� يرضهبا عىل وجهها، وأّل هيجرها؛ كام جاء يف احلديث: )َيا�َرُسوَل�اهللِ، َما�َحقُّ
َواَل� اْكَتَسْبَت،� َأو� اْكَتَسْيَت،� إَِذا� َوَتْكُسَوَها� َطِعْمَت،� إَِذا� ُتْطِعَمَها� َأْن� َقاَل:  َعَلْيِه؟� َأَحِدَنا�

ُجْر�إاّل�يِف�اْلَبْيِت)))). ِب�اْلَوْجَه،�َواَل�ُتَقبِّْح،�َواَل�هَتْ َترْضِ

false signal 24 - اإلشارة الكاذبة

لو أّن جمموعًة من األشخاص اّتفقوا عىل القيام بمهّمة رسّية، وكانت إشارُة البدأ هي أْن حيّك 
الّزعيم رأسه ثالَث مّرات متتالّية، لكْن لسوء حّظهم أّن الزعيم أصابته حّكة حقيقّية فلم يستطْع 

صحيح الجامع لأللباني رقم )660).  (1(

صحيح الجامع لأللباني رقم )7520).  (2(

صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )2142).  (((
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وقت  يف  العملّية  بدِء  إىل  أّدى  ممّا  متتالّية؛  مّرات  لثالث  رأسه  حّك  يف  يستمّر  أْن  من  نفسه  منَع 
موضوعيًّا  معنَى  حتمل  ل  ألهّنا  إشارة  سّميتها  وقد  كاذبة،  إشارٌة  فهذه  فشلها؛  وبالّتايل  خاطئ، 
حقيقيًّا يف نفسها، مثلها مثل سائر الكلامت والّشفرات، فليس هناك عالقة سببّية بي حّك الّرأس 
َمن  عليه  اّتفق  الذي  الّتوافقي  املعنى  مل حتمِل  كاذبة ألهّنا  الرّسية، وسّميتها  العملّيات  والبدِء يف 

استخدموها.

امللحُد يري الّديَن عبارة عن يشء بال قيمة حقيقّية موضوعّية، فلْول رجال الّدين واحلمقى 
املتدّينون ملا كان هناك أّي حاجٍة ملّحة لستدعاء الّدين بكّل أصوله وتفاصيله وطقوسه، فهو 
يف نظِره جمّرُد إشارٍة كاذبة ل حتمل يف طّياهتا معنًى أو نفًعا حقيقيًّا، لكنّها قائمة بسبب التأثري 
امُلْفتعل عند املتدّيني، والذي هو يف احلقيقة وْهٌم أو إحياء أو أّي يشء لكنّه يشء بال قيمة يف 
النهاية، وليس وراءه حقيقة، لكِن املشكلة الكربى أّن امللحَد ينطلق بعد ذلك ليحّدثك عن 
أمهّية العلم والعمل واحلضارة وحقوق اإلنسان، أْو حّتى ليحّدثك عن املخّدرات والنساء، 
وينسى املسكُي أّن كّل هذه األشياء هي األخرى إشاراٌت كاذبة، فام قيمة العلم والتعّرف عىل 
هذا الكون وتسخريه؟! هل هذا ُيكسبنا مزيًدا من الّرفاهية؟ وما فائدُة أْن نتقّلب يف النعيم أو 
يِد قوى  اعتباطيًّا عىل  تأسيسها  تّم  أدمغتنا  بلهاء يف  ُنْحَرم منه؟ فهذه جمّرد إشارات كهربائّية 
الّطبيعة العمياء خالل مسريتنا الّتطورّية، وما الفرُق املوضوعّي بي أْن حتصل عىل عالقاٍت مع 
أمجل نساء العامل أو مع أقبحهّن أو ل حتصل عىل يشء؟ فاجلاَمل واملتعة، وكّل يشء مؤّسس عىل 
ا أْن توقعك يف حّب ذبابة لول أّن بعض أجدادك سلكوا مساًرا  إشاراٍت كاذبة كان يمكن جدًّ
ا خمتلًفا فجعلتك حتّب العيوَن الّزرقاء بدًل من احلمراء، ونعومَة الّشعر بدًل من تناغِم  تطّوريًّ
قرون الستشعار، وتراكَم الّدهون يف الّصدر بدًل من نحافِة وقّوة األجنحة. واملؤمُن يف اجلهِة 
املقابلة يرى الدنيا بام فيها جمّرَد إشارٍة كاذبة فهي لعٌب وهلٌو، وليس فيها يشء مقصوٌد لذاته؛ إْذ 
أهّنا بكّل ما فيها كرب أو صغر مصريها العدم، وإّنام الّداُر اآلخرة هي الباقية، وهي التي حتمل 
معاين حقيقّية، بل هي التي ُتعطينا احلّق يف احلديث عن أّي معنى، وإّل فلْو كنّا أبناَء هذا العامل 

املادي فليس هناك يشء اسُمه معنًى أصاًل. 

أْن يعيش من أجله، وهناك شيًئا ل قيمَة له ول  أّن هناك شيًئا يستحّق  فكال الفريقان يرى 
ينبغي العيش من أجله فهو إشارٌة كاذبة، لكِن اختياُر امللِحِد يف احلقيقة جيعل الشيئي إشارًة كاذبة.
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25 -  هْل يمكُن أْن يعتقَد اإلنسان أنّه نتاج لعملّية مادّية حتمّية يقوُدها 
التّطّور الّدارويني، ويعتقد في نفس الوقت أنّه إنساٌن يتمتّع بما ال 

تتمتّع به المادة من محتوى أخالقي؟

الذي أراه أّن حياة جورج برايس جتّسد اجلواب عىل هذا الّسؤال؛ فجورج برايس هو عاملٌ 
أمريكي له إسهامات هاّمة ىف جمالت خمتلفة )الفيزياء والكيمياء وتصميم الربامج والبيولوجي(، 
وقد  متاًما،  خمتلفة  جمالٍت  ىف  نوبل  جوائَز  ألربع  مرّشًحا  كان  األوقات  من  وقت  ىف  أّنه  حّتى 
للّطبيعة، وكان شديَد  اخلارقة  التفسريات  أو  للميتافيزيقا  العداء  ا، شديَد  كاَن ملحًدا رشًسا جدًّ
اإلخالص للامدّية، وقد تسّبب ذلك يف اهنيار أرستِه، وطالقه من زوجته الكاثوليكّية، وترِكه هلا 
هي وابنتْيه ىف أمريكا، وذهابه إىل لندن عام 1967، وهناك قرأ ورقًة قصرية هليملتون نرشْت ىف 
الّتطّور )والتي مازالت  التي واجهت نظرّية  جمّلة نيترش، وكان فيها تأسيٌس حلّل املعضلة األكرب 

تواجهها(، وهي سؤال كيف ينشأ ويستمّر اإليثار رغَم كْونه مناقًضا لالنتخاب الّطبيعي؟

بسيطة،  فكرٍة  جمّرد  كانت  داروين(  بعد  بيولوجي  عامل  أكرَب  يعّد  أصبح  )الذي  هيملتون  ورقُة 
حّتى إّنه مل يذكْر مرجًعا واحًدا فيها، فقام برايس بوضع معادلٍة رياضّية صاغ فيها فكرَة هيملتون عن 
انتخاِب ذوي القربى، بل وصاغ فيها مسّلمَة البقاء لألصلح. ومنُذ هذه الّلحظة أصبح العامل يتحّدث 
عْن عبقرّية برايس، وزاد األمر بعد أْن طّبق نظرّية اللعبة عىل األنظمة البيولوجّية هو وماينرد سميث 
عام 1972. لكّن العجيَب هو أّن برايس امللحد الرّشس بعد أن وضع معادلَته الّشهرية مبارشًة، وحي 
بدأ العامل يتحّدث عن عبقرّيتِه ألّول مّرة؛ خرج عىل اجلميع بتصيٍح عجيب، وهو أّن هذه املعادلة كان 
ِمن امُلمكن أْن يكتشَفها أّي شخص آخَر غريه، وأهّنا حمُْض فضٍل ومنّة من »اهلل« عليه!! وحتّول بعدها 
فجأًة إىل نصايّن متعّصب، يف احلقيقة معادلُة برايس تقول إّن ما نراه إيثاًرا هو يف احلقيقة أنانّية متوافقٌة 
مع النتخاب الّطبيعي )وهذا ما عرضه فيام بعد ريتشارد دوكينز بأسلوٍب شعبّي يف كتابه اجلي األناين(، 
وهذا يعني أّنه ل وجوَد لألخالق أبًدا، وإّنام هناك مادّية بحتٌة حتُكم كّل يشء، وهذه النّتيجة مل يقبْلها 

برايس، وظّل بقّية حياته حياول جتاوَز معادلته، لكْن لألسف مل يستطِع.

كان  بل  والّطعام،  املال  ليعطَيهم  املرّشدين  عن  يبحث  لندن  شوارع  إىل  خيرج  برايس  كان 
يأخُذهم إىل بيته حّتى امتالء بيته هبم، ثّم ترّبع بكّل ما يملكه للفقراء، وصار مرّشًدا بال بيٍت ينام 

يف الّشوارع، وينّظف املراحيض العاّمة إىل أِن اْنتحر عام 1975.
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برايس فعَل كّل هذا ليثبَت لنفِسه أّنه إنسان، وأّن الدافع املحّرَك له هو يشء روحّي أخالقي 
غرُي مادي، وليثبَت لنفِسه أّنه أعىل من النتخاب الّطبيعي واملادّية، يف حي أّننا نرى اليوَم املالحدَة 
النتخاَب  يفهِم  مل  برايس  أْن  بّد  ل  واملادّية،  اإلنسانّية  بي  الّتام  الّتوافق  عن  هنار  ليَل  يتشّدقون 

الّطبيعي املاّدي جيًدا، أو أّن املالحدة مل يفهموا اإلنسانّية جيًدا.

26 -  هل كان للكافرِ حقّ في رفض دخول هذا االختبار الذي ستكون 
نتيجتُه الخلوَد في الّنار؟

الختباُر يف حّد ذاته ليس هو السبَب يف فشل َمن رسبوا فيه، وإّنام هو فقط سبٌب يف إظهاِر 
أنا يف  أهّنا كشفْت جريَمَته، ويقول:  الرّشطة  يعيُب عىل  جُمرم  مثله كمثِل  وكشف فشلهم، وهذا 
الّسجن بسبب الرّشطة الّلعينة، وينسى أّن الرّشطة كانت سبًبا يف كْشف جريمته، ومل تكْن سبًبا يف 
دفعه إىل ارتكاهبا، فام دام الختباُر كان يف قدرات الّطالب، ومادام الّطالُب منحوا احلرّية الكاملة 
يكِن  اختباًرا عادًل، وإذا مل  اختباٌر عادل، وإذا كان  يريدون، ومل جيرْبهم أحٌد؛ فهذا  ما  يف كتابة 
الختباُر هو بذاتِه الّسبَب يف الفشل، فأين هو الّظلم إًذا!! ففرُض الختبار عىل الّطالب مل يغرّي 
شيًئا يف النّتيجة، وإّنام كشف عنها فقط، ولذلك ففرُضه ل يمكُن أبًدا أْن يكون ظلاًم؛ ألّنه ليس 
هناك ِمن فشل بسبب أّنه تّم اختباُره، وإّنام اإلعراض عن أسباب النجاح كان هو دائاًم السبَب يف 
الفشل، وكام أّن الّطالب الفاشل ليس له حّق يف أْن يرفض دخوَل اختبار سُيظهر فشَله؛ فكذلك 
الكافُر ليس له حّق يف رفض دخول اختباٍر سيظهر كْفَره وإجراَمه، ومن ظّن أّن وجوده يف هذا 
الختبار الّدنيوي بدون ختيريه قبل أْن يوجد يمكُن أْن يكون حّجًة له عىل اهلل يوم القيامة؛ فهو متاًما 
كرجٍل حرض أمام القايض بُتهمِة أّنه قتل رّكاب قطار بأكمله، واغتصب نساءه، فلاّم سأله القايض: 
ملاذا كّل هذا اإلجرام؟ قال: ألّن هذا القطار أنا مل أخرْت أْن أركبه ابتداًء فقْد ركبُته باخلطأ، وكان 
ُيفرتض أْن أركب القطار الذي بجواره، فلذلك كّل ما فعلُته يف القطار ليس إجراًما بحّجة أّنني 
مل أخرْت أْن أتواجد يف هذا القطار من البداية، فكّل ما يرتّتب عىل ركويب له من إجراٍم ل يمكن أْن 

أداَن به، وكّل ما يرتّتب عىل ركويب له من خرٍي ل يمكن أْن أمدح عليه.


