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 املقدمة

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

، ، وآًمف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـوصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمبٞمٜم٤م حمٛمداحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،  

 وسمٕمد ..

يمبفف٤مب اًمبّمففٛمٞمؿ  قمٜمففدهففذا اًمٙمبفف٤مب اعم٤مصمففؾ سمففلم يففدي اًم٘مفف٤مرئ اًمٙمففريؿ ىمٚمففٞمً   ٟم٘مففػ ذم

 اًمففذي يمببففف اًمٕم٤معمفف٤من اًمٗمٞمزي٤متٞمفف٤من ؾمففبٞمٗمـ هففقيمٜم٩م (The Grand Design) اًمٕمٔمففٞمؿ

(ingStephen William Hawk )وًمٞمقٟمففففف٤مردو ُمقًمفففففديٜمقو ( Leonard

Mlodinow)، ؾمفففقىل ي٘مفففع ،  وٟم٘مفففده٤مو ًمٜمبٕمفففرىل قمفففغم حمففف٤موًمبٝما ًمبفففدقمٞمؿ ا حلففف٤مد

 :ىمسٛملماحلدي٨م ذم 

ؾمقىل ٟمح٤مول ذم هذا اًم٘مسؿ ، ويمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ٟمبلم ومٞمف ُم٤م ىمدُمف اًم٘مسؿ إول:

ُمٜمٝم٤م ًمٙمل  وقمغم اًمٜمٔمري٤مت اًمبل اؾمبٗم٤مد، إؾم٤مؾمٞم٦م ٙمب٤مباًمسمٕمض ُمٓم٤مًم٥م أن ٟمبٕمرىل قمغم 

، وضمٕمٚمٝم٤م ٟمٔمري٦م سمديٚم٦م قمـ (theory-M)ٟمٔمري٦م أم يٜمبٝمل إمم ٟمٔمري٦م ُمقطمدة أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

 .ٟمٔمري٦م وضمقد ظم٤مًمؼ طمٙمٞمؿ ُمّمٛمؿ أوضمد هذا اًمٙمقن وضمٕمٚمف وومؼ آشم٘م٤من اعمِم٤مهد 

 (The Grand Design)ُمٜمٓمٚم٘م٤مت يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ومٞمف ٟمٜم٤مىمش  :ًم٘مسؿ اًمث٤مينا

ذم اًمٙمقن ا شم٘م٤من وطمٙم٤مم ا واًمٙمقن  حت٘مؼإُمٙم٤مٟمٞم٦م   صمب٤مت (theory-M)م إُمـ ٟمٔمري٦م 

أن جيٕمٚمف وأرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن يب٘مبؾ هذا اجلٝمد اًم٘مٚمٞمؾ و .ُمـ دون سمقضمقد اعمّمٛمؿ اًم٘م٤مدر

 ٟم٤مومٕم٤ًم إٟمف ضمقاد يمريؿ.

 

 

 طمٞمدر سمـ احل٤مج قمبد اهلل اًمسٜمدي

 أطمس٤مء اًمقٓء

 هف 1440ُمـ ؿمٝمر رضم٥م  20

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Stephen_Hawking_Pronunciation.ogg
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، م1020ًمٚمٛمرة إومم ذم قم٤مم  ( DesignThe Grand)يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ نم ٟمُ 

وذًمؽ ظم ل ، إُمزون آًمٙمؽموين ذم ُمقىمع  وأصبح ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم اًمٙمب٤مب إيمثر ُمبٞمًٕم٤م

، وهذا اًمٙمب٤مب اًمٙمب٤مب اًمث٤مين إيمثر اٟمبِم٤مراً أي٤مم، يما أٟمف ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ ٟمنمه ص٤مر  ٦مسمْمٕم

ُمٗمٝمقًُم٤م قمٜمد ذحي٦م أيمؼم ُمـ  جيٕمٚمفُم٤م وهذا  ،وقمروف سمسٞمط، ب٥م سمٚمٖم٦م ؾمٝمٚم٦ميٛمب٤مز سم٠مٟمف يمُ 

اعمجبٛمٕم٤مت اًمبنمي٦م، وطمٞم٨م إّن اهلدىل ُمـ يمب٤مسم٦م هذا اًمٙمب٤مب إجي٤مد ٟمٔمري٦م سمديٚم٦م ًمٜمِم٠مة 

ومٝمذا اًمٙمب٤مب يٕمبؼم سمسب٥م ؾمٝمقًم٦م ُمٓم٤مًمبف ُمـ  ،اًمٙمقن قمـ ٟمٔمري٦م ا ًمف اًمبل ي١مُمـ هب٤م ا هلل

ر سمف حل٤مد، وىمد ـم٤م ضمٝم٦م أظمرى ُمـ أظمٓمر اًمٙمب٥م اعمبنمة سم٤مويمثرة اٟمبِم٤مره ُمـ ، ضمٝم٦م

 اًمذي يٕمبؼم ُمـ أقمبك اعمٚمحديـ ذم هذا اًمٕمٍم (1)رد دويمٞمٜمز٤ماعمٚمحدون سمف ومرطًم٤م، طمبك أن رشمِم

ـ طم٤مًم٦م ُمـ قم٤ممل إطمٞم٤مء ًمٙمومٙمرة ا ًمف اًمدارويٜمٞم٦م  ٧مأظمرضم ومرطم٤ًم : ىم٤مل  أيمثرهؿ ذاؾم٦م و

 .ي٤مءي٘مقد ىمب ً رطمٞمًا ًمٗمٙمرة ا ًمف ذم اًمٗمٞمز هقيمٞمٜم٩موأُم٤م أن وم٢مّن  ،اًمٗمٞمزي٤مء سم٘مٞم٧م أىمؾ ووقطًم٤م

 .(The Grand Design) هٙمذا اؾمببنم اعمٚمحدون سمٙمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

                                                           

يم٤مشم٥م. دويمٞمٜمز زُمٞمٌؾ ومخريٌّ ًمٚمٙمٚمٞم٦م ، وقم٤ممل أطمٞم٤مء شمٓمقري، وف ىمٞمؾ ذم شمرمجبف : يمٚمٞمٜمبقن ريبِم٤مرد دويمٞمٜمز قم٤مملُ ؾمٚمقك طمٞمقان 1

هق و . حيٛمؾ دويمٞمٜمز زُم٤مًم٦م اجلٛمٕمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م،2008طمبك قم٤مم  1995ُمٜمذ أؾمب٤مذ اًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مم ًمٚمٕمٚمقم و اجلديدة ذم أويمسٗمقرد،

اًمذي أؿم٤مع وضمٝم٦م ٟمٔمر ارشمٙم٤مز اًمبٓمقر قمغم ، وزُمٞمؾ اجلٛمٕمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمألدب. فمٝمرت ؿمٝمرة دويمٞمٜمز سمداي٦ًم سمٕمد يمب٤مسمف اجللم إٟم٤مين

ٚمؿ إطمٞم٤مء اًمبٓمقري ُمٗمٝمقُم٤ًم ( أدظمؾ ذم قم1982ص٤مغ ومٞمف ُمّمٓمٚمح ُمٞمؿ. ذم يمب٤مسمف اًمٜمٛمط اًمٔم٤مهري اعمقؾمع )قم٤مم و اجلٞمٜم٤مت،

َس قم٤مم و ُم١مصمراً  هق أن اًمب٠مصمػمات اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمجلم ًمٞمس سم٤مًمرضورة أن شم٘مبٍم قمغم ضمسؿ اعمبٕمْمٞم٦م، سمؾ يٛمٙمـ أن متبد ذم اًمبٞمئ٦م. أؾمَّ

ع اًمبّمٛمٞمؿ اًمذيمّل. ذم يمب٤مسمف ص٤مٟمو ُمٜمب٘مدًا ًمٚمخٚم٘مٞم٦مو اعمٜمٓمؼ.قُمرىل دويمٞمٜمز سمٙمقٟمف ُمٚمحداً و ُم١مؾمس٦م ريبِم٤مرد دويمٞمٜمز ًمٚمٕمٚمقم 2006

سم٠من شمٕم٘مٞمد اعمبٕمْمٞم٤مت احلٞم٦م دًمٞمؾ قمغم وضمقد ظم٤مًمؼ ، (، حُي٤مضم٩م دويمٞمٜمز ود شمِمبٞمف ص٤مٟمع اًمس٤مقم٤مت1986اًمس٤مقم٤مت إقمٛمك )قم٤مم

آظمبٞم٤مر، سم٤مقمبب٤مره٤م قمٛمٚمٞم٤مت همػم و اًمبحّقرو ذم اًمبٙم٤مصمر "ص٤مٟمع ؾم٤مقم٤مت أقمٛمك"ظم٤مرق. يّمػ دويمٞمٜمز اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمبٓمقري٦م سم٠مهن٤م 

أن ا يان اًمديٜمل و ( أن ومٙمرة اخل٤مًمؼ اخل٤مرق ٓ وضمقد هل٤م2006يمب٤مسمف وهؿ ا ًمف )قم٤مم  ُمقضمٝم٦م ُمـ أي ُُمّمّٛمؿ. يّدقمل دويمٞمٜمز ذم

يما أن ًمف فمٝمقرًا ُمٜمبٔمًا قمغم ، وهؿ. يما أن دويمٞمٜمز يٕم٤مرض شمدريس اخلٚم٘مٞم٦م ذم اعمدارس. طمّمؾ دويمٞمٜمز قمغم ضمقاتز أيم٤مديٛمٞم٦م

 أومٙم٤مره يمٛمث٘مػ قم٤مم.و تفآراو إحل٤مده،و ا ٟمؽمٟم٧م، طمٞم٨م يٜم٤مىمش ظم هل٤م يمببف،و اًمراديقو اًمبٚمٗم٤مز
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وهل ،سمحس٥م اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ( The Grand Design)يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ و 

صٗمح٦م  224ي٘مع ذم  ف واًمبل ٟمنمت سمقاؾمٓم٦م دار اًمبٜمقير ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنمف  م 2015ـمبٕم٦م 

ٞمؼ أيٛمـ أمحد قمٞم٤مد وُمراضمٕم٦م وهل ُمـ حت٘م، ذم ُمٙمبببل اعمقضمقداًمٙمب٤مب  ل ـمبٕم٦م وه

 ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿ ُمٝمدي.

 ٟمجده يبٙمقن ُمـ صماٟمٞم٦م ومّمقل:اًمٙمب٤مب ومٝمرس وإذا شمّمٗمحٜم٤م 

 .(The Mystrey of Being) سمٕمٜمقان ًمٖمز اًمقضمقد :  اًمٗمّمؾ إول

وهل ـمبٞمٕم٦م طم٥م آؾمبٓم ع، وسمٞمٜم٤م ، ذم هذا اًمٗمّمؾ حتدث اًمٙم٤مشمب٤من قمـ ـمبٞمٕم٦م اًمبنم

اًمبٗمبقا إمم اًمٙمقن شمٜم٘مدح ذم أذه٤مهنؿ جمٛمققم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م  إذاأن هذه اًمٓمبٞمٕم٦م دمٕمؾ اًمٜم٤مس 

ويم٤مٟم٧م هذه آؾمئٚم٦م اًمبل شمث٤مر طمقل اًمٙمقن دمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٚمسٗم٦م ُمـ ظم ل شم٘مديؿ جمٛمقع ،

 ٘مدم ُمـ ظم ًمف إضم٤مسم٤متصمب٧م أّن ُمٜمٝمجٝم٤م اًمذي شمُ و ُمـ ا ضم٤مسم٤مت، واًمٗمٚمسٗم٦م اًمٞمقم ُم٤مشم٧م،

غم أضمقسم٦م صحٞمح٦م قمغم إؾمئٚم٦م اعمث٤مرة ًمٞمس ُمٜمٝمًج٤م صحٞمًح٤م، وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمبحّمؾ قم حمددة 

اًمٗمٞمزي٤مء ُمـ ظم ل اًمٜمٔمري٤مت احلديث٦م اًمبل و طمقل اًمٙمقن ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٓمرق سم٤مب اًمٗمٞمزي٤مء،

ىمدُمبٝم٤م يٛمٙمـ أن شم٘مدم ًمٜم٤م أضمقسم٦م صحٞمح٦م قمغم شمٚمؽ إؾمئٚم٦م اعمث٤مرة طمقل اًمٙمقن، ُمـ هٜم٤م 

 ىم٤مل اًمٙم٤مشمب٤من:

 ً ُمـ اًمٙمقن وطمس٥م، يقضمد يمؾ ُمٜم٤م ًمٗمؽمة وضمٞمزة ٟمسبٙمِمػ ُمـ ظم هل٤م ضمزًء وئٞم"

وًمٙمٜمٜم٤م يمبنم ٟمقع ومْمقزم ٟمحـ ٟمبس٤مءل وٟمٗمبش قمـ إضمقسم٦م، اًمٜم٤مس إذا حتٞم٤م ذم هذا اًمٙمقن 

اهل٤متؾ اًمبل يببدل طم٤مًمف ُمـ يمقن رطمٞمؿ ويمقن ىم٤مد وحيدىمقن ٕقمغم ًمٚمساوات اًمِم٤مؾمٕم٦م 
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يمٞمػ  وم٢مهنؿ داتًا يس٠مًمقن اًمٕمديد ُمـ إؾمئٚم٦م يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ اًمٕم٤ممل اًمذي وضمدٟم٤م أٟمٗمسٜم٤م ومٞمف؟

 يسٚمؽ اًمٙمقن؟ ُم٤م ـمبٞمٕم٦م اًمقاىمع؟ ُمـ أيـ أشمك يمؾ ذًمؽ؟ هؾ اًمٙمقن سمح٤مضم٦م إمم ظم٤مًمؼ؟

إّن ُمٕمٔمٛمٜم٤م ٓ يٛميض وىمبف ذم ىمٚمؼ سمِم٠من شمٚمؽ إؾمئٚم٦م ًمٙمٜمٜم٤م يمٚمٜم٤م شم٘مريب٤ًم ٟمٖمٚمؼ سمِم٠مهن٤م سمٕمض 

 اًمقىم٧م.

هذه إؾمئٚم٦م شمٕمد ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمب٘مٚمٞمدي٦م ومٚمسٗمٞم٦م ًمٙمـ اًمٗمٚمسٗم٦م ىمد ُم٤مشم٧م، اًمٗمٚمسٗم٦م مل شم طمؼ 

اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وظمّمقًص٤م ذم جم٤مل اًمٗمٞمزي٤مء، أوحك اًمٕمٚماء هؿ ُمـ حيٛمٚمقن ُمّم٤مسمٞمح شمٓمقرات 

آيمبِم٤مىل ذم رطمٚمبٜم٤م سمحث٤ًم قمـ اعمٕمروم٦م، هيدىل هذا اًمٙمب٤مب إمم شم٘مديؿ ا ضم٤مسم٤مت اًمبل ـمرطمٝم٤م 

آيمبِم٤موم٤مت احلديث٦م واًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمب٘مدُم٦م، إهن٤م شم٘مقدٟم٤م إمم صقرة ضمديدة قمـ اًمٙمقن 

ي خيبٚمػ يمٚمٞم٤م قمـ شمٚمؽ اًمّمقرة اًمب٘مٚمٞمدي٦م، وخيبٚمػ طمبك قمـ اًمّمقرة وقمـ ُمقىمٕمٜم٤م ومٞمف اًمذ

اًمبل رؾمٛمٜم٤مه٤م ىمبؾ قم٘مد أو قم٘مديـ وم٘مط إٓ ّ أٟمف يٛمٙمـ أن ٟمبببع وراء اعمخٓمٓم٤مت إوًمقي٦م هلذا 

 .(1)"اعمٗمٝمقم اجلديد ُم٤م ي٘مرب ُمـ ىمرن ُم٣م شم٘مريب٤ًم

فمقاهر يٛمٙمـ رشمبط سم٤مًمٙمقن وُم٤م ومٞمف ُمـ ي وإن يم٤من ٓ خيٗمك أّن اًمبح٨م قمـ قمٚم٦م اًمٙمقنو

اًمبح٨م قمـ اًمٕمٚم٦م وم٢من إّٓ أٟمف ًمٞمس سمحًث٤م قمٚمٛمًٞم٤م ومٞمزي٤متًٞم٤م، ، ىمقاقمد اًمٗمٞمزي٤مءفمؾ دراؾمبٝم٤م ذم 

وإدًم٦م اًمبل يٜمبٖمل أن شم٘مدم ذم اؾمبٙمِم٤مىل اًمٕمٚم٦م إومم ُمـ ظم ل ، إومم سمح٨م ومٚمسٗمل

 .سمٕمض صقره٤م شمٕمبٛمد قمغم ٟمب٤مت٩م قمٚمٛمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م ، فمقاهر اًمٙمقن أدًم٦م ومٚمسٗم٦م

ظم ل اًمٕمب٤مرة اًمبل ىمرأٟم٤مه٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ و فوقمغم هذا 

)The Mystrey of Being(  ٟم٘مػ قمغم أول ُمِمٙمٚم٦م وىمع ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مشمب٤من، وهل ُمِمٙمٚم٦م ف

وهذه ُمِمٙمٚم٦م ظمٓمػمة ٕهن٤م شمقىمع اًمب٤مطم٨م ذم اًمدُم٩م  اًمدُم٩م واخلٚمط سملم ُمس٤متؾ اًمٕمٚمقم،

                                                           

 . 14ف  13ف اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ص  1
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إذا اؾمبٓمٕمٜم٤م أن ٟمٗمرز و ؾ اًمٕمٚمقم،واخلٚمط سملم اعمٜم٤مه٩م اًمبل يٜمبٖمل أن شمسٚمؽ ذم حت٘مٞمؼ ُمس٤مت

٘مؼ سقىل ٟمسبٓمٞمع أن ٟمحدد إؾمٚمقب اًمذي حُت وم ُمس٠مًم٦م قم٘مٚمٞم٦م أو قمٚمٛمٞم٦مأهن٤م ٟمحدد و اعمس٠مًم٦م

قمٚمؿ و قمٚمؿ اًمٓم٥مو سمف شمٚمؽ اعمس٠مًم٦م هؾ هق إؾمٚمقب اًمٕمٚمٛمل اًمذي يسٚمؽ ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء

  اًمذي يٜمبٖمل أن يسٚمؽ ذم اًمٗمٚمسٗم٦م؟اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ماًمٗمٚمؽ، أ

ّٕن أي ف   يما ؾمقىل ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممف ٓ يٛمٙمـ أن ٟمرومع اًمٞمد قمٜمف  واعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم

ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل طمبك اعمٜمٝم٩م اًمذي يسٚمؽ ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٞمزي٤متٞم٦م ٓسمد أن يٙمقن ُمسبٜمًدا 

يبٙمقن يمؾ اؾمبدٍٓل وم٢من إذا مل يٙمـ ُمسبٜمًدا إمم ىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف، و إمم ىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م،

يٙمٗمل أن ٟمٚمبٗم٧م إمم و روطمف ىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م،٤م وًمٙمـ ٤م أو دمريبٞمً يٙمقن طمسٞمً سمدٟمف ىمد و ،ُمـ سمدن 

يٜمٓمٚمؼ ُمـ ىم٤مقمدة اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمذي يٕمبٛمد قمغم طمس٤مب آطمبآت  اًمدًمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل أن 

اًمٜم٘مٞمْملم وُمـ ُمّم٤مدرات طمس٤مب آطمبال وُمـ ُمٕم٘مقًمٞم٦م صمبقت ىم٤مٟمقن اًمسببٞم٦م، ومٝمٜم٤مك 

 .٤ًم أو قمٚمٛمٞم ٤مً ٤من اؾمبدٓل قم٘مٚمٞمىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم أي اؾمبدٓل ؾمقاء يم

 صم صم٦م: اً اًمٙم٤مشمب٤من ذم اًمٗمّمؾ إول أُمقر و ىمد ذيمر

ذم ومٞمزيفف٤مء ٟمٞمففقشمـ وُمفف٤م ىمبٚمففف وإمم قمنمففيٜمٞم٤مت اًم٘مففرن  هففق أّن اًمٕمٚمففؿ ؾمفف٤مسم٘م٤مً  إُمففر إول:

اًمٕمنمففيـ يمفف٤من هيففبؿ سمدراؾمفف٦م طمريمفف٦م وفمففقاهر إضمسفف٤مم اًمٙمبففػمة، وذم فمففؾ دراؾمفف٦م طمريمفف٦م 

بفف٦م ذم إضمسفف٤مم اًمٙمبففػمة وضمففدت اًمٗمٞمزيفف٤مء اًمٙم ؾمففٞمٙمٞم٦م إضمسفف٤مم اًمٙمبففػمة واًمٔمففقاهر اًمث٤مسم

وىمقاٟملم ٟمٞمقشمـ ذم احلريم٦م، وًمٙمـ سمٕمد أن ايمبِمػ اًمٕمٚمفؿ شمٙمفقن هفذه إضمسف٤مم اًمٙمبفػمة ُمفـ 

ذري٦م شمٖمػم وضمف اًمٕمٚمؿ، ووضمدت ومٞمزي٤مء طمديث٦م شمسٛمك سمٗمٞمزيف٤مء اًمٙمفؿ، حت٧م ضمسٞمات صٖمػمة 

طمريمف٤مت إذا أردٟم٤م أن ٟمٗمٝمؿ طمبفك و٤م، دىمٞم٘مً  إذا أردٟم٤م أن ٟمٗمٝمؿ اًمٕم٤ممل ومٝمًا  :  وومٞمزي٤مء اًمٙمؿ شم٘مقل

ومٞمٜمبٖمفل أن ٟمٗمٝمفؿ هفذه اجلسفٞمات اًمّمفٖمػمة ،طمريم٦م اًمٙمقايم٥م واعمجرات وإضمس٤مم اًمٙمبػمة 
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دراؾمف٦م هفذه اجلسفٞمات اًمّمفٖمػمة أدت إمم ايمبِمف٤مىل ٟمٔمريف٤مت و اًمبل يبِمفٙمؾ ُمٜمٝمف٤م اًمٙمفقن،

 اًمبفل (theory-M) قمٚمٞمفف ٟمٔمريف٦م أم شمٜمبٜمفلهذه اًمٜمٔمري٤مت شمِمٙمؾ اخلٚمٞمط اًمفذي وُمبٕمددة، 

ٙمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وم، )The Mystrey of Being( ي٘مدُمٝم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

هذه احلزُمف٦م شمسف٤مهؿ سمحسف٥م ٟمٔمفر وذم احل٘مٞم٘م٦م ي٘مدم ًمٜم٤م طمزُم٦م ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، 

 ذم إقمٓم٤مء ضمقاب قمـ أصؾ اًمٙمقن همػم اجلقاب اًمذي ي٘مدُمف ا هلل. اًمٙم٤مشمبلم 

٤مت ُمبٕمددة شمرشمبط سم٤مًمٙمقن ُمـ طمٞم٨م أصؾ ريخ اًمٕمٚمؿ ىمدم ٟمٔمريهق أن شم٤م إُمر اًمث٤مين:

وم ـمقن ىمدم ٢موم، فٟمِم٠مشمف ويمٞمػ يسػم واًم٘مقاٟملم اًمبل شمْمبط قم ىم٤مت اًمٔمقاهر اعمقضمقدة ومٞم

اهلدىل ، ودُم٧مهٜم٤مك ٟمٔمري٤مت يمثػمة ىمُ وٟمٞمقشمـ، و أرؾمٓمق ُمـ سمٕمده،وجمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمٔمري٤مت، 

ًمبل شمٕمبٛمد قمغم آظمر اًمٜمٔمري٤مت اًمبل ىمدُم٧م هل اًمٜمٔمري٤مت اوُمٜمٝم٤م ىمراءة اًمٙمقن ىمراءة واقمٞم٦م، 

 ومٞمزي٤مء اًمٙمؿ ودراؾم٦م اجلسٞمات اًمبل شمِمٙمؾ اًمٜمقاة خلروج هذه اجلسٞمات اًمٙمبػمة.

ريخ سمٕمد أن يسبٕمرض ًمٜم٤م شم٤م )The Mystrey of Being(يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ و

هؾ ؾمٕمل اًمبنم  : ُمقضمز ًمٚمٕمٚمؿ وًمٚمٜمٔمري٤مت اًمبل ىمدُم٧م ًمبٗمسػم اًمٙمقن ـمرح اًمس١مال اًمب٤مزم

قمٜمد طمد سمحٞم٨م ئمٗمر ا ٟمس٤من  ػ ًمٜم٤م اًمٙمقن ؾمقىل ي٘مقمغم ٟمٔمري٦م شمٗمنطمقل احلّمقل 

 وم٢من اًمسٕمل ؾمقىل يب٘مك ؟ٓ أم (of everything Theory)سمٜمٔمري٦م شمٗمن يمؾ رء 

ٙمٚما وصؾ قمٜمد ٟمٔمري٦م ؾمقىل يٙمبِمػ ومًمـ ي٘مػ اًمٕم٘مؾ اًمبنمي قمٜمد ٟمٔمري٦م، و، اً ُمسبٛمر

 وهٙمذا.، ٟمٔمري٦م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م

 ًمٙم٤مشمب٤من قمـ هذا اًمس١مال سم٤م ضم٤مسم٦م اًمب٤مًمٞم٦م:وأضم٤مسم٤م ا

ن شمٙمفقن ٟمٔمريف٦م وًمٙمـ ًمفديٜم٤م ٟمٔمريف٦م ُمرؿمفح٦م ٕ، طمبك أن ٓ شمقضمد قمٜمدٟم٤م إضم٤مسم٦م حمددة

  ٞمقضمففففد قمٜمففففدٟم٤م ٟمٔمريفففف٦م ُمقضمففففقدة ذم يمبفففف٤مب اًمبّمففففٛمٞمؿ اًمٕمٔمففففٞمؿومهن٤متٞمفففف٦م ًمٙمففففؾ رء، 
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(The Mystrey of Being) وسم٤مًمب٤مزم ي٘مػ قمٜمده٤م ؾمفٕمل ، شمٙمقن هل هن٤مي٦م اًمٜمٔمري٤مت ىمد

 قن، وشمٚمففؽ اًمٜمٔمريفف٦م هففل ٟمٔمريفف٦م ري ًمٚمحّمففقل قمففغم شمٗمسففػم ؿمفف٤مُمؾ هلففذا اًمٙمفففاًمٕم٘مففؾ اًمبِمفف

(theory-M). 

وإٟما هل  ٞمدي،ٚمًمٞمس٧م ٟمٔمري٦م سم٤معمٕمٜمك اًمب٘م (theory-M)هق أن ٟمٔمري٦م  إُمر اًمث٤مًم٨م:

، حت٧م اؾمؿ واطمد ٧م ٚمل ذم اًمقاىمع جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمب٤مت٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ضمٕمٝموم، طمزُم٦م ُمـ اًمٜمٔمري٤مت

 ضمقد اًم٘م٤مٟمقن وو ٕصؾ اًمٙمقن اً شم٘مديؿ شمٗمسػم واًمٜمب٤مت٩م  ويراد ُمـ ظم ل هذه اًمٗمروٞم٤مت

إذا ٓطمٔمٜم٤م ؾمػم اًمٙمب٤مب وويمٞمٗمٞم٦م ٟمِم٠مة هذه اًمٔمقاهر اًمبل شمدل قمغم ا شم٘م٤من وا طمٙم٤مم، 

اقمبٛمد قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مػ قمغم هذه اًمٗمروٞم٤مت واًمٜمٔمري٤مت اًمبل وومّمقل اًمٙمب٤مب اعمبٕم٤مىمب٦م ؾمقىل 

وٟمحـ ىمد ٟمٕمؼم سمٗمروٞم٦م أو ٟمبٞمج٦م أو ٟمٔمري٦م ، (theory-M) اًمٙم٤مشمب٤من ذم شمِمٙمٞمؾ ذم ٟمٔمري٦م 

 .٦م اعمّمٓمٚمح٤مت اخل٤مص٦م ذم هذه اًمٙمٚماتُمع قمدم ُم طمٔم

وأّن أصؾ  ،(Big Bang) ُمـ شمٚمؽ اًمٗمروٞم٤مت أن اًمٙمقن طمّمؾ ُمـ اٟمٗمج٤مر قمٔمٞمؿو

٤موم٦م ًمٚمٓم٤مىم٤مت إرسمٕم٦م وجلٛمٞمع يمث ضم٤مُمٕم٤مً  اجلسٞمؿ  يم٤منو حت٧م ذري،  اًمٙمقن يم٤من ضمسٞماً 

ويٛمٙمـ أن يقضمد ذم وىم٧م ، ؿ اًمذي اٟمٗمجر وٟمِم٠م ُمٜمف اًمٙمقن يٛمٙمـ أن يبٕمددٞماجلسو اًمٙمقن،

ًمٙمل واؾمٕم٤ًم طمد ذم أيمثر ُمـ ُمٙم٤من، وأن يسػم أيمثر ُمـ ُمس٤مر، وهذا اًمذي يٗمبح ًمٜم٤م اًمب٤مب وا

 وهذا يٕمٜمل أن ُمـ اعمٕم٘مقل ضمداً  ،(Multiverse) ٟمببٜمك ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة واعمبقازي٦م

ُمقازي٦م ًمٚمٕم٤ممل اًمذي ٟمحـ وهل ، (500 10) ي٘مدر اًمبٕمض قمدده٤م سمفُمبٕمددة قضمد قمقامل أن شم

 قم٤معمٜم٤م.ذم اشمٗمؼ ُمـ يمؾ هذه اًمٕمقامل أن شمقضمد احلٞم٤مة وم٘مط حيبٛمؾ أٟمف ، وومٞمف
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ٕن اًمٙمقن ىمبؾ ، عمٕم٘مقل أن يقضمد اًمٙمقن ُمـ دون قمٚم٦مُمـ ا أنف أيًْم٤م ف ُمـ اًمٗمروٞم٤مت و

أن يٜمٗمجر ُم٤م يم٤من يقضمد ومٞمف زُم٤من وُمٙم٤من، وُمع قمدم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ٓ يقضمد رء، ومٞمٛمٙمـ 

أن اًمٙمقن شمقضمد ومٞمف ـم٤مىم٦م ؾم٤مًمب٦م وذًمؽ ومٞما إذا ٓطمٔمٜم٤م ، أن يٜمِم٠م اًمقضمقد ُمـ ٓ رء

ويم٠من ، ٙمـ أن يٜمِم٠م اًمٌمء ُمـ اًم رءُمس٤موي٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اعمقضمب٦م، وُمـ ظم ل ه٤مشملم يٛم

 وهق حي٘م٘مٝم٤م ذم ُمرطمٚم٦م ٓطم٘م٦م!، اًم٘م٤مٟمقن ذم شمّمقر اًمٙم٤مشمبلم يقضمد سمدون اعم٤مدة اعمحٙمقُم٦م سمف

همػمه٤م و، إذا ظمٓمقٟم٤م ظمٓمقات قمٚمٛمٞم٦م ُمـ ظم ل هذه اًمٜمٔمري٤مت اعمبٕمددة :اًمٙم٤مشمب٤من  ي٘مقل 

 ضمقسم٦م ُم٘مٜمٕم٦م قمغم إؾمئٚم٦م اًمب٤مًمٞم٦م:ًمٜم٤م أ حمٙمٛم٦م شم٘مدم وم٢مٟمٜم٤م ؾمقىل ٟمّمؾ إمم ٟمٔمري٦م 

 ؟اًمس١مال إول: عم٤مذا وضمد اًمٙمقن سمدًٓ ُمـ اًم رء

 اًمس١مال اًمث٤مين: عم٤مذا ٟمحـ وضمدٟم٤م ذم هذا اًمٙمقن؟

اًمس١مال اًمث٤مًم٨م: عم٤مذا وضمد اًمٙمقن هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م حتٙمٛمف هذه اًم٘مقاٟملم ومل يقضمد سمٙمٞمٗمٞم٦م 

 ؟حتٙمٛمٝم٤م ىمقاٟملم أظمرىأظمرى 

 .(The Rule of Law)سمٕمٜمقان ؾمٞم٤مدة اًم٘م٤مٟمقن أو  :  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 يم٤من اًم٘مدُم٤مء يؼمرون هب٤م اًمبل  وهٜم٤م اؾمبٕمرض اًمٙم٤مشمب٤من ذم اًمبداي٦م مجٚم٦م ُمـ إؾم٤مـمػم 

يمٔم٤مهريت اًمٙمسقىل واخلسقىل، صمؿ قمرض حم٤موٓت اًمٕمٚماء ًمبؼمير وضمقد مجٚم٦م ُمـ اًمٔمقاهر 

وهق ، ُمـ زُمـ ـم٤مًمٞمس وإمم اًمزُمـ اًمذي شمبٚمقر ومٞمف ُمٗمٝمقم اًم٘م٤مٟمقناًمٙمقن واًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م 

زُمـ ديٙم٤مرت، وهٜم٤م سمدأت ُمِمٙمٚم٦م اجلٛمع سملم وضمقد اًم٘م٤مٟمقن وسملم وضمقد ا ًمف، وًم٘مد يم٤من 

اًمٜم٤مس يما يٕمب٘مد ُم١مًمٗم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يٓمرطمقن ومٙمرة ا ًمف ًمبؼمير مجٚم٦م ُمـ 

إمم  وما هل احل٤مضم٦م إذاً ، (اًم٘م٤مٟمقنومٙمرة )وضمد سمديؾ قمـ ومٙمرة ا ًمف وهل ىمد و اًمٔمقاهر،

 آقمب٘م٤مد سمقضمقد إًمف إذا يم٤مٟم٧م شمقضمد ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م حتٙمؿ اًمٙمقن؟
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وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يم٤من ي١مُمـ  ٤مً وديٙم٤مرت يم٤من إهلٞمّ ، اًمٙمب٤مب قمرض ضمقاب ديٙم٤مرت

 أنا ًمف : سم٠من دور ا ًمف وسملم ٟمٔمري٦م اًم٘م٤مٟمقن ىم٤مل قم٘مٞمدة ديٙم٤مرت ًمٙمل جيٛمع سملم ومسم٤مًم٘م٤مٟمقن، 

هذا اًمٕم٤ممل سمّمقرة شمٚم٘م٤متٞم٦م ُمـ دون أن يبدظمؾ ا ًمف، وٓ ذم صمؿ اًم٘مقاٟملم شمٕمٛمؾ  ،يقضمد اًمٕم٤ممل

ٕم ىم٦م سملم ا ًمف ٕٟمف ٓ يقضمد سمديؾ هلذه اًم٘م٤مٟمقن، وم٤مًم ، يٛمٙمـ ًمإلًمف أن يٕم٤مرض هذه اًم٘مقاٟملم

 قم ىم٦م إجي٤مد اعم٤مدة اًمبل شمسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاٟملم سمّمقرة شمٚم٘م٤متٞم٦م. وسملم اًم٘مقاٟملم هل

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمٍمي اًمذي ىمدُمف ديٙم٤مرت واؾمبٛمر إمم يقُمٜم٤م هذا، قمرض اعم١مًمٗم٤من ُمٗمٝمقم و

وظم ص٦م هذا اعمٗمٝمقم هق أّن اًم٘م٤مٟمقن ُم٤م يٕمٓمل اًم٘مدرة قمغم اًمبٕمٚمٞمؿ واًمبٜمب١م ُمع وطمدة 

 ط واحت٤مد اعم سمس٤مت.اًمٔمروىل واؿمؽماك اًمنمو

ٝمذا اًم٘مقل يٛمٙمـ أن ٟمٕمبؼمه ىم٤مٟمقن، وماًمِمٛمس شمنمق يمؾ يقم ُمـ اعمنمق، : ٛمثً  إذا ىمٚمٜم٤م وم

ؾمقىل  ذم اًمٖمد ٞمٛمٙمـ أن ٟمبٜمب٠م أٟمفوميٕمٓمٞمٜم٤م ىمدرة قمغم اًمبٕمٛمٞمؿ، يما يٕمٓمٞمٜم٤م ىمدرة قمغم اًمبٜمب١م، ٕٟمف 

يمؾ ) :شمنمق اًمِمٛمس ُمـ اعمنمق، ويذيمر اًمٙم٤مشمب٤من ُمث٤مل ًمب٘مري٥م هذا اعمٕمٜمك وهق ُم٤م ًمق ىمٞمؾ

ٕٟمف  ٤مً ٝمذا اًم٘مقل ٓ يٛمٙمـ أن يٕمبؼم ىم٤مٟمقٟموم، (يمرات اًمذه٥م شمٙمقن أصٖمر ُمـ اعمٞمؾ ذم ىمٓمره٤م

رات ذه٥م ىمٓمره٤م أيمؼم ُمـ ُمٞمؾ، يم  ٟمِم٤مهد وإن مل درة قمغم اًمبٕمٚمٞمؿ واًمبٜمب١م ٕٟمٜم٤ماًم٘م ٓ يٕمٓمل

  يقضمد ومًمٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يقضمد ذم اعمسب٘مبؾ يمرات ُمـ اًمذه٥م ىمٓمره٤م يبج٤موز اعمٞمؾ، 

وًمٕمؾ ُمثؾ هذه اًمٙمرات ُمقضمقد ذم يمقايم٥م أظمرى ، أي ُم٤مٟمع ُمـ شمبِمٙمؾ ُمثؾ هذه اًمٙمرات

شمٙمقن أصٖمر ُمـ ُمٞمؾ ذم  اًمٞمقراٟمٞمقميمؾ يمرات : )ٜم٤ممل ٟمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م، وهذا سمخ ىل ُم٤م ًمق ىمٚم

بٜمب٠م ُمـ ظم ًمف، ٕٟمف يٗمٞمد اًمبٕمٛمٞمؿ ويٛمٙمـ أن يُ ، ٤مً ٝمذا اًم٘مقل يٛمٙمـ أن جيٕمؾ ىم٤مٟمقٟموم، (ىمٓمره٤م

  يٛمٙمـ ومسمٛم٘مدار ؾم٧م سمقص٤مت ي١مدي إمم آٟمٗمج٤مر،  اًمٞمقراٟمٞمقموذًمؽ ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن شمٙمبؾ 
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ٝمذا أُمر ٟمٕمٚمٛمف سم٤مًمبجرسم٦م ومُمٞمؾ،  يّمؾ ىمٓمره٤م إمم يبٙمبؾ اًمٞمقراٟمٞمقم ويبحقل إمم يمرةأن 

 .(1)وٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمٛمف سم٤مًمبجرسم٦م يٛمٙمـ أن ٟمٕمٛمٛمف ويٛمٙمـ أن ٟمبٜمب٠م سمف سما ؾمقىل ي٘مع ذم اعمسب٘مبؾ،

وضمقد اًم٘مقاٟملم احل٤ميمٛم٦م اًمبل ٟمسبٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمبٕمٛمٞمؿ واًمبٜمب١م ـمرح اًمٙمب٤مب سملم أن   سمٕمدو 

 دة قمغم اًمٙمقن:اعمبسٞمّ و أؾمئٚم٦م شمرشمبط هبذه اًم٘مقاٟملم احل٤ميمٛم٦م

 : ُم٤م هق ُمٜمِم٠م اًم٘م٤مٟمقن؟إولاًمس١مال 

ُمٕمجزات و ومبقضمد يمراُم٤مت، هؾ يقضمد اؾمبثٜم٤مءات ذم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمس١مال اًمث٤مين:

 ؟حل٤مٓتومٞمبٕمٓمؾ سمقاؾمٓمبٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ذم سمٕمض اظم٤مرىم٦م 

هؾ هٜم٤مًمؽ جمٛمققم٦م واطمدة ُمـ اًم٘مقاٟملم أو هٜم٤مًمؽ جمٛمققم٤مت ُمبٕمددة  اًمس١مال اًمث٤مًم٨م:

بٚمػ قمـ اًمؽماسمط اعمقضمقد ذم اعمجٛمققم٤مت خمبٚمٗم٦م، يمؾ جمٛمققم٦م شمِمٙمؾ شمراسمًٓم٤م ومريًدا خي

 إظمرى؟

مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚماء ُمثؾ يمبٚمر وضم٤مًمٞمٚمق  إول : اًمس١مالذم ضمقاب ُم١مًمٗم٤م اًمٙمب٤مب  وم٘م٤مل

 اعمٜمِم٠م هق اهلل شمٕم٤ممم. ذيمروا ٟمٞمقشمـ و وديٙم٤مرت

اًمب٤مري شمٕم٤ممم ٓ يٛمٙمـ أن  يرى أن قمـ أوم ـمقن أٟمف  وسم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمس١مال اًمث٤مين ٟم٘م 

٤مًم٘م٤مٟمقن داتؿ اًمني٤من وٓ يٛمٙمـ أن حتدث ومٞمف ُمٕم٤مضمز شم١مدي إمم ومٟمقن، يبدظمؾ ويِمؾ اًم٘م٤م

 اظمب ًمف.

ىمقل هم٤مُمض، أهمٛمض ُمـ اًمس١مال ُمٜمِم٠م اًم٘م٤مٟمقن اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ذيمر اعم١مًمٗم٤من أن اًم٘مقل سم٠من 

ٜمحـ سمح٤مضم٦م إمم ضمقاب آظمر، يما أّن ُم٤م ىم٤مًمف ومٟمٗمسف، وم  يٛمٙمـ أن ٟمٕمبٛمد قمٚمٞمف وٟم٘مبٚمف، 

ٕن  ،٘مٞم٘م٦ماحلًم٘م٤مٟمقن ٓ يٛمٙمـ أن يبٕمٓمؾ ىمقل حي٤مومظ قمغم وم ـمقن وسمٕمده أرؾمٓمق ُمـ أّن اا

                                                           

 .39ف اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ص  1
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ُمٕمٜمك اًم٘م٤مٟمقن أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يبٕمٓمؾ، وسم٤مًمب٤مزم يٛمٙمـ أن ٟمٕمٛمؿ ُمـ ظم ًمف ويٛمٙمـ أن ٟمبٜمب٠م 

أن يبدظمؾ اهلل شمٕم٤ممم ويٕمٓمؾ  اًم٘م٤متٚملم سم٢مُمٙم٤من  ىمقل اًمبقراشمٞملمسمقاؾمٓمبف، وهذا سمخ ىل 

 ومٝمذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمقل يٕمٓمؾ اًم٘م٤مٟمقن.اًم٘م٤مٟمقن، 

ٜمحـ ٟمدرك سم٤مًمقضمدان أٟمٜم٤م خمب٤مرون وٓ يٛمٙمـ وم، شمٕمرض اًمٙمب٤مب ٓظمبٞم٤مر ا ٟمس٤من صمؿ 

 يٛمٚمٙمقن اظمبٞم٤مًرا وآطمبآت ُمبٕمددة ٓظمبٞم٤مرهؿ، ؿأن ٟمبٜمب٠م سما ؾمقىل يٗمٕمٚمف أظمرون ٕهن

ًمٞمس ظم٤موًٕم٤م ًم٘م٤مٟمقن، وسم٤مًمب٤مزم يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل هٜم٤مًمؽ  ومٝمؾ هذا آظمبٞم٤مر ظم٤موع ًم٘م٤مٟمقن أم

 ومٞمٝم٤م ىم٤مٟمقن ُمٜمْمبط؟ُمس٤مطم٦م ذم اًمٙمقن ٓ يقضمد 

 اًمٙم٤مشمب٤من سم٤مجلقاب اًمب٤مزم: و أضم٤مب

ُمٜمٝم٤م اجلسٞمات اًمدىمٞم٘م٦م  د همػم اعم٤مدة اًمبل اٟمٗمجرت ووضمدتإذا يمٜم٤م ٟم١مُمـ سمٕمدم وضمق

اًمبل شمِمٙمؾ اجلسٞمات اًمٙمبػمة وم سمد أن ٟم٘مقل سم٠مّن اًم٘م٤مٟمقن حيٙمؿ قمغم هذه اجلسٞمات 

٤م ٟمس٤من وما ٟمس٤من،  اًمٙمبػمة  اًمٙمبػمة، وُمـ اجلسٞماتاًمّمٖمػمة وسم٤مًمب٤مزم حيٙمؿ قمغم اجلسٞمات 

وًمٙمـ ذم اًمقاىمع هذه إومٕم٤مل  ف يما يبدو ًمٜم٤مف  وإن صدرت ُمٜمف سمٕمض إومٕم٤مل سم٤مٓظمبب٤مر 

وم٢من اًمٙمقايم٥م ، ظم٤موٕم٦م ًمٜمٗمس اًم٘مقاٟملم اًمبل ختْمع هل٤م طمريم٦م اًمٙمقايم٥م وطمريم٦م إوم ك

 ا ٟمس٤من أيًْم٤م ُمٙمقن ُمـ ضمسٞماتو وإوم ك ُمٙمقٟم٦م ُمـ ضمسٞمات دىمٞم٘م٦م يْمبٓمٝم٤م ىم٤مٟمقن،

ؾمب٥م قمدم إُمٙم٤من شمٜمب١مٟم٤م سما ؾمٞمٗمٕمٚمف ا ٟمس٤من سمٕمد اظمبٞم٤مره هق و دىمٞم٘م٦م يْمبٓمٝم٤م ذًمؽ اًم٘م٤مٟمقن،

ًمق يمٜم٤م وأٟمٜم٤م ٓ ٟمحٞمط سم٤مٕضمزاء اعمٙمقٟم٦م ًمإلٟمس٤من وهل شمبٚمغ شمريٚمٞمقن شمريٚمٞمقن ُمـ إضمزاء، 

ىم٤مدريـ قمغم أن ٟمحٞمط سمبام هذه إضمزاء اعمٙمقٟم٦م هلذا ا ٟمس٤من وىم٤مدريـ قمغم ُمٕمروم٦م 

وم٢مٟمف ؾمقىل ٟمٙمقن ىم٤مدريـ قمغم أن ٟمبٜمب٠م ، ل ؾمقىل شمسػم ومٞمٝم٤م  هذه إضمزاءآطمبآت اًمب

 سمٙمؾ ومٕمؾ يّمدر ُمـ ا ٟمس٤من سمٜمٗمس ىمقاٟملم ومٞمزي٤مء اًمٙمؿ.
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 .(What is Reality) وهق سمٕمٜمقان ُم٤م هق اًمقاىمع؟ أو ُم٤م هل احل٘مٞم٘م٦م؟ :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

ًمقاىمع قمـ سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمبل ىمدُمٝم٤م اًمب٤مطمثقن قمـ اًمٙمقن واومٞمف حتدث اًمٙم٤مشمب٤من  و

وإٟما شمٙمِمػ  ،وذيمرا أّن هذه اًمٜمٔمري٤مت ٓ شمٙمِمػ اًمقاىمع قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، اًمذي ٟمٕمٞمِمف

 ًا واطمد ٤مً ُمقوققمٞم ٤مً ذيمرا أن ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًم٘مديٛم٦م أن هٜم٤مًمؽ واىمٕمو وضمًٝم٤م ُمـ وضمقه اًمقاىمع،

واًمٜمٔمري٤مت اًمبل ي٘مدُمٝم٤م ا ٟمس٤من ًمٞمس٧م إٓ حم٤موًم٦م ٓيمبِم٤مىل هذا اًمقاىمع ، همػم ُمبٕمدد

 خيبٚمػ سم٤مظمب ىل اًمٜمٔمري٤مت، وم٤مًمٜمٔمري٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م شمرى أن اًمقاىمع اًمقاطمد اًمذي ٓ

صم٤مسم٧م ٓ يببدل ووفمٞمٗم٦م ا ٟمس٤من ادم٤مه اًمقاىمع ًمٞمس٧م إّٓ ا دراك، وًمٞمس ُم٤م ي٘مدُمف ا ٟمس٤من 

ُمـ ٟمٔمري٤مت خمبٚمٗم٦م إّٓ ٟمٔمري٤مت شمزدطمؿ قمغم ومٝمؿ وىمراءة وشمٗمسػم اًمقاىمع اعمقوققمل قمغم ُم٤م 

 هذه اًمٜمٔمري٦م. هق قمٚمٞمف، وىمد رومض اًمٙم٤مشمب٤من

ٓ يقضمد قمٜمدٟم٤م ومٝمق يرى أٟمف ٙمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يرومض ٟمٔمري٦م اًمقاىمع اعمقوققمل، وم

واىمففع ُمبٜمففل قمففغم  قضمففدا يٟمففٟمٛمففقذج واطمففد ُمبحففد واًمٜمفف٤مس حيفف٤موًمقن أن يبٕمرومففقا قمٚمٞمٝمفف٤م وإ

ن اًمقاىمع ًمٞمس إ :لهوظم ص٦م هذه اًمٜمٔمري٦م ، (model dependent realismاًمٜماذج)

ًمٙمٞمٗمٞمف٦م إدرايمٜمف٤م و٘مط دور ا دراك، سمؾ اًمقاىمع قمب٤مرة قمفـ ُمفدريم٤مت ًمف طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمب٦م ودورٟم٤م وم

 ٞم٦م شمِمٙمؾ اًمقاىمع ي٘مقل يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ:رصدٟم٤م دظمؾ ذم يمٞمٗمو

ُمـ اًمٜم٤مس ىمد يٗمْمٚمقن متْمٞم٦م وىمبٝمؿ ذم واىمع اعمح٤ميم٤مة قمغم ؿمبٙم٦م يمحٞم٤مة صم٤مٟمٞم٦م.  يمثػماً  "

(يٜمبجٝم٤م soap operaومٙمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٕمرىل أٟمٜم٤م ًمسٜم٤م إٓ ؿمخّمٞم٤مت ذم أوسمرا ص٤مسمقن)

اًمٙمٛمبٞمقشمر؟ إذا يمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم قم٤ممل صٜم٤مقمل ُُمبخٞمّؾ، ومٚمـ يٙمقن ًمألطمداث سم٤مًمرضورة أي ُمٜمٓمؼ 

أّن ُمـ إيمثر  ، أو مت٤مؾمؽ وًمـ ختْمع ّٕي ىم٤مٟمقن. ورسّما دمد اًمٙم٤متٜم٤مت اًمٗمْم٤متٞم٦م اعمسٞمٓمرة

، أو إصم٤مرة ًم هبام أو اًمبسٚمٞم٦م أن شمرى ُمث ً رد ومٕمٚمٜم٤م قمٜمدُم٤م يٜم٘مسؿ اًم٘مٛمر اًمٙم٤مُمؾ إمم ٟمّمٗملم
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شمبقًمد ًمدى يمؾ ؿمخص ذم اًمٕم٤ممل ي٘مقم سمٕمٛمؾ محٞم٦م همذاتٞم٦م، رهمب٦م ذه٦ًم ًٓمبٝم٤مم ومٓمػمة ُمقز 

سم٤مًمٙمريٛم٦م. ًمٙمـ إذا اومؽمو٧م اًمٙم٤متٜم٤مت اًمٗمْم٤متٞم٦م شمٜمٗمٞمذ ىمقاٟملم ُُمبَس٘م٦م، ومٚمـ يٙمقن هٜم٤مك ـمري٘م٦م 

عمٕمروم٦م أّن هٜم٤مك واىمٕم٤م آظمر وراء هذا اًمقاىمع اًمزاتػ. وؾمٞمٙمقن ُمـ اًمسٝمؾ شمسٛمٞم٦م اًمٕم٤ممل اًمذي 

اًمٕم٤ممل "وشمسٛمٞم٦م اًمٕم٤ممل آصٓمٜم٤مقمل  "اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مّل "ٞمش ومٞمف شمٚمؽ اًمٙم٤متٜم٤مت اًمٗمْم٤متٞم٦م شمٕم

. ًمٙمـ، يما ذم طم٤مًمبٜم٤م، ًمق أّن اًمٙم٤متٜم٤مت اعمقضمقدة ذم قم٤ممل اعمح٤ميم٤مة مل شمسبٓمع احلٛمٚم٘م٦م ذم "اعمُزيػ

يمقهن٤م ُمـ اخل٤مرج، ومٚمـ يقضمد ًمدهي٤م ؾمب٥م ًمٚمِمؽ ذم صقرهت٤م اخل٤مص٦م قمـ اًمقاىمع. وهذا هق ُم٤م 

  ٟمسخ٦م طمديث٦م ُمـ ومٙمرة أّٟمٜم٤م مجٞمٕم٤م حمض اظمب وم٤مت ذم طمٚمؿ ؿمخص آظمر.ُيٕمبؼم

إمم اؾمبٜمب٤مج ؾمٞمٙمقن ُُمٝمًا ذم هذا اًمٙمب٤مب: وهق أٟمف ٓ وضمقد عمٗمٝمقم  شم١مدي سمٜم٤م شمٚمؽ إُمثٚم٦م

ُمسب٘مٚم٦م قمـ اًمقاىمع. وسمدٓ ُمـ ذًمؽ ؾمٜمببٜمك وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمبل ؾمٜمدقمقه٤م   "صقرة أو ٟمٔمري٦م"

( وهل ومٙمرة ُمٗم٤مده٤م model dependent realism)سم٤مًمقاىمٕمٞم٦م اعمٕمبٛمدة قمغم اًمٜمٛمقذج 

أن اًمٜمٔمري٦م اًمٗمٞمزي٤متٞم٦م أو اًمّمقرة اعمبٙمقٟم٦م قمـ اًمٕم٤ممل ُم٤مهل إٓ ٟمٛمقذج )ذو ـمبٞمٕم٦م ري٤موٞم٦م 

قمٛمقُم٤ًم ( ُمع جمٛمققم٦م ىمقاقمد شمرسمط قمٜم٤مس هذا اًمٜمٛمقذج سم٤معم طمٔم٤مت يقومر ًمٜم٤م هذا إـم٤مًرا 

 .(1)"ًمبٗمسػم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م

أن أي اًمٜمٔمري٤مت هل ٟمٔمري٦م صحٞمح٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م شمٓم٤مسمؼ ن  ٟمبح٨م قمـ وقمٚمٞمف ٓ ُمٕمٜمك ٕ

يبقاومؼ ُمع ُم٤م ٟم طمٔمف ذم  ًمٚمقاىمع، وإٟما قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمبح٨م قمـ أي اًمٜمٔمري٤مت شمِمٙمؾ ٟمٛمقذضم٤مً 

إدرايمٜم٤م وذم رصدٟم٤م ًمٚمقاىمع، ومٚمٚمٛم طمظ دظمؾ يمبػم ذم يمٞمٗمٞم٦م شمِمٙمؾ ٟمٛمقذج اًمٕم٤ممل وٟمٛمقذج 

ٟمدريمف وٟمح٤مول أن ٟمٗمن سمف احل٘مٞم٘م٦م واًمٜمٛمقذج اًمذي قمٚمٞمف اًمٙمقن، وهذا اًمٜمٛمقذج اًمذي 

اًمٙمقن أو ٟمٕمب٘مد ذم أٟمٗمسٜم٤م أٟمف هق اعمٓم٤مسمؼ عم٤م قمٚمٞمف اًمٙمقن ذم اًمقاىمع ًمٞمس ٟمٛمقذضًم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م 

                                                           

 . 56ف اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ص  1
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ذواشمٜم٤م دظمؾ ذم شمٗمسػم س ُمـ دون أن شمبٍمىل ومٞمف ٟمٗمسٜم٤م، ومٚمُمـ اخل٤مرج قمـ ـمريؼ احل

إدراك ُم٤م اعمٕمٓمك احلز وشمٙمٞمٞمػ اعمٕمٓمك احلز، وم٤مًمذي يبدو ًمٜم٤م قمـ اخل٤مرج هق ٟمب٤مج قمٛمٚمٞم٦م 

 سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م ٞمػ ٟمٗمقؾمٜم٤م ًمفٞمقمٛمؾ ٟمٗمقؾمٜم٤م ذم هذا اعمدرك وشمٙمو ذم اخل٤مرج سمقاؾمٓم٦م احلس،

وهذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهذا اًمٜمٛمقذج ًمٞمس ُمبحًدا ذم ، سم٤مًمٜمٛمقذج واًمٜم٤مشم٩م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمؼم قمٜمف اًمٙمب٤مب

ُم٤م ٟم٘مدُمف ُمـ ٟمٔمري٤مت ًمٞمس  نأمجٞمع اًمٜم٤مس سمؾ خيبٚمػ سم٤مظمب ىل اًمٜم٤مس، وٟمبٞمج٦م ذًمؽ 

إٟما هق جمرد ٟمٛمقذج شمٕمٛمؾ ومٞمف ٟمٗمقؾمٜم٤م و ًمٚمح٘مٞم٘م٦م، ٤ًم ًمقاىمع وُمٓم٤مسم٘ما يٕمٙمسسم٤مًمرضورة 

قمـ اًمقاىمع، ويذيمر اًمٙمب٤مب ُمث٤مًٓ  وشم طمٔمف ذواشمٜم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ دمٕمٚمف طم٤ميمٞم٤مً 

 ٞم٘مقل اًمٙمب٤مب:وميقوح ُمـ ظم ًمف ُمس٠مًم٦م اًمٜمٛمقذج، 

دل وٓ يٕمب٘مدون سم٤مًمٙمقن اًمس٤ميمـ وأّن اًمٙمقن ٓ يبباًمٕمٚماء ذم إزُمٜم٦م اًمس٤مسم٘م٦م يم٤من 

٤مًمٙمقن هق اًمٙمقن، وًمٙمـ رصدٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مرأ اًمقاىمع سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمقضمقد اًمس٤ميمـ، ومٝمذا وميبٖمػم، 

 (Edwin Powell Hubble)دويـ ه٤مسمؾ ٟمنم إم  1929ذم قم٤مم و ٟمٛمقذج ٟمحـ ٟم٘مدُمف،

، (redshift)رصد ُم٤م يسٛمك سمٔم٤مهرة ا زاطم٦م احلٛمراء وم٘مد ٟمٔمري٦م اًمبٛمدد اًمٙمقين، 

ْمقء اًمذي يٜمبٕم٨م ُمـ اعمجرات إًمٞمٜم٤م يبٖمػم ًمقٟمف يمٚما اسمبٕمدت ا زاطم٦م احلٛمراء شمٕمٜمل أّن اًمو

ٔم٤مهرة ا زاطم٦م احلٛمراء هل وم، ٞمٜمزاح ُمث ً ُمـ اًمٚمقن إصٗمر إمم اًمٚمقن إمحروم، اعمجرات

ٝمق مل يرصد متدد اًمٙمقن، وًمٙمـ ىم٤مم ه٤مسمؾ سمؽممج٦م هذا وماًمٔم٤مهرة اًمبل رصده٤م ه٤مسمؾ ُمب٤مذة، 

 وأوهق ٟمٛمقذج اًمٙمقن اعمبٛمدد ، م ًمٜم٤م ٟمٛمقذج آظمراعمٕمٓمك احلز إمم ٟمٔمري٦م شمبدل اًمٙمقن، وم٘مد

 .اًمٙمقن همػم اًمس٤ميمـ

هذه اًمٜماذج ٟمٔمري٤مت ٟم٘مدُمٝم٤م ًمبٗمسػم اًمقاىمع ٓ يٜمبٖمل أن ٟمح٤ميمٛمٝم٤م وومؼ ٟمٔمري٦م اًمقاىمع و

اعمقوققمل اًمث٤مسم٧م سم٠من ٟم٘مقل: شمٙمقن طم٘م٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع وشمٙمقن سم٤مـمٚم٦م إذا مل شمٙمـ 
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وهق ، هبذا اعمٞمزان، وإٟما يٜمبٖمل أن ٟمٕم٤مُمٚمٝم٤م سمٛمٞمزان آظمر أن ٟمٕم٤مُمٚمٝم٤مومٛمـ اخلٓم٠م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع، 

وهؾ هل ُمبقاوم٘م٦م ُمع  ؟ٓ مأن ٟم طمظ هؾ هذه اًمٜماذج شمٜمٓمبؼ ُمع ُم٤م ٟمِم٤مهده ذم احلس أ

 ٓ؟  رصدٟم٤م أم

ُم٤م هذا اًمٜمٛمقذج إذا يم٤من يبٓم٤مسمؼ ُمع وس٤ميمـ، ومٝم٤مسمؾ ىمدم ٟمٛمقذج اًمٙمقن اعمبٛمدد همػم اًم 

 .٤مً وصحٞمح ُم٘مبقًٓ  ٤مً يٙمقن ٟمٛمقذضم ؿم٤مهده وهق فم٤مهرة ا زاطم٦م احلٛمراء ؾمقىل

طمزُم٦م ومٕمٜمدمه٤م ، ٤مً إّٓ ٟمٛمقذضم أهنا ٓ ي٘مدُم٤من ُم١مًمٗم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿذيمر ُمـ هٜم٤م و

 اً شمٗمسػم ي٘مدُم٤من (m)ُمـ ظم ل ٟمٔمري٦م و، (theory-Mإم )ُمـ اًمٜمٔمري٤مت شمِمٙمؾ ٟمٔمري٦م 

، ومْمؾًمٜمِم٠مة اًمٙمقن وًمٙمٞمٗمٞم٦م ؾمٞمٓمرة اًم٘مقاٟملم قمغم اًمٙمقن، وهذا اًمٜمٛمقذج هق اًمٜمٛمقذج إ

 .ٕٟمف يبٓم٤مسمؼ ُمع اعمٕمٓمٞم٤مت احلسٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م ا دراك وذم قمٛمٚمٞم٦م اًمرصد

 ٟم٘مد ٟمٔمري٦م اًمٜماذج ذم ُم ك احل٘مٞم٘م٦م:

سمسٞمٓم٤ًم يرشمبط سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمبل ىمدُمٜم٤مه٤م ذم  ىمبؾ أن ٟمٜمب٘مؾ إمم اًمٗمّمؾ اًمراسمع أذيمر شمٕمٚمٞم٘م٤مً 

ٟمٔمري٦م ُمس٤متؾ ا ذيمره اًمٙم٤مشمب٤من هٜم٤م يرشمبط سمٛمس٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ وماًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرىل، ُم ك صدق 

حي٤مول اًمٗم ؾمٗم٦م ُمٕمروم٦م  ومٞمٝم٤مو وهل ُمس٠مًم٦م ُم ك احل٘مٞم٘م٦م، (Epistemologyاعمٕمروم٦م )

 ضمقاب اًمس١مال اًمب٤مزم :

 ٛمبك ٟمحٙمؿ قمغم اًم٘مْمٞم٦م سم٠مهن٤م ص٤مدىم٦مومُم٤م هق ُم ك اًمّمدق وُم ك اًمٙمذب ذم اًم٘مْم٤مي٤م؟ 

 يم٤مذسم٦م؟ ُمبك ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م و

 اًمب٤مطمثقن ىمدُمقا ٟمٔمري٤مت ُمبٕمددة:
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اًم٘مْمٞم٦م  شمرى أن اًمبل ىمدم ٟمٔمري٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م اًمؼمهماشمٞم٦م (liam JamesWil) ؿ ضمٞمٛمسًمٞم و

 شمٙمقن سم٤مـمٚم٦م.أو همػم ٟم٤مومٕم٦م وإذا يم٤مٟم٧م و٤مرة ،٦م شمٙمقن طم٘م٦م ٕمإذا يم٤مٟم٧م ٟم٤موم

ٜمٔمري٦م اًمٜمسبٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ىمدُمقا ُم يًم٤م آظمر، وهق ُمٓم٤مسم٘م٦م اعمدرك عم٤م ٟمجده ذم اًمأصح٤مب و 

هذه اًمٜمٔمري٦م و، ٤م اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿيم٤مشمبيبٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمبل اًمٜمٔمري٦م هل ويبدو أّن هذه ، احلس

 شم٘مقل:

ٙما أّن اًمٓمٕم٤مم إذا ضم٤مء إمم وم، إومٙم٤مر اعمقضمقدة ذم أذه٤مٟمٜم٤م يم٤مًمٓمٕم٤مم اعمقضمقد ذم ُمٕمدشمٜم٤مإن 

وإذا حتقل إمم ، اعمٕمدة شمٕمٛمؾ ومٞمف اعمٕمدة ُمـ ظم ل أٟمزيات وأمح٤مض ويبحقل إمم هٞمئ٦م أظمرى

إذا ضم٤مءت إًمٞمف ، قمٛمٚمٞم٦م ا دراك ذم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م يٛمٙمـ أن يسبٗمٞمد ُمٜمف اجلسؿ، يمذًمؽ اًمدُم٤مغ

ويسبٗمٞمد ُمٜمٝم٤م يما هل، سمؾ إقمّم٤مب واجلٝم٤مز  ،ومٙم٤مر هق ٓ يٚمب٘مط إومٙم٤مر يما هلإ

اجلٝم٤مز و ا درايمل ًمإلٟمس٤من يٕمٛم ن ذم إومٙم٤مر اًمبل ٟمٚمب٘مٓمٝم٤م يما شمٕمٛمؾ اعمٕمدة ذم اًمٓمٕم٤مم،

ب٘مٓمف ُمـ اخل٤مرج وٓ ٟمسبٗمٞمد مم٤م ٟمٚم، ُمـ ؿمٙمؾ ُم٤م ٟمٚمب٘مٓمف ُمـ اخل٤مرج ان اًمذهـ يٖمػمو اًمٕمّمبل

 اًمقاىمع يما هق. طم٤ميمٞم٤ًم قمـسمٕمد أن يبٖمػم ؿمٙمٚمف، وقمغم هذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٤م ذم ذهٜمٜم٤م إٓ 

ىمع ٢مذا يم٤مٟم٧م إومٙم٤مر ٓ حتٙمل اًمقاوماًمِمؽ واًمسٗمسٓم٦م،  ٚم٘مل سمٜم٤م ذم أشمقنوهذه اًمٜمٔمري٦م شمُ 

زُم٦م عم٤مذا يمب٤مب اًمٕمٔمٞمؿ يبٕم٥م ٟمٗمسف وجيٛمع طمو ، ومٚماذا ٟمحـ ٟمبح٨م قمـ ُمٕمروم٦م اًمقاىمع،يما هق

ُمـ اًمٜمٔمري٤مت ًمٙمل ي٘مدم ًمٜم٤م ٟمٔمري٦م ٟم٘مػ ُمـ ظم هل٤م قمغم ٟمِم٠مة اًمٙمقن واًم٘مقاٟملم احل٤ميمٛم٦م قمغم 

إذا يم٤مٟم٧م  وحت٤مول شمٗمسػم يمؾ رء؟!اًمٙمقن ويمٞمٗمٞم٦م فمٝمقر هذه اًمٔمقاهر اعمب٘مٜم٦م ذم اًمٙمقن، 

اًمٜمٔمري٦م اًمبل ؾمقىل يٜمبٝمل إًمٞمٝم٤م اًمٙمب٤مب ٓ حتٙمل قمـ اًمقاىمع، ٕهن٤م ٟمٔمري٦م خمٚمقىم٦م سمجٝم٤مز 

اًمبل ضم٤مءت ُمـ اخل٤مرج سمقاؾمٓم٦م ىل ومٞمٝم٤م وجيٕمٚمٝم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م أظمرى همػم اًمٙمٞمٗمٞم٦م إدرايمل، يبٍم

 ؟!وما ىمٞمٛمبٝم٤م  احلس
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ُمـ ، وومٜمٔمري٦م اًمٜمسبٞم٦م اًمذاشمٞم٦م شمقضم٥م أن ٟمسد سم٤مب اًمٕمٚمؿ وأن ٟمٖمٚمؼ اًمبح٨م ذم أي ُمس٠مًم٦م

وٛمـ شمٚمؽ اعمس٤متؾ ُمس٠مًم٦م يمٞمػ ٟمِم٠م اًمٙمقن؟ وُم٤م هل اًم٘مقاٟملم احل٤ميمٛم٦م ذم اًمٙمقن؟ ويمٞمػ 

 اًمٙمقن؟ وشمٜمب٩م ًمٜم٤م اًمٔمقاهر ذم  اًم٘مقاٟملم شمٕمٛمؾ هذه

وًمٙمـ هل شمٕمٛمؾ ومٞما شمدريمف ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أهن٤م ، ٟمسٚمؿ أّن اًمٜمٗمس شمٕمٛمؾ ومٞما شمدريمف، ٟمٕمؿ

دمٕمٚمف  ٤مأهنإٟما سمٛمٕمٜمك و ،وٓ يٛمٙمـ اًمبح٘مؼ ُمـ صدىمف، ٤مًمقاىمعصٚم٦م ًمف سمآظمر ٓ  دمٕمٚمف ؿمٞمئ٤مً 

هذه و اًمذسمذسم٤مت،ٜمحـ  ٟمدريمف ُمـ اخل٤مرج جمٛمققم٦م ُمـ وم، سم٢مقمٓم٤مء ىمراءة دىمٞم٘م٦م ًمٚمقاىمع ُمٓم٤مسم٘م٤مً 

ٚمٝم٤م طم٤ميمٞم٦م قمـ اًمقاىمع، ًمٞمس ُمٕمٜمك أهن٤م حتٙمل اًمقاىمع أّن سمذسم٤مت يؽممجٝم٤م اًمذهـ سمحٞم٨م جيٕماًمذ

يما ي٘مرر ف ٚمرسما اًمقاىمع اخل٤مرضمل ٓ يقضمد ومٞمف أًمقان وماًمقاىمع ذم اخل٤مرج يما هق ذم اًمذهـ، 

ىمع، سمؾ ُم٤م ًمٚمقا ُم٤م ٟمدريمف ًمٞمس ُمٓم٤مسم٘م٤مً أن  ٓ يٕمٜمل  وًمٙمـ هذا أيْم٤ًم   فاًمٕمٚماء اعمب٠مظمرون 

إٟما اخلٓم٠م ذم شمٗمسػمٟم٤م ًمٚمقاىمع، ، وظمٓم٠م احلز  إدرايمٜم٤مذم ٟمدريمف ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع، وٓ يقضمد 

ا ٟمدريمف صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م أن ومٜمحـ إذا يمٜم٤م ٟمدرك ذسمذسم٤مت شمؽمضمؿ ذم اًمذهـ سمِمٙمؾ أًمقان، وم

وم٤م دراك سما هق إدراك ًمٞمس  اًمقاىمع يٕمٓمل ذسمذسم٤مت وهذه اًمذسمذسم٤مت شمبِمٙمؾ سم٠مًمقان ُمٕمٞمٜم٦م،

 .٤مً ظم٤مـمئ

 اخلٓم٠م؟ي٘مع أيـ  

اخلٓم٠م إذا يم٤من ٓ يقضمد ومٞمف يبح٘مؼ اًمقاىمع يقضمد ومٞمف أًمقان، هٜم٤م : اخلٓم٠م ومٞما إذا ىمٚمٜم٤م ي٘مع  

٤ًم ذم اًمذهـ اًمقاىمع  ذسمذسم٤مت شمٜمب٩م أًمقاٟمهق : ذم ُم٘م٤مم اًمبٗمسػم  ٤مل ذم٤مًمذي يٜمبٖمل أن ي٘مومأًمقان، 

وهبذا متب٤مز ، حمددة إمم أًمقان ٤م اًمذهـ هذه اًمٓم٤موًم٦م شمّمدر ُمٜمٝم٤م ذسمذسم٤مت يؽممجٝميم٠من ٟم٘مقل : ،

يمقن اًمٓم٤موًم٦م شمبٕم٨م ذسمذسم٤مت هذا ٓ يرشمبط ، ووهذا طمؼ ٓ ي٘مبؾ اًمِمؽ، ذم اًمقاىمع قمـ همػمه٤م

ىمٞم٤مم اًمذهـ سمؽممج٦م هذه و ٝمذا أُمر ظم٤مرضمل،ومسم٤مًمبّمقر وطمٙم٤مي٦م اًمبّمقر قمـ اخل٤مرج، 
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٤مسمؼ ًمٚمقاىمع اًمذسمذسم٤مت وحتقيٚمٝم٤م إمم ًمقن ظم٤مص  ًمٞمس طمٙم٤مي٦م قمـ اخل٤مرج، طمبك ٟمحٙمؿ أٟمف ُمٓم

ٜم٤م هٜم٤م وصٚمٜم٤م إمم ٝمذا ظمٓم٠م، ٕٟمومًمق ىمٚمٜم٤م إّن اًمقاىمع ومٞمف ًمقن، ، ٟمٕمؿ هق قملم اًمقاىمع.سمؾ  أو ٓ،

اًمبٗمسػم اًمّمحٞمح اًمذي يٜمبٖمل أن ٟم٘مقًمف ، و٤مً ظم٤مـمئأو طمٙمًا  اً ٠مقمٓمٞمٜم٤م شمٗمسػمُمرطمٚم٦م اًمبٗمسػم وم

سمٕمد شمٓمقر اًمٕمٚمؿ وايمبِم٤مىل قمدم وضمقد أًمقان ذم اخل٤مرج هق أّن اًمٓم٤موًم٦م شمبٕم٨م ذسمذسم٤مت 

 ٤ًم ويٙمقن ُمٓم٤مسم٘م ٤ًم ٝمٜم٤م ؾمقىل يٙمقن شمٗمسػمٟم٤م صحٞمحومٚمقن ُمٕملم، سمهـ ظم٤مص٦م يؽممجٝم٤م اًمذ

إذا و ٙمؾ ُمدرك إذا شمقضمف إمم اًمٓم٤موًم٦مومخيبٚمػ ُمـ ُمدرك ٔظمر،  ٤ًم ًمٚمقاىمع وهذا أُمر ًمٞمس ٟمسبٞم

ذسمذسم٤مت ظم٤مص٦م يؽممجٝم٤م وومؼ ًمقن ظم٤مص، وهذه مل يٙمـ ذم إدرايمف ظمٚمؾ ؾمقىل يٚمب٘مط ُمٜمٝم٤م 

ا ذيمر اًمِمٝمٞمد اًمسٕمٞمد اًمّمدر )رمحف اهلل( ذم اعمٓم٤مسم٘م٦م ُمسبٗم٤مدة سمدًمٞمؾ طمس٤مب آطمبآت يم

 .(1)يمب٤مسمف إؾمس اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًم ؾمب٘مراء واظمبٍمه ذم سمحقصمف ذم إصقل

اًمبل   اًمبدهيٞم٦م احلسٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م أُم٤م اعمدريم٤مت ، وهمػم اًمبدهيٞم٦ماعمدريم٤مت احلسٞم٦م هذا ذم 

اؾمبح٤مًم٦م و ي٦مقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ٟمح٤ميمؿ ُمس٠مًم٦م ٟمِم٠مة اًمٙمقن يم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم وُمبدأ اهلق

ٕهن٤م ىمْم٤مي٤م حتٚمٞمٚمٞم٦م احلٙمؿ ُمسبٗم٤مد ومٞمٝم٤م ُمـ  ،ؿم٠من أرومع ذات ومٝمل، وضمقد ُمٕمٚمقل سم  قمٚم٦م

وي٘مػ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ قمغم أن هذه ، وًمٙمل يبْمح احل٤مل ذم ذًمؽ سمّمقرة ضمٚمٞم٦م، اعمقوقع

وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن يٙمقن اعمبخّمص ذم اًمٕمٚمقم ،هل٤م جم٤مهل٤م اخل٤مص اًمبل اًمبحقث اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

 هب٤م أذيمر ُم٤م سمحثٜم٤مه ذم دروس ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م ذم سمح٨م ُم ك اًمبداه٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمبجريبٞم٦م ُمٚماً 

 اًمبل شمبٜمزه قمـ اًمري٥م واًمبِمٙمٞمؽ:

 ُم ك اًمبداه٦م قمٜمد اًمٗم ؾمٗم٦م ا ؾم ُمٞملم:

 ن أرؾمٓمق وأشمب٤مقمف ىمسٛمقا اًمبّمدي٘م٤مت إمم ىمسٛملم:إ

                                                           

 .132ص  4ف ُمب٤مطم٨م إصقل ج  1
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سم٘م٦م ًمٚمقاىمع اًمبّمدي٘م٤مت اًمبدهيٞم٦م. وىم٤مًمقا هذه اًمبّمدي٘م٤مت ٟمدرك ومٞمٝم٤م اعمٓم٤م اًم٘مسؿ إول:

 ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم إىم٤مُم٦م سمره٤من.

وهل اًمبل ٟمحب٤مج ذم إصمب٤مت صدىمٝم٤م أو ىمؾ ، اًمبّمدي٘م٤مت همػم اًمبدهيٞم٦م اًم٘مسؿ اًمث٤مين:

 ُمٓم٤مسم٘مبٝم٤م ًمٚمقاىمع إمم إىم٤مُم٦م سمره٤من.

وذيمروا أن هذا اًم٘مسؿ ف أي اًمبّمدي٘م٤مت همػم اًمبدهيٞم٦م ف  ٓسمد أن يرضمع إمم شمّمدي٘م٤مت 

ؾ، وم٢من يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م إُم٤م أن شمٙمقن سمدهيٞم٦م وم  حتب٤مج إمم سمدهيٞم٦م، وإٓ يٚمزم اًمدور أو اًمبسٚمس

هذا اًمؼمه٤من و سمره٤من، أو شمٙمقن سمح٤مضم٦م إمم إىم٤مُم٦م سمره٤من، ومحٞمٜمئذ ٟمٜم٘مؾ اًمٙم م إمم اًمؼمه٤من،

ٟمٜم٘مؾ اًمٙم م إمم ذًمؽ اًمؼمه٤من، ومٜم٘مقل :  إُم٤م سمره٤مٟمف إول و إُم٤م سمدهيل أو حيب٤مج إمم سمره٤من،

 ًمبسٚمسؾ.ومٞمٚمزم اًمدور أو ٟمٜمب٘مؾ إمم صم٤مًم٨م ومٞمٚمزم ا

اًمٜمبٞمج٦م هل: أن هٜم٤مًمؽ و وهذه اًمٜمبٞمج٦م شم٘مبيض ـمرح ؾم١مال،، ذا ٟمّمؾ إمم ٟمبٞمج٦مهبو

اًمس١مال هق :  ُم٤م هق ُم ك سمداه٦م و ُمٕم٤مرىل سمدهيٞم٦م ٟمّمدق هب٤م ُمـ دون إىم٤مُم٦م سمره٤من،

 اًمبّمدي٘م٤مت اًمبدهيٞم٦م، عم٤مذا سمٕمض اًمبّمدي٘م٤من ٟمّمدق هب٤م ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم إىم٤مُم٦م سمره٤من؟

س١مال ذيمر أرؾمٓمق وأشمب٤مقمف، أن ُم ك سمداه٦م اًمّمدق هق وذم ُم٘م٤مم اجلقاب قمـ هذا اًم

وأراد أن  قمدم وضمقد دًمٞمؾ قمغم صمبقت اعمحٛمقل ًمٚمٛمقوقع، وم٢من اًمذهـ إذا واضمف ؾم١مآً 

، ىمديؿ؟( ميبٕمرىل قمغم ضمقاسمف، يم٤مًمس١مال اًمذي يرشمبط سمحدوث اًمٕم٤ممل )هؾ اًمٕم٤ممل طم٤مدث أ

شمس٤مءل قمـ طمدوث اًمٕم٤ممل وم٢مٟمف يٜمب٘مؾ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت طم٤مرضة قمٜمده إمم ُمٕمٚمقُم٤مت جمٝمقًم٦م، وم٢مذا 

 ُم٤مذا يّمٜمع؟ 

يرضمع إمم خمزوٟمف اعمٕمرذم، ًمٙمل ئمٗمر سمقاؾمٓم٦م شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمرسمط سملم اًمٕم٤ممل وسملم 

ذم رضمققمف إمم ُم٤م قمٜمده ُمـ خمزون، جيد جمٛمققم٦م ُمـ اًمرواسمط ومٞمسبثٛمره٤م يمرأس و احلدوث،
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ن اًمٕم٤ممل ُمبٖمػم، يدرك أو ومٞمٔمٗمر سمٛمٗمٝمقم اًمبٖمػم، ُم٤مل ُمٕمرذم يبجر سمف  ومػمسمح جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕم٤مين

 ٕن اعمبٖمػم ًمق يم٤من أزًمٞم٤ًم مل يٙمـ ًمبٖمػمه شم٤مريخ،صمؿ جيد وضمقد راسمٓم٦م سملم احلدوث واًمبٖمػم، 

 ويٜمب٘مؾ سمف ويثب٧م طمدوث اًمٕم٤ممل.، ومٞمقؾمط اًمبٖمػم، أيْم٤ًم يسبٚمزم شمٖمػمه اًمؽميم٥مو

وم٢مٟمف  إذا ـمرح أؾمئٚم٦م وأراد أن ، هذا ُم٤م ي٘مقم سمف اًمذهـ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمبٗمٙمػم وآؾمبدٓل

 وهق جيد أن ًمف طم٤مًمبلم:، قمغم أضمقسمبٝم٤م يبحرك ُمـ ُمٕمٚمقم إمم جمٝمقل يبٕمرىل

هل اًمبل سمٞمٜم٤مه٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ، وومٞمٝم٤م  حيب٤مج اًمذهـ  إمم ، وطم٤مًم٦م اًمبٗمٙمػم احل٤مًم٦م إومم:

 واؾمٓم٦م شمٙمقن  ؾمبب٤ًم  ًم ٟمب٘م٤مل إمم اًمٜمبٞمج٦م.

وُمث٤مل جيد اًمذهـ ٟمٗمسف ومٞمٝم٤م يٜمب٘مؾ إمم اًمٜمبٞمج٦م ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم وؾمط.  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

هذه احل٤مًم٦م ُم٤م ًمق ـمرح اًمذهـ قمغم ٟمٗمسف اًمس١مال اًمب٤مزم : هؾ يٛمٙمـ أن أيمقن ُمقضمقدًا  ذم 

 وىم٧م قمدُمل أم ٓ يٛمٙمـ؟

هٜم٤م اًمذهـ ُمب٤مذة ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم اًمرضمقع إمم اعمخزون اعمٕمرذم وشمقفمٞمٗمف  يمقاؾمٓم٦م 

 ًمٚمٔمٗمر سم٤مًمٜمبٞمج٦م جيزم سم٤مٓؾمبح٤مًم٦م.

 واؾمٓم٦م ودًمٞمؾ، ومٛمب٤مذة سمٛمجرد أن شم٠مُمؾ ومٗمل ىمْمٞم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم مل حيب٩م اًمذهـ إمم

 ذم وضمقده وشم٠مُمؾ ذم قمدُمف وضمد أٟمف ُمـ اعمسبحٞمؾ أن جيبٛمع اًمقضمقد واًمٕمدم.

إن ُم ك اًمبّمديؼ اًمبدهيل هق أٟمف شمّمديؼ ٓ  :وم٤مًمٜمبٞمج٦م ذم ضمقاب اًمس١مال إول هل

 يّمؾ إمم اًمٜمبٞمج٦م ُمـ دون أن يرضمع إمم اًمذهـ إذا ـمرح ومٞمف ؾم١مآً وٟمحب٤مج ومٞمف إمم وؾمط، 

 خمزوٟمف اعمٕمرذم وي٠مظمذ ُمٜمف وؾمٓم٤ًم يرسمط سمف سملم إيمؼم وإصٖمر.

وهذا اجلقاب يما ٓ خيٗمك ٓ يٕمٓمل ضمقاسم٤ًم طم٤مؾمًا قمـ اًمس١مال اعمث٤مل سملم يديٜم٤م وهق ُم٤م 

هق ُم ك اًمبدهيل؟ إذا ٟمحـ ذم اًمس١مال ٟم٘مقل: عم٤مذا سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ٟمّمدق سم٠مهن٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م 
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اب ي٘مقل: ٕن ذم هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ٟمحـ ٓ ٟمحب٤مج أرؾمٓمق ذم ُم٘م٤مم اجلقو ًمٚمقاىمع سم٤مًمبداه٦م؟

إمم إىم٤مُم٦م دًمٞمؾ، ومٛمـ طم٘مٜم٤م أن ٟمٕمٞمد اًمس١مال سمٙمٞمٗمٞم٦م أظمرى ٓ ختبٚمػ ذم ضمقهره٤م ومٜم٘مقل : عم٤مذا 

ذم سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ٓ ٟمحب٤مج إمم إىم٤مُم٦م دًمٞمؾ، عم٤مذا ذم طمدوث اًمٕم٤ممل ٟمحب٤مج إمم دًمٞمؾ، وسمٞمٜما 

 ٞمؾ؟ذم اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم ٓ ٟمحب٤مج إمم دًم

ٔمٗمر ٟمٗمٙمر طمبك ٟمحب٤مج إمم أن ٟمٓ إن ُمٕمٜم٤مه هق أٟمٜم٤م وُم٤م ُمٕمٜمك ٓ ٟمحب٤مج إمم إىم٤مُم٦م دًمٞمؾ؟  

وسمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ، ّمدق هب٤مإمم أن ٟمٗمٙمر ًمٜمحب٤مج ومٚماذا سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ٓ ٟمسم٤مًمبّمديؼ، 

 ٘مٞمؿ اًمدًمٞمؾ؟ٟمأن و ٗمٙمرٟمحب٤مج إمم أن ٟم

ٓمروح اهبؿ اعمب٠مظمرون وٕن هذا اجلقاب اًمب٤مرخيل اعمقروث ٓ يٕمٓمل طمسًا ًمٚمس١مال اعم

ُمـ أشمب٤مع ُمدرؾم٦م أرؾمٓمق سمبحٚمٞمؾ طم٘مٞم٘مٞم٦م سمداه٦م اعمٕمروم٦م ويمقن اعمٕمروم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع 

 سم٤مًمبداه٦م، وهبذا ٟمسبٗمٞمد أن ُمراطمؾ سمداه٦م طم٘م٤مٟمٞم٦م اعمٕمروم٦م صم ث:

هل ُمرطمٚم٦م سمٞم٤من أٟمف ٓسمد ُمـ وضمقد ُمٕمروم٦م سمدهيٞم٦م وإٓ يٚمزم اًمدور أو  اعمرطمٚم٦م إومم:

 ور واًمبسٚمسؾ ٓسمد ُمـ وضمقد ُمٕمروم٦م سمدهيٞم٦م.اًمبسٚمسؾ، وم ؾمبح٤مًم٦م اًمد

وهذه اعمرطمٚم٦م فمٗمر ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمبنمي سمقضمقد ُمٜمبف قمغم وضمقد ُمٕم٤مرىل سمدهيٞم٦م وإٓ 

إدراك سمداه٦م اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم هق أيمثر ووقطم٤ًم ُمـ سمداه٦م اؾمبح٤مًم٦م اًمدور أو 

مم أن سمٕمض ل ٟمّمؾ إٟمحـ ٓ ٟمحب٤مج إمم شمقؾمٞمط اؾمبح٤مًم٦م اًمدور أو اًمبسٚمسؾ ًمٙمو اًمبسٚمسؾ،

 .اعمٕم٤مرىل سمدهيٞم٦م

 هل اًمبل ذيمرت ًمٜم٤م أن ُمٕمٜمك اًمبداه٦م قمدم احل٤مضم٦م إمم إىم٤مُم٦م سمره٤من. اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

وهل ُمرطمٚم٦م اًمبحٚمٞمؾ، وومٞمٝم٤م ـمرح اًمس١مال اًمب٤مزم عم٤مذا سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت  اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م:

 ٓ حتب٤مج إمم إىم٤مُم٦م سمره٤من دون اًمبٕمض أظمر؟
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وشمٚمٛمٞمذاه  ـ اعمب٠مظمريـ اًمٕم ُم٦م اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل(وىمد اهبؿ هبذه اعمرطمٚم٦م يمثػمًا ُم

وٟمبلم ُم٤م ذيمره ه١مٓء إقم م ذم ، واًمِمٞمخ اعمّمب٤مح )طمٗمٔمف اهلل( ري )رمحف اهلل(ٝماًمِمٝمٞمد اعمٓم

 أُمقر:

، شمرضمع إمم شمّمقرات أومرزت طمٙماً هق أّن مجٞمع اًمبّمدي٘م٤مت ذم احل٘مٞم٘م٦م  إُمر إول:

، يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمبّمديؼو أو يٚمزم ُمٜمف  ن طم٘مٞم٘م٦م اًمبّمديؼ هق شمّمقر ي٘مبيض طمٙماً وم٢م

، وم٤مًمبّمدي٘م٤مت شمرضمع إمم شمّمقرات، ومجٞمع اًمبّمقرات مل شمٙمـ ُم٘م٤مرٟم٦م ًمإلٟمس٤من ذم أول ٟمِم٠مشمف

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ؿَمْٞمئ٤ًم وىمد محؾ قمغم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٝم٤مشمُِٙمْؿ  ـ سُمُٓمقِن ُأُمَّ َواهللُ َأظْمَرضَمُٙمؿ ُمِّ

سَمْ  ْٕ ْٛمَع َوا وَْمئَِدَة َوضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًمسَّ ْٕ وم٤م ٟمس٤من ُمٙمبس٥م جلٛمٞمع ، (1)شَمِْمُٙمُرونَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ َّم٤مَر َوا

سمقاؾمٓم٦م ُمٚمب٘مٓم٦م شمّمقراشمف ُمـ دون ومرق سملم أن شمٙمقن اًمبّمقرات شمّمقرات طمسٞم٦م أي 

احلس ُمـ اخل٤مرج، أو شمّمقرات همػم طمسٞم٦م يم٤معمٗم٤مهٞمؿ اخلٞم٤مًمٞم٦م أو اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمٚمٞم٦م أو اعمٗم٤مهٞمؿ 

، وهذا (2)بس٤مبيمٚمسٗمٞم٦م، وم٢من مجٞمع هذه اًمبّمقرات شمرضمع إمم آاًمث٤مٟمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم

سم٢مدراك اًمبّمقرات احلسٞم٦م صمؿ سمقاؾمٓم٦م إدراك اًمبّمقرات احلسٞم٦م  آيمبس٤مب إٟما ضم٤مء أوًٓ 

 شمٜمبزع.و ص٤مرت اًمٜمٗمس آٟمس٤مٟمٞم٦م ُمس٤مقمدة ٕن  حتٗمظ صمؿ شمب٠مُمؾ ومٞما طمٗمٔم٧م ومؽميم٥م

ك سم٘مقة اخلٞم٤مل ٛمسشمؿ سم٘مقشمف اًمبل وم٤م ٟمس٤من ذم سمداي٦م أُمره يدرك اًمسقاد ويدرك اًمبٞم٤مض، صم

اعمبخٞمٚم٦م ي٠ميت قمٜمد  ُم٤م طمٗمٔمبف ىمقة و صمؿ سم٘مقة اعمبٍموم٦م، واحلٗمظ  ي٘مقم سمحٗمظ هذيـ اًمبّمقريـ

هذه اًم٘مقة أيْم٤ًم قمٜمده٤م ىمدرة قمغم أن و يبٍمىل ومٞمف ومػميم٥م  جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمقر،و اخلٞم٤مل

                                                           

 .78ف  ؾمقرة اًمٜمحؾ  1

 ُمٗمٝمقم وُمث٤مل اًمٙمكم، وم٢من اؾمبذيم٤مرٟم٤م هل٤م ًمٞمس قمـ ـمريؼ آشمّم٤مل احلز، ف ُمث٤مل اخلٞم٤مزم شمّمقرٟم٤م حلدي٘م٦م ؿم٤مهدٟم٤مه٤م ىمبؾ زُمـ 2

وُمث٤مل اعمٗمٝمقم اعمٜمٓم٘مل ُمٗمٝمقم اًمٙمٚمٞم٦م ٟمٗمسف ف وهق ىمبقل ، ا ٟمس٤من اًمٕم٤مم اًمذي ٓ حت٘مؼ ًمف ذم اًمقاىمع اخل٤مرضمل وإٟما شمقضمد ُمّم٤مدي٘مف

وم٢من ، اعمٗمٝمقم ًم ٟمٓمب٤مق قمغم يمثػميـ ف وُمث٤مل اعمٗمٝمقم اًمث٤مين اًمٗمٚمسٗمل ُمٗمٝمقم ا ُمٙم٤من وهق اؾمبقاء ٟمسب٦م اعم٤مهٞم٦م إمم اًمقضمقد واًمٕمدم

 هٞمؿ ًمٞمس٧م طمسٞم٦م سمٛمٕمٜمك طم٤مًم٦م ُمب٤مذة ُمـ آشمّم٤مل احلز سمؾ هل طم٤مصٚم٦م ذم ُمرطمٚم٦م ُمب٠مظمرة قمغم آشمّم٤مل احلز. هذه اعمٗم٤م
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ُم٤مت اعمٜمبزقم٦م ذم شمبدع ُمٗم٤مهٞمؿ ًمٞمس هل٤م ُم٤م سم٢مزاء سم٤مخل٤مرج، ُمـ ظم ل اًمب٠مُمؾ ذم هذه اعمٗمٝمق

ُمـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ُمٗمٝمقم اًمبْم٤مد، وم٤مًمذهـ ا ٟمس٤مين سمٕمد أن يدرك اًمسقاد ويدرك ، واخل٤مرج

٤ًم، ذاشمٞم اً اًمبٞم٤مض ويب٠مُمؾ ذم هذيـ اعمٗمٝمقُملم يٜمبزع ُمٗمٝمقم اًمبْم٤مد سمٞمٜمٝما، ٕٟمف جيد سمٞمٜمٝما ـمرد

اًمذايت، ٓ يٛمٙمـ أن جيبٛمٕم٤من ذم ُمقوقع واطمد ذم آن واطمد، ومٞمٜمبزع ُمٗمٝمقم اًمبٓم٤مرد ومٝما 

ويٜمبزع ُمـ ُمٗمٝمقم اًمبْم٤مد اؾمبح٤مًم٦م آضمباع ومٞمٔمٗمر سمٛمٗمٝمقم آؾمبح٤مًم٦م، وهٙمذا ي٘مقم 

سمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمبزاع ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمبل حتّمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م ُم٤م ذم اخل٤مرج، وهذا يٕمٜمل  أن يمؾ 

ُمٗمٝمقم يٜمٓمبؼ قمغم اخل٤مرج سمٜمحق ُمـ أٟمح٤مء آٟمٓمب٤مق ؾمقاء يٜمٓمبؼ ُمب٤مذة ُمـ ضمٝم٦م أن هذا 

سم٢مزاء أو يٜمٓمبؼ سمٛمٕمٜمك أن ُم٤م ذم اخل٤مرج هق ُمٜمِم٠م اٟمبزاقمف وًمٞمس ومردًا ُمـ أومراده  عمٗمٝمقم  ًمف ُم٤م

يما ذم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م،  ويمؾ ُمٗمٝمقم يٜمٓمبؼ قمغم اخل٤مرج سم٠مي ٟمحق ُمـ أٟمح٤مء آٟمٓمب٤مق ذم 

اًمقاىمع ُمرضمٕمف إمم احلس، وم٤محلس هق اعمٜمبع إول جلٛمٞمع اًمبّمقرات اًمبل شمٜمٓمبؼ قمغم 

اًمبل هل ؾمب٥م  حلّمقل اًمبّمدي٘م٤مت  شمرشمبط سم٤مخل٤مرج  اخل٤مرج، وطمٞم٨م إن اًمبّمقرات

وم٤محلس هق اعمٜمبع إؾم٤مس اًمذي شمرضمع إًمٞمف مجٞمع اًمبّمدي٘م٤مت اعمٜمٓمب٘م٦م قمغم اًمقاىمع 

اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل(  اًمسٞمد اعمقوققمل، إُم٤م ُمب٤مذة أو ُمع اًمقاؾمٓم٦م، وهذا ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف

 طمٞم٨م ىم٤مل:

إُم٤م أن يٙمقن ذاشمف حمسقؾم٤ًم ُمـ  يمؾ إدراك وقمٚمؿ يبٓم٤مسمؼ سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء ُمع اعمحسقس"

اعمحسقؾم٤مت وإُم٤م أن يٙمقن ُمسبقىم٤ًم سمٛمحسقس ُمـ اعمحسقؾم٤مت، ٟمٔمػم ا ٟمس٤من اعمحسقس، 

 .(1)"طمٞم٨م إٟمف حمسقس، وا ٟمس٤من اخلٞم٤مزم واًمٙمكم اًمذي هق ُمسبقق سم٤م ٟمس٤من اعمحسقس
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: إن اًمبّمدي٘م٤مت شمرضمع إمم شمّمقرات، وشمٚمؽ اًمبّمقرات ظم ص٦م إُمر إولو

 س.ُمرضمٕمٝم٤م إمم احل

يٙمقن سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٚمؿ  ؾ اًمٜمٗمس قمغم اًمّمقر ا درايمٞم٦م  إٟماهق أن حتّّم  إُمر اًمث٤مين:

ب٤مذة أو قمغم ٟمحق اعمٕٟمف إذا صمب٧م أّن مجٞمع اًمّمقر شمرضمع إمم احلس، ؾمقاء  احلْمقري،

ومسقىل يثب٧م قمٜمدٟم٤م أّن مجٞمع اعمدريم٤مت شمرضمع إمم اًمٕمٚمؿ احلْمقري ومٞما إذا  ، سم٤مًمقاؾمٓم٦م

راك احلز رضب ُمـ رضوب اًمٕمٚمؿ احلْمقري، وهذا ُم٤م سمٞمٜمف اؾمبٓمٕمٜم٤م أن ٟمثب٧م أن ا د

اًمٕم ُم٦م اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل( ذم أصقل اًمٗمٚمسٗم٦م، وم٘مد ذيمر  أن ا طمس٤مس ذم اًمقاىمع يٕمٜمل 

طمْمقر اًمقاىمع اعمقوققمل اعم٤مدي ذم اًم٘مقة احلسٞم٦م ًمإلٟمس٤من، وذًمؽ ّٕن اًمٜمٗمس هل٤م وطمدة، 

اًمبدن، وم٤مًمقضمقد اًمبدين هق وضمقد  قمٜمدووطمدهت٤م ذات ُمراشم٥م، شمبدأ ُمـ اًمٕم٘مؾ وشمٜمبٝمل 

ًمٚمٜمٗمس، وىمقى اًمبدن ا درايمٞم٦م  ف اًمبل هل قمب٤مرة قمـ إقمّم٤مب اًمبل شمبّمؾ سم٤مخل٤مرج 

وشمدرك ُم٤م ذم اخل٤مرج ف  ضمزء ُمـ اًمٜمٗمس، وًمٙمـ ضمزء ُمـ اًمٜمٗمس ذم ُمرشمب٦م اعم٤مدة، وُمٕمٜمك 

اىمع طمّمقل ا دراك احلز ذم احل٘مٞم٘م٦م هق أن اًمٜمٗمس ذم ُمرشمب٦م اعم٤مدة شم٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمق

طمٞم٨م إن  اجلٝم٤مز ، واعم٤مدي، ومٝمٜم٤مًمؽ رء حيّمؾ ذم اجلٝم٤مز اًمٕمّمبل ُمـ اعمدريم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م

اًمٕمّمبل ضمزء ُمـ اًمٜمٗمس وًمٙمٜمف ذم ُمرشمب٦م اعم٤مدة ومسقىل يٙمقن ُم٤م حيّمؾ ُمـ اعم٤مدة ذم اجلٝم٤مز 

وًمٙمـ ذم رشمب٦م اعم٤مدة، وهذا رضب ُمـ رضوب اًمٕمٚمؿ ، اًمٕمّمبل طم٤مرضًا  قمٜمد اًمٜمٗمس

ّم٤مل احلز سملم اًمٜمٗمس واعمقضمقد اخل٤مرضمل اًمذي هق رضب ُمـ احلْمقري، وًمقٓ هذا آشم

رضوب اًمٕمٚمؿ احلْمقري عم٤م أُمٙمـ أن ٟمبحّمؾ قمغم ُمٗمٝمقم ضمزتل، ٕن يمؾ ُمٗمٝمقم ُمـ 

ومٚماذا ٟمجد سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ ٓ شم٘مبؾ آٟمٓمب٤مق ، طمٞم٨م إٟمف ُمٗمٝمقم ي٘مبؾ آٟمٓمب٤مق قمغم يمثريـ

 قمغم يمثػميـ؟ 
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ٚم٧م قمٚمٞمففف اًمففٜمٗمس سمقضمففقد ؿمخ فف، اجلففقاب: ٕن  اعمٗمٝمففقم اجلزتففل  ذم اًمقاىمففع حتّمفف

ًمق يم٤من سمٜمحق ُمٜمٗمؽ قمفـ اًمفٜمٗمس يٚمفزم أن ٓ شمٙمفقن اًمفٜمٗمس و وم٤مًمقضمقد اًمِمخ  ذم اخل٤مرج 

ُمبّمٚم٦م سما هق ُمبِمخص، وسم٤مًمب٤مزم ٓ يٛمٙمـ أن شمٔمٗمر اًمٜمٗمس سمبِمخص اعمٗمٝمقم، ٕهنف٤م ًمٞمسف٧م 

ُمبّمٚم٦م سمٛمٜمِم٠م اًمبِمخص، وم سمد أن شمٙمقن اًمٜمٗمس اعمدريم٦م ًمٚمٛمٗمٝمقم ُمبّمٚم٦م سمٛمٜمِم٠م اًمبِمفخص 

اًمقضمقد، وسمؼميمف٦م اشمّمف٤مل اعمٗمٝمفقم ذم اًمفٜمٗمس سمٛمٜمِمف٠م اًمبِمفخص صف٤مر اعمٗمٝمفقم ٓ ي٘مبفؾ  وهق

آٟمٓمب٤مق قمغم يمثػميـ، وهذا آشمّمف٤مل إٟمفا يٕم٘مفؾ ومفٞما إذا يمف٤من اعمقضمفقد اخلف٤مرضمل اًمفقاىمٕمل 

اًمسفٞمد  اعمدرك سمقاؾمٓم٦م احلقاس طم٤مرضًا ذم اًمفٜمٗمس، ويمٞمفػ يٙمفقن طمف٤مرًضا ًمٚمفٜمٗمس؟ جيٞمف٥م

ٙمقن طم٤مرضًا ُمـ ظم ل جملء أصمر ُمـ اعمقضمقد اعم٤مدي ذم اًمٜمٗمس اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل(: سم٠مٟمف ي

 وًمٙمـ ذم رشمب٦م اًمبدن، وإدرايم٤مت اًمبدن.

إن " :واًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري قمٚمؼ قمغم قمب٤مرة اًمٕم ُم٦م اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل( اًمب٤مًمٞم٦م

اعمحسقؾم٤مت ُمقضمقدة سمقاىمٕمٝم٤م ذم احلقاس، وهذا ًمقن آظمر ُمـ اًمٕمٚمؿ احلْمقري رهمؿ 

 . وم٘م٤مل )رمحف اهلل(  ُم٤م طم٤مصٚمف:(1)"ًمٕمٚمؿ احلْمقرياظمب ومف قمـ ؾم٤متر أىمس٤مم ا

ُمٕمروم٦م احلقاس سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري شمٕمٜمل أّن اعمحسقؾم٤مت جمٛمققم٦م ُمـ اخلّمقصٞم٤مت 

اعم٤مدي٦م حتدث ذم اًم٘مقى احلسٞم٦م ٟمٔمػم ُم٤م حيدث ذم ؿمبٙم٦م اًمٕملم وإقمّم٤مب اًمبٍمي٦م صمؿ 

ُمـ اًمٕمٚمؿ  يبحقل إمم صقر ظم٤مص٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م ا سمّم٤مر، وذيمر )رمح٦م اهلل(  أن هذا اًمرضب

احلْمقري يٕمبؼم أهؿ أىمس٤مم اًمٕمٚمؿ احلْمقري، ٕٟمف اًمٕمٚمؿ احلْمقري سم٤مًمٕمٚم٦م يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ 

اًمٕمٚمؿ احلْمقري سم٘مقى اًمٜمٗمس و سم٤مًمٕمٚم٦م، واًمٕمٚمؿ احلْمقري سم٤مًمٜمٗمس يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمٗمس،

يم٤محلس اعمِمؽمك أو اعمدريم٤مت اًمب٤مـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس احل٥م واخلقىل إٟما يبٕمٚمؼ سمٛمٕمٚمقُم٤مت حمدودة، 
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ُمـ اًمٕمٚمؿ احلْمقري، وهق طمْمقر اعمقضمقدات احلسٞم٦م ذم اًمٜمٗمس وًمٙمـ  وأُم٤م هذا اًمرضب

ذم رشمب٦م اعم٤مدي٦م ومٝمق ُمٜمِم٠م أهمٚم٥م اعمٕم٤مرىل اًمبنمي٦م ومٝمق يٕمبؼم ُمـ أهؿ أىمسؿ اًمٕمٚمؿ احلْمقري، 

هذا اًم٘مسؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ احلْمقري هق اًمذي خيرج ًمٜم٤م عمٞم٦م يمقن سمٕمض اعمدريم٤مت سمدهيٞم٦م أي 

ٕن  ،ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمحدي٨م ومٞمف قمـ اعمٓم٤مسم٘م٦مٟمّمدق هب٤م سم٤مًمرضورة، ٕن  اًمٕمٚمؿ احلْمقري 

اعمٓم٤مسم٘م٦م شمدرك سم٤مًمبداه٦م، وم٢مذا اؾمبٓمٕمٜم٤م أن ٟمرضمع اًمبّمدي٘م٤مت اًمبدهيٞم٦م إمم قمٚمقم طمْمقري٦م وم٢مٟمف 

طمٞمٜمئذ يٛمٙمـ أن ٟمبلم ُم ك سمداه٦م سمٕمض اًمبّمدي٘م٤مت وعم٤مذا هذه اًمبّمدي٘م٤مت ٓ حتب٤مج إمم 

(  وُمـ شمبٕمف إمم سمح٨م  رضمقع  إىم٤مُم٦م دًمٞمؾ، ومٚمٝمذه اًمٜمٙمب٦م ذه٥م اًمٕم ُم٦م اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل

ا درايم٤مت احلسٞم٦م  إمم قمٚمؿ طمْمقري، ٕهنؿ يريدون أن يسبٗمٞمدوا ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ 

 احلْمقري  صمب٤مت اًمسب٥م ذم يمقن سمٕمض اًمبّمدي٘م٤مت سمدهيٞم٦م.

 واخل ص٦م هل: إن اًمذهـ ذم قم٤ممل اًمبّمقرات يٛمر سمٛمرطمٚمبلم:

حلس شم٤مرة يٙمقن سم٤مـمٜمٞم٤ًم س، واُمـ ظم ل احلُمرطمٚم٦م آشمّم٤مل سم٤مخل٤مرج  :اعمرطمٚم٦م إومم

 ٤مخل٤مرج ُمث٤مًمف إدرايمٜم٤م حل٤مًم٦م احل٥مآشمّم٤مل احلز اًمب٤مـمٜمل سمو يٙمقن فم٤مهري٤ًم. وأظمرى 

وًمٙمـ اشمّم٤مل طمز سم٤مـمٜمل،  ، اخل٤مص٦م اًمبل ٟمِمٕمر هب٤م ذم وضمداٟمٜم٤م، ومٝمٜم٤م يقضمد اشمّم٤مل طمز

ايمٜم٤م واعمٕمٚمقم هٜم٤م طم٤مرض سمذاشمف ٓ سمقاؾمٓم٦م ُمٗمٝمقم، وُمث٤مل آشمّم٤مل احلز اًمٔم٤مهري إدر

، وم٢مٟمف هٜم٤م يقضمد اشمّم٤مل سما هق ُمبح٘مؼ ظم٤مرج اًمٜمٗمس سمقاؾمٓم٦م ًمقان سمقاؾمٓم٦م ىمقة ا سمّم٤مرًمأل

آشمّم٤مل ذم ٟمٔمر اًمٕم ُم٦م اًمٓمب٤مـمب٤متل )رمحف اهلل( رضب ُمـ رضوب اًمٕمٚمؿ و احلس،

ويٙمقن ذًمؽ ، احلْمقري ٕن اًمٜمٗمس ذم رشمب٦م اعم٤مدة حيرض قمٜمده٤م رء ُمـ اعمدرك اعم٤مدي

ٓ و شمب٦م إقمّم٤مب ا درايمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمبدن،اًمٌمء طم٤مرضًا سمقضمقده ذم اًمٜمٗمس ذم ر

ٕن اعمٕمٚمقم سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري ٓم٤مسم٘م٦م أو قمدُمٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ احلْمقري، يٜمبٖمل اًمبح٨م قمـ اعم
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٤مرضة، وُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٌمء ًمٜمٗمسف أو يمقن اًمٌمء ذاشَمف أُمر سمدهيل، احلذات اًمٌمء وطم٘مٞم٘مبف هقيبف 

 ذم اًمبح٨م قمـ اعمٓم٤مسم٘م٦م وقمدُمٝم٤م.وم٤معمٓم٤مسم٘م٦م هٜم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م سمدهيٞم٦م وٓ يٜمبٖمل دمِمؿ اًمٕمٜم٤مء 

قمغم أن حيقل اعمقضمقد احل٤مرض إُم٤م ذم  وم٢من ًمٚمذهـ ىمدرةً ، ُمرطمٚم٦م آٟمبزاع اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

احلس اًمٔم٤مهر أو ذم احلس اًمب٤مـمـ إمم ُمٗمٝمقم، وحيبٗمظ سمذًمؽ اعمٗمٝمقم اجلزتل ذم ىمقة اخلٞم٤مل، 

ف يمٚمٞم٤ًم أو شمٙمثػم ذًمؽ صمؿ ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمبزاع ُمـ ظم ل شمٕمٛمٞمؿ ذًمؽ اعمٗمٝمقم اجلزتل وضمٕمٚم

يمٛمٗمٝمقم اًمٕمٚمٞم٦م واعمٕمٚمقًمٞم٦م  ،اعمٗمٝمقم واٟمبزاع ُمٗم٤مهٞمؿ ُمبٕمددة ُمٜمف ًمٞمس هل٤م ُم٤م سم٢مزاء ذم اخل٤مرج

 واًمٗمقىمٞم٦م واًمبحبٞم٦م واًمقضمقد وا ُمٙم٤من وهمػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمث٤مٟمقي٦م.

وهبذا يببدل اًمٕمٚمؿ احلْمقري إمم طمّمقزم، ويٛمٙمـ أن ٟمقوح ذًمؽ ُمـ ظم ل يمٞمٗمٞم٦م 

م اًمقضمقد واًمٕمدم، وم٢من ا ٟمس٤من ذم أول أُمره يِمٕمر سمح٤مًم٦م احل٥م أو فمٗمر اًمذهـ سمٛمٗمٝمق

اًمبٖمض ُمثً ، وقمٚمٛمف سم٤محل٥م واًمبٖمض قمٚمؿ طمْمقري حيّمؾ ُمـ ظم ل اشمّم٤مل اًمٕمٚمؿ 

اًمب٤مـمٜمل سمح٤مًم٦م احل٥م واًمبٖمض، صمؿ جيد ا ٟمس٤من أن احل٥م أُمر صم٤مسم٧م ًمٜمٗمسف، وأّن هذه اًمٜمٗمسٞم٦م 

ومٞمٝم٤م طم٤مًم٦م  إذا ٟمٔمر ذم طم٤مًم٦م احل٥م ٓ جيدو ،اًمث٤مسمب٦م ًمف ختبٚمػ قمـ ٟمٗمسٞم٦م اًمبٖمض، سمٞمٜمٝما ُمٖم٤ميرة

، زطم٤مًم٦م اًمبٖمض ٓ جيد ومٞمٝم٤م طم٤مًم٦م احل٥م، ومٞم٘مقم اًمذهـ سمٕمٛمٚمٞم٦م دمقّ  إذا ٟمٔمر ذمو اًمبٖمض،

، ًمٚمٕمدم، ومٞمٔمٗمر سمٛمٗمٝمقم اًمٕمدم ٤مً ومٞمٕمبؼم قمدم وضمدان اًمبٖمض ذم احل٥م أو اًمٕمٙمس وضمداٟم

ي وهق إدرايمف حل٤مًم٦م ويرى أّن هذا اعمٗمٝمقم ُمٗمٝمقم ُمٜم٤مىل، ومٝمٜم٤م اًمذهـ اسمبدأ ُمـ قمٚمؿ طمْمقر

احل٥م وقمدم اًمبٖمض، وم٢مذا يم٤من هٜم٤مًمؽ وضمدان  ُم زُم٦م سملم احل٥م واًمبٖمض، صمؿ اٟمب٘مؾ إمم 

اقمبؼم اًمذهـ )ٓ يقضمد سمٖمض( وضمداٟم٤ًم و سمٖمض،هقيبف و ومٞمف وذم صٛمٞمؿ ذاشمفطم٥م وم  يقضمد 

ذم اًمقاىمع واحل٘مٞم٘م٦م إن يم٤من هٜم٤مًمؽ طم٥م وم  يقضمد سمٖمض، ٓ أٟمف يقضمد قمدم ، وًمٕمدم اًمبٖمض
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ز واقمبؼم قمدم اًمقضمدان وضمداٟم٤ًم ًمٚمٕمدم، وطمٞم٨م إن قمدم اًمبٖمض ، وم٤مًمذهـ هٜم٤م دمقّ (1)اًمبٖمض

احل٥م ي زم و ٓ جيبٛمع ُمع وضمقد اًمبٖمض طمٙمؿ اًمذهـ سم٠من احل٥م ٓ جيبٛمع ُمع اًمبٖمض،

قمدم اًمبٖمض اعمٓم٤مرد ًمقضمقد اًمبٖمض، ومٔمٗمر سمٛمٗمٝمقم اًمبْم٤مد سمٕمد أن فمٗمر سمٛمٗمٝمقم اًمبٜم٤مىمض، 

ٕٟمف ذم اخل٤مرج ٓ جيبٛمع احل٥م ، وهق حيٙمٞمف طم٘مٞم٘م٦م، وضمٕمؾ هذا اعمٗمٝمقم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اخل٤مرج

 واًمبٖمض ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت.

اًمذهـ ذم مجٞمع اًمبّمقرات اًمبل شمٜمٓمبؼ قمغم اخل٤مرج يٛمر سمٛمرطمٚم٦م قمٚمؿ إن : واًمٜمبٞمج٦م هل

اًمٕمٚمؿ احلّمقزم قمب٤مرة قمـ شمّمقرات ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٤م و طمْمقري صمؿ ُمرطمٚم٦م قمٚمؿ طمّمقزم،

 فمٗمر سمف ا ٟمس٤من ذم اًمٕمٚمؿ احلْمقري.

وهق أن اًمذهـ إذا أدرك ُمٗمٝمقم اًمقضمقد واًمٕمدم سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٚمؿ  اًمث٤مًم٨م:إُمر 

احلْمقري وىم٤مم سمٛم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمٗمٝمقم اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم، يدرك أن يمؾ واطمد ُمـ هذيـ 

اًمقضمقد،  رومعَ  اعمٗمٝمقُملم ذم ذاشمف يٕمٜمل قمدم حت٘مؼ أظمر، وم٤مًمقضمقد يٕمٜمل رومع اًمٕمدم واًمٕمدمُ 

 حتٚمٞمٚمٞم٤ًم شمقّصؾ إًمٞمف اًمذهـ سمقاؾمٓم٦م طمْمقر ٟمٗمس وهذا احلٙمؿ إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ومٞمف ٟمجده طمٙماً 

ومبٛمجرد أن فمٗمر سمٛمٗمٝمقم اًمقضمقد ، ْمؿ إًمٞمٝما ؿمٞمئ٤مً ُمٗمٝمقُمل اًمقضمقد واًمٕمدم ُمـ دون أن يَ 

ْمؿ إًمٞمٝما رء صم٤مًم٨م أدرك أن هذا ذم ذاشمف ٜمواًمٕمدم وشم٠مُمؾ ذم هذيـ اعمٗمٝمقُملم ُمـ دون أن ي

 ء واطمد.يٓم٤مرد ذاك، وذاك يٓم٤مرد هذا، وٓ يٛمٙمـ أن جيبٛمٕم٤من ذم ر

 ؿمٞمئلم:ضمباع اًمقضمقد واًمٕمدم ف ٟمجد ومٞمف وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم هذا احلٙمؿ ف اؾمبح٤مًم٦م ا

                                                           

 ومٗمل واىمع حت٘مؼ احل٥م يبح٘مؼ قمدم، ٕن ًمقح اًمقاىمع أوؾمع ُمـ اًمقضمقد، ف سمٕمض اًمٗم ؾمٗم٦م ذه٥م إمم أن اًمٕمدم أُمر واىمٕمل 1

 اًمبٖمض. 
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ومٜمحـ هق أٟمف ُمبٕمٚمؼ سم٤مًمٜمسب٦م اًمقاىمٕم٦م سملم اًمقضمقد واًمٕمدم وسملم ُمٗمٝمقم آضمباع  إول:

يسبحٞمؾ اضمباع اًمقضمقد واًمٕمدم، ومٕمٜمدٟم٤م ٟمسب٦م سملم اًمقضمقد واًمٕمدم وسملم ُمٗمٝمقم  :ٟم٘مقل

ٕهنا ُمٜمبزقم٤من ُمـ  ،ٗمٝمقم اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم حيٙمٞم٤من اخل٤مرجطمٞم٨م إن ُم، وآضمباع

ُمٗمٝمقُمل احل٥م واًمبٖمض احل٤مرضيـ قمٜمد اًمٜمٗمس سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري وُمٗمٝمقم احل٥م واًمبٖمض 

وم٢مذا يم٤من ُمٗمٝمقم اًمقضمقد واًمٕمدم حيٙمل قما ذم اخل٤مرج ، اخل٤مرج ٤منذم اًمذهـ حيٙمٞم يـاعمقضمقد

ومسقىل يٙمقن احلٙمؿ أيْم٤ًم سمببع ـمرذم وهذا احلٙمؿ ُمبٕمٚمؼ سمٜمسب٦م سملم طم٤ميمٞملم قمـ اخل٤مرج 

 ومٞمقضمد طمٙمؿ طم٤مٍك قمـ اخل٤مرج سمببع طمٙم٤مي٦م ـمرومٞمف.، اًمٜمسب٦م طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اخل٤مرج

هق أن هذا احلٙمؿ طمّمؾ ٟمبٞمج٦م حتٚمٞمؾ ُم٤م هق طم٤مرض قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري، يما  اًمث٤مين:

أن احل٥م واًمبٖمض سمقضمقدمه٤م طم٤مرضان ذم اًمٜمٗمس، ويمذًمؽ ُمٗمٝمقم اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم 

ع ُمـ هذيـ اعمٗمٝمقُملم ذم رشمب٦م يمقهنا شمّمقريـ مه٤م طم٤مرضان ذم اًمٜمٗمس واًمٕمٚمؿ هبا قمٚمؿ اعمٜمبز

واحلٙمؿ سم٤مٓؾمبح٤مًم٦م ُمٜمبزع ُمـ هذيـ اعمٗمٝمقُملم احل٤مرضيـ سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري، ، طمْمقري

وهذا يٕمٜمل أن إدرايمٜم٤م عمٓم٤مسم٘م٦م هذا احلٙمؿ ًمٚمقاىمع إدراك سمدهيل، ٓ يٜمبٖمل أن يٕم٘مد سمح٨م 

ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٕمٚمؿ طمْمقري، وٓ يقضمد ُمٗمٝمقم يبقؾمط ٟمسٛمٞمف اعمٕمٚمقم ٕٟمف إدراك  ،ٕضمؾ إصمب٤مشمف

ُمٓم٤مسمؼ ًمألُمر اًمث٤مًم٨م أم ٓ؟  ومٜمحـ قمٜمدٟم٤م هؾ هق سم٤مًمٕمرض طمبك ٟمبح٨م قمـ  إُمر اًمقؾمٓمل 

ُمٗمٝمقم اًمذهـ هذا احلْمقر اًمذهٜمل يدرك ُمٜمف و قمٚمؿ طمْمقري سمح٤مًم٦م احل٥م واًمبٖمض،

إدراك طمْمقري، وًمٞمس اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم، وإدرايمف عمٗمٝمقم اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم 

 واحلٙمؿ سم٤مٓؾمبح٤مًم٦م ُمٜمبزع ُمـ ذات هذا اًمقضمقد احل٤مرض )ُمٗمٝمقم اًمقضمقد، ٤مً إدرايم٤ًم طمّمقًمٞمّ 

ٟمٔمر ذم وضمقدمه٤م اعمبح٘مؼ ُمـ دون واؾمٓم٦م يدرك و ومٝما إذا طمٚمٚمٝما اًمذهـ، ٕمدم(ُمٗمٝمقم اًمو

 صمبقت يمؾ واطمد ُمٜمٝما رومع أظمر.و أن يمؾ واطمد ُمٜمٝما يٕمٜمل قمدم أظمر،
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ُم٠مظمقذ ُمـ ٟمٗمس احل٤مرض ًمذاشمف سمقضمقده، ومل ٟم٘مؿ ٟمحـ سم٢مو٤موم٦م رء إمم  ومٝمٜم٤م قمٜمدٟم٤م طمٙمؿ

وشم٠مُمؾ ومٞمف اًمذهـ  ئمٗمر سمٛمٗمٝمقم اؾمبح٤مًم٦م  فذًمؽ احل٤مرض سمؾ ٟمٗمس ذًمؽ احل٤مرض إذا طمٚمٚم

هلذا احلٙمؿ سم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم طمٙمؿ سمدهيل ٕٟمف ذم اًمقاىمع طمٙمؿ حتٚمٞمكم، ، وآضمباع

 يرضمع إمم اًمٕمٚمؿ احلْمقري.

 قمغم ضمقاب اًمس١مال اًمث٤مين:  عم٤مذا شمٙمقن سمٕمض اعمدريم٤مت سمدهيٞم٦م؟ وهبذا ٟمبحّمؾ

ٕهن٤م ُمدريم٤مت حتٚمٞمٚمٞم٦م ، اجلقاب : ٕهن٤م ذم اًمقاىمع ُمدريم٤مت شمرضمع إمم اًمٕمٚمؿ احلْمقري

 ُمـ ُمقضمقدات طم٤مرضة قمٜمد اًمذهـ ُمـ دون شمقؾمٞمط ُمقضمقدات أظمرى.

طمٙمؿ سمدهيل وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م ومٞما ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم ٟمٔمٗمر سم٠مّن يمؾ شمّمقر وإدراك يؽمشم٥م قمٚمٞمف 

 يِمؽمط ومٞمف صم صم٦م ذوط:

أي   ٤مً سمدهيٞم ٤مً أن يٙمقن ُمٗمٝمقم اعمحٛمقل واعمقوقع ذم اًم٘مْمٞم٦م ُمٗمٝمقُم اًمنمط إول:

أُم٤م إذا يم٤من ُمٗمٝمقم اعمقوقع وُمٗمٝمقم اعمحٛمقل ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمريمب٤ًم حيب٤مج إمم ، يٙمقن سمسٞمٓم٤مً 

شمّمدي٘م٤ًم  شمقوٞمح وإىم٤مُم٦م دًمٞمؾ  صمب٤مت أن اجلزء اًمٗم ين ضمزء ًمف ومٚمـ يٙمقن طمٞمٜمئذ اًمبّمديؼ

، ٕٟمف ؾمقىل يٙمقن  اًمبّمديؼ ُمبقىمٗم٤ًم قمغم اًم٘مقل اًمِم٤مرح، ومٜمحب٤مج إمم يمس٥م وٟمٔمر، سمدهيٞم٤مً 

 وًمٙمـ ذم ُمرطمٚم٦م اًمبّمقر.

، ٓسمد أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم  ٓزُم٤ًم  ًمبّمقر سمدهيل ًمٙمل يٙمقن سمدهيٞم٤مً  إذن،  اًمبّمديؼ

ٟمحب٤مج ذم واًمبّمقر اًمبدهيل هق اًمبّمقر اًمبسٞمط اًمذي ٓ ٟمحب٤مج ذم إدرايمف إمم حتٚمٞمؾ، وُم٤م 

إدرايمف إمم حتٚمٞمؾ هق اعمٗمٝمقم اعمريم٥م اًمذي يبقىمػ إدراك اًمذهـ ًمف إدرايم٤ًم شم٤مُم٤ًم قمغم اًم٘مقل 

 .(1)وهق اًمبٕمريػ اًمذي حيٚمؾ اعمٗمٝمقم إمم ُم٤م يؽميم٥م ُمٜمف، اًمِم٤مرح

                                                           

 وًمٙمـ ٟمٗمبح ٟم٤مومذة سمذيمر اًمنمط اًمث٤مين.، وًمٙمـ ٓ ٟمريد اخلقض ومٞمف هٜم٤م، ف وهٜم٤مك سمح٨م ذم و٤مسمٓم٦م اًمبّمقر اًمبدهيل 1
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هق أن ٓ يٙمقن اعمٗمٝمقم سمح٤مضم٦م إمم سمح٨م وٟمٔمر ويمس٥م ًمٙمل ٟمبحّمؾ  اًمنمط اًمث٤مين:

حب٤مج إمم أن ٟمجٝمد أٟمٗمسٜم٤م  ٟمٔمٗمر هب٤م ٟموًمٙمـ طمبك  ،سٞمٓم٦مقمٚمٞمف، وم٢مّن سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ ىمد شمٙمقن سم

٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمب٘مِمػم ف سمٜم٤مء قمغم ٟمٔمري٦م اًمِمٞمخ اًمرتٞمس ذم يمٞمٗمٞم٦م طمّمقل ٟمًمٚمٔمٗمر سمٛمّم٤مدي٘مٝم٤م صمؿ 

اعمٗمٝمقم اًمٙمكم ف وًمق شم٘مِمػم اًمٕمقارض اعمٜمْمٛم٦م إمم إٟمقاع اًمبسٞمٓم٦م اعمبح٘م٘م٦م ذم إومراد 

بداه٦م ذم اًمبّمقرات ًمٞمس اًمبس٤مـم٦م، واًمِم٤مهد وم٘مد ذيمر سمٕمض اعمح٘م٘ملم أن ُم ك اًم،اخل٤مرضمٞم٦م 

قمغم ذًمؽ اظمب ىل اًمٗم ؾمٗم٦م اًمٙمبػم ذم اعم٘مقٓت اًمٕم٤مًمٞم٦م وم٢مهنؿ اظمبٚمٗمقا ذم قمدده٤م صمؿ اظمبٚمٗمقا 

ذم شمٕمريػ يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م، ُمع أهن٤م سمس٤متط، ومٚمق يم٤مٟم٧م واوح٦م وضمٚمٞم٦م عم٤م وىمع هذا 

 آظمب ىل قمٜمد ُمٜمٝمؿ ُمـ  أيمثر اًمٜم٤مس ذيم٤مء وقمب٘مري٦م وهؿ اًمٗم ؾمٗم٦م.

ىمد يٙمقن اعمٗمٝمقم سمسٞمٓم٤ًم وهق هم٤مُمض، واًمسب٥م ذم ذًمؽ أن هٜم٤مًمؽ شمٕم٘مٞمد ذم ، ذنإ

ُمرطمٚم٦م اًمقصقل إمم هذا اعمٗمٝمقم اًمبسٞمط اًمٙمكم ًمقضمقد ضمٝم٤مت همٛمقض ذم أصؾ اًمٔمٗمر 

سمٛمّم٤مدي٘مف أو حتٚمٞمؾ ُمّم٤مدي٘مف ومتٞمٞمزه٤م قمـ همػمه٤م وُمٕمروم٦م ُم٤م هق ذايت ومٞمٝم٤م وومرزه قما هق 

أن يٙمقن راضمٕم٤ًم  ًمٞمس إمم شمّمقر سمسٞمط يما سمد ٙمل يٙمقن قمٜمدٟم٤م شمّمديؼ سمدهيل ٓقمريض، ومٚم

ٓسمد أن يٙمقن أيْم٤ًم راضمٕم٤ًم  إمم شمّمقر ئمٗمر سمف اًمذهـ ُمـ  وم٘مط وإٟما ذيمر ذم اًمنمط إول 

دون قمٜم٤مي٦م ويمس٥م وٟمٔمر، يما ذم ُمٗمٝمقم اًمقضمقد واًمٕمدم، وم٢مٟمف ذم اًمبٞم٤من اًمذي ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤م مل 

ُمّم٤مديؼ اًمٕمدم، ومٝمق سمٛمجرد ُم٤م و دحيب٩م اًمذهـ إمم قمٜم٤مء وسمح٨م ذم اًمٔمٗمر سمٛمّم٤مديؼ اًمقضمق

وضمد ذاشمف أدرك ُمّمداىم٤ًم ًمٚمقضمقد وعم٤م أدرك احل٤مٓت اًمٜمٗمسٞم٦م يم٤محل٥م واًمبٖمض أدرك 

 ٓ جيبٛمع ُمع اًمٜمٗمل. و ووضمد اًمقضمقد يٓم٤مرد اًمٕمدم، ُمّم٤مديؼ  يٜمبزع ُمٜمٝم٤م اًمقضمقد

سمٕمب٤مرة و أن ٓ يبقىمػ صمبقت اعمحٛمقل قمغم رء ظم٤مرج قمـ اعمقوقع، اًمنمط اًمث٤مًم٨م:

قم ىمبف سم٤معمقوقع ًمٞمس٧م و يٙمقن اعمحٛمقل وضمقدًا  حتٚمٞمٚمٞم٤ًم  سم٤مًمٜمسب٦م إمم اعمقوقع،أن  :أظمرى
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ٟمريد  ـ صٛمٞمٛمف، وهذا اًمنمط ذط ُمٝمؿ ٕٟمٜم٤مٟمْمام، وإٟما هق ُمـ اعمحٛمقٓت ُمآقم ىم٦م 

سمدهيٞم٤ًم إمم اًمٕمٚمؿ احلْمقري،  غم رضمقع اًمبّمقر اًمذي أومرز شمّمدي٘م٤مً أن ٟمبحّمؾ هبذا اًمنمط قم

ٟمحـ ٟمدرك اعمٓم٤مسم٘م٦م ذم اًمٕمٚمؿ احلْمقري و اًمٕمٚمؿ احلْمقري،  وأّن اًمبّمديؼ سمف طم٤مصؾ ُمـ

 قمغم ٟمحق اًمبداه٦م.

شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م اًمبل دمد اًمٜمٗمس ومٞمٝم٤م  :وذم وقء هذا اًمنموط شمٙمقن اًم٘مْمٞم٦م اًمبدهيٞم٦م 

يٙمقن طم٤مرًضا سمحْمقر و احلٙمؿ قمٜمد وضمدان اًمٓمروملم، ّٕن احلٙمؿ وضمقد حتٚمٞمكم ًمٚمٓمروملم،

 ي٘مٗمزان إمم لمن يٙمقن اًمٓمروم٤من واوحشمّمقر اًمٓمروملم ُمـ دون وؿ رء آظمر سمنمط أ

 اًمذهـ ُمـ دون يمس٥م وٟمٔمر.

وهذا اًمبٕمريػ يٜمٓمبؼ قمغم اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم، وم٢من ـمرذم هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمقضمقد 

واًمٕمدم، واًمقضمقد واًمٕمدم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمبدهيٞم٦م اًمبل يبحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمذهـ ا ٟمس٤مين ذم أول 

اًمٜمٗمس، واحلٙمؿ سم٤مٓؾمبح٤مًم٦م ذم هذه  ُمراطمؾ شمٙمقٟمف سمٕمد إدراك اًمٜمٗمس أو إدراك طم٤مٓت

اًم٘مْمٞم٦م ُمسببٓمـ ذم ٟمٗمس ـمبٞمٕم٦م اًمقضمقد واًمٕمدم، وهلذا حيٙمؿ ا ٟمس٤من سم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع 

اًمقضمقد واًمٕمدم سمٛمجرد شمّمقر ُمٗمٝمقم اًمقضمقد وشمّمقر ُمٗمٝمقم اًمٕمدم ُمـ دون إىم٤مُم٦م سمره٤من 

 ودًمٞمؾ.

٦م شمٙمقن سم٤مًمبداه٦م إّن ُم ك صدق اًم٘مْمٞم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م ًمٚمقاىمع وهذه اعمٓم٤مسم٘م :واًمٜمبٞمج٦م 

وذًمؽ ّٕن احلٙمؿ ، ذم سمٕمض اًمبّمدي٘م٤مت وه هذه اًمبداه٦م يرضمع إمم اًمٕمٚمؿ احلْمقري

ُمسببٓمـ ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م ذم ٟمٗمس ـمرذم اًم٘مْمٞم٦م، وم٢مذا يم٤من ـمروم٤م هذه اًم٘مْمٞم٦م واوحلم قمٜمد 

يٙمقن واوح٤ًم قمٜمد  وم٢من اًمبّمديؼ ؾمقىل،اًمذهـ ذم ُمرطمٚم٦م اًمبّمقر ئمٗمر هبا ُمـ دون قمٜم٤مء 

 .٤مً اًمذهـ وسمدهيٞم
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ُمـ ظم ل اًمبقوٞمح اًمس٤مسمؼ اشمْمح قمٜمدٟم٤م أّن اًم٘مْم٤مي٤م اًمبدهيٞم٦م ذم ُمٓم٤مسم٘مبٝم٤م  إُمر اًمراسمع:

 ًمٚمقاىمع، شمٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم:

اًم٘مْم٤مي٤م اًمبل ٟمحٙمؿ ومٞمٝم٤م سمٛمٓم٤مسم٘م٦م شمّمقراشمٜم٤م عمٜمِم٠م اٟمبزاقمٝم٤م احل٤مرض ذم  اًم٘مسؿ إول:

زع ُمـ ُمٕمٚمقم ، ومٝمذه اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م سمدهيٞم٦م ٕن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمٜمب(أٟم٤م ظم٤متػ)وضمداٟمٜم٤م يم٘مْمٞم٦م 

ُمـ هذيـ ا درايملم ، وأٟم٤م أدرك وضمقدي، وأدرك صمبقت اخلقىل زمو طم٤مرض سمٜمٗمسف قمٜمدي،

احلٙمؿ اًمبدهيل و اًمذيـ مه٤م رضب ُمـ رضوب اًمٕمٚمؿ احلْمقري شمقصٚم٧م إمم أين ظم٤متػ،

ظم٤مص٦م ىم٤متٛم٦م سم٤مًمٜمٗمس أظمذ ومٞمٝم٤م اًمقضمقد  طمٙمؿ ضمزتل، ٕهن٤م شمرشمبط سمح٤مًم٦مهذه اًم٘مْمٞم٦م ذم 

 اخل٤مرضمل ومبٙمقن ضمزتٞم٦م.

وهل اًمبل يٙمقن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمٜمبزقم٤ًم ُمـ شمّمقرات سمدهيٞم٦م ،: اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م ٘مسؿ اًمث٤ميناًم

طمفف٤مرضة ذم اًمففٜمٗمس، وشمٙمففقن طم٤ميمٞمفف٦م قمففـ اًمقاىمففع اخلفف٤مرضمل سم٤مقمببفف٤مر أهنفف٤م شمرضمففع إمم اًمٕمٚمففؿ 

احلْمقري، وسمببع طمٙم٤ميبٝم٤م قمـ اخل٤مرج يٙمقن احلٙمؿ اعمٜمبزع ُمٜمٝم٤م طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اخلف٤مرج، وهفذه 

٘مٞمْملم، وُم٤م قمدا هذيـ اًم٘مسفٛملم يٜمبٖمفل أن يفدرج وفٛمـ اًمٕمٚمفؿ يم٘مْمٞم٦م اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم

اًمٜمٔمففري، ٓ اًمٕمٚمففؿ اًمبففدهيل، وهبففذا يبْمففح اخلٚمففؾ ذم قمففد اعمٜمٓمففؼ اًمٙم ؾمففٞمٙمل اعمقضمففقد 

اًمبدهيٞم٤مت ؾم٧م، وم٢مّن قمٚماء اعمٜمٓمفؼ ذيمفروا ُمفـ اًمبفدهيٞم٤مت ُمفثً  اًم٘مْمف٤مي٤م اعمحسقؾمف٦م، وهفل 

هيٞم٤مت ُمثً  اعمبقاشمرات وهل اًمبفل اًم٘مْم٤مي٤م اًمبل يبقىمػ إدرايمٝم٤م قمغم احلس، وذيمروا ُمـ اًمبد

ىم٤مًمقا هل اًمبل حتبف٤مج إمم دًمٞمفؾ و ذيمروا احلدؾمٞم٤متو شمبقىمػ قمغم شمقؾمٞمط إظمب٤مرات ُمبٕمددة،

يمؾ هذا اًمٙم م ٓ ُمٕمٜمك ًمفف، و ٓ يٚمبٗم٧م إًمٞمٝم٤م،ووًمٙمـ اًمذهـ يٓمقي ُمراطمؾ اًمدًمٞمؾ سمنقم٦م 

وسم٤مًمب٠مُمؾ ٟمجد  وذًمؽ ّٕن اًمبدهيل هق اًمذي ٓ ٟمحب٤مج ومٞمف إمم رء ظم٤مرج قمـ ـمرذم اًم٘مْمٞم٦م،

أّن هذا اًمبٕمريػ يٜمٓمبؼ قمغم إوًمٞم٤مت ويٜمٓمبؼ قمفغم اًمٗمٓمريف٤مت، ويٜمٓمبفؼ قمفغم اًمقضمفداٟمٞم٤مت 
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وهق شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمبل شمٙمقن طم٤مرضة ذم اًمٜمٗمس، سمٜمٗمسٝم٤م ، سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمبؾ ىمٚمٞمؾ

، شمقؾمففٞمط دًمٞمففؾ يٓمقيففف اًمففذهـ سمنففقم٦م يمففا ذم احلدؾمففٞم٤متو ُمففـ دون شمقؾمففٞمط ٟم٘مففؾ إظمبفف٤مر 

ٕٟمف ىمد يٙمقن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمٜمْمًا إمم اعمقوفقع وًمفٞمس ، ٞم٦م ًمٞمس٧م سمدهيٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً وم٤مًم٘مْمٞم٦م احلس

حتٚمٞمٚمٞم٤ًم يما ًمق أدريمٜم٤م سم٤محلس طمرارة اعم٤مء، وم٤محلرارة سم٤مًمٜمسب٦م إمم اعم٤مء ًمٞمس٧م أُمرًا حتٚمٞمٚمٞم٤ًم سمفؾ هفق 

اًمبفدهيل إدرايمٜمف٤م ًمٚمحفراة، أُمف٤م أن اعمف٤مء طمف٤مر، ، وأُمر ُمٜمْمؿ، وم٢مدرايمٜم٤م حلرارة اعم٤مء ًمٞمس سمدهيٞم٤مً 

س أُمرًا سمدهيٞم٤ًم، سمؾ هذا مم٤م ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف سمره٤مٟم٤ًم  سمٕمد أن ٟمدرك احلرارة سم٤محلس، ومحٙمٛمٜم٤م سمثبقت ًمٞم

احلرارة سمفدهيل ٕٟمفف إذا ووفٕمٜم٤م يفدٟم٤م ذم اعمف٤مء احلف٤مر شمٙمفقن احلفرارة طمف٤مرضة ف طمسف٥م يمف م 

ففف ذم وضمففقد اًمففٜمٗمس ذم رشمبفف٦م اعمفف٤مدة، وإدراك ُمٓم٤مسم٘مفف٦م اًمٕمٚمففؿ  اًمٕم ُمفف٦م اًمٓمب٤مـمبفف٤متل )رمحففف اهلل(

ًمٚمقاىمع سمدهيل، وًمٙمـ طمٙمٛمل سم٠من اعمف٤مء طمف٤مر، وأٟمفف ذم اًمقاىمفع يمفذًمؽ  يسفبٜمد إمم  احلْمقري

، إىم٤مُم٦م دًمٞمؾ، وم٠مٟم٤م عم٤م أدريم٧م احلرارة قمٜمفد عمفس اعمف٤مء ىمٚمف٧م يسفبحٞمؾ أن ٓ يٙمفقن اعمف٤مء طمف٤مراً 

وًمٙمـ عم٤مذا  يسبحٞمؾ أن ٓ يٙمقن اعم٤مء طم٤مرا؟ ٕٟمٜمل أدريمف٧م ومٞمفف احلفرارة، وهفذه احلفرارة ٓ 

قمـ ٟمٗمسٝم٤م، وطمٞم٨م إن هذه اًمٜمٗمسٞم٦م اًمبل ٓ شمٜمٗمفك قمٜمٝمف٤م احلفرارة صم٤مسمبف٦م  يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمٜمٗمٞم٦م

ًمٚماء، سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعم٤مء احت٤مد، ٕن احلرارة قمرض ىم٤متؿ سم٤معمقوقع، واعمقوفقع هفق اعمف٤مء، وم٤معمف٤مء 

وهذا  دًمٞمؾ قم٘مكم، وم٘مْمٞم٦م اعم٤مء طم٤مر  ىمْمٞم٦م ُمؼمهٜمف٦م وهفذا ، يسبحٞمؾ أن يبّمػ سمٕمدم احلرارة

ٕن اًم٘مْمٞم٦م اًمبدهيٞم٦م اعمحٛمقل ومٞمٝم٤م ٓ يٙمقن ُمٜمْمًا إمم اعمقوفقع ، هق سمره٤مهن٤م وًمٞمس٧م سمدهيٞم٦م

يٙمٗمل شمّمفقره  ًمٚمٔمٗمفر سمف٤معمحٛمقل سم٤مقمببف٤مر ، وإٟما يٙمقن حتٚمٞمٚمٞم٤ًم، ومبٛمجرد أن أشمّمقر اعمقوقع

وإدراك طمرارة اعم٤مء سمقاؾمفٓم٦م احلفس ، ، ٕٟمف ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمْمًا إًمٞمفأن اعمحٛمقل يقضمد سمقضمقده

ثب٧م زم أّن اعم٤مء ُمبّمػ سمف٤محلرارة، قمفغم ٟمحفق اًمبحٚمٞمفؾ، ٕن احلس ٓ ي، ًمٞمس ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ

 وإٟما يثب٧م زم ذًمؽ قمغم ٟمحق آٟمْمام سمؼمه٤من قم٘مكم.
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وم٤م درايم٤مت اًمبل يبقؾمط ومٞمٝم٤م احلس ًمٞمس٧م سمدهيٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م اعمحٛمقٓت ومٞمٝم٤م ًمٞمس٧م 

ٟمٕمؿ، اعمحٛمقٓت اًمبل ٟمٔمٗمر هب٤م سمبحٚمٞمؾ ُم٤م وىمع  وإٟما وضمقدات ُمٜمْمٛم٦م.، وضمقدات حتٚمٞمٚمٞم٦م

 س هل اًمبل شُمٕمؼم سمدهيٞم٦م وومؼ اًمنموط اعمب٘مدُم٦م.قمٚمٞمف احل

وم  سمد أن ٟمح٤ميمؿ هب٤م مجٞمع اًمبّمدي٘م٤مت ، وطمٞم٨م إن اًمبدهيٞم٤مت هل رأس ُم٤مل اًمٕمٚمؿ 

 احلسٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمسبٗم٤مدة ُمـ اًمبجرسم٦م واًمؼمه٤من.

  رضمقع إمم ٟمٔمري٦م اًمٜماذج واًمٜمسبٞم٦م:

ٝم٤م اٟمسداد سم٤مب ُمٕمروم٦م يٚمزم ُمٜمإذ  ٟمٔمري٦م اًمٜمسبٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ٟمٔمري٦م ظم٤مـمئ٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م، إذن

وإذا أراد اعمٚمحد أن يسبٜمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ا ضمٝم٤مز قمغم ، ومٝمل وسم٤مل قمغم اعمٕمروم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، اًمقاىمع

 .وحم٤موًمبف ا ضمٝم٤مز قمغم ا يان، اؾمبدًٓمفو ومٝمق أوًٓ جيٝمز قمغم ٟمٔمريبف،، ا يان سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 (Alternative Histories) اًمبديٚم٦م هق سمٕمٜمقان اًمبقاريخاًمٗمّمؾ اًمراسمع: 

حت٘مؼ سمف هذا اًمٙمقن اًمذي اٟمٗمجر و ف أو اعمس٤مرات اعمبٕمددة اًمبل يٛمٙمـ أن يٙمقن اجلسٞمؿ

 .ف ىمد ؾمٚمٙمٝم٤م اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف

اًمٙمب٤مب قمـ اًمبداتؾ اعمحبٛمٚم٦م ًمٜمِم٠مة اًمٙمفقن، وشمٕمفرض ًمبجرسمف٦م  و ذم هذا اًمٗمّمؾ حتدث

 إعمفففف٤مين  ٗمػمٟمففففر يمفففف٤مرل هفففف٤ميزٟمبػمغًم اًمِمففففؼ واًمِمففففؼ اعمففففزدوج وُمبففففدأ قمففففدم احلبٛمٞمفففف٦م

(Werner Karl Heisenberg ) إُمريٙمفففل ريبِمففف٤مرد ومٞمٚمٞمفففبس ومففف٤ميٜمان وشمٜمٔمفففٞمؿ 

(Richard Phillips Feynman ) ًمٚمٛمس٤مرات اعمبٕمددة ًم يمؽمون ذم دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ

وهفق ُمف٤م يسفٛمك سفٞمؿ ذم أيمثفر ُمفـ ُمٙمف٤من ذم آن واطمفد، اعمزدوج  صمب٤مت إُمٙم٤مٟمٞمف٦م وضمفقد اجل

ُمفـ   إذا أـمٚم٘مٜمف٤م ضمسفٞماً ومف٤ميٜمان أٟمفف  ر وم٘مفد ذيمف سمٔم٤مهرة اًمؽمايم٥م ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء اًمٙمقُمقُمٞم٦م،
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ومف٢من هفذا اجلسفٞمؿ ، أو ؿم٤مؿمف٦م قمفغم اجلفدار ٤مً ُمقوفققم ٤مً ًمقطمف فىم٤مذىل إمم ُمٙم٤من ُمٕملم، ًمٜمٗمروف

 ؾمقىل يّمؾ إمم اًمٜم٘مٓم٦م اعمقضمف إًمٞمٝم٤م ذم هذا اًمٚمقح ُمـ ظم ل ُمروره سمٛمس٤مرات ُمبٕمددة، ومٝمفق

آظمفر يٛمفر ؾمفقىل يٜمٓمٚمفؼ ُمفـ ُمسف٤مر   آن واطمد ؾمقىل يٜمٓمٚمفؼ ذم ُمسف٤مر ُمسفب٘مٞمؿ، وأيْمف٤مً  ذم 

 ف أيْمف٤ًم ف  سم٤مًمِم٤مرع اًمذي أُم٤مم اعمبٜمك اًمذي ٟم٘مٞمؿ ومٞمف اًمبجرسمف٦م، وؾمفقىل يٜمٓمٚمفؼ ذم ُمسف٤مر صم٤مًمف٨م

يٛمر ومٞمف قمغم أُمريٙم٤م اًمِماًمٞم٦م ويّمؾ إمم اهلدىل، وذم ُمس٤مر راسمع يٛمر ومٞمف قمغم اؾمؽماًمٞم٤م ويّمفؾ 

ؾمففقىل يٜمٓمٚمففؼ ذم ُمسفف٤مرات ُمبٕمففددة جيففقب ومٞمٝمفف٤م مجٞمففع اًمٙمقايمفف٥م ومجٞمففع  ومٝمففق  إمم اهلففدىل،

 آن واطمد ويّمؾ إمم اهلدىل، وهذا يٗمبح ًمٜم٤م اعمجف٤مل ًمٙمفل ٟمبحفدث قمفـ إُمٙم٤مٟمٞمف٦م اعمجرات ذم

 Big) طمدوث أيمقان ُمبٕمددة ُمقازي٦م ًمٚمٙمفقن اًمفذي ٟمٕمفٞمش ومٞمفف ذم حلٔمف٦م آٟمٗمجف٤مر اًمٕمٔمفٞمؿ

Bang) ،يٛمٙمـ أن يقضمد   هّٕن  اجلسٞمؿ سمٕمد دراؾمبف ذم ٟمٔمري٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج وضمدٟم٤م

ذم سم يفلم  ًا ًمف٦م آٟمٗمجف٤مر يٛمٙمفـ أن يٙمفقن ُمقضمفقدذم أيمثر ُمـ ُمٙم٤من ذم آن واطمفد، ومٗمفل طم٤م

دت سم يلم  إيمقان اعمقازي٦م ًمٚمٙمفقن قت ومجاإُم٤ميمـ، وعم٤م اٟمٗمجر حت٘مؼ ُمٜمف سم يلم آٟمٗمج٤مر

اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف، وطمٞم٨م إٟمٜم٤م ذم دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج وضمدٟم٤م اجلسفٞمؿ خيبٚمفػ ؾمفٚمقيمف 

وهق ؾمٚمقك  رصد يسٚمؽ ؾمٚمقك آظمروإذا ، اعمقضم٦م ٢مذا مل يرصد يسٚمؽ ؾمٚمقكومومٞما إذا رصد، 

اٟمٗمجر  طملمّن هذا اًمٙمقن ًمف ؾمٚمقيمٞم٤مت ُمبٕمددة ُمـ إ: ن ٟم٘مقل ٝمذا يٗمبح ًمٜم٤م اعمج٤مل ٕوم، اعم٤مدة

ُمبٕمفددة،  وًمٙمفـ شمٚمفؽ إؿمفٙم٤مل ذم  إمم زُم٤من رصدٟم٤م ًمف، ومٞمحبٛمؾ ذم اًمقاىمفع أّن ًمفف أؿمفٙم٤مًٓ 

إن ؿمف٤مء ف ٙمف م هفذا اًمواًمقاىمع ىمبؾ اًمرصد سمٙمٞمٗمٞم٦م وسمٕمد رصد اًمٙمقن شمٙمقن سمٙمٞمٗمٞم٦م أظمفرى، 

ؾمقىل ٟم٘مػ قمٜمده وٟمٗمّمٚمف وٟمبٞمٜمف سمّمقرة واوح٦م قمٜمد احلدي٨م قمـ دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ  ف اهلل

 اعمزدوج.
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 (The Theory of Everything) سمٕمٜمقان ٟمٔمري٦م يمؾ رء: اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

ذم هذا اًمٗمّمؾ سمدأ اعم١مًمٗم٤من ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمرسمط واًمبقًمٞمػ سملم آيمبِم٤موم٤مت واًمٜمٔمري٤مت و 

 .(theory-M)اًمبل شمِمٙمؾ ٟمٔمري٦م 

اًم٘مقة اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م وقمـ  حتدث اعم١مًمٗم٤من ذم اًمبداي٦م قمـ اًم٘مقى إرسمع ظمّمقص٤مً و

اًمْمقء وقمـ ىمقاٟملم اًمْمقء، وقمـ جم٤مٓت اًم٘مقى، وقمـ اًمٜمٔمري٦م اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، واعمٝمؿ 

ُمـ يمؾ ذًمؽ هق أّن اعم١مًمٗملم أرادا دراؾم٦م اًم٘مقى إرسمع وجم٤مٓهت٤م اًمبل شمبٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م حت٧م ُمٔمٚم٦م 

ًمٙمؿ واجلسٞمات اًمدىمٞم٘م٦م، وذيمرا أّن اًمٕمٚمؿ اؾمبٓم٤مع أن يبٕمرىل قمغم جم٤مٓت اًم٘مقة ومٞمزي٤مء ا

اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م ذم فمؾ ومٞمزي٤مء اًمٙمؿ، وم٘مد ايمبِمػ اًمٕمٚمؿ أن ضمسٞمات اعم٤مدة شمؽماُمك اًم٘مقة 

زوٟم٤مت قاًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م ُمـ ظم ل ضمسٞمات صٖمػمة ٟم٤مىمٚم٦م هلذه اًم٘مقة شمسٛمك سم٤مًمب

(ssbsob)ت اًمبح٧م ذري٦م ًمٚم٘مقة اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م ؿمجع اًمقصقل إمم هذه اعمج٤مٓ، و

أسمح٤مث هذا اًمٗمّمؾ شمريد أن شمريمز و اًمٕمٚماء قمغم أن يٙمبِمٗمقا ذًمؽ سم٤مًمٜمسب٦م إمم ؾم٤متر اًم٘مقى.

قمغم رضوري٦م شمقضمف اًمٕمٚمؿ ٟمحق إقمٓم٤مء ٟمٔمري٦م يمٚمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م شمٗمن ًمٜم٤م ٟمٔمري٦م اًمٙمقن سمادشمف ذات 

ٙمؿ وًمٞمس حت٧م ُمٔمٚم٦م اًمٗمٞمزي٤مء حت٧م ُمٔمٚم٦م ومٞمزي٤مء اًم أظمرىوُمٔمٝمر اًمٓم٤مىم٦م شم٤مرة اعمٔمٝمر اعم٤مدي 

 ىمبٚمٝما ُمـ قمٚماء اًمٓمبٞمٕم٦م.يم٤من اًمٙم ؾمٞمٙمٞم٦م اًمبل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمٜمد ايٜمِمب٤ميـ وٟمٞمقشمـ وُمـ 

اًمبح٨م قمـ جم٤مل اًم٘مقى وجم٤مرهي٤م ذم صٛمٞمؿ اجلسٞمات  هق اًمذي ؾمقىل يٕمٓمٞمٜم٤م ومٝمؿ و

قم٤مم ودىمٞمؼ ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمِمٙمؾ هذه إضمس٤مم اًمٙمبػمة ويمٞمػ شمٕمٛمؾ اًم٘مقى إرسمع ذم هذه 

، م اًمٙمبػمة، وـمبٕم٤ًم: دراؾم٦م ذًمؽ ٓ يٜمبٖمل أن شمٙمقن سمٛمٕمزل قمـ ُمبدأ قمدم اًمٞم٘ملمإضمس٤م

آطمبآت اعمبٕمددة ذم يمٞمٗمٞم٦م ؾمٚمقك وُمس٤مرات قمـ ٓ يٜمبٖمل أن شمٙمقن سمٛمٕمزل  وأيْم٤مً 

ُمـ هٜم٤م و اجلسٞمؿ اًمذي ٟمِم٠مت ُمٜمف هذه اًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م اًمبل ٟمرصده٤م وٟمِم٤مهده٤م يمؾ يقم،
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بط ُمس٤مرات هذه اجلسٞمات اعمحبٛمٚم٦م، وطمٞم٨م إّن اًم٘م٤مٟمقن ي٘مدم ًمٜم٤م ىمقاٟملم شمْمأن قمغم اًمٕمٚمؿ 

ويٛمٙمـ ُمـ ظم ًمف أن ٟمبٜمب٠م ومٜمحـ سمح٤مضم٦م إمم ىمقاٟملم دمٕمٚمٜم٤م ىم٤مدريـ سمدىم٦م قمغم أن ، هق ُم٤م يٕمٛمؿ

 ٟمبٜمب٠م سمٛمس٤مرات هذا اجلسٞمؿ ىمبؾ أن ٟمرصده.

 ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م :

 ٟمٔمريفف٦م ذم شمِمففٙمؾ أؾم٤مؾًمفف٤مٟمبٕمففرض ًمٜمٔمريفف٦م طمديثفف٦م  ىمبففؾ أن ٟمخففبؿ اًمٗمّمففؾ اخلفف٤مُمس

(theory-M)  يريد أن ي٘مدُمٝم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ، وهل ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م.بل  اًم 

ٚمبٜمفف٦م إؾم٤مؾمففٞم٦م ًمبِمففٙمؾ اًمٙمففقن اًمٙمففقارك، ا ؾمففبؼ يمفف٤من اًمٕمٚمففاء يٕمب٘مففدون أّن اًمٞمومفف

  أضمفزاء صفٖمػمة يمرويف٦م، صمفؿ وضمفدت ٟمٔمريف٦م أظمفرى شمسفٛمك سم٤مٕوشمف٤مر اًمٗم٤مت٘مف٦م :٤متٙمقاريمواًم

(Superstring theory)ُمـ أؿمٙم٤مل يمرويف٦م،  ِمٙم ً باًمٙمقن ًمٞمس ُم شمرىاًمٜمٔمري٦م  هذه، و

ٓ  أـمقآً ويراه٤م اًمبٕمض ويقضمد هل٤م أـمقال، ، ِمٙمؾ ُمـ أوشم٤مر رىمٞم٘م٦م ٓ قمرض هل٤مبوإٟما هق ُم

هفذه و حمدودة وُمْمبقـم٦م وٛمـ ُم٘م٤ميٞمس ظم٤مصف٦م، هل٤م أـمقآً أظمر أن بٕمض ذيمر اًمو هن٤متٞم٦م،

إمم أن ٟمٜمبٝمفل إمم  ٝمف٤م ُمف٤م يبٙمفقن ُمٜمٙمقاريمف٤مت وحريمبٝم٤م شمبِمفٙمؾ أٟمفقاع اعمف٤مدة ُمفـ اًمإوشم٤مر سم

ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اعمبٕمفددة شمٕمفرض و يم٤معمجرات واًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م.، اًمٙمبػمةإضمس٤مم اهل٤متٚم٦م 

اًمٓمفقل واًمٕمفرض هفل : ٤مٕسمٕم٤مد اعمٕمروومف٦م ؾمف٤مسمً٘م٤م وم، أسمٕم٤مًدا ؾمب٦م وراء إسمٕم٤مد إرسمٕم٦م اعمٕمرووم٦م

يف٦م ي٘مقًمفقن ٟمحفـ ٓ أصفح٤مب هفذه اًمٜمٔمرو واًمٕمٛمؼ، صمؿ أوٞمػ سمٕمد راسمع، وهق سمٕمد اًمزُمـ،

 يٛمٙمـ أن ٟمدرك هذه إسمٕم٤مد اًمسب٦م ٕٟمف٤م ٓ ٟمٕمفٞمش ذم هفذه إسمٕمف٤مد، ويرضفسمقن ًمفذًمؽ ُمثف٤مًٓ 

ُمـ سمٕمٞمد سمٞمده يم٠مس ُم٤مء وأظمذ يريؼ ُم٤م ذم اًمٙمف٠مس ُمفـ ُمف٤مء رأي ؿمخص ؿمخّم٤ًم ًمق وهق ُم٤م  

يٜمحدر   قمٛمؼ وٓ قمرض جيد اعم٤مء هبٞمئ٦م ظمط ٓ يقضمد ومٞمف ُمـ سمٕمٞمد ؾمقىل  ومٝمققمغم إرض، 

د ًمف جيإًمٞمف ُمـ ىمري٥م ؾمقىل اىمؽمب وٟمٔمر  وم٢مذا، ويم٠مٟمف ذم ادم٤مه واطمد، ٠مس إمم إرضُمـ اًمٙم
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صفٖمػمة ودظمفؾ سمفلم ضمزتٞمف٤مت   إمم ُمقضمفقد ، وًمٙمـ إذا حتفقل٤مً يدرك أن ًمف قمٛم٘م، وًمـ ٤مً قمرو

 ٤ًم .درك أن ًمف قمٛم٘ماعم٤مء ومسقق ي

 ؽمب ٘مػ قمغم هذيـ اًمبٕمديـ، وعم٤م اىمٕٟمف مل يدرك ُمـ سمٕمٞمد اًمٕمٛمؼ واًمٕمرض؟ يعم٤مذا مل و

 

 

 

 

 

 .ء أدريمف٤ماعمذم قمٛمؼ  دظمؾو صٖمػم إمم ُمقضمقد ومٚما حتقل، ٘مػ قمغم اًمٕمٛمؼيمل 

واًمبل ٟمحـ ٓ ٟمدريمٝم٤م سمسب٥م ، إُمر يمذًمؽ سم٤مًمٜمسب٦م ًمألسمٕم٤مد اًمسب٦م اعمقضمقدة ذم اًمٙمقن

  ٟمدرك وم، ٓ يقضمد قمٜمدٟم٤م إّٓ أسمٕم٤مد أرسمٕم٦م ٜمحـومحٞم٨م إٟمٜم٤م ًمسٜم٤م ومٞمٝم٤م ومقمدم وضمقدٟم٤م ومٞمٝم٤م، 

ُمقضمقدات  ُمقضمقدات، وًمق ىمدر ًمٜم٤م أن ٟمٙمقن ٝم٤م ُمـوٓ ٟمدرك ُم٤م ومٞمة اًمزاتدشمٚمؽ إسمٕم٤مد 

وًمرسما أدريمٜم٤م أّن إسمٕم٤مد ، ُمقضمقدات خمبٚمٗم٦مو ًمٜم٤م أسمٕم٤مد ُمبٕمددة ٧مذات أسمٕم٤مد قمنمة، ٟٓمٙمِمٗم

 ٤م هل أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ إسمٕم٤مد اًمٔم٤مهرة ًمٜم٤م.اخل٤مومٞم٦م قمٜمّ 

 وإمم أيـ ،ح ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦مبقوح ًمٜم٤م ُم ُمًمٙمل شمٟم٘مػ قمٜمد سمٕمض اًمٜم٘م٤مط و

 :(theory-M)ٟمٔمري٦م ذم ويمٞمػ اؾمبٗم٤مد ُمٜمٝم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ، اٟمبٝم٧م

حت٤مول أن شمرضمع  (Superstring theory)ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م  اًمٜم٘مٓم٦م إومم:

شمٚمؽ اًمِمٕمػمات اًمدىمٞم٘م٦م هل اًمبل يؽميم٥م ُمٜمٝم٤م و اًمٙمقن إمم ؿمٕمػمات دىمٞم٘م٦م هل٤م أسمٕم٤مد قمنمة،

اجلسٞمات اًمدىمٞم٘م٦م، وهذا يٕمٜمل أن يمؾ واطمد ُمٜم٤م طمٞم٨م إٟمف شمؽميم٥م ُمٜمف ؾم٤متر  اًمذي ًمٙمقارك ا
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يؽميم٥م ُمـ هذه اًمِمٕمػمات ذات إسمٕم٤مد اعمبٕمددة ومٝمق ًمف أسمٕم٤مد ُمبٕمددة، وًمٙمٜمف ٓ يرى شمٚمؽ 

ٕن وقمٞمف ُمقضمقد ذم أسمٕم٤مد أرسمٕم٦م وم٘مط وًمٞمس ُمقضمقًدا ذم شمٚمؽ إسمٕم٤مد اًمسب٦م ،إسمٕم٤مد 

 ره قمٚماء اًمٗمٞمزي٤مء:يماعمحجقسم٦م قمٜمف، ويٛمٙمـ أن ٟم٘مرب هذا اعمٕمٜمك سمٛمث٤مل ذ

، وومروٜم٤م أن وم٘مط د واطمدٕمْ اًمسٓمح ُم٤م ًمف سمُ و ًمق ومروٜم٤م وضمقد ٟم٘مٓم٦م قمغم ؾمٓمح ورىم٦م،

هذه اًمٜم٘مٓم٦م يقضمد قمٜمده٤م قم٘مؾ وؿمٕمقر، وأرادت هذه اًمٜم٘مٓم٦م اًمبل شمٗمٝمؿ قم٤معمٜم٤م اًمذي يقضمد 

 ٕنّ  ،، وم٢من هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمٝما طم٤موًم٧م وم٢مهن٤م ًمـ شمسبٓمٞمع أن شمبٕمرىل قمغم قم٤معمٜم٤م(1)ومٞمف أسمٕم٤مد أرسمٕم٦م

قم٤معمٝم٤م ٓ يقضمد ومٞمف إّٓ سمٕمد واطمد، وهل ًمٞمس٧م إّٓ ُمقضمقدة ذم هذا اًمبٕمد وًمٞمس٧م ُمقضمقدة 

وقمٞمٜم٤م ٟمحـ ٕٟمٜم٤م و ،٤مضم٥م حيج٥م سمٞمٜمٝم٤م وسملم إدراك قم٤معمٜم٤م يما هقذم ؾم٤متر إسمٕم٤مد، ومٞمقضمد طم

ذم هذه إسمٕم٤مد ٞمٛمٙمـ أن ٟمبٕمرىل قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمقضمقدات ومهذا اًمٕم٤ممل  أسمٕم٤مد أرسمٕم٦م ُمـ  ذم

 .وم٘مط 

اًمبل أريد ُمـ  (Superstring theory) هل أّن ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م ٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:اًمٜم٘م

إضمس٤مم اًمٙمبػمة هل سمٜمٗمسفٝم٤م اسمبٚمٞمف٧م سمٛمجٛمققمف٦م ٞم٦م وضمقد ظم هل٤م شمٗمسػم ٟمِم٠مة اًمٙمقن، ويمٞمٗم

همٛمقوفٝم٤م أدى إمم شمٜمٗمجفر ٟمٔمريف٦م إوشمف٤مر و ،ُمـ اًمٕم٘مب٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمبل ضمٕمٚمبٝم٤م هم٤مُمْم٦م ضمداً 

شمٕمدد أراء وإومٝمف٤مم ذم ٟمٔمريف٦م إوشمف٤مر اًمٗم٤مت٘مف٦م ضمٕمٚمٝمف٤م و بٚمٗم٦م،اًمٗم٤مت٘م٦م إمم مخس ٟمٔمري٤مت خم

ٟمٔمري٦م سمٕمٞمدة قمـ إقمٓم٤مء شمٗمسػم ٟمٗمٝمفؿ ُمفـ ظم ًمفف ٟمِمف٠مة اًمٙمفقن ويمٞمٗمٞمف٦م وضمفقد اًمٙمفقن، وىمفد 

طمففف٤مول اًمٕمٚمفففاء أن يبخٚمّمفففقا ُمفففـ هفففذا اًمٖمٛمفففقض اعمقضمفففقد ذم ٟمٔمريففف٦م إوشمففف٤مر اًمٗم٤مت٘مففف٦م 

(Superstring theory) اًمٜمٔمريف٦م ورب إمم اًمقاىمفع، وذًمفؽ سم٤مًمقصفقل إمم اًمٜمٔمريف٦م إىمف

إمم اًمقاىمفع،  اًمبل يٛمٙمـ أن شمقطمد هذه اًمٜمٔمري٤مت اخلٛمس ذم ٟمٔمري٦م واطمفدة هفل إيمثفر ىمرسمف٤مً 

                                                           

 ف يقضمد ومٞمف قمٛمؼ وقمرض وـمقل وزُم٤من. 1
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سملم ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م وٟمٔمري٦م  ذه اعمِمٙمٚم٦م عم٤م طم٤مول اًمٕمٚماء اًمدُم٩موىمد شمؿ اًمبخٚمص ُمـ ه

اًمٗم٤مت٘مف٦م ًمٙمفـ هف١مٓء واضمٝمفقا ُمِمفٙمٚم٦م أظمفرى وهفل أن ٟمٔمريف٦م إوشمف٤مر و آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ،

شم٘مقل يقضمد أسمٕم٤مد ف يما شم٘مدم ف  وم٢من ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م ، شمّمٓمدم ُمع ٟمٔمري٦م اجل٤مذسمٞم٦م اًمٗم٤مت٘م٦م

وم٢مطمفدى اًمٜمٔمفريبلم شمثبف٧م ، اً أطمد قمنمف سمٕمفد شمرى وضمقد ٟمٔمري٦م اجل٤مذسمٞم٦م اًمٗم٤مت٘م٦م  ا قمنمة، سمٞمٜم

٤محلٞم٦م دظمؾ اًمٕمٚماء ذم سمحف٨م ُمْمفٜمل إمم ان اٟمبٝمفقا إمم ٟمٔمريف٦م شمّمف  اهلذو ،شمٜمٗمٞمفوأظمرى  سمٕمدًا 

ومٞمٝم٤م ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م وٟمٔمري٦م اجل٤مذسمٞم٦م اًمٗم٤مت٘م٦م، واًمٜمٔمري٦م احل٤مصفٚم٦م ُمفـ آٟمفدُم٤مج  ٧مدجم

هفذه اًمٜمٔمريف٦م شم٘مفقل ٓ يقضمفد قمٜمفدٟم٤م أوشمف٤مر ُمبٕمفددة ذم أسمٕمف٤مد و هل ٟمٔمري٦م اًمفقشمر اعمبذسمفذب،

 هذا اًمقشمر يبذسمذب ومببِمٙمؾ قمٜمدٟم٤م إسمٕمف٤مد اعمخبٚمفػ،و خمبٚمػ وإٟما يقضمد قمٜمدٟم٤م وشمر واطمد،

اًمٜمٔمريفف٤مت اخلٛمففس ذم :يفف٦م اًمففقشمر اعمبذسمففذب هففل ذم احل٘مٞم٘مفف٦م دُمفف٩م سمففلم ؾمفف٧م ٟمٔمريفف٤مت ٟمٔمرو

 وٟمٔمري٦م اجل٤مذسمٞم٦م اًمٗم٤مت٘م٦م.، إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م

ن ٟمٔمري٦م اًمقشمر اعمبذسمذب طمٞم٨م إهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م دُم٩م سملم ٟمٔمري٦م إوشم٤مر إ اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م:

عم٤مذا ىمقة اجل٤مذسمٞم٦م  :وهقُمٝمًا  اًمٗم٤مت٘م٦م وسملم ٟمٔمري٦م اجل٤مذسمٞم٦م اًمٗم٤مت٘م٦م وم٘مد واضمف ومٞمٝم٤م اًمٕمٚماء ؾم١مآً 

اًم٘مقة اًمٜمقوي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م واًم٘مقة اًمٜمقوي٦م اًم٘مقي٦م،  ومٜمحـ يقضمد قمٜمدٟم٤م أرسمع ىمقى)ىمقة وٕمٞمٗم٦م، 

٦م شمٕمبؼم أوٕمػ اًم٘مقى ٕهن٤م اًم٘مقة اجل٤مذسمٞمو (ٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م، واًم٘مقة اجل٤مذسمٞم٦مواًم٘مقة اًمٙم

شمسٛمح ًمٜم٤م ومٞمف سم٤محلريم٦م ٚماذا هل وٕمٞمٗم٦م إمم هذا احلد اًمذي وم٤م سم٤محلريم٦م قمغم إرض، شمسٛمح ًمٜم

ُمع أهن٤م هل اًمبل شمسٞمٓمر قمغم اعمجرات ودمٕمؾ اًمٙمقايم٥م ذم ُمس٤مراهت٤م اخل٤مص٦م، ومٚماذا هل 

 ؟وٕمٞمٗم٦م إمم طمد ٓ شمٚمّم٘مٜم٤م سم٤مٕرض وشمسٛمح ًمٜم٤م أن ٟمبحرك قمغم وضمف إرض

دُم٧م أضمقسمفف٦م هففذا اًمسفف١مال ضمٕمففؾ اًمٕمٚمففاء يبحثففقن قمففـ ه وففٕمػ ىمففقة اجل٤مذسمٞمفف٦م، وىُمفف

ؾمب٥م وٕمػ اًم٘مقة اجل٤مذسمٞم٦م هفق سم٠من اجلقاب اًمذي ي٘مقل ٦م ُمـ وٛمـ شمٚمؽ إضمقسمو، ُمبٕمددة
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 اٟمبِم٤مره٤م ي١مدي إمم وٕمٗمٝم٤م.وٝمذه اًم٘مقة ُمقضمقدة ذم مجٞمع أضمزاء اًمٙمقن، وماٟمبِم٤مر هذه اًم٘مقة، 

إن ٝمف١مٓء ىمف٤مًمقا ومُم٤م ىمدُمف أصفح٤مب ٟمٔمريف٦م اًمفقشمر اعمبذسمفذب، أيْم٤ًم  وٛمـ إضمقسم٦مشمٚمؽ ُمـ 

ـمفقل، وهفذا يٕمٜمفل أن اًمفقشمر همِمف٤مء، اًمقشمر ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ يقضمد ًمفف قمفرض، وإٟمفا يقضمفد ًمفف 

اًمٖمِمف٤مء أسمٕمف٤مد، ومفٜمحـ ذم  اوم٤مًمٙمقن اًمذي ٟمحـ ٟمٕمٞمش ومٞمف يبٙمفقن ُمفـ أهمِمفٞم٦م، ومف٢مذا يمف٤من هلفذ

 اًمٖمِمف٤مء، ذًمفؽ يمقٟمٜم٤م واىمفع ذم سمٕمفد ُمفـ أسمٕمف٤مد  ٕن احل٘مٞم٘م٦م واىمٕمقن ذم سمٕمد ُمـ هذا اًمٖمِم٤مء، 

سمٞمف٦م ذم ُمّمفدر اجل٤مذ ٓمرىل أظمر ُمفـ هفذا اًمٖمِمف٤مء، يٙمفقن حيبٛمؾ وضمقد يمقيم٥م آظمر ذم اًمو

، يمقيمبٜم٤م، وٓ شمّمؾ اجل٤مذسمٞم٦م ُمٜمف إّٓ وٕمٞمٗم٦م، أو حيبٛمؾ اًمٕمٙمس يمقيمبٜمف٤م هفق ُمّمفدر اجل٤مذسمٞمف٦م

وًمٙمـ ذًمؽ اًمٙمقيم٥م اعمقازي اعم٘م٤مسمؾ ًمٙمقيمبٜم٤م يٛمبص اجل٤مذسمٞم٦م ُمـ يمقيمبٜم٤م ومبّمبح اجل٤مذسمٞم٦م ذم 

 وًمٙمـ ذم صمقب ٟمٔمري٦م اًمقشمر اعمبذسمذب.، قم٤مدت ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددةهبذا و يمقيمبٜم٤م وٕمٞمٗم٦م.

ٟمٔمريفف٦م اًمٖمِمفف٤مء هففل شمٕمٜمففل و، (theory-M) ٤مب اًمبّمففٛمٞمؿ اًمٕمٔمففٞمؿ ىمففدم ًمٜمفف٤م ٟمٔمريفف٦ميمبففو

(MEMBRANE )،اًمٜمبٞمجفف٦م اًمبففل شمقصففؾ إًمٞمٝمفف٤م ُمففـ ذم احل٘مٞم٘مفف٦م هففل و أو ٟمٔمريفف٦م إهمِمففٞم٦م

ٟمٕمففٞمش ذم  سم٠مٟمٜمفف٤م  شمريففد أن شم٘مففقل( theory-M) اًمٕمٚمفاء ذم ٟمٔمريفف٦م اًمففقشمر اعمبذسمففذب، ومٜمٔمريفف٦م

قمب٤مرة قمـ أهمِمٞم٦م، وسمحريمبٝم٤م شمقضمد أسمٕم٤مد هل و يمقيم٥م ُمٙمقن ُمـ أوشم٤مر ٓ شمقضمد هل٤م قمرض،

ُمبٕمددة وطمٞم٨م إن اجلسٞمؿ يٛمٙمـ أن يقضمد ذم أيمثر ُمـ ُمٙم٤من، ومٞمقضمد أيمثر ُمـ قمف٤ممل ذم هفذه 

ذم قمف٤ممل آظمفر ُمفقاٍز هلفذا  إسمٕم٤مد اعمبٕمددة ومفٞمٛمٙمـ أن ٟمٙمفقن ٟمحفـ أن ذم هفذا اًمٕمف٤ممل وأيْمف٤مً 

اٟمبٝمٞمٜمف٤م ُمفـ هبفذا ٟمٙمفقن ىمفد و .وًمٙمـ ذم سمٕمد آظمر ٓ ٟمراه ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٞمش ذم ذًمؽ اًمبٕمد ،اًمٕم٤ممل

 إقمٓمفف٤مء شمّمففقر جمٛمففؾ ًمٜمٔمريفف٦م إوشمفف٤مر اًمٗم٤مت٘مفف٦م صمففؿ ًمٜمٔمريفف٦م اًمففقشمر اعمبذسمففذب صمففؿ ًمٜمٔمريفف٦م

(theory-M ).اًمبل ي٘مدُمٝم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ 
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 Choosing Our)  وىمد ضمٕمٚمف اعم١مًمٗم٤من سمٕمٜمقان اظمبٞم٤مر يمقٟمٜم٤م: اًمٗمّمؾ اًمس٤مدس

Universe) . 

قمفـ  ٤ًم ًدا قمفغم ُمف٤م شم٘مفدم ذم اًمٗمّمفقل اًمسف٤مسم٘م٦م ضمقاسمفذم هذا اًمٗمّمؾ يٓمرح اعم١مًمٗم٤من اقمباو

 ًمس١ماًملم اًمب٤مًمٞملم:ا

 عم٤مذا وضمد اًمٙمقن؟  :اًمس١مال إول

وًمٞمس قمغم ٟمحق آظمر خيبٚمػ ذم ، ا هق قمغم هذا اًمٜمحق اًمذي هق قمٚمٞمفعم٤مذ : اًمس١مال اًمث٤مين

  ؟يمٞمٗمٞمبف قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمقضمقدة

أقمروف ومسقىل  ( اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ)اًمٗمّمؾ ُمـ أهؿ ومّمقل يمب٤مب هذا وطمٞم٨م إّن 

وم٢من اهلدىل ، ًمبٙمقن ُمٓم٤مًمبف واوح٦م وضمٚمٞم٦م، سمٙمٞمٗمٞم٦م أظمرى همػم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٙمب٤مب

ُمـ هذا اًمٙمب٤مب اعم٤مصمؾ سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ  قمرض حمبقى يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمع 

ًمٞمٙمقن يمٙمب٤مب ، اًمٜم٘مد سمٓمري٘م٦م واوح٦م يٗمٝمٛمٝما همػم اعمبخّمص ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء واًمٗمٚمسٗم٦م

 وًمٙمـ سم٤معمٕمروم٦م احل٘م٦م .، اًمٕمٔمٞمؿ ٟمٗمسف يمب٤مسم٤ًم شمبِمػمي٤مً اًمبّمٛمٞمؿ 
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 ( :Big Bangؿمقاهد آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ )

، ؾم٤ميمٜم٤مً  ٟمبٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمـ ؿمقاهد اٟمٗمج٤مر اًمٙمقن وشمقؾمٕمف، وأٟمف ًمٞمس يمقٟم٤مً  اًمٜم٘مٓم٦م إومم:

 وىمد ذيمر اًمٙمب٤مب جمٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (redshift) اًمدًمٞمؾ إول: هق فم٤مهرة آٟمزي٤مح احلٛمراء

 .(1)اًمبل شمٕمٜمل شمبدل ًمقن ـمٞمػ اًمٙمقايم٥م واعمجرات سمسب٥م اسمبٕم٤مده٤م قمـ يمقيم٥م إرض

                                                           

قمٜمدُم٤م شمٜمزاح إؿمٕم٤مع يمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمز ف قم٤مدة يٙمقن ُمٜمبٕمث٤ًم ُمـ وقء ُمرتل أو  redshiftف ىمٞمؾ : حتدث ا زاطم٦م احلٛمراء  1

ىل ا زاطم٦م احلٛمراء قمغم أهن٤م زي٤مدة ذم ـمقل ُمقضم٦م ا ؿمٕم٤مع اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمز اعمسب٘مبفَؾ سمقاؾمٓم٦م ، وُمـ همرض ُم٤م ف  ُمٜمٕمٙمس شمُفٕمرَّ

يمِم٤مىل سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمٓمقل اعمقضم٦م اعمٜمبٕمث٦م ُمـ ُمّمدر. هذه اًمزي٤مدة ذم ـمقل اعمقضم٦م يٜم٤مفمره٤م ٟم٘مّم٤من ذم شمردد ا ؿمٕم٤مع 

سٛمك ا زاطم٦م اًمزرىم٤مء. يبٍمىل اًمْمقء يمٛمقضم٦م، وـمقًمف اعمقضمل هق اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمز. وسم٤مًمٕمٙمس، اًمٜم٘مص ذم ـمقل اعمقضم٦م ي

اعمس٤موم٦م سملم ىمٛمبل ُمقضمبلم ُمبب٤مًمٞمبلم. وُمّمٓمٚمح ا زاطم٦م احلٛمراء ي٠ميت ُمـ ا زاطم٤مت اًمبل شمبدهي٤م إـمقال اعمقضمٞم٦م ًمٚمْمقء، ًمٙمـ 

وقمٜمدُم٤م حتدث ا زاطم٦م  ُمثؾ هذه ا زاطم٤مت شمقضمد أيًْم٤م ذم إـمقال اعمقضمٞم٦م عمقضم٤مت اًمراديق واعمقضم٤مت اًمٙمٝمروُمٖمٜمٓمٞمسٞم٦م.

احلٛمراء، شمزيد يمؾ إـمقال اعمقضمٞم٦م سم٤معمٕمدل ٟمٗمسف. وا زاطم٦م احلٛمراء يٕمؼم قمٜمٝم٤م سمٜمسب٦م اًمزي٤مدة قمـ اًمٓمقل اعمقضمل اًمٕم٤مدي. وُمث٤مل 
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ٝم٤مسمؾ ُمـ ظم ل دمرسمبف ومم، 1929دويـ ه٤مسمؾ ؾمٜم٦م اًمبل ايمبِمٗمٝم٤م إهل وا زاطم٦م احلٛمراء 

 بقؾمع اًمٙمقن.سمهذه ايمبِمػ أُمريـ ه٤مُملم يرشمبٓم٤من 

 

 

 

 

 

 أن اًمٙمقن يبقؾمع ذم مجٞمع اجلٝم٤مت. إُمر إول:

 هق ازدي٤مد هقم٦م اعمجرات يمٚما اسمبٕمدت قمٜم٤م. ين:إُمر اًمث٤م

 ُم٤م هق اًمن وراء حت٘مؼ فم٤مهرة آٟمزي٤مح احلٛمراء؟

هق أن ُمقضم٦م اًمِمٕم٤مع اعمٜمبٕمث٦م ُمـ اعمجرات شمٓمقل سمسب٥م اسمبٕم٤مده٤م قمٜم٤ّم ومٞمٔمٝمر  اجلقاب:

 .سمسب٥م ذًمؽ إمم إمحر ُمـ إصٗمر ُمث ً  يببدل اعمقضم٦مومٚمقن ، ًمقن آظمر

                                                                                                                                               

ا زاطم٦م احلٛمراء يٛمٙمـ رؤيبف ذم ـمٞمػ ؿمبف اًمٜمجؿ، وهق ُمّمدر ىمقي ضمًدا ًمإلؿمٕم٤مع اًمراديقي وًمٚمٛمقضم٤مت اًمْمقتٞم٦م. اٟمٔمر: ؿمبف 

ذم  273)اجلسؿ  273ك 3ٝمر ؾمٚمسٚم٦م ُمـ ظمٓمقط اًمٓمٞمػ اًم ُمٕم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اهلٞمدروضملم ذم ـمٞمػ ؿمبف اًمٜمجؿ اًمٜمجؿ. شمٔم

% قمغم اًمٓمقل اعمٕمب٤مد. 8,51شمزيد سمٜمحق  273ك  3يمب٤مًمقج يمٛمؼمدج اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛمّم٤مدر اًمراديقي٦م(. وم٤مًمٓمقل اعمقضمل ًمٙمؾ ظمط ُمـ 

اًمٗمٚمٙمٞملم أن ا زاطم٤مت احلٛمراء حتدث ذم إضمس٤مم  %. ويٕمب٘مد ُمٕمٔمؿ8,51وهٙمذا، شمٙمقن ا زاطم٦م احلٛمراء ًمِمبف اًمٜمجؿ 

 ٕهن٤م شمبب٤مقمد قمـ إرض.، اًمٙمقٟمٞم٦م
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روسمرت و (Arno Penzias)رٟمق سمٞمٜمزي٤مس عمٝمٜمدؾم٤من اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: هق ُم٤م ىمدُمف ا

  ( Robert Woodrow Wilson) ٚمسـيو

قمغم آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمفٞمؿ، وطمّمفؾ  م، وهق ُم٤م ؿمٙمؾ قمٜمد اًمٕمٚماء دًمٞمً  ىمقي٤مً 1964ٜم٦م ذم ؾم

م، وم٘مد يم٤من اعمٝمٜمدؾم٤من حي٤موٓن اصف ح شمِمفقيش 1978ؿمٝم٤مدة ٟمقسمؾ ؾمٜم٦م سمف قمغم اعمٝمٜمدؾم٤من 

ا أّن هففففففذا اًمبِمففففففقيش ُمقضمفففففف٤مت وًمٙمففففففـ اشمْمففففففح هلفففففف، ذم هففففففقاء ا رؾمفففففف٤مل

  اًمبففففففل شمِمففففففٙمؾ ا ؿمففففففٕم٤مقم٤مت اخلٚمٗمٞمفففففف٦م ًمٚمٙمففففففقن( Microwave)ويففففففػواعمٞمٙمر

(cosmic microwave background radiation) وؾمب٥م هذه ا ؿمفٕم٤مقم٤مت أن ،

صمؿ سمٕمد ذًمفؽ متفدد اًمٙمفقن، وسمفردت أـمراومفف  اًمٙمقن اٟمٗمجر ومسٞمٓمرت قمٚمٞمف طمرارة وم٤مت٘م٦م ضمداً 

هفذا ُمف٤م ؾمفب٥م و ،(1)رضمف٤مت ومفقق اًمّمفٗمر اعمٓمٚمفؼد 3حت٧م اًمّمٗمر أو  270طمبك وصٚم٧م إمم 

ظمٚمٗمٞمفف٦م اًمٙمففقن ذم احل٘مٞم٘مفف٦م أؿمففٕم٦م ووضمففقد هففذه ا ؿمففٕم٤مقم٤مت اًمبففل شمِمففٙمؾ ظمٚمٗمٞمفف٦م اًمٙمففقن، 

طمففدصم٧م قمٜمففدُم٤م ارشمبٓمفف٧م اًمٙمؽموٟمفف٤مت إومم ( Electromagnetism) يمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسففٞم٦م

ي٘مفقل درضمف٦م، 2500شمّمؾ إمم  سمٜمقاة اًمذرات، وهذا آرشمب٤مط طمّمؾ حت٧م طمرارة وم٤مت٘م٦م ضمداً 

وومٞمسقر اًمٕمراىمل سم٤مؾمؾ اًمٓم٤متل إؾمب٤مذ اعمِم٤مرك ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمفقك ذم اًمٗمٞمزيف٤مء اًمٙمقٟمٞمف٦م اًمؼم

إن شمقًمٞمد اجلسٞمات وومٜم٤مءه٤م يبؿ وومؼ صٞمغ حتٗمظ اًمزظمؿ  "ذم يمب٤مب أوه٤مم ا حل٤مد اًمٕمٚمٛمل : 

اخلٓمل واًمزاوي وإقمداد اًمٙمٛمٞم٦م، أي شمب٘مك مجٞمع ىمقاٟملم آٟمحٗم٤مظ اًمٗمٞمزي٤متٞمف٦م ٟم٤مومفذة. وهٜمف٤م 

اًمؼموشمقن اعمْم٤مد اًمذي يٛمبٚمفؽ وهق ؼ أزواج اجلسٞمات. وم٤مًمؼموشمقن ًمف وديد ٟم٘مػ قمٜمد ظمٚم

اًمٙمٝمرسم٤متٞمف٦م ؾمف٤مًمب٦م. وًمإلًمٙمفؽمون وفديد وهفق ، وًمٙمفـ ؿمفحٜمبف يمبٚم٦م اًمؼموشمقن ٟمٗمسفٝم٤م مت٤مُمف٤مً 

                                                           

ف ىمٞمؾ : اًمّمٗمر اعمٓمٚمؼ هل درضم٦م احلرارة اًمبل يٜمٕمدم قمٜمده٤م وٖمط اًمٖم٤مز اعمث٤مزم. وشمٕمٜمل احل٤مًم٦م اًمبل شمٙمقن درضم٦م طمرارة اعم٤مدة  1

زيئ٤مت اعم٤مدة شمٙمقن هل٤م أىمؾ ـم٤مىم٦م ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م. ايمبِمػ اًمٕمٚماء أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن شمّمؾ إًمٞمف إـم ىم٤ًم. وشم٘ميض سم٠من مجٞمع ذرات أو ضم

 درضم٦م ؾمٞمٚمزيقس حت٧م اًمّمٗمر. 273.15ان أىمؾ درضم٦م طمرارة يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م هل 
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ٟمٗمسٝم٤م مت٤مُم٤م وًمٙمـ سمِمفحٜم٦م يمٝمرسم٤متٞمف٦م ُمقضمبف٦م. وقمٜمفدُم٤م  اًمبقزيؽمون اًمذي ًمف يمبٚم٦م ا ًمٙمؽمون

ٓن إمم إؿمٕم٤مع يمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمز يٜمٓمٚمؼ قمغم ؿمفٙمؾ زوج وم٢مهنا يبحق يب٘م٤مسمؾ اجلسٞمؿ ووديده

إومم خلٚمؼ اًمٙمقن  اًمٗمقشمقٟم٤مت )وهل ضمسٞمات اًمْمقء( وعم٤م يم٤مٟم٧م يمث٤موم٦م اعم٤مدة ذم اعمراطمؾ ُمـ

اًمٗمقشمقٟم٤مت ٟمٗمسٝم٤م، ومْمً  قمفـ طمريمف٦م  ، وم٢من زطم٤مم اًمٙمقن يم٤من يٕمرىمؾ طمبك طمريم٦مقم٤مًمٞم٦م ضمداً 

رة سملم هذه اجلسفٞمات ُمفع هٜم٤مًمؽ اصٓمداُم٤مت ُمسبٛم اجلسٞمات إظمرى. ًمذًمؽ وم٘مد يم٤مٟم٧م

شمب٤مدل ُمسبٛمرة ًمٚمٓم٤مىم٦م ومٞما سمٞمٜمٝم٤م، واًمذي ي٘مرر ادم٤مه شمب٤مدل اًمٓم٤مىم٦م هق  اًمٗمقشمقٟم٤مت، أي قمٛمٚمٞم٤مت

يٛمبٚمفؽ  اًمذي يٛمٚمؽ اًم٘مدر إيمؼم ُمٜمٝم٤م. وم٢من يم٤من اًمٗمقشمقن اعمبّم٤مدم ُمفع ا ًمٙمفؽمون اجل٤مٟم٥م

وإذا يم٤مٟم٧م ـم٤مىمبف أىمؾ  ـم٤مىم٦م أيمؼم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م احلريمٞم٦م ًمإلًمٙمؽمون وم٢مٟمف يٕمٓمٞمف ىمدرًا ُمـ اًمٓم٤مىم٦م، 

شمب٤مـم١م طمريمبف. ًمذا وم٘مد يم٤من ُمـ اعمحبؿ  ايمبس٥م اًمٗمقشمقن ـم٤مىم٦م ُمـ ا ًمٙمؽمون، وأدى ذًمؽ إمم

اعم٤مدة وا ؿمٕم٤مع. ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن قمدد اجلسٞمات   أن يّمؾ اًمٙمقن إمم شمقازن طمراري سملم

 اًمٗمقشمقٟم٤مت، أي٤م ًمٕمدد طمرارهت٤م اعمٙم٤مومئ٦م قمـ احلرارة اًمس٤متدة ذم اًمٙمقن ُمس٤مويً  اًمبل شم٘مؾ درضم٦م

٤مًمؽ ٟمٞمقشمرون ه شمريٚمٞمقن درضم٦م يم٤من( ۲۳ذم اعمرطمٚم٦م اًمبل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م درضم٦م طمرارة اًمٙمقن )إٟمف 

( ۲۱درضم٦م احلرارة إمم )هبٓم٧م  واطمد وسمروشمقن واطمد وإًمٙمؽمون واطمد ًمٙمؾ ومقشمقن. وقمٜمدُم٤م

وأزواج اًمؼموشمقٟمفف٤مت، سمٞمففٜما اًمٜمٞمقشمروٟمفف٤مت  شمريٚمٞمقٟمفف٤مت درضمفف٦م اٟمبٝمفف٧م ُمرطمٚمفف٦م ظمٚمففؼ أزواج

ووفديده واًمؼموشمفقن ووفديده سمٕمْمفٝم٤م ُمفع سمٕمفض  ٚمٞم٤مت اصٓمدام اًمٜمٞمقشمروناؾمبٛمرت قمٛم

ـ درضم٦م ـ يم٤مومٞم٦م  قم٤مدة شمقًمٞمد هذه اجلسٞمات. سمٕمد  طمرارة ُمبحقًم٦م إمم إؿمٕم٤مع، ًمٙم اًمٙمقن مل شمٙم

 ( ُمٚمٞمف٤مر درضمف٦م، ومل010صم٤مٟمٞم٦م قمغم ظمٚمؼ اًمٙمقن هبٓم٧م درضمف٦م احلفرارة إمم ) (۱،۱۲ُمرور )

 ًمبقًمٞمفد  ت واًمٜمٞمقشمروٟمف٤مت، إٓ أهنف٤م يم٤مٟمف٧م يم٤مومٞمف٦مشمٙمـ هذه احلفرارة يم٤مومٞمف٦م ًمبقًمٞمفد اًمؼموشمقٟمف٤م
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ختٚمؼ وشمٜمبنمف سمنفقم٦م  ا ًمٙمؽموٟم٤مت ووديداهت٤م اًمبقزيؽموٟم٤مت، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هذه اجلسٞمات

 وشمقًمد ا ؿمٕم٤مقم٤مت وهٙمذا. قم٤مًمٞم٦م ذم مجٞمع آدم٤مه٤مت، صمؿ شمّمٓمدم سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض

همٚمٞم٤من  طم٤مًم٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل إن اًمٙمقن ذم طم٤مًم٦م يمٝمذه يم٤من أؿمبف سمحس٤مء يمثٞمػ ضمّدًا، وذم

سمروشمقٟم٤مت وإًمٙمؽموٟم٤مت يمٚما  قمٜمٞمػ، وذم هذه اعمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م اًمٜمٞمقشمروٟم٤مت شمبحقل إمم

وئٞمؾ ضمّدًا قمديؿ اًمِمحٜم٦م اًمٙمٝمرسم٤متٞم٦م، وشم٘مدر  اصٓمدُم٧م ُمع اًمٜمٞمقشمريٜمق. )وهذا هق ضمسٞمؿ

ا ًمٙمؽمون!( وقمٜمدُم٤م يّمٓمدم وديد اًمٜمٞمقشمريٜمق ُمع اًمؼموشمقن وم٢مٟمف  يمبٚمبف سمجزء وئٞمؾ ُمـ يمبٚم٦م

ٟمٞمقشمريٜمق  زيؽمون وقمٜمد اصٓمدام اًمؼموشمقن ُمع ا ًمٙمؽمون يٜمب٩م ٟمٞمقشمرون ُمعٟمٞمقشمرون وسمق يٜمب٩م

ُمْم٤مد، وهٙمذا يم٤مٟم٧م يمؾ  وقمٜمد اصٓمدام اًمٜمٞمقشمرون ُمع اًمبقزيؽمون يٜمب٩م سمروشمقن ُمع ٟمٞمقشمريٜمق

وشمروٟم٤مت واًمؼموشمقٟم٤مت ُمبقازٟم٤م. سمٕمد ُمرور  هذه اًمبٗم٤مقم ت ممٙمٜم٦م وُمع ذًمؽ يب٘مك قمدد

( ُمٚمٞم٤مر درضم٦م. وهبٓم٧م يمث٤موم٦م 30احلرارة إمم )صم٤مٟمٞم٦م قمغم ظمٚمؼ اًمٙمقهنبٓم٧م درضم٦م ( ۲۱۲)

سمؾ   وظم ل ذًمؽ أصبح ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن يبحقل اًمؼموشمقن إمم ٟمٞمقشمرونأيْم٤ًم  اجلسٞمات

سمروشمقٟم٤مت، وهٙمذا  يٙمقن آٟمب٘م٤مل واًمبحقل ذم ادم٤مه واطمد وم٘مط، وهق حتقل اًمٜمٞمقشمروٟم٤مت

 سمروشمقٟم٤مت %۲۳هل:  وم٠مصبح٧م اًمٜمسب٦م اٟمخٗمض قمدد اًمٜمٞمقشمروٟم٤مت، سمٞمٜما ازداد قمدد اًمؼمود

 ٟمٞمقشمروٟم٤مت. %۴۳و

واطمدة قمغم  ٦مٞمويمٚما شمقؾمع اًمٙمقن هبٓم٧م درضم٦م طمرارشمف وىمٚم٧م يمث٤مومبف. وسمٕمد ُمرور صم٤مٟم

وىمٚم٧م اًمٙمث٤موم٦م إمم طمّد أصبح  ُمٚمٞم٤مرات درضم٦م( ۲۱ظمٚمؼ اًمٙمقن هبٓم٧م درضم٦م احلرارة إمم )

ثػمة، يما ٓ شمقضمد أُم٤مُمٝم٤م قمقاتؼ وُمقاٟمع يم ُمٕمف ًمٚمٜمٞمقشمريٜمقٟم٤مت ووديداهت٤م طمري٦م احلريم٦م، إذ

سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض، وسم٤مًمب٤مزم هبط شمقًمٞمد ا ًمٙمؽموٟم٤مت  ىمٚم٧م ٟمسب٦م شمّم٤مدم اًمٜمٞمقشمروٟم٤مت

 اًمسب٥م أيْم٤م اوٛمحؾ شمّم٤مدم اًمٜمٞمقشمروٟم٤مت ُمع اًمبقزيؽموٟم٤مت خلٚمؼ واًمبقزشمروٟم٤مت. وهلذا
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 %۹۲واًمٜمٞمقشمروٟم٤مت هل:  اًمؼموشمقٟم٤مت. وذم ظمب٤مم هذه اعمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م اًمٜمسب٦م سملم اًمؼموشمقٟم٤مت

شمروٟم٤مت.قمٜمد هذه اًمٚمحٔم٦م يم٤من ىمدر اًمٙمقن وُمّمػمه ىمد حتدد، وشمٙمقٟم٧م ٟمٞمق %4۳و سمروشمقٟم٤مت

 ."...اخل٤مم اًم زُم٦م ًمبٜم٤مء اعم٤مدة إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٙمقن. ًم٘مد شمّؿ وبط اًمٜمس٥م إؾم٤مؾمٞم٦م اعمقاد

سفبٛمر هفذه شم": و اؾمبٛمر اًمديمبقر اًمٓم٤متل ذم قمرض شمف٤مريخ شمٙمفقن اًمٙمفقن إمم أن ي٘مفقل

وسمٞمٜما شم٠مظمذ ًمٜمٞمقشمروٟم٤مت أُم٤ميمٜمٝم٤م ذم ٟمقى ذرات اًمبٗم٤مقم ت طمبك اًمدىمٞم٘م٦م اخل٤مُمس٦م واًمث صملم. 

اهلٚمٞمقم وم٢من اًمؼموشمقٟم٤مت اًمٗم٤متْم٦م شمب٘مفك يمٜمفقى ذرات اهلٞمفدروضملم دون أن شمبِمفٙمؾ أي ُمفـ 

اًمذرات اًمٙم٤مُمٚم٦م، إذ ُم٤م زاًم٧م درضم٦م احلرارة قم٤مًمٞم٦م ضمدًا ٓ شمسٛمح ًمإلًمٙمؽموٟم٤مت سم٤مٓرشمب٤مط ُمع 

واًمبقزيؽموٟمف٤مت. سمٕمدتفذ يسفبٛمر اًمٜمقى. وذم هذه إصمٜم٤مء شمسبٛمر قمٛمٚمٞم٤مت ومٜم٤مء ا ًمٙمؽموٟم٤مت 

اًمٙمقن ذم آشمس٤مع ؾمٜمقات وؾمٜمقات دون أن حيدث ُمف٤م يسفبحؼ اًمفذيمر، يمفؾ ُمف٤م هٜم٤مًمفؽ أن 

أًمفػ ؾمفٜم٦م طمبفك شمٙمفقن  ۰۳۳درضم٦م احلرارة شمٜمخٗمض، وًمٙمـ ُم٤م أن يّمؾ اًمٙمفقن إمم قمٛمفر 

درضمفف٦م وم٘مففط، وقمٜمدتففذ شمبففدأ ٟمففقى اًمففذرات سم٤مصففٓمٞم٤مد ( ۵۳۳۳طمرارشمففف ىمففد وصففٚم٧م إمم )

ًمففذرات وشمقًمففد اًمٕمٜمفف٤مس، وذم هففذه احل٤مًمفف٦م يففبؿ شمٙمففقيـ همفف٤مزات ا ًمٙمؽموٟمفف٤مت ًمبٙمففقن ا

اهلٞمدروضملم واهلٚمٞمقم. وسمذًمؽ يٗمسح اعمج٤مل أُم٤مم اًمٗمقشمقٟم٤مت ًمٚمحريم٦م احلّرة دون أن شمّمٓمدم 

 Lastش )إؿمفٕم٤مقم٤مت اًمبِمفب٧م إظمفػم»سم٤م ًمٙمؽموٟم٤مت، وشمفدقمك هفذه اًمٗمقشمقٟمف٤مت اًمِمف٤مردة 

Scatering Radiation ش )اًمبِمب٧م إظمػمؾمٓمح »(.  ويقصػ اًمٙمقن قمٜمده٤م سم٠مٟمفLast 

Scattering Surface ) ـ شمٚمؽ اعمقضم٤مت اًمٙمٝمرُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م اًمبل ىمد ايمبِمػ سمٜمزي٤مس ووًمس

( ۵۳۳۳ؿمٝمدت آؾمبٓم٤مرة إظمػمة قمـ اًمذرات قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م درضم٦م طمرارة اًمٙمقن سمحدود )

درضم٦م يمٚمٗمـ، ويٕمب٘مد أن هذه اًمٗمقشمقٟم٤مت )يمٛمقم إُمقاج اًمٙمٝمرُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م( ظمْمٕم٧م ًمٚمبؼميد 

ٕم٤مم ٟمبٞمج٦م متدد اًمٙمقن ُمٜمذ ذًمؽ احللم طمبك وصٚم٧م درضم٦م احلرارة إمم اعم٘مدار احل٤مزم، اًمٙمقين اًم
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( درضم٤مت يمٚمٗمـ وم٘مط. ًمذًمؽ شمسٛمك هذه ا ؿمفٕم٤مقم٤مت ذم سمٕمفض إدسمٞمف٤مت 3وهق سمحدود )

اًمٕمٚمٛمٞم٦م...  سمٕمد إقم٤مدة شمدىمٞمؼ ا رص٤مدات اًمس٤مسم٘م٦م صمّؿ اًمبثبف٧م ُمفـ دمف٤مٟمس وشمٜم٤مؾمفؼ إؿمفٕم٦م 

 وشمفففففؿ اًمبح٘مفففففؼ ُمفففففـ ىمفففففدره٤م اًمفففففدىمٞمؼ.  اخلٚمٗمٞمففففف٦م ممففففف٤م أيمفففففد ُمّمفففففدره٤م اًمٙمفففففقين

 دقمٞمففففففففففف٧م هفففففففففففذه اخلٚمٗمٞمففففففففففف٦م ا ؿمفففففففففففٕم٤مقمٞم٦م اعم٤ميٙمرويففففففففففف٦م اًمٙمقٟمٞمففففففففففف٦م 

(Cosmic Microwave Background Radiation ) ، وىمد وضمد سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمدىمٞمؼ

درضم٦م يمٚمٗمـ. ًم٘مد أووح٧م اًمدراؾم٤مت اعمٕمٛم٘م٦م اًمبل  2.74أهن٤م شمٙم٤مومئ درضم٦م طمرارة ىمدره٤م 

حتبقي قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت صمٛمٞمٜم٦م ضمّدًا قمـ ُمراطمؾ  ضمرت ٓطم٘م٤مً قمغم ظمقاص هذه ا ؿمٕم٤مقم٤مت أهن٤م

ـ اعمجرات، ودمري طم٤مًمٞم٤ًم دراؾم٤مت أيمثر قمٛم٘م٤ًم ودىم٦م وؾمٞمبؿ طمسؿ اًمٙمثػم  ظمٚمؼ اًمٙمقن وشمٙمقي

ُمـ اخل وم٤مت سمٕمد إـم ق اعمسب٤مر اًمٗمْمف٤متل اخلف٤مص سم٤مًمب٘مف٤مط هفذه ا ؿمفٕم٤مقم٤مت، واعمسفٛمك 

Planck (1)"قناًمذي يبخّمص ذم اىمبٜم٤مص هذه ا ؿمٕم٤مقم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ أقماق اًمٙم. 

يٛمٙمـ و٤ًم  ًمب٤مريخ اًمٙمقن، اطمٗمقري اخلٚمٗمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م شمِمٙمؾ ؾمج ً يرون ٕمٚماء اًمٗمٞمزي٤مء وم

أن ٟمبٕمرىل قمغم اًمّمٕم٘م٤مت إومم اًمبل شمِمٙمٚم٧م هب٤م ضمسٞمات اعم٤مدة، يما يٛمٙمـ هب٤م ُمـ ظم هل٤م 

ىمٞم٤مس دراضم٤مت احلرارة ذم اًمٗمْم٤مءات اًمٗم٤مرهم٦م واخل٤مًمٞم٦م اًمبل ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م يمقايم٥م 

وم٤مًمدًمٞمؾ  اًمٙمقن حتديد ُم٘مدار يمث٤موم٦م اعم٤مدة. يما يٛمٙمـ ُمـ ظم ل ظمٚمٗمٞم٦موضمسٞمات حمسقؾم٦م، 

 اًمث٤مين قمغم آٟمٗمج٤مر وشمقؾمع اًمٙمقن أو اٟمٙماؿمف هق إدراك ا ؿمٕم٤مقم٤مت اخلٚمٗمٞم٦م ًمٚمٙمقن.

 ٜمبث٦م ذم مجٞمع أضمزاء اًمٙمقناعماًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: وضمقد اًمٕمٜم٤مس اخلٗمٞمٗم٦م واًمث٘مٞمٚم٦م 

اًمٕمٜم٤مس ٓ يٛمٙمـ أن شمبِمٙمؾ إّٓ حت٧م ، ُمع أن هذه سما ذم ذًمؽ إضمزاء اًمب٤مردة ضمداً 

قضمقده٤م ذم إُم٤ميمـ اًمب٤مردة دًمٞمؾ قمغم هذا اًمٙمقن يم٤من ، وموٖمط طمرارة ؿمديدة وقم٤مًمٞم٦م ضمداً 
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صمؿ متدد ومقضمدت هذه اًمٕمٜم٤مس ذم  ،صٖمػم احلجؿ سمٜمحق شمسٞمٓمر احلرارة قمغم مجٞمع أضمزاتف

 إُم٤ميمـ اًمب٤مردة اًمبل ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م شمٚمؽ احلرارة اعمٓمٚمقسم٦م ًمبِمٙمٚمٝم٤م.

 ًمٞمؾ اًمراسمع: هق اٟمسج٤مم ٟمٔمري٦م آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ ُمع مجٚم٦م ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.اًمد

ُمثً : هٜم٤مك شمٗم٤موت ـمٗمٞمػ ذم درضم٦م طمرارة إؿمٕم٤مع ُمقضم٤مت اخلٚمٗمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م، وهذا 

يذه٥م ذم ضمٝم٤مت خمبٚمٗم٦م  مليٕمٜمل أن ُمٜمِم٠م طمدوث هذا اًمبٗم٤موت وضمقد اٟمٗمج٤مر قمِمقاتل 

رة اؿمٕم٤مع اخلٚمٗمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م يبٜم٤مؾم٥م ُمع أن سمٜمحق ُمبسؼ، ومقضمقد هذا اًمبٗم٤موت ذم درضم٦م طمرا

وإٟما يبٗم٤موت ذم ، ٓ يذه٥م ذم ُمس٤مرات سمٜمحق ُمبس٤موي ٤مً قمِمقاتٞم اً يٙمقن أصؾ اًمٙمقن اٟمٗمج٤مر

م ٓ حتبقي قمغم  2011 ذم وضمقد ؾمح٤مسم٦م  ايمبِم٤مىل وُمثؾ هذا ، شمقضمف اـمراومف طم٤مل آٟمٗمج٤مر

 قمغم قمٜم٤مس صم٘مٞمٚم٦م، ًمس٤متر إضمس٤مم وإضمرام اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمبل حتبقي قمٜم٤مس صم٘مٞمٚم٦م ظم وم٤مً 

 ي قمغم أصم٘مؾ ُمـ اهلٞمدروضملمِمٙمؾ هذه اًمسح٤مسم٦م ُمـ اًمٖم٤مز إوزم اًمذي ٓ حيبقشمو

دًمٞمؾ قمغم أن أصؾ اًمٙمقن اٟمٗمج٤مر قمٔمٞمؿ، وذم سمداي٦م هذا آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ  قشمػميقمدياًمو

ُمـ اعمقضمقدات اًمبل شمِمٙمٚم٧م سمٕمد آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ ُمب٤مذة،  ومٝملشمِمٙمٚم٧م هذه اًمسح٤مسم٦م، 

 ُمـ قمٜم٤مس ظمٗمٞمٗم٦م. ٦موإٟما هل ُمٙمقٟم، ومٞمٝم٤م قمٜم٤مس صم٘مٞمٚم٦موهلذا ٓ يقضمد 

 قمٛمر اًمٙمقن:

 ًمٚمٙمقن ُمـ أول آٟمٗمج٤مر وإمم وىمبٜم٤م احل٤مزم شم٘مديري٤مً  ضمٕمؾ اًمٕمٚماء قمٛمراً  اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

صمؿ ذيمروا ؾمٞمٜم٤مريق عمراطمؾ شمٙمقن اًمٙمقن سمٕمد آٟمٗمج٤مر، ، شم٘مريب٤مً  ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م 13،7وهق 

ذ سم٤مٟٓمٗمج٤مر صمؿ أظمذ سم٤مًمبقؾمع، وي٘م٤مل طمجؿ وم٤مجلسؿ اًمّمٖمػم اًمذي يِمٙمؾ أصؾ اًمٙمقن أظم

 10 اًمٙمقن شمقؾمع سمٛم٘مدار

ذم أول حلٔم٤مشمف، وي٘م٤مل سمٚمغ هذا احلجؿ اًمٙمبػم ذم واطمد قمغم يٛمٞمٜمف  30
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 1قل قمٛمٚم٦م ُمٕمدٟمٞم٦م صٖمػمة ىمٓمره٤م صٗمر ضمزء ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، وهذا احلجؿ ُم٤م يٕم٤مدل أن شمبح 34

 ٤مٟم٦م.إمم ُم٤م يٗمقق طمجؿ جمرة درب اًمببّ  ؾمؿ 

صمؿ شمِمٙمٚم٧م اجلسٞمات اًمبل ، اًمٙمقاريم٤مت ٧مؾ إوشم٤مر صمؿ شمِمٙمٚمؽ أظمذت شمبِمٙمسمٕمد ذًم

ِمٙمؾ اًمذرة ُمثؾ آًمٙمؽمون وشمِمٙمٚم٧م اًمٗمبقٟم٤مت صمؿ سمٕمد ذًمؽ وضمدت اًمذرات اًمبل شمِمٙمؾ شمُ 

 هذه إضمزاء اًمٙمبػمة واًمبل ُمٜمٝم٤م اًمٜمجقم وإضمرام اًمساوي٦م واعمجرات.

 (1)هذه اًمٚمحٔم٦م إمم  واًمذي أريد أن أىمقًمف هٜم٤م: أّن اًمٕم٘مؾ اًمٗمٞمزي٤متل اؾمبٓم٤مع أن يّمؾ وم٘مط

وم٢من  (1)سم ٟمؽ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م إومم سمٕمد آٟمٗمج٤مر، وأُم٤م ىمبؾ هذا اًمقىم٧م اًمذي يٕمبؼم ىمبؾ صم٤مسم٧م 

                                                           

 إمم صم٤مٟمٞم٦م 43-10 ُمـ–ٚمٙمقن وم٘مد ُذيمر أن  اًمٚمحٔم٤مت اعمبٙمرة ًم، ىمد ىمٞمؾ سمٕمدم ووقح اعمٕمروم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م طمبك سمٕمد هذه اًمٚمحٔم٦مو ف 1

ختْمع  ًمبخٛملم يمبػم. ومٜمٔمًرا ًمٙمقن ىمقاٟملم اًمٗمٞمزي٤مء يما ٟمٕمرومٝم٤م اًمٞمقم مل شمٙمـ ُمقضمقدة ذم ذًمؽ  اًمٕمٔمٞمؿ آٟمٗمج٤مر سمٕمد 10-11

اًمقىم٧م، ُمـ اًمّمٕم٥م ؾمؼم همقر ـمري٘م٦م ؾمػم اًمٙمقن ؾم٤مقمبٝم٤م. وإيمثر ُمـ ذًمؽ، أن اًمبج٤مرب اًمبل يٛمٙمٜمٝم٤م شمٓمقير اًمٓم٤مىم٤مت 

ـمقر اًمٜمِمقء. وًمٙمـ هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اعمٜمبنمة ًمبٗمسػم ُم٤م طمدث ذم هذه اًمٚمحٔم٦م إومم ُمـ  اًمرضوري٦م ٓ زاًم٧م ذم

اًمزُمـ، واًمٕمديد ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٥م سم٤مًمٗمٕمؾ. وـمبً٘م٤م ًمٚمٕمديد ُمـ هذه اًمٜمٔمري٤مت، يٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ اًمٚمحٔم٦م اًمبل شمٚم٧م آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ إمم 

 يد.اًمٗمؽمات اًمب٤مًمٞم٦م: طم٘مب٦م اًمبقطمد، وطم٘مب٦م اًمبْمخؿ، وطم٘مب٦م اًمبؼم

وشمٕمد طم٘مب٦م اًمبقطمد، واعمٕمرووم٦م يمذًمؽ سمح٘مب٦م سم ٟمؽ )قمٍم سم ٟمؽ(، أىمدم ومؽمة ُمٕمرووم٦م ُمـ اًمٙمقن. ذم هذا اًمقىم٧م، يم٤مٟم٧م     

اعم٤مدة يمٚمٝم٤م ُمٙمثٗم٦م ذم ٟم٘مٓم٦م واطمدة ُمـ اًمٙمث٤موم٦م اًم هن٤متٞم٦م واحلرارة اًم٘مّمقى. وظم ل هذه اًمٗمؽمة، ُيٕمب٘مد أن آصم٤مر اجل٤مذسمٞم٦م اًمٙمٛمقُمٞم٦م 

 ٤مقم ت اًمٗمٞمزي٤متٞم٦م وٓ شمقضمد أي ىمقى ومٞمزي٤متٞم٦م أظمرى يم٤من هل٤م ىمقة اجلذب.هل اًمبل ؾمٞمٓمرت قمغم اًمبٗم

صم٤مٟمٞم٦م، وؾمٛمٞم٧م هبذا آؾمؿ ٕهن٤م ٓ يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمٝم٤م إٓ سمزُمـ سم ٟمؽ.  43-10متبد ومؽمة سم ٟمؽ هذه ُمـ اًمٜم٘مٓم٦م صٗمر طمبك      

٦م. وًمذًمؽ، سمدأ يبٛمدد ويؼمد، ُم١مدًي٤م إمم وٟمبٞمج٦م حلرارة اعم٤مدة اًم٘مّمقى ويمث٤مومبٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م، يم٤من اًمٙمقن ذم طم٤مًم٦م همػم ُمسب٘مرة ًمٚمٖم٤مي

 ، سمدأ اًمٙمقن ذم دم٤موز درضم٤مت طمرارة اًمبحقل.36-10صم٤مٟمٞم٦م إمم  43-10فمٝمقر اًم٘مقى إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٗمٞمزي٤مء. وُمـ 

وذم هذه اًمٚمحٔم٦م ُيٕمب٘مد أٟمف ىمد سمدأت اًم٘مقى إؾم٤مؾمٞم٦م اًمبل حتٙمؿ اًمٙمقن ذم آٟمٗمّم٤مل قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض. يم٤مٟم٧م اخلٓمقة      

ؽ هق اٟمٗمّم٤مل ىمقة اجل٤مذسمٞم٦م قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقى اعمُ٘مّدرة، يم٤مٟم٧م ُمسئقًم٦م قمـ يمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م وىمقى ٟمقوي٦م ىمقي٦م إومم ذم ذًم

يمٚمٗمـ( يمل شمٜمٗمّمؾ اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م  28 10صم٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م طمرارة اًمٙمقن سم٤مردة يمٗم٤مي٦م ) 32-10إمم  36-10ووٕمٞمٗم٦م. صمؿ ُمـ 

صم٤مٟمٞم٦م ُمـ زُمـ  32-10ٙمقن، سمدأت طم٘مب٦م اًمبْمخؿ، واؾمبٛمرت ُمـ واًم٘مقة اًمٜمقوي٦م أيًْم٤م. وسمٜمِم٠مة اًم٘مقى إؾم٤مؾمٞم٦م إومم ًمٚم

سم ٟمؽ إمم ٟم٘مٓم٦م همػم ُمٕمٚمقُم٦م. وشمِمػم ُمٕمٔمؿ اًمٜماذج اًمٙمقٟمٞم٦م إمم أن اًمٙمقن ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م يم٤من ُمٚمٞمًئ٤م سمِمٙمؾ ُمبج٤مٟمس سمٙمث٤موم٦م ـم٤مىم٦م 

 قم٤مًمٞم٦م، وأن درضم٤مت احلرارة واًمْمٖمط اعمرشمٗمٕم٦م سمِمدة أدت إمم متدد هيع وسمرودة.
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  فاًمبٕمبػم قمٜم، وسمٕمد آٟمٗمج٤مرطمبك ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م اًمذي ضمرى  ًا اًمذهـ اًمٕمٚمٛمل يبقىمػ ُمبحػم

زُم٤من ًمٞمس سمٕمًدا ٤مًمومىمدة ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من، ومبٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م وم٤موإّٓ ،سمٚمحٔم٦م شمٕمبػم جم٤مزي 

سمٕمد راسمع ًمٜمٗمس وضمقد هذه اعمقضمقدات اًمزُم٤مين، وم٢مذا مل إٟما هق و زاتًدا قمـ إؿمٞم٤مء اًمزُم٤مٟمٞم٦م،

يٙمـ هلذه اعمقضمقدات اًمزُم٤مٟمٞم٦م أي طمجؿ ومل يٙمـ هل٤م طمريم٦م، وم٢مٟمف ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م زُم٤من، 

ّمٛمٞمؿ يمب٤مب اًمب محؾ هذا ُم٤م و ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، ومل يٙمـ ُمقضمقداً ، ٤مًمزُم٤من سمدأ سمٕمد آٟمٗمج٤مروم

إذا مل أٟمف ُم١مًمٗم٤م اًمٙمب٤مب: قمغم دقمقى قمدم احل٤مضم٦م إمم ومرض وم٤مقمؾ ًمٚمٙمقن، وم٘مد ذيمر  اًمٕمٔمٞمؿ

يٙمـ هٜم٤مًمؽ زُم٤من ىمبؾ آٟمٗمج٤مر وم  يقضمد ُمقضمقد، وم٢مذا مل يٙمـ هٜم٤مًمؽ ُمقضمقد، وم  ٟمحب٤مج 

أٟمف إذا مل  بّمقر ُم١مًمٗم٤م اًمٙمب٤مبومإمم قمٚم٦م شمٙمقن ُمقضمدة ٕٟمف ٓ يقضمد رء طمبك شمقضمده اًمٕمٚم٦م، 

ٞمٛمٙمـ أن ٟمٕمب٤مض قمـ ومٙمرة اًمٕمٚم٦م آٟمٗمج٤مر وسم٤مًمب٤مزم ٓ يقضمد زُم٤مين ومزُم٤من ىمبؾ  يٙمـ هٜم٤مًمؽ

أن يقضمد اًمٌمء ُمـ دون قمٚم٦م، وىمد اؾمبٕم٤من اعم١مًمٗم٤من ًمبؼمير ذًمؽ سمٗمٙمرة  وهل ، سمٗمٙمرة أظمرى

ويقضمد شمٕم٤مدل سملم ه٤مشملم اًم٘مقشملم، ، أٟمف ىمبؾ آٟمٗمج٤مر شمقضمد ـم٤مىم٦م ُمقضمب٦م وـم٤مىم٦م ؾم٤مًمب٦م

ُم١مًمٗم٤م اًمٙمب٤مب  ومٝمذا ُم٤م أقمب٘مددث رء ُمـ ٓ رء، وسمسب٥م هذا اًمبٕم٤مدل يٛمٙمـ أن حي

 .اعمقضمقد ومٞمف  إُمٙم٤مٟمف، وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل اًمبٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف وسمٞم٤من اخلٚمؾ

 رضورة إظمْم٤مع اًمٙمقن ًم٘مقاٟملم ومٞمزي٤مء اًمٙمؿ:

ومٚمٙمل حت٧م ذري حتقل إمم اهلٞمئ٦م اًمبل هق ومٞمٝم٤م   إذا يم٤من اًمٙمقن ضمساً  اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م:

اًمٗمٞمزي٤مء وهل د أن ٟمخْمع هذا اًمٙمقن ًم٘مقاٟملم ومٞمزي٤مء اًمٙمؿ، ٓسم ٟمدرؾمف وٟمٕمرىل يمٞمٗمٞم٦م ٟمِم٠مشمف

اعمٕمٜمٞم٦م سمدراؾم٦م اجلسٞمات حت٧م اًمذري٦م، وم٢مٟمف إذا أردٟم٤م أن ٟمٕمرىل يمٞمػ شمٍمىل اًمٙمقن طم٤مل 

                                                                                                                                               

ومٝمق سمذًمؽ يٚمٕم٥م اًمدور  "أصٖمر ُم٘مدار ًمٚمٓم٤مىم٦م"وهق يسبخدم ًمقصػ اًمٙمقاٟمب٤م  {h} صم٤مسم٧م ومٞمزي٤متل ًمف اًمرُمزف قمرىل سم٠مٟمف :  1

 م. 1900اًمرتٞمز ذم ُمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اًمٙمؿ. يٕمقد ايمبِم٤مومف إمم اًمٕم٤ممل إعم٤مين ُم٤ميمس سم ٟمؽ قم٤مم 
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آٟمٗمج٤مر ويمٞمػ شمِمٙمٚم٧م إضمس٤مم اًمٙمبػمة ُمـ ظم ل هذه اجلسٞمات اًمّمٖمػمة ٓسمد أن 

ٜم٤م هذه اخلقاص ؾمقىل ويمٞمػ شمٗمٕمؾ وشمبحرك، وم٢مذا قمروم ، ٟمدرس ظمقاص هذه اجلسٞمات

 ًمٙمقن طم٤مل آٟمٗمج٤مر.اًمذي سمف وضمد اؿ إول ٞمٟمٕمرىل ُم٤م اًمذي طمّمؾ ًمٚمجس

ذم ؾمٚمقك  ٟمجد أهن٤م شم٘مرر أُمريـ ُمٝمٛملم ضمداً  إمم ُمٕمٓمٞم٤مت ومٞمزي٤مء اًمٙمؿ إذا رضمٕمٜم٤مو 

 اجلسٞمات حت٧م اًمذري٦م:

 فم٤مهرة اًمؽمايم٥م:

يٙمقن ذم  وهل شمٕمٜمل أن اجلسٞمؿ يٛمٙمـ أن، هق ُم٤م يسٛمك سمٔم٤مهرة اًمؽمايم٥م إُمر إول:

 آن واطمد ذم أيمثر ُمـ ُمٙم٤من، ويسٚمؽ ذم آن واطمد ؾمٚمقيملم ويسػم وٛمـ ُمس٤مريـ خمبٚمٗملم.

 فم٤مهرة اًمبِم٤مسمؽ اًمٙمٛمقُمل:

وهل شمٕمٜمل أن اجلسٞمٛملم إذا اٟمٗمّم  قمـ ، هق فم٤مهرة اًمبِم٤مسمؽ اًمٙمٛمقُمل إُمر اًمث٤مين:

ٚماء وىمد ايمبِمػ اًمٕم، سم  وم٤مصؾ زُملشم٠مصمر أطمدمه٤م يب٠مصمر أظمر ذم ٟمٗمس أن وؿ واطمد ٞمضمس

هذه اًمٕم ىم٦م اًمبِم٤مسمٙمٞم٦م أن شم٠مصمر أطمد اجلسٞمٛملم يٜمب٘مؾ إمم اجلسٞمؿ أظمر ذم وىم٧م ًمق أن ذم 

سمؾ حيب٤مج إمم وىم٧م أـمقل، وىمد يم٤مٟمقا يٕمب٘مدون  فاًمْمقء حترك ُمـ أطمدمه٤م ًممظمر مل يّمؾ ومٞم

وهذا ُم٤م ، أًمػ يمٞمٚمق ذم اًمث٤مٟمٞم٦م 300أٟمف ٓ شمقضمد هقم٦م أزيد ُمـ هقم٦م اًمْمقء اًمذي ي٘مٓمع 

ون أن اًمب٠مصمر اٟمب٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من اجلسٞمؿ إول إمم ُمٙم٤من اجلسٞمؿ أظمر ُمـ دون ضمٕمٚمٝمؿ يٕمب٘مد

ٕٟمف ًمق يم٤من ؾمٞم٘مٓمع اعمس٤موم٦م ؾمٞم٘مٓمٕمٝم٤م سمنقم٦م ، )اًمٓمٗمرة(أن ي٘مٓمع اعمس٤موم٦م اعمقضمقدة سمٞمٜمٝما

اًمْمقء، واًمْمقء ٓ يسبٓمٞمع أن ي٘مٓمع اعمس٤موم٦م ذم هذا اًمقىم٧م اًم٘مّمػم اًمذي اٟمب٘مؾ اًمب٠مصمر 

فم٤مهرة اًمؽمايم٥م ؾمبّمبح أن اًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م هق  .ومٞمف فم٤مهرة اًمبِم٤مسمؽ اًمٙمٛمقُمل ٧موحت٘م٘م
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ومٞما سمٕمد ُمٜمِم٠م ًمٚم٘مقل سمقضمقد إيمقان اعمبٕمددة واًمبل ؾمقىل شمٕمْمده٤م ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م 

اًمبل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م  (theory-M)ومببح٘مؼ سمؼميم٦م اٟمْمام ٟمٔمري٦م آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ إًمٞمٝما ٟمٔمري٦م 

 ِم٠مة اًمٙمقن همػم ٟمٔمري٦م ا هلل.ؼمر ٟميمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ  جي٤مد ٟمٔمري٦م أظمرى شم

 دمرسم٦م اًمِمؼ اعمزدوج:

 ًمبل ايمبِمػ ومٞمٝم٤م اًمؽمايمؿ اًمٙمٛمقُملوا، ٟمبلم ومٞمٝم٤م دمرسم٦م اًمِمؼ اعمزدوج: ًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦ما

 وٛمـ قمدة أُمقر:ٟمقوحٝم٤م و اًمٙمٛمقُمل، ؽاًمبِم٤مسمو

م وأظمرى  1927: هق أن دمرسم٦م اًمِمؼ اعمزدوج أضمري٧م ُمرشملم ُمرة ذم ؾمٜم٦م إُمر إول

 .م 1999ذم ؾمٜم٦م 

 يمٞمٗمٞم٦م اًمبجرسم٦م:

وٟمْمع أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ذم وؾمٓمف ؿمؼ سمِمٙمؾ ، شمٚمب٘مط اجلسٞمات ؿم٤مؿم٦مٟمْمع هل أن و

صمؿ ٟم٠ميت سم٘م٤مذىل قمٛمقدي، وٟم٠ميت سمِم٤مؿم٦م أظمرى وٟمْمع  أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿم٘م٤من سمِمٙمؾ قمٛمقدي، 

واًمبل ، ٘مذىل سم٤مدم٤مه اًمِم٤مؿم٦مسم٤مًم ٠مظمذ٘مذىل اًمٙمؽموٟم٤مت، صمؿ ٟمأو ٟم ٗمقشمقٟم٤متًمٙمل ٟم٘مذىل سمف اًم

أن يرشمسؿ ذم  هق ُم٤م ٟمبقىمٕمف وم٢من،ًمٚمقح اًمذي ومٞمف ؿمؼ واطمد يقضمد سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًم٘م٤مذىل ا

اًمٚمقطم٦م ظمط قمٛمقدي شمبقزع ومٞمف آًمٙمؽموٟم٤مت سمِمٙمؾ ُمبس٤مو، وذًمؽ ٕن آًمٙمؽمون يبقضمف 

سمٕمض آًمٙمؽموٟم٤مت ؾمقىل شمرضب ذم اًمٚمقح ًمـ و أي يسٚمؽ ؾمٚمقك اعم٤مدة،، ُمسب٘مٞماً  ٤مً شمقضمٝم

شمرشمسؿ صمؿ  ُمـ ظم ل اًمِمؼ شمّمؾ إمم اًمِم٤مؿم٦م، وآًمٙمؽموٟم٤مت اًمبل ؾمبٙمقن ذم اًمقؾمط ؾمبٕمؼم

ذم اًمِم٤مؿم٦م سمِمٙمؾ قمٛمقدي، هذا ُم٤م ٟمبقىمٕمف ذم اًمِم٤مؿم٦م اًمبل أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿمؼ واطمد، وأُم٤م 

بقزع ومٞمف يمؾ ؿمؼ شمواًمِم٤مؿم٦م اًمبل أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿم٘م٤من، ؾمقىل ٟمبقىمع أن يرشمسؿ ؿم٘م٤من 
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يما  هذا ُم٤م ٟمبقىمٕمف ومٞما إذا يم٤من آًمٙمؽمون يبٍمىل وومؼ ؾمٚمقك اعم٤مدة، يٜمبٕم٨م، آًمٙمؽموٟم٤مت

 سم٤مدم٤مه اًمِم٤مؿم٦م. اًمٙمرات شمٜمبٕم٨م

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبلم دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج1ؿمٙمؾ )رىمؿ 

ٓ شمٜمٓمٚمؼ سمخط و هق أٟمٜم٤م ًمق ومروٜم٤م أن آًمٙمؽموٟم٤مت شمٜمٓمٚمؼ هبٞمئ٦م أُمقاج، إُمر اًمث٤مين:

ُمسب٘مٞمؿ يما شمٜمٓمٚمؼ اًمٙمرة إذا رُمٞمٜم٤مه٤م، ٟمٔمػم ُم٤م ًمق رُمٞمٜم٤م صم ث طمّمٞم٤مت ذم ُم٤مء ذم ظمٓمل 

خترج ُمـ يمؾ ُمقوع ؾم٘مٓم٧م ومٞمف طمّم٤مة جمٛمققم٦م ُمـ اًمدواتر، ومبب ىمك  ُمسب٘مٞمؿ، وم٢مٟمف ؾمقىل

اًمدواتر اًمبل خترج ُمـ اعمقوع إول ُمع اًمدواتر اًمبل خترج ُمـ اعمقوع اًمث٤مين وخترج ُمـ 

اعمقوع اًمث٤مًم٨م، ٕٟمف ُمـ يمؾ ُمقوع وىمٕم٧م ومٞمف طمّم٤مة ؾمقىل خترج جمٛمققم٦م ُمـ اًمدواتر 

ٞما إذا اٟمبٕمث٧م اًمٙمؽموٟم٤مت هبٞمئ٦م أُمقاج يٙمقن وم يمذًمؽإُمر و شمّمٓمدم،وشمب ىمك شمٚمؽ اًمدواتر 

إذا شمٖمػمت وُمـ اًم٘م٤مذىل، ؾمقىل شمّمٓمدم، وإذا اصٓمدُم٧م ؾمقىل شمبٖمػم ادم٤مه٤مهت٤م، 

ظمط واطمد آدم٤مه٤مت ؾمقىل ٟمبقىمع أن يرشمسؿ ذم اًمِم٤مؿم٦م اًمبل أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿمؼ 

وًمٙمـ خيبٚمػ قمـ اخلط اعمقضمقد ذم دمرسم٦م اًمِمؼ ومٞما إذا يم٤من ؾمٚمقك آًمٙمؽمون ، قم٤مُمقدي
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إذا يم٤مٟم٧م آًمٙمؽموٟم٤مت ٕٟمف يبقضمف سمخط ُمسب٘مٞمؿ وٓ يبقضمف هبٞمئ٦م إُمقاج، و عم٤مدةؾمٚمقك ا

اًمٕمٛمقد، سمحٞم٨م يٙمقن  وؾمط  ؾمقىل شمبٛمريمز آًمٙمؽموٟم٤مت ذم وؾمط شمبقضمف هبٞمئ٦م أُمقاج 

ٝمذا ُم٤م يبِمٙمؾ ومٞما إذا يم٤مٟم٧م آًمٙمؽموٟم٤مت شمسٚمؽ ؾمٚمقك وماًمٕمٛمقد أهمٛمؼ ُمـ إـمراىل، 

اًمِم٘ملم وم٤مًمذي ٟمبقىمٕمف أن شمقضمد ظمٓمقط ُمبٕمددة ذم  اعمقضم٦م ذم دمرسم٦م اًمِمؼ، وأُم٤م ذم دمرسم٦م

 يما ذم ؾمٚمقك اعم٤مدة. يقضمد وم٘مط ظمٓم٤منأٟمف اًمِم٤مؿم٦م، ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبلم دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج2ؿمٙمؾ )رىمؿ 

هذا ُم٤م ٟمبقىمٕمف ذم دمرسم٦م اًمِمؼ ودمرسم٦م اًمِم٘ملم ومٞما إذا يم٤مٟم٧م آًمٙمؽموٟم٤مت شمبٍمىل 

 اًمِم٤مؿم٦م ظمط قمٛمقدي شمبٛمريمز آًمٙمؽموٟم٤مت ٗمل دمرسم٦م اًمِمؼ ؾمقىل ئمٝمر ذمومشمٍمىل اعمقضم٦م، 

 ذم وؾمٓمف وي٘مؾ شمقاضمده٤م ذم أـمراومف، وأُم٤م ذم دمرسم٦م اًمِم٘ملم ؾمقىل ٟمجد أيمثر ُمـ قمٛمقد.

ٕمٜمد إـم ق آًمٙمؽموٟم٤مت قمغم اًمِم٤مؿم٦م اًمبل وم، اًمٕمٚماء أُمرًا همريب٤مً  : ٓطمظ إُمر اًمث٤مًم٨م

، ٓ شمبّم٤مدم ُمسب٘مٞمؿ عم٤مدة، أي شمٜمٓمٚمؼ ذم ظمطأُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿمؼ واطمد شمبٍمىل شمٍمىل ا
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يٙمقن  ًمٙمؽموٟم٤مت ذم وؾمٓمف دون أن ًموئمٝمر ذم اًمِم٤مؿم٦م قم٤مُمقد واطمد ٓ يقضمد متريمز 

ٗمل وم، ع قمغم اًمٕم٤مُمقد سم٠ممجٕمف سمٜمحق ُمبس٤موسمؾ آًمٙمؽموٟم٤مت شمبقز، هٜم٤مًمؽ متريمز ذم إـمراىل

وأُم٤م ذم اًمِم٤مؿم٦م اًمبل أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ، دمرسم٦م اًمِمؼ وضمدوا آًمٙمؽموٟم٤مت شمبٍمىل شمٍمىل اعم٤مدة

دوا آًمٙمؽموٟم٤مت ٓ شمسٚمؽ ؾمٚمقك اعم٤مدة وإٟما شمسٚمؽ ؾمٚمقك اعمقضم٤مت، وهذا ومٞمف ؿم٘م٤من، وضم

ؾمقىل متر ُمـ ؿمؼ واطمد ذم  ٤م٠مهنسم، وشمٕمٚمؿ اً ؿمٕمقر متٚمؽٝمؾ آًمٙمؽموٟم٤مت ومُم٤م طمػم اًمٕمٚماء، 

، وشمٕمٚمؿ أهن٤م ذم دمرسم٦م اًمِم٘ملم ؾمقىل يقاضمٝمٝم٤م ـمري٘م٤من، اً واطمد ومبسٚمؽ ـمري٘م٤مً ، دمرسم٦م اًمِمؼ

ومببّم٤مدم ومببِمٙمؾ ، وإٟما شمسٚمؽ قمدة ـمرق، واطمداً  ٤مً   شمسٚمؽ ـمري٘مومومبسٚمؽ ؾمٚمقك اعمقضم٦م 

٤مًٓمٙمؽموٟم٤مت هل ومأُمر حمػم،  هذا  ؟!اعمقضم٤مت وشمرشمسؿ أقمٛمدة ُمبٕمددة قمغم اًمِم٤مؿم٦م

شمبٍمىل ذم دمرسم٦م اًمِم٘ملم و ٚماذا ذم دمرسم٦م اًمِمؼ شمبٍمىل شمٍمىل اعم٤مدةومآًمٙمؽموٟم٤مت، 

ىمذىل ـ ظم ل وًمٙمـ ُم، هذا ُم٤م ضمٕمؾ اًمٕمٚماء يٕمٞمدون اًمبجرسم٦مو ؟!اعمقضم٦م شمٍمىل

 آًمٙمؽموٟم٤مت سم٤مًمبدري٩م.

 

 

 

 

 

 

عم٤مذا ٓ : قا٘م٤مًمشمس٤مءل اًمٕمٚماء قمـ ه اظمب ىل ؾمٚمقك آًمٙمؽموٟم٤مت، وم  إُمر اًمراسمع: 

 سمٕمده اًمٙمؽمون ٟم٘مذىل صمؿ إول  اًمٙمؽمون سم٘مذىلٜمبدأ ومآًمٙمؽموٟم٤مت سمٜمحق ُمبدرج، ٟم٘مذىل 
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زادهؿ طمػمة  ُم٤م يرشمسؿ ذم اًمِم٤مؿم٦م؟ ومٚما ومٕمٚمقا ذًمؽ وضمدوا أُمراً ٟم طمظ ، صمؿ اًمث٤مين وهٙمذا

وضمدوا أن آًمٙمؽمون إذا أـمٚمؼ قمغم ؿم٤مؿم٦م أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿمؼ، وم٘مد وأوىمٕمٝمؿ ذم دهِم٦م، 

، بقزع آًمٙمؽموٟم٤مت ومٞمف سمِمٙمؾ ُمبس٤مواًمِم٤مؿم٦م قمٛمقد شم ومٞمبٙمقن ذم يبٍمىل شمٍمىل اعم٤مدة

شمٍمىل ىمد قضمدوا آًمٙمؽمون اًمذي رُمل ًمقطمده ومأُم٤م اًمِم٤مؿم٦م اًمبل أُم٤مُمٝم٤م ًمقح ومٞمف ؿم٘م٤من، و

، وم٘مط اً قمغم اًمِمؼ واطمد ومٝمؿ أـمٚم٘مقا ، هؾ اًمٕمٚماءوهٜم٤م ذُ ، قمدة أقمٛمدةدت قضموم٤معمقضم٦م، يم

٤مت ومٙمٞمػ ؾمٚمؽ هذا آًمٙمؽمون ؾمٚمقك اعمقضم٦م ُمع أن ؾمٚمقك اعمقضم٦م يٕمٜمل وضمقد اًمٙمؽموٟم

شمسؿ ذم اًمِم٤مؿم٦م أيمثر ُمـ ػمومشمبٖمػم اعمس٤مرات، صمؿ سمسب٥م هذا اًمبّم٤مدم ، شمّم٤مدم ي٘مع سمٞمٜمٝم٤م

 ؟!دقمٛمق

ذم اعمرة إومم وإن  ىمذىلآًمٙمؽمون اًمذي  :  هل أن، ووهٜم٤م اطمبٛمٚمقا فم٤مهرة اًمؽمايم٥م

ٝمق شمّم٤مدم ُمع ٟمٗمسف وميم٤من واطمًدا إٓ أٟمف ؾمٚمؽ أيمثر ُمـ ـمريؼ، وٕٟمف ؾمٚمؽ أيمثر ُمـ ـمريؼ 

 قضم٦م، وهذا يٕمٜمل أٟمف ذم آن واطمد ذم وىم٧م واطمد ُمر ُمـ اًمِم٘ملم.اعم ٧مومِمٙمٚم

 قوٕمقا يم٤مُمػماتوم٧م اًمرصد، وًمٙمـ حت م اًمٕمٚماء سمبٙمرار اًمبجرسم٦م: ىم٤مإُمر اخل٤مُمس

شمرصد صمؿ أظمذوا يٓمٚم٘مقن آًمٙمؽمون سمٜمحق شمدرجيل ذم دمرسم٦م اًمِم٘ملم، ومذهؾ اًمٕمٚماء ًمٚمٛمرة 

ٚمؿ يسٚمؽ ؾمٚمقك اعمقضم٦م وإٟما ؾمٚمؽ ؾمٚمقك وماًمث٤مًمث٦م طمٞم٨م وضمدوا أن آًمٙمؽمون همػم ؾمٚمقيمف 

ىمبؾ يٜمبٝمقن إمم أٟمف اًمٕمٚماء سمٕمض هذا ُم٤م ضمٕمؾ ، ووم٘مطوفمٝمر ذم اًمِم٤مؿم٦م قمٛمقدان ، اعم٤مدة

جلسٞمؿ اطمبآت ٓ هن٤متٞم٦م يٛمٙمـ ذم آن واطمد أن يسٚمؽ ؾمٚمقك اًمرصد حيبٛمؾ ذم ؾمٚمقك ا

ُمـ ؿمؼ واطمد يٛمٙمـ أن يدظمؾ ذم يٛمٙمـ أن يسٚمؽ ؾمٚمقك اعمقضم٦م، يٛمٙمـ أن يدظمؾ ، واعم٤مدة

ٟمٕمؿ: سمٕمد اًمرصد يبٕملم ؾمٚمقيمف وئمٝمر ًمٜم٤م اطمبال واطمد ُمـ هذه آطمبآت ومج٤مء  ؿم٘ملم.

ع حيبٛمؾ ومٞمف اطمبآت ُمبٕمددة وًمٙمـ ٘مبؾ أن ٟمرصد اًمقاىمومُمبدأ قمدم اًمٞم٘ملم أو ُمبدأ اًمري٥م، 
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سم٤مًمرصد شمٜمٝم٤مر اعمقضمف آطمباًمٞم٦م ويبٕملم قمٜمدٟم٤م اًمقاىمع، وهذا يٕمٜمل أن قمٛمٚمٞم٦م اًمرصد هل٤م شم٠مصمػم 

 ًمٞمس رصدٟم٤م وم٘مط اًمب٘م٤مط ًمٚمقاىمع سمؾ إن ًمرصدٟم٤م شم٠مصمػم قمغم ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقنوقمغم اًمقاىمع، 

، وم٘مطآطمبال   بٕملمي يقضم٥م أناًمرصد ٚمٞمس وم، ومٞما إذا ٓ طمٔمٜم٤م اعمٜمبٕمث٤مت ُمـ اًمٜمجقم

ذم ٝم٤م وئمٝمر ًمٜم٤م واىمع اجلسٞمؿ ذم صقرة ظم٤مص٦م أو ٟمٛمقذج ظم٤مصؿ ُمـ اًمٜماذج اًمبل ٟمحبٛمٚم

 ، ات حت٧م اًمذري٦مٞم شمٖمٞمػم اًمقاىمع وجيٕمٚمف سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم قم٤ممل اجلسي١مصمر ذم وإٟما هق ،اًمقاىمع

قان اعمبٕمددة، ذه٤مب سمٕمض اًمٕمٚماء إمم ٟمٔمري٦م آيمقان اعمبقازي٦م أو إيمًم وهذا ُم٤م ص٤مر ؾمبب٤مً 

ٜمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة شمٕمٜمل أّن اجلسٞمؿ إذا يم٤من ذم اًمقاىمع يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم أيمثر ُمـ وم

اٟمٗمجر ذم أيمثر ُمـ  ىمدأّن اجلسٞمؿ اًمذي اٟمٗمجر وطم٘مؼ اًمٙمقن  ُمٙم٤من، ومٛمـ اعمحبٛمؾ ضمداً 

اٟمبٝمٞمٜم٤م ُمـ سمٞم٤من ىمد هٜم٤م ٟمٙمقن  إممو . يم٤من ًمف أيمثر ُمـ ُمس٤مر، ومقضمدت قمقامل ُمبٕمددةو ُمٙم٤من،

اًمٕمٚماء إمم ُمبدأ اًمري٥م سمٕمض ٞم٦م إيّم٤مل هذه اًمبجرسم٦م يمٞمٗمٜم٤م  وسمٞمّ رسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج، دم

 وإمم اطمباًمٞم٦م وضمقد أيمقان ُمبٕمددة ُمقازي٦م هلذا اًمٙمقن اًمذي ٟمحـ ومٞمف.

اًمِمؼ اعمزدوج أفمٝمرت ًمٜم٤م ُم٤م يسٛمك سم٤مًمؽمايم٥م و دمرسم٦م اًمِمؼ  اًمٜم٘مٓم٦م اخل٤مُمس٦م:

ريبِم٤مرد اًمبٗمسػم اًمذي ىمدُمف ٝم٤م أمه ُمـ، وىمدُم٧م ًمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمبٗمسػماتوىمد ، اًمٙمٛمقُمل

 ومؼماير 15 – 1918ُم٤ميق  Richard Phillips Feynman (11)) ومٞمٚمٞمبس وم٤ميٜمان

ؾمٚمؽ فم٤مهرة اًمؽمايم٥م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٕمٜمل أّن اجلسٞمؿ ذم اًمقاىمع  ذه٥م إمم أن  ٗمٞمٜمانوم، (1988

ذم وذم اًمقاىمع ُمس٤مرات حمبٛمٚم٦م، وهذه اعمس٤مرات اعمبٕمددة واعمحبٛمٚم٦م شمٕمٜمل أن اجلسٞمؿ  قمدة 

قمدة ذم احل٘مٞم٘م٦م يسٚمؽ و قضم٦م، وهق ذم اًمقاىمعاعم٤مدة يسٚمؽ ؾمٚمقك اعماحل٘مٞم٘م٦م يسٚمؽ ؾمٚمقك 

، ذم آن واطمدهق ُمقضمقد ذم قمدة ُمقاوع ، وذًمؽ اًمٓمريؼاًمٓمريؼ ويسٚمؽ ومٞمسٚمؽ هذا ـمرق 

وهذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف يمب٤مب اًمبّمٞمٛمؿ اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمبقاريخ اًمبديٚم٦م ذم قمٜمقان اًمٗمّمؾ اًمراسمع، 
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بديٚم٦م شمٕمٜمل اعمس٤مرات اعمبٕمددة اًمبل يسٚمٙمٝم٤م آًمٙمؽمون ذم آن واطمد، ُمـ هٜم٤م سمدأ وم٤مًمبقاريخ اًم

أّن آيمقان اعمبٕمددة ـمرطم٧م يمٜمٔمري٦م ُمبٜمٞم٦م  احلدي٨م قمـ إيمقان اعمبٕمددة، وىمد شم٘مدم ؾم٤مسم٘م٤مً 

 Michioُمٞمبِمٞمق يم٤ميمق )قمغم ٟمٔمري٦م آوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م أو اًمقشمر اعمبذسمذب، وهذا ُم٤م شمبٜم٤مه 

Kaku )ان اعمبٕمددةذم يمب٤مسمف آيمق (Parallel Worlds). 

ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ٓ ٟمريد احلدي٨م قمـ آيمقان اعمبٕمددة سمٛمٕمٜمك إسمٕم٤مد اعمبٕمددة ذم يمقن و 

واطمد، يما ذم ٟمٔمري٦م آيمقان اعمبٕمددة اعمبٜمٞم٦م قمغم ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م أو اًمقشمر اعمبذسمذب، 

فم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل اًمبل ا ٟمريد أن ٟمبحدث قمـ ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة سمٜم٤مء قمغم ٟموإ

 .ك إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚماءاٟمبٝم

 (:Parallel Worldsإيمقان اعمبٕمددة )

قمغم  اعمبٜمٞم٦مشمٕمدد إيمقان أو إيمقان اعمبٕمددة أو اًمبقاريخ اًمبديٚم٦م ىمدم ُمٕمٜمٞم٤من ًمٜمٔمري٦م 

 اًمؽمايمؿ اًمٙمٛمقُمل: دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج  رصدت

 (.Multiverse) ذم قم٤معمٜم٤م٦م عمبقازيا إيمقان: ٟمٔمري٦م  اعمٕمٜمك إول

ظمرى ؿمبٞمٝم٦م قمقامل أٟمٔمري٦م  وضمقد   (averettم  ىمدم  اًمٕم٤ممل ايٗمػمي٧م )1954ومٗمل قم٤مم  

وم٘مٞمؾ ُمقازي٦م ًمبٕمْمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ صٞمغ أظمرى ، وىمد اظمبٚمٗم٧م صٞم٤مهم٦م هذه إيمقان، سمٙمقٟمٜم٤م

 ويرى ايٗمػمي٧م  أن سمٕمض  إيمقان، إيمقان اًمبٜم٤متو اًمري٤موٞم٦مو يمّمٞمٖم٦م إيمقان اًمٗم٘م٤مقمٞم٦م

ذم يمؾ يمقن ىمد ٟمس٥م إًمٞمف أٟمف ي٘مقل: ، وُمبٗمرقم٦م ُمـ يمقٟمٜم٤م اًمذي هق ُمبٗمرع قمـ أيمقان أظمرى

ُمـ هذه إيمقان هٜم٤مك صقرة ًمٚمحٞم٤مة اًمبل ذم يمقٟمٜم٤م وًمٙمـ ُمع سمٕمض آظمب وم٤مت طمٞم٨م إن 

يمؾ طمدث يم٤من يٛمٙمـ أن حيدث ذم يمقٟمٜم٤م هق حيدث سم٤مًمٗمٕمؾ ذم يمقن ُمقازي آظمر .. ومٛمث ً ذم 
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رات مل شمٜم٘مرض إٟما اؾمبٓم٤مقم٧م اًمبٙمٞمػ واًمب٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة يمقن ُمقازي ُمٕملم اًمديٜم٤مصق

ٟمبّم٤مر وذم يمقن ُمقازي آظمر احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اٟمبٝم٧م سم٤م، سمٞمٜما ا ٟمس٤من هق ُمـ اٟم٘مرض

، وذم يمقن ُمقازي صم٤مًم٨م سمرؿمٚمقٟم٤م هزُم٧م ري٤مل ُمدريد ذم يمؾ دول اعمحقر وًمٞمس احلٚمٗم٤مء

 !ُمب٤مري٤مت اًمٙم ؾمٞمٙمق ويمريسبٞم٤مٟمق اقمبزل يمرة اًم٘مدم

واًمذي محؾ ايٗمػمي٧م قمغم ـمرح هذه اًمٜمٔمري٦م ُمبدأ قمدم اًمٞم٘ملم أو قمدم اًمب٠ميمد  أو اًمِمؽ 

واًمذي  ص٤مهمف اًمٕم٤ممل إعم٤مين ه٤ميزٟمؼمغ قم٤مم ،اًمذي هق ُمـ أهؿ اعمب٤مدئ ذم ٟمٔمري٦م اًمٙمؿ 

م  قمٜمد ُم طمٔم٦م جمٛمققم٦م ضمزيئ٤مت قمغم اعمسبقى اًمٙمٛمل )ُم٤مدة يمٛمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمرصد ُمـ 1925

وهق ُم٤م يٚمٖمل ىم٤مسمٚم٦م ، يم٦م( سمبٍموم٤مت وؾمٚمقيمٞم٤مت همػم ُمٜمْمبٓم٦ماحلرو طمٞم٨م دىم٦م اجلزتٞم٤مت

 اًمب٠ميمد ُمـ ؿمٙمؾ وؾمٚمقك اعم٤مدي٦م اًمٙمٛمٞم٦م. 

 .(Niels Henrik David Bohrُم٤م ذيمره  ٟمٞمٚمس هٜمريؽ داومٞمد سمقر )اعمٕمٜمك اًمث٤مين :

وقمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد اًمبل شمٔمٝمر ، وم٘مد يم٤من سمقر يرى اًمقاىمع ُمبٕمددًا  وشمقضمد أيمقان ُمبقازي٦م

ُم٤م ، وخمبٚمٗم٦م ًمٞمس أطمده٤م ُمٜمبث٘م٤ًم ُمـ أظمر يمقانٞمات هل رصد ٕؾمٚمقيمٞم٤مت خمبٚمٗم٦م ًمٚمجس

وم٤مًمقاىمع ًمٞمس ُمبٕمددًا ، ٟمٔمري٦م شمٕمدد اًمقاىمع سم٤مًمٜمحق اًمذي يم٤من يٓمرطمف سمقر ايٗمػمي٧م يم٤من ي٘مبؾ 

ر ُمبقازي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ ًمٚمبقازي دون أن يٜمبثؼ أطمده٤م ُمـ إظمسمٜمحق شمقضمد أيمقن ذم ٟمٔمره 

ًمرصد ٝمق يم٤من يرى قم٤معمٜم٤م اًمقاطمد ًمف اٟم٘مس٤مُم٤مت ٕن  ا،  ومأو يٙمقن شمِمٙم ً قمٜمف سمسب٥م اًمرصد

، ومٚمٚمرصد شم٠مصمػم ذم شمٖمٞمػم اًمقاىمع اعمرصقد وشمٗمرع طم٤مًم٦م ضمديدة جيؼمه قمغم اًمٔمٝمقر سمِمٙمؾ حمدد

ويمؾ يمقن ٟمبٞمج٦م  ،اًمقاطمد ُمٜم٘مسًا سمٕمدد آطمبآت ًمف ،وقمغم هذا ؾمقىل يٙمقن  اًمٙمقن

، ىل يمٛمقضم٦م وأظمرى يمجسٞمؿحمبٛمٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس، ومٗمل وىم٧م رصد اًمٗمقشمقٟم٤مت اًمبل شم٤مرة شمبٍم

طمدامه٤م إومبٙمقن  هٜم٤مك سمٜمب٤من ًمٙمقٟمٜم٤م اًمقاطمد ىمبؾ اًمرصد ذم ، ؾمقىل يبٗمرع اًمٙمقن إمم يمقٟملم
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.وقمغم هذا يٙمقن هٜم٤مك وذم أظمر يسٚمؽ ؾمٚمقك اجلسٞمؿ ، ضم٦ماًمٗمقشمقن ؾمٚمقك اعمقيسٚمؽ 

وٞم٦م سملم ومٗمل أطمدمه٤م يقضمد قمرْ سمد ُمـ اًمبٛمٞمٞمز  سمٞمٜمٝما، ُمٗمٝمقُم٤من ًمٜمٔمري٦م شمٕمدد إيمقان ٓ 

يقضمقد ضم٤مُمع سملم هذيـ اعمٗمٝمقُملم و ،قم ىم٦م شمٗمرعو ر يقضمد سمٞمٜمٝم٤م ـمقًمٞم٦موذم أظم، ٕيمقانا

قد أو وهق أن هٜم٤مًمؽ شمٕمددًا ظم٤مرضمٞم٤ًم ُمقوققمٞم٤ًم واًمرصد ًمٞمس إٓ ايمبِم٤مىل عم٤م هق ُمقضم

وم٤ميٗمػمي٧م  أيمقان ُمبٕمددة وًمٙمٜمٝم٤م ُمبٗمرقم٦م ُمـ يمقٟمٜم٤م،، ومٝمٜم٤مك ُمسب٥م حلدوث اًمبٕمدد اعمقضمقد

هل أؿمبف سم٠ميمقان و، بٕمددة ومٝمق يبحدث قمـ أيمقان ُمبٗمرقم٦مإذا حتدث قمـ آيمقان اعم

اًمذي ٟمحـ ٟمٕمٞمش  اًمٙمقنسمٛمث٤مسم٦م اًمبٜم٤مت ٕم واطمدة وهل  يمقايم٥مٙم٠مٟمف هٜم٤مًمؽ وم، ًمدةاُمبق

 ومٞمف.

 

 

 

 

 

 

 

 اعمبٕمددة ؿمٙمؾ ُم٘مؽمح ًمأليمقان

ُم٤م ذم اًمقاىمع وم٢من ذم احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع،  اً هذا اعمٕمٜمك ًمبٕمدد إيمقان ٓ يرى اًمٙمقن ُمبٕمددو 

ٟمٕمؿ: وومؼ ُمبدأ قمدم اًمٞم٘ملم هذا اًمٙمقن اًمقاطمد شمقضمفد ومٞمفف اطمفبآت ُمبٕمفددة،  .ديمقن واطم

 ًمفٞمس ذمذم ٟمٔمفره شمٕمفدد إيمفقان ، وأيمقان ُمبٕمددة ذم اًمقاىمفع( يرى وضمقد Bohr)سمقر سمٞمٜما 
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 ومفففف٤ميٜمانوهففففذا اًمٜمحففففق ُمففففـ اًمبٕمففففدد ُمبٜمففففل قمففففغم ُمفففف٤م ذيمففففره ، قمفففف٤ممل آطمففففبال وم٘مففففط

 (Richard Phillips Feynman)  ذم اًمقاىمع ًمف شمفقاريخ ُمبٕمفددة سمٛمٕمٜمفك ُمـ أن اجلسٞمؿ

يٛمٙمـ أن ٟم٘مرب اًمٗمفرق و ذم أيمثر ُمـ ُمٙم٤من ذم آن واطمد، ًمف ُمس٤مرات ُمبٕمددة ويقضمد طم٘مٞم٘م٦مً 

 دٟمجففروذ٦م إومففريـ سمففلم هففذيـ اعمٕمٜمٞمففلم ُمففـ ظمفف ل اًمبجرسمفف٦م اعمٕمروومفف٦م، وهففل دمرسمفف٦م ىمٓمفف

(Erwin Schrödinger) ،  ذم صففٜمدوق  ٦مًمففق ووففٕمٜم٤م ىمٓمفف أٟمٜمفف٤م دٟمجففر وذوم٘مففد ذيمففر ،

قت وؾم٘مٓم٧م يٜمبٕم٨م ُمٜمٝم٤م اًمٖمف٤مز ومتف ٦م٤م اًم٘مٓمٝمبإذا طمريم زضم٤مضم٦م ومٞمٝم٤م هم٤مز ؾم٤مم ٤م٤م ُمٕمٝموووٕمٜم

٘مبفؾ أن ٟمٗمفبح اًمّمفٜمدوق، يقضمفد وم، وأهمٚم٘مٜم٤م هذا اًمّمٜمدوق، صمؿ ضمٚمسفٜم٤م قمنمف دىمف٤متؼ، ٦ماًم٘مٓم

رضفب شممل  ٤ماطمفبال أهنفيقضمفد و ،٧ماشمفاًمزضم٤مضمف٦م واٟمبٕمف٨م اًمٖمف٤مز وم ٧مرضسمف ٦ماطمبال أن اًم٘مٓم

 .آطمبال إٓ سمٕمد اًمرصد ٓ يبٕملم، و٦م مل مت٧مطمٞم لوه، اًمزضم٤مضم٦م

 

 

 

 

 

 

 دمرسم٦م ىمٓم٦م ذودٟمجر

أو  ٦مذم اًمقاىمفع إُمف٤م طمٞمف ٦ماًم٘مٓمفومف٢من ًمبٕمدد إيمقان ( averettايٗمػمي٧م )سمٜم٤مًء قمغم شمٗمسػم 

 ،٦مُمٞمبف ٤موحيبٛمفؾ أهنف ٦مطمٞمف ٤مٟمٕمؿ: ىمبؾ اًمرصد حيبٛمؾ أهنف .ذم آن واطمد ٦م وُمٞمب ٦مًمٞمس طمٞمو، ٦مُمٞمب

٦م ذم اًم٘مٓموم٢من  (Bohr)عمٕمٜمك اًمذي ي٘مدُمف سمقرأُم٤م سمٜم٤مء قمغم ا اًمقاىمع.سمٕمد اًمرصد يبٕملم قمٜمدٟم٤م و
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ٟمٕمفؿ: إذا . ٦مذم يمقن آظمر ُمٞمبو ٦مذم يمقن طمٞم ٦ماًم٘مٓمو ومٝمٜم٤مًمؽ أيمقان ُمبٕمددة، ٦مُمٞمبو ٦مطمٞماًمقاىمع 

 إيمفقان اعمبٕمفددة، يمفقن ُمفـ هفذهو هذه اًمٕمقاململ ُمـ ٤مقم ومبحٜم٤م اًمّمٜمدوق ورصدٟم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م

ف يمبف٤مب اًمبّمفٛمٞمؿ اًمٕمٔمفٞمؿ ٗمٞمد ُمٜمهذا اعمٕمٜمك اًمذي يذيمره سمقر ًمبٕمدد إيمقان حي٤مول أن يسبو

ًمٕمرض ٟمٔمري٦م سمديٚم٦م ختبٚمػ قمفـ اًمٜمٔمريف٦م اًمبفل ي٘مفدُمٝم٤م ا هلفل ذم   (M-theory)ذم ٟمٔمري٦م 

 أصؾ اًمٙمقن.

 ٟمب٤مت٩م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ:

اًمذي هذا اًمٙمب٤مب وهل اًمٜم٘مٓم٦م احل٤مؾمٛم٦م ذم اًم٘مسؿ إول ُمـ  اًمٜم٘مٓم٦م اًمس٤مدؾم٦م:

 وحت٘مؼ ا طمٙم٤مم، ٟمِم٠مة اًمٙمقنٟمسبٕمرض ومٞمف ٟمٔمري٦م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ذم أصؾ 

 .آٟمسج٤ممو

ٙمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ سمٕمد أن ىمدم ًمٜم٤م اعمٓم٤مًم٥م اًمس٤مسم٘م٦م قم٤مد ًمٞمٓمرح اًمس١مال اًمذي وم

ُمـ أيـ ضم٤مء اًمٙمقن؟ ويمٞمػ ضم٤مء؟ وهؾ اًمٙمقن ذم  : ٘م٤ملومـمرطمف ذم  سمداي٦م اًمٗمّمؾ إول، 

حـ ٘مؼ هذا آشم٘م٤من وآٟمسج٤مم ذم اًمٙمقن اًمذي ٟمحيوضمقده سمح٤مضم٦م إمم ظم٤مًمؼ؟ ويمٞمػ 

 صم صم٦م: اً وذم ُم٘م٤مم اجلقاب قمغم هذا اًمس١مال ذيمر أُمقر ٟمٕمٞمش ومٞمف؟ 

هق أن هذا اًمس١مال يٜمبٖمل أن يٓمرح قمغم قمٚماء اًمٗمٞمزي٤مء ومٝمؿ اًم٘م٤مدرون سمٕمد  إُمر إول:

شمٓمقر اًمٕمٚمؿ قمغم ا ضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمس١مال، وٓ يٜمبٖمل أن يٓمرح هذا اًمس١مال قمغم اًمٗمٚمسٗم٦م 

أضمقسم٦م ُم٘مٜمٕم٦م  ٜم٤مأن شمٕمٓمٞمقمغم ٤مًمٗمٚمسٗم٦م همػم ىم٤مدرة ومُم٤مشم٧م،  ٕن اًمٗمٚمسٗم٦م ىمد، وٓ قمٚماء اًمٗمٚمسٗم٦م

ضمقاب ًمبح٘مٞمؼ  سٚمؽ إؾمٚمقب اًمذي يُ : سم٠من قمغم هذه إؾمئٚم٦م، وهق هبذا أراد أن ي٘مقل

ٚمٞمس وماًمٕم٘مكم، أُم٤م إؾمٚمقب ، واعمٕمبٛمد قمغم احلس اًمٕمٚمٛملهق إؾمٚمقب  إؾمئٚم٦م اعمث٤مرة
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وٓ ٟمس٠مل ، إؾمئٚم٦موم٦م ضمقاب هذا ُمـ هٜم٤م يٜمبٖمل أن ٟمس٠مل اًمٗمٞمزي٤مء عمٕمر، صحٞمح٤مً  أؾمٚمقسم٤مً 

 اًمٗمٚمسٗم٦م.

ن اًمٗمٞمزي٤مء احلديث٦م شم٘مرر أٟمف مل يٙمـ هٜم٤مًمؽ رء ىمبؾ آٟمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ، إ إُمر اًمث٤مين:

ريخ يم٤من اجلسٞمؿ اًمذي وىمبؾ هذا اًمب٤م، ُمث ً  ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م 13 ،٤7مٟٓمٗمج٤مر اًمٕمٔمٞمؿ وضمد ىمبؾ وم

وضمد هذا اجلسٞمؿ واٟمٗمجر  سم٤مًم٘م٤مٟمقن ، ٟمٕمؿ .ىمبؾ هذا اجلسٞمؿ مل يٙمـ هٜم٤مك رءو اٟمٗمجر،

وشمٚمؽ اًم٘مقاٟملم احل٤ميمٛم٦م هل اًمبل ضمٕمٚم٧م ، ذم ُمسػمة اٟمٗمج٤مرهوضمدت ىمقاٟملم طم٤ميمٛم٦م و

ٗمل طم٤مًم٦م وماًمٙمقن يبحقل إمم هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمبل ٟمحـ ومٞمٝم٤م، ومٛمٜمِم٠م اًمٙمقن هق اًم٘م٤مٟمقن، 

اًم رء يقضمد ىم٤مٟمقن أدى إمم حتقل اًم رء إمم ضمسٞمؿ، صمؿ ىمقاٟملم ومجرت هذا اجلسٞمؿ، صمؿ 

قاٟملم وبٓم٧م اٟمٗمج٤مر هذا اجلسٞمؿ وضمٕمٚم٧م اًمٙمقن يبحقل ُمـ طم٤مًم٦م إمم طم٤مًم٦م وضمدت ىم

 أظمرى صمؿ وصؾ إمم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمبل هق قمٚمٞمٝم٤م.

قمـ طم٤مًم٦م اًم رء اًمبل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ىمبؾ اجلسٞمؿ  وإذا ؾم٠مًمٜم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

٦م سمحس٥م اًمٜمسبٞم٦م اًمٕم٤مُم: ويم٤مٟم٧م حمٙمقُم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن ومبحقًم٧م إمم اجلسٞمؿ ًمقضمدٟم٤م إضم٤مسم٦م شم٘مقل 

ٓ وضمقد ًم رء ذم اًمٗمْم٤مء اخل٤مزم ُمـ اجلسٞمات وا ؿمٕم٤مقم٤مت سمؾ يم٤من هٜم٤مًمؽ رء يسٛمك 

قمـ    شمقضمد ومٞمٝم٤م أوشم٤مر  ومْم ً وم تُمـ اجلسٞماُمٙمقٟم٦م ٦م ًمٞمس٧م ٟمٕمؿ: هذه اًمٓم٤مىم .سمٓم٤مىم٦م اًمٗمراغ

قمٚمٞمٝم٤م طم٤مًم٦م ُمـ اًمبٛمقضم٤مت  تآًمٙمؽموٟم٤مت واًمٗمبقٟم٤مت واًمؼموشمقٟم٤مت، صمؿ هذه اًمٓم٤مىم٦م ؾمٞمٓمر

ًمٙمٛمٞم٦م، وهذه اًمذسمذسم٤مت شمٜمب٩م حتدسم٤مت إجي٤مسمٞم٦م وأظمرى ؾمٚمبٞم٦م، وهذه شمسٛمك سم٤مًمذسمذسم٤مت ا

اًمبحدسم٤مت شمٜمب٩م ُم٤م يسٛمك سم٤مًمرهمقة اًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م، وسمٛمجرد طمدوث حتدب إجي٤ميب ذم رهمقة 

 10 ذم٤مقم٤مت ٘مشمبْمخؿ  اًمٗم (1)اًمٗمراغ اًمذي يسٛمك سم٤مًمٙم٤مذب

ضمزء ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، ومبّمبح سمحجؿ  42
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اًمذي يِمٙمؾ ٟمقاة اًمٙمقن ا وضمد اجلسٞمؿ إذ، وؿٞمن، وهذا يٕمٜمل أهن٤م حتقًم٧م إمم ضمسقاًمؼموشم

يبْمخؿ، وإذا شمْمخؿ يقضمد وم٢مذا اٟمٗمجر ، سمسببٝم٤م قاٟملم ومٞمٜمٗمجرومسقىل يٙمقن حمٙمقُم٤ًم سم٘م

 اًمٙمقن.

هٙمذا سمبس٤مـم٦م صقر ًمٜم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يمٞمػ ٟمِم٠م اًمٙمقن؟ وشمّمقر يم٤مشمب٤مه أن 

وضمقد  هذا اًمبّمقير يٗمل سم٤م ضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مال ُمـ أيـ ضم٤مء اًمٙمقن؟ ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم ومرض

ظم٤مًمؼ طمٙمٞمؿ ىم٤مصد أوضمد هذا اًمٙمقن؟ سمؾ ىم٤مٓ إذا ىمٞمؾ سمقضمقد إًمف طمٙمٞمؿ ىم٤مصد ؾمقىل شمب٘مك 

ؾمٞمٜمب٘مؾ اًمس١مال ُمـ اًمٙمقن إمم هذا اعمٙمقن اًمذي ىمٞمؾ إذ اعمِمٙمٚم٦م ىم٤متٛم٦م قمـ أصؾ اًمقضمقد، 

٢مذا مل ٟم٘مؾ أّن اًم٘م٤مٟمقن ! ومٝمق ُمـ أيـ ضم٤مء؟ومهق اًمٕم٤ممل اًم٘م٤مصد اًمِم٤مقمر اًمذي ومٕمؾ اًمٙمقن، 

اًمٜمٔمري٦م اًمبديٚم٦م  ٕن، سقىل يب٘مك اًمس١مال ىم٤متاً اًمذي هق اًم رء وم اًمٗمراغأوضمد اًمٙمقن ُمـ 

ومروٜم٤م  ٕٟمٜم٤م إذابب٘مل ا ؿمٙم٤مًمٞم٦م ىم٤متٛم٦م، وم، اًمٙمقن ىمبؾ اًمٙمقن أوضمد ًا هٜم٤مًمؽ ُمقضمقدشم٘مرر أن 

وهذه همٗمٚم٦م قمـ ُم طمٔم٦م  ؟هٛمـ أوضمدوم إًمٞمفسقىل ٟمٜم٘مؾ اًمٙم م وموضمقد رء ىمبؾ اًمٙمقن 

 ُم ك احل٤مضم٦م إمم اًمٗم٤مقمؾ.

ىمد اظمب٤مر  ىمد يزقمؿ اًمبٕمض أن إضم٤مسم٦م شمٚمؽ إؾمئٚم٦م هل أن هٜم٤مًمؽ إهل٤مً  " ٤مشمب٤من:ي٘مقل اًمٙم

وًمٙمـ إن يم٤مٟم٧م  ظمٚمؼ اًمٙمقن هبذه اًمٓمري٘م٦م، وُمـ اعمٕم٘مقل أن ٟمس٠مل ُمـ اًمذي ظمٚمؼ اًمٙمقن؟

ا ضم٤مسم٦م هل ا ًمف، ومسقىل يٜمحرىل اًمس١مال وطمس٥م سمؾ يٙمقن قمٛمـ ظمٚمؼ اهلل، ُمـ اعم٘مبقل 

يٕمرىل ذًمؽ  ٤مضم٦م خل٤مًمؼ ويسٛمك هذا اًمٙمٞم٤من إهل٤مً طمس٥م شمٚمؽ اًمرؤي٦م وضمقد يمٞم٤من ُم٤م، ًمٞمس سمح

سم٤مًمٕمٚم٦م إومم ًمٚمؼمهٜم٦م قمغم وضمقد اهلل، وٟمحـ ٟمزقمؿ ُمع ذًمؽ أن ُمـ اعمٛمٙمـ ا ضم٤مسم٦م قمـ شمٚمؽ 

 .(1)"إؾمئٚم٦م داظمؾ جم٤مل اًمٕمٚمؿ قمغم ٟمحق ظم٤مص ُمـ دون اؾمبحْم٤مر ٕي ىمقة رسم٤مٟمٞم٦م
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ضم٦م إمم ومرض ُمـ دون طم٤م ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦مصمؿ حتدث اًمٙمب٤مب قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمٓمقر اًمٙمقن سمٓمري٘م٦م 

وضمقد وم٤مقمؾ طمٙمٞمؿ، وذًمؽ سم٠من ي٘مدم اًمٙمقن ذم سمداي٦م ٟمِم٠مشمف ُمّمٗمقوم٤مت سمسٞمٓم٦م، صمؿ هذه 

اعمّمٗمقوم٤مت شمبٕم٘مد، وهٙمذا شمسبٛمر ذم اًمبٕم٘مٞمد إمم أن شمقضمد اًمّمٞمٖم٦م اعمٕم٘مدة اًمبل شمٜمب٩م هذا 

ومببٕمٞملم طم٤مًم٦م اسمبداتٞم٦م ، هذا يمؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ":٤من اًمٜمٔمؿ اعمقضمقد ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا، وًمذا ىم٤مل اًمٙم٤مشمب

ٜم٦م وم٢من شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم ؾمبقًمد ضمٞم ً سمٕمد ضمٞمؾ، اعمرسمع احلل اعمٕمزول أو اعمرسمٕم٤من احلٞم٤من ُمٕمٞم

 " إمم أن ي٘مقل:  "اعمبج٤مروان ؾمٞمٛمقشم٤من ذم اجلٞمؾ اًمب٤مزم ٕٟمف ًمٞمس ًمدهيؿ ُمرسمٕم٤مت جم٤مورة يم٤مومٞم٦م

وهٙمذا دواًمٞمؽ، ُمثؾ هذه اًمبِمٙم ت اعمبذسمذسم٦م  ومٗمل اجلٞمؾ اًمب٤مزم ؾمٞمٕمقد اًمٕمٛمقد ًمٞمّمبح صٗم٤مً 

 .(1)"(blinkers) قُمْم٤متشمسٛمك اًم

يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يزقمؿ أٟمف يٛمٙمـ أن يٜمِم٠م اًمٙمقن ُمـ اًم رء ُمـ ظم ل ، إذن

ىمقاٟملم طم٤ميمٛم٦م، صمؿ سمٕمد أن يبحقل إمم ضمسٞمؿ يٜمٗمجر وٛمـ ىمقاٟملم ويبٓمقر وٛمـ ىمقاٟملم ُمـ 

ٟمحـ ُمـ داظمؾ اًمٙمقن يٛمٙمـ أن ٟمّمقر سمداي٦م ًمٚمٙمقن ُمـ دون ودون طم٤مضم٦م إمم ومرض إًمف، 

 طم٤مضم٦م إمم ومرض ُمقضمقد ظم٤مرج قمـ اًمٙمقن يٙمقن وم٤مقمً  ًمٚمٙمقن.

يمقن  ٙمـ أن شمٕم٤مًم٩م اؾمببٕم٤مد اًمٕم٘مقل ًمقضمقديٛم ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة  إُمر اًمث٤مًم٨م:

ضمسٞمؿ ٕٟمف إذا يم٤من هٜم٤مًمؽ  ، ُمـ دون إرادةُمب٘مـ وحمٙمؿ هبذا اًمٜمحق اًمذي ٟمِم٤مهده ذم يمقٟمٜم٤م 

أن حيدث ُم٤م ذم يمقٟمٜم٤م ُمـ اشم٘م٤من وُمـ إطمٙم٤مم  واطمد واٟمٗمجر يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ُمـ اًمبٕمٞمد ضمداً 

ٓت يسببٕمد أن يقضمد صدوم٦م قمغم ٟمحق آشمٗم٤مق سمحس٤مب آطمبآت، وم٢من طمس٤مب آطمبا

 ٤مً هذا إذا يم٤من هذا اًمٙمقن يمقٟمو شم٘م٤مٟمف صدوم٦م ُمـ دون وضمقد ىمّمد وؿمٕمقر،هذا اًمٙمقن سم٢م

أُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م ٓ يقضمد يمقن و آٟمسج٤مم،و آشم٘م٤من ف، واشمٗمؼ ومٞمًا وضمد ُمـ ضمسٞمؿ واطمدواطمد
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قمدد  وٓ شمٜمبٝمل ( ُمـ أن إمم مخسلم ؾمٜم٦م ُمع شمٙمرار ذًمؽ) واطمد، سمؾ يقضمد سم يلم سم يلم

 ُمـ هذه إيمقان يمقنوم٢من اطمباًمٞم٦م أن يقضمد (، 500 10) حيبٛمؾ أٟمف يٕم٤مدل اًمذي إيمقان  

ع احلٞم٦م ًمـ يٙمقن سمٕمٞمًدا قمٜمد اًمٕم٘مؾ، ويٛمٙمـ أن واطمد ُمب٘مـ سمٜمحق ي٘مبؾ أن شمقضمد ومٞمف إٟمقا

ٚمق ومروٜم٤م وضمقد ٟم٘مٓم٦م شمبٕمد قمنمة أُمب٤مر ومٟم٘مرب ذًمؽ سمٛمث٤مل إقمٛمك اًمذي يرُمل اًمسٝم٤مم، 

وىمٚمٜم٤م ًمف ارم هذه   وؾمٝماً  ٤مً أقمٛمك ىمقؾم  ؾمؿ وأقمٓمٞمٜم٤م رضم ً 1وهل ٓ شمبج٤موز ذم ىمٓمره٤م 

ب ٤مٜمد اًمٕم٘مؾ سمحسقم اًمٜم٘مٓم٦م ذم رُمٞم٦م واطمدة سمٕمٞمد ضمداً اطمبال أن يّمٞم٥م وم٢من اًمٜم٘مٓم٦م، 

وًمق ، اطمبال أن يّمٞم٥م هذه اًمٜم٘مٓم٦م وم٢من ُمرة،  (500 10)آطمبآت، ًمٙمـ ًمق ضمٕمٚمٜم٤مه يرُمل 

 .ُمٕمف اًمقىمقع اًمٕم٘مؾز ًا جيقّ يمبػم اطمبآً ؾمقىل يٙمقن ذم ُمرة واطمدة 

ٚمـ ي٘مػ طمس٤مب آطمبال سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمبّمديؼ وموم٢مذا ىمٚمٜم٤م سمٜمٔمري٦م آيمقان اعمبٕمددة 

اعمبٕمددة قمغم ٟمحق آشمٗم٤مق واًمّمدوم٦م،  إيمقناعمب٘مـ، وٛمـ هذه  سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م وضمقد هذا اًمٙمقن

ذم يمب٤مسمف وهؿ ا ًمف،  (Clinton Richard Dawkins)٤مرد دويمٜمز ريبِم ُم٤م وفمٗمفوهذا 

صدوم٦م ُمـ  يرشمبط سمٙمٞمٗمٞم٦م وضمقد هذا آٟمسج٤مم اًمٕمٔمٞمؿ اعمقضمقد ذم يمقٟمٜم٤م ومٝمق واضمف إؿمٙم٤مًٓ 

قمٜمٍم اًمزُم٤من ؾمقىل يٙمقن اعمسببٕمد إذا أدظمٚمٜم٤م  ن ىمّمد وُمـ دون إرادة ومذيمر أٟمٜم٤م :دو

ذم ُم٤مت٦م ؾمٜم٦م، ىمد حت٘مؼ ٚمق يم٤من اًمٕم٤ممل وماًمٕم٘مؾ،  ٤ًم قمٜمدسمحس٤مب آطمبال ًمٞمس ُمسببٕمًدا وىمريب

ُمٚمٞم٤مر  13 قمغم  قمٛمرهيزيد ومٛمـ اًمبٕمٞمد أن يبٗمؼ وضمقد هذا آشم٘م٤من ذم ُم٤مت٦م ؾمٜم٦م، وًمٙمـ اًمٕم٤ممل 

ومٞمف اًمذي اٟمٗمجر وشمبٓمقر  اًمٕم٘مؾ أن يبٓمقر اجلسٞمؿٓ يسببٕمد ذم هذه اعمدة اًمٓمقيٚم٦م و ؾمٜم٦م،

وشمّمؾ إٟمقاع احلٞم٦م اًمبل شمٕمٞمش ذم هذا اًمٙمقن إمم  ،اًمذي ٟمحـ ومٞمفاًمٙمقن إمم ٞمّمؾ ًماحلٞم٤مة 

 ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف.
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هذا ُم٤م ذيمره يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُم٘م٤مم اجلقاب قمغم اًمس١مال ُمـ أيـ ضم٤مء اًمٙمقن؟ 

ّمٓمدم ُمع ىمقاقمد ويمٞمػ حتقل اًمٙمقن إمم ُم٤م حتقل إًمٞمف ُمـ اشم٘م٤من واٟمسج٤مم ُمـ دون ان ٟم

 طمس٤مب آطمبال اًمري٤ميض.
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ووىمٗمٜم٤م قمغم ، شمٕمرومٜم٤م ذم اًم٘مسؿ اًمس٤مسمؼ قمغم اخلٓمقط اًمٕم٤مُم٦م ًمٙمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

طم٤مضم٦م إمم اًمٙمقن ُمـ دون وضمقد ختري٩م وهل إُمٙم٤مٟمٞم٦م ، ومٞمف اًمٜمبٞمج٦م اًمبل اٟمبٝمك إًمٞمٝم٤م اًمٙم٤مشمب٤من

 وضمقد وم٤مقمؾ قمٜمده ىمدرة وقمٚمؿ وإرادة وسم٤مظمبٞم٤مره أوضمد اًمٙمقن.ومرض 

ويٛمٙمـ أن ٟمسجؾ قمغم ُم٤م شم٘مدم ذم يمب٤مب ، ٟمٜم٤مىمش ُم٤م شم٘مدم ذم اًم٘مسؿ إولو هٜم٤م ؾمقىل 

شمبلم قمٛمؼ اًمٜمٔمري٦م اًمّمحٞمح٦م اًمبل يٓمرطمٝم٤م  اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ جمٛمققم٦م ُمـ اعم طمٔم٤مت

 :وُمـ هذه اعم طمٔم٤مت  ،ا هلٞمقن وهِم٤مؿم٦م ٟمٔمري٦م اعمٚمحد ذم يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

 دقمقى ُمقت اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمسٗمل :

 ُم٤م هق أصؾ اًمٙمقن؟: ن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ـمرح اًمس١مال اًمب٤مزم إ: اعم طمٔم٦م إومم

صمؿ شمٓمقر ، رء ٓ ُمـ سمدأ  ُمـ ذاشمفهؾ هٜم٤مك قمٚم٦م ىم٤مدرة قم٤معم٦م أوضمدت هذا اًمٙمقن أو اًمٙمقن 

٘م٤مل اًمٙم٤مشمب٤من: وم بل هق قمٚمٞمٝم٤م أن؟ُمـ ظم ل جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم إمم أن وصؾ إمم اهلٞمئ٦م اًم

، وذم هذا إؿم٤مرة إمم رومض ىمد ُم٤مشم٧مقمغم اًمٗمٚمسٗم٦م ٕهن٤م هذا اًمس١مال ٓ يٜمبٖمل أن يٓمرح 

يٜمبٖمل أن ٟمٓمرح هذا هلذا إؾمٚمقب اًمذي شمٕمبٛمد قمٚمٞمف اًمٗمٚمسٗم٦م وهق إؾمٚمقب اًمٕم٘مكم، 

ف اًمٗمٞمزي٤مء ذم ٕن اعمٜمٝم٩م اًمذي شمٕمبٛمد قمٚمٞم، اًمس١مال قمغم اًمٗمٞمزي٤مء وُم٤م اٟمبٝم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمٔمري٤مت

 ٟمٔمري٤مهت٤م هق اعمٜمٝم٩م اجلدير سم٤مًمث٘م٦م وآقمباد، وهذا اًمٙم م ومٞمف قمدة أظمٓم٤مء:

 اًمبداظمؾ سملم ُمس٤متؾ اًمٕمٚمقم:

هق أن اًمس١مال قمـ رضورة وضمقد قمٚم٦م أومم واضمب٦م ذم وضمقده٤م هل اًمبل  اخلٓم٠م إول:

٤مء شمبح٨م قمـ ٤مًمٗمٞمزيومًمٙمل ٟمبح٨م قمٜمف ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء،  ٤مً ومٞمزي٤متٞمّ  أوضمدت اًمٙمقن، ًمٞمس ؾم١مآً 

اًمٔمقاهر اعم٤مدي٦م وحت٤مول ُمٕمروم٦م اًم٘مقاٟملم اًمبل سمسببٝم٤م شمٜمب٩م هذه اًمٔمقاهر، واًمبل هل سمدروه٤م 
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وإٟما هل ، ٚمٞمس٧م اًم٘مقاٟملم وضمقدات ُمسب٘مٚم٦م قمـ اعم٤مدةومشمٜمب٩م سمسب٥م اظمب ىل ـمبٞمٕم٦م اعم٤مدة، 

وٛمـ أٟمقاع ُمبٕمددة، ومٚمٞمس ُمـ ٤م ُم٘مبْمٞم٤مت حتّمؾ سمسب٥م اظمب ىل ـمبٞمٕم٦م اعم٤مدة وشمٚمقهن

صمؿ ٟمٗمرض اًمٕمٚم٦م ، ٟمس٠مل قمـ قمٚم٦م اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف ُمـ ُم٤مدة شم٘مقُمف ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء اًمّمحٞمح أن

 .ؿمٞمئ٤ًم ٓطم٘م٤ًم وضمقدًا قمغم حت٘مؼ ٟمٗمس اعم٤مدة

قمٚمؿ ُمٕمٜمل سم٤مًمٔمقاهر  ٕٟمف اًمٗمٞمزي٤مء قمٚمؿ يبدأ سمٕمد إصمب٤مت اًمقضمقد اعم٤مدي،  وسمٕمب٤مرة أظمرى :

اًمٗمٞمزي٤مء، وم  سمد ذم بح٨م وم٠موًٓ ٟمثب٧م اعم٤مدة صمؿ سمٕمد ذًمؽ يبدأ اًم، ومٞمٝم٤موشمبِمٙمؾ اًمبل شمبٛمقج 

ٕمٜمل سم٤محلدي٨م قمـ وهق اعم، ُمـ وضمقد قمٚمؿ آظمر ؾم٤مسمؼ قمغم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء يثب٧م ًمٜم٤م اعم٤مدة

اًمٕمٚمؿ أظمر اًمس٤مسمؼ قمغم اًمٗمٞمزي٤مء ف وهق اًمذي يثب٧م ًمٜم٤م وضمقد  ا صمب٤مت اًمقضمقدي، وهذا

ٝمدة اًمبح٨م أصؾ إصمب٤مت اعم٤مدة ًمٞمس داظمً  ذم قمو إذا يم٤من اعمٕمٜمل سم٢مصمب٤مت أصؾ اعم٤مدة  اعم٤مدة ف

اًمبح٨م قمٝمدة  ظم٤مرضم٤ًم قمـقمـ وضمقد قمٚم٦م وضمقد اعم٤مدة ومسقىل يٙمقن اًمبح٨م اًمٗمٞمزي٤متل، 

واًمٕمٚمؿ اًمذي يبح٨م قمـ إصمب٤مت قمٚم٦م وضمقد اعم٤مدة ، وداظم ً ذم قمٝمدة اًمٕمٚمؿ اًمس٤مسمؼ اًمٗمٞمزي٤متل،

٤مًمٗمٚمسٗم٦م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي يبح٨م قمـ ومومٞما إذا يم٤من وضمقد اعم٤مدة حيب٤مج إمم قمٚم٦م هق اًمٗمٚمسٗم٦م، 

ٕمرومٜم٤م إطمٙم٤مم اًمبل شمثب٧م ًمٚمٌمء ُمـ طمٞم٨م هق شمريد أن وم٠مسمح٤مصمف شما هق ُمقضمقد، اًمقضمقد سم

 ٤مً سمٕمٜمقان يمقٟمف ؾم٤ميمٜمأو ُم٤مدة، ٤ًم أو إؿمٕم٤مقم أو ُمقضمقد، ُمـ دون أن يبٕمٜمقن سمٕمٜمقان يمقٟمف ضمسٞماً 

بح٨م قمـ إطمٙم٤مم اًمث٤مسمب٦م ًمٚمقضمقد ُمـ طمٞم٨م هق  يم٤مٕص٤مًم٦م واًمقطمدة، ومٝمل شم، حريم٤مً أو ُمب

اًمٕمٚمؿ اعمٕمٜمل سمدراؾم٦م وهل آٟم٘مس٤مم إمم ذهٜمل وظم٤مرضمل، و آٟم٘مس٤مم إمم واضم٥م وممٙمـ،و

وصمبقت  حت٘مؼ اًمقضمقدومببح٨م قمـ أن قاضم٥م ومٞما إذا يم٤من هٜم٤مك حت٘مؼ ًمٚمقضمقد، اًموضمقد 

يم٤من هٜم٤مًمؽ ُمقضمقد  وهل شم٘مرر أٟمف إذا  أم ٓ ؟ يسبٚمزم أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ واضم٥ماًمقاىمٕمٞم٦م هؾ 

 ، وهل ٓ حتب٤مج إمم قمٚم٦مقملم ذاهت٤م، اًمٕمٚم٦م  وضمقد ، ٝمذا اعمقضمقد اعمٛمٙمـ ًمف قمٚم٦م شم٘مقُمفممٙمـ وم
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هذا احلٙمؿ ٓ يبح٨م قمٜمف ذم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء وٓ ذم قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء وٓ ذم قمٚمؿ ، وٕهن٤م رضوري٦م

 ٞم٤مت، وإٟما يبح٨م قمٜمف ذم اًمٗمٚمسٗم٦م.اًمري٤مو

ٓ؟ ومٗمل  وأن هذه اًمٕمٚم٦م واضمب٦م ذم وضمقده٤م أم، إذا أردٟم٤م أن ٟمٕمرىل هؾ ًمٚمٙمقن قمٚم٦مو

 ؟أم ٓ ممٙمـو ّن اًمقضمقد هؾ هق يٜم٘مسؿ إمم واضم٥مقمـ أٟمريد أن ٟمبٕمرىل ٟمحـ احل٘مٞم٘م٦م 

واًمقاضم٥م قمٚم٦م هذا اًمٕم٤ممل اًمبل ، واعمٛمٙمـ هق اًمٕم٤ممل اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف سمجٛمٞمع أضمزاتف 

ي٘م٤مسمؾ ذًمؽ اًم٘مقل واًمٗم٤مقمؾ هلذا اًمٙمقن، وهق  واضم٥مومٝمٜم٤مك ، ًمٕمدمأوضمدشمف وأظمرضمبف ُمـ ا

ـ، ّٕن ومٞمف أُم٤مرة ا ُمٙم٤من واًمذي هق ممٙم، وم٘مطاًمٙمقن اعمبٖمػم واعمبجدد هق ُمقضمقد ُم٤م  سم٠من 

ُمـ أٟمف وما ذيمره اًمٙم٤مشمب٤من  أوضمد ٟمٗمسف أو وضمد سم  ؾمب٥م! هق، و٤ًم ٓ ُمـ رءطم٤مدصم ومٞمٙمقن

 قمغم قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء يم م ظم٤مـمئ ًمٞمس يم ُم٤مً  ( أصؾ قمٚم٦م اًمٙمقن)يٜمبٖمل أن ٟمٓمرح اًمس١مال قمـ 

 وهق:، آظمر ظمٓمف٠مُ هذا  ُمس٤متؾ اًمٕمٚمقم، وُمٜمِم٠م اخلٓم٠م  سملم  شمداظم ً  وم٢من ومٞمف ، ُمسب٘مٞماً 

 همٞم٤مب ُمٗمٝمقم اًمٕمدم اًمّمحٞمح:

يبدو أّن ُم١مًمٗمل اًمٙمب٤مب ٓ يٕمروم٤من ُمٗمٝمقم اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم، وم٢من : اخلٓم٠م اًمث٤مين 

وىمبؾ اجلسٞمؿ ٓ يقضمد رء، ، ىمبؾ آٟمٗمج٤مر يقضمد ضمسٞمؿذيمرا أٟمف  اعم١مًمٗملم ذم اًمبداي٦م 

عمٙم٤من، وم٘مبؾ ٝمٜم٤مًمؽ ٓ رء، ٕٟمف ٓ يقضمد زُم٤من وٓ ُمٙم٤من، واًمقضمقد يب٘مقم سم٤مًمزُم٤من واوم

ٓ يقضمد رء ًمٕمدم اًمذي اٟمٗمجر  ٟمٗمسف آٟمٗمج٤مر اًمٜم٤مؿمئ ُمـ اجلسٞمؿ وىمبؾ وضمقد اجلسٞمؿ

إّن  ": ىم٤مل اعم١مًمٗم٤من وسم٤مًمب٤مزم يٙمقن اًمس١مال قمـ قمٚم٦م اًمقضمقد سم  ُمٕمٜمك. ُمٙم٤من،و وضمقد زُم٤من

إدراك أّن اًمزُمـ يسٚمؽ يم٤مدّم٤مه آظمر ًمٚمٛمٙم٤من يٕمٜمل أن اعمرء يٛمٙمٜمف اًمبخٚمص ُمـ ُمِمٙمٚم٦م أّن 

ًمف سمداي٦م، سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمِم٤مهب٦م ٟمٗمسٝم٤م اًمبل ختّٚمّمٜم٤م هب٤م ُمـ طم٤موم٦م اًمٕم٤ممل. ًمٜمٗمؽمض أّن سمداي٦م اًمزُمـ 
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اًمٙمقن يم٤مٟم٧م ُمثؾ اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب ًمألرض، طمٞم٨م شمٚمٕم٥م ظمٓمقط اًمٕمرض دور اًمزُمـ. ومٙمٚما 

ادمف ؿمخص ؿمآً، وم٢مّن دواتر اًمٕمرض اًمث٤مسمب٦م اًمبل متثؾ طمجؿ اًمٙمقن ؾمببٛمّدد. ؾمٞمبدأ اًمٙمقن 

ـّ اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب ؾمٞمِمبف مت٤مًُم٤م أي ٟم٘مٓم٦م أظمرى. قمٜمدُم٤م ٟمس٠مل يمٜم٘مٓم٦م قمغم اًم٘مٓم٥م  اجلٜمقيب، ًمٙم

ُم٤مذا طمدث ىمبؾ سمداي٦م اًمٙمقن ؾمٞمّمبح اًمس١مال سم  ُمٕمٜمك، ٕٟمف ٓ يقضمد رء ضمٜمقب اًم٘مٓم٥م 

، ؾمبب٘مك ىمقاٟملم اًمٓمبٞمٕم٦م هل ٟمٗمسٝم٤م قمٜمد اًمّمقرة وم٢مّن اًمزُمٙم٤من ًمٞمس ًمف طمدوداجلٜمقيب. ذم هذه 

وسمٓمري٘م٦م مم٤مصمٚم٦م، قمٜمدُم٤م جيٛمع اعمرء اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمسبٞم٦م  اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب يما ذم أُم٤ميمـ أظمرى

ُمع ٟمٔمري٦م اًمٙمؿ، ؾمٞمّمػم اًمس١مال قمّا طمدث ىمبؾ سمداي٦م اًمٙمقن سم  ُمٕمٜمك. إّن هذه اًمٗمٙمرة سم٠مّن 

 اًمبقاريخ جي٥م أن شمٙمقن أؾمٓمح٤ًم ُم٘مٗمقًم٦م إؾمٓمح دون طمدود شمسّٛمك ذط اًم طمدي٦م.

اًمٙمقن ٓ سمد أٟمف ئمؾ ُمقضمقًدا داتًا  قمغم ُمدار ىمرون اقمب٘مد اًمٙمثػمون، وُمٜمٝمؿ أرؾمٓمق، أنّ 

ًمٞمبجٜمّبقا ىمْمٞم٦م يمٞمػ شمؿ إٟمِم٤مؤه. وىمد اقمب٘مد آظمرون أّن ًمٚمٙمقن سمداي٦م واؾمبخدُمقا ذًمؽ يمج٦م 

قمغم وضمقد اهلل. إّن إدراك أّن اًمزُمـ يسٚمؽ ُمثؾ اعمٙم٤من ي٘مّدم سمدي ً ضمديًدا، ومٝمق يزيؾ 

٦م اًمٙمقن يم٤مٟم٧م حمٙمقُم٦م سم٘مقاٟملم آقمؽماض اًم٘مديؿ سم٠من ًمٚمٙمقن سمداي٦م، ًمٙمٜمّف يٕمٜمل أيْم٤ًم أّن سمداي

 .(1) "اًمٕمٚمؿ وأن اًمٙمقن ًمٞمس سمح٤مضم٦م ًم ٟمٓم ق سمٛمٕمروم٦م إًمف ُم٤م

وًمٙمـ يٛمٙمـ ، وهذا اًمٙم م واوح ذم سمٞم٤من أن اًمٙمقن ىمبؾ آٟمٗمج٤مر قمدم وهلذا ًمف سمداي٦م 

ختري٩م سمداي٦م اًمٙمقن اعمسبقىم٦م سم٤مًمٕمدم ُمـ ظم ق ىمقاٟملم اًمٕمٚمؿ! ومٝما ي٘مرران ذم سمداي٦م يم ُمٝما 

سمٕمد  وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م ومنوا اًمٕمدم سمبٗمسػم همػم صحٞمح  وم٘مد ذيمرا ، ٤من ُمٕمدوُم٤مً أن اًمٙمقن يم

 ٓ يقضمد  ٤مًمٗمراغ اعمٓمٚمؼ ًمٞمس قمدُم٤مً ومسمٜم٤مء قمغم اًمٜمسبٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ يقضمد قمدم ُمٓمٚمؼ، أٟمف ذًمؽ 

ٕمدم، ٕهن٤م ًمٞمس٧م ٝم٤م سم٤مًمٕمؼم قمٜميقضمد أُمقر ُمبح٘م٘م٦م وًمٙمـ ٟمُ طمٞم٨م ، رء، وإٟما قمدم ٟمسبل ومٞمف 

                                                           

 . 163ف اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ص  1
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ومٝمٜم٤مًمؽ وضمقد وًمٙمـ هذا اًمقضمقد قمدم ًمٚمجسٞمات قمدم  ضمسٞمات وًمٞمس٧م إؿمٕم٤مقم٤مت،

ومٝمق ُمٜمسقب إمم اجلسٞمؿ ،ل ُمٓمٚمؼ وإٟما قمدم ٟمسبقمدم ًمٞمس هٜم٤مك و ًمإلؿمٕم٤مقم٤مت،

 ًمٓم٤مىم٦م اًمبل شمسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمذسمذسم٤مت،شمقضمد ا طمٞم٨م وم٘مبؾ آٟمٗمج٤مر يقضمد رء،  وا ؿمٕم٤مع.

وهذه اًمبحدسم٤مت وهذه اًمذسمذسم٤مت شمٜمب٩م ًمٜم٤م سمٗمٕمؾ ىمقاٟملم حتدسم٤مت إجي٤مسمٞم٦م وحتدسم٤مت ؾمٚمبٞم٦م، 

وومؼ جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم  هذه اًمبحدسم٤مت ا جي٤مسمٞم٦م ُمبك ُم٤م حت٘م٘م٧م أيْم٤مً و شمٜمب٩م ًمٜم٤م اجلسٞمؿ،

ضمزء ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، وشمبحقل إمم ضمسٞمؿ، صمؿ سمسب٥م   42 10 شمبْمحؿ اًمٗم٘م٤مقم٦م ذم و ،وم٘م٤مقم٦م يبح٘مؼ 

ن وهذا يدل قمغم أ، جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم يٜمٗمجر اجلسٞمؿ ويبح٘مؼ هذا اًمٙمقن اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف

وهق قمب٤مرة ُمٗمٝمقم اًم رء اًمذي ىمدُمف اعم١مًمٗم٤من قمب٤مرة قمـ قمدم اجلسٞمات وآؿمٕم٤مقم٤مت 

ٛمـ اخلٓم٠م أن ٟم٘مقل ُم٤م ٓ وموضمقد أؿمٞم٤مء أظمرى شمبحقل ومٞمقضمد اًمٙمقن، وهٜم٤م ُمٙمـ اخلٚمؾ، قمـ 

ُمـ اخلٓم٠م و ،ًمف حت٘مؼُم٤م مل يٙمـ ضمسٞمًا أو إؿمٕم٤مقم٤م ومٝمق ٓ و زُم٤من ًمف وٓ ُمٙم٤من ًمف ومٝمق ُمٕمدوم،

ومٝمق ىمد وضمد  ُمٙم٤منو ىمبؾ أن يبح٘مؼ وىمبؾ آٟمٗمج٤مر ًمٞمس ًمف زُم٤من ؿاجلسٞمأن ٟم٘مقل طمٞم٨م إن 

 ىمقل ذًمؽ يدل قمغم وضمقد ظمٚمؾ ذم شمّمقر ُمٗمٝمقم اًمقضمقد وُمٗمٝمقم اًمٕمدم،وم٢من رء، ٓ ُمـ 

ٟمٗمنه، صمؿ ٟم٘مػ ىمٚمٞمً  قمٜمد ُمٗمٝمقم و قمٜمد ُمٗمٝمقم اًمقضمقد ًمٙمل يبْمح ذًمؽ ٟم٘مػ ىمٚمٞم ً و

 ٘مّمد ُمٜمف؟ُم٤م يُ سمٞم٤من  اًمٕمدم وٟمح٤مول

 واًمٕمدم: ُمٗمٝمقم اًمقضمقد

يٕمٜمل اًمبح٘مؼ اًمٓم٤مرد ًمٚمٕمدم، ومٙمؾ ُمـ يم٤من ًمف حت٘مؼ ويٓمرد ومٝمق : ُمٗمٝمقم اًمقضمقدأُم٤م 

٤مًمزُم٤من ًمٞمس ُم٘مقًُم٤م ومأو مل يٙمـ،  زُم٤مٟمٞم٤مً  ؾمقاًء يم٤من وضمقداً ، اً اًمٕمدم قمـ ذاشمف يسٛمك ُمقضمقد

عمٗمٝمقم اًمقضمقد واًمبح٘مؼ، واًم٘مقل سم٠من اًمقضمقد يب٘مقم سمٛمٗمٝمقم اًمزُم٤من سمحٞم٨م إذا يم٤من اعمٗمٝمقم 
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ٜمحـ ٟمدرك أن ُمٗمٝمقم ومٓ يٜمٓمبؼ قمٚمٞمف ُمٗمٝمقم اًمقضمقد ىمقل سم  دًمٞمؾ وٓ ؿم٤مهد،  ٤مً ًمٞمس زُم٤مٟمٞم

أي يما يٜمٓمبؼ قمغم اًمزُم٤مين ُمـ دون ًمزوم اًمبٜم٤مىمض أو ، اًمقضمقد يٜمٓمبؼ قمغم همػم اًمزُم٤مين

محؾ  و ًمق ومروٜم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م وضمقد ُمقضمقد ٓ زُم٤مين، وم٢مٟمف قمغم شم٘مدير وضمقده و قم٘مٚمٞم٦م،اؾمبح٤مًم٦م 

أي ًمقن ُمـ أًمقان اًمبٜم٤مىمض، ويم٤من اًمٗم ؾمٗم٦م ذم اًم٘مدم ي٘مٞمٛمقن  ك ذا اًمقضمقد قمٚمٞمف ٓ يسببٓمـ

، سما هق وضمقد وهق أن ُمـ اعمقضمقدات اًمزُم٤من ًمٚمقضمقد دًمٞم ً قمغم أن اًمزُم٤من ًمٞمس ُم٘مقُم٤مً 

، ٕٟمف ًمق يم٤من ذًمؽ ًمٚمزم اًمبسٚمسؾ، ٕٟمف ُمـ ُمقضمقدات قم٤معمٜم٤م، ويسبحٞمؾ أن يٙمقن ًمف زُم٤من

ًمقضمقد اًمزُم٤من زُم٤من ٟمٜم٘مؾ اًمٙم م إمم هذا ٚمق يم٤من ومومٝمق سمٕمد راسمع ذم يمؾ هذه إضمس٤مم، 

ٕن   ٝمق ُمقضمقد، وم٢مذا ىمٞمؾ هق ُمب٘مقم سم٤مًمزُم٤من أيْم٤مً وماًمزُم٤من اًمذي هق زُم٤من ًمقضمقد اًمزُم٤من، 

ٟمٜم٘مؾ اًمٙم م إمم زُم٤من و اًمقضمقد ٓ يٜمٗمؽ قمـ اًمزُم٤من، ؾمقىل يٙمقن ًمزُم٤من اًمزُم٤من زُم٤من،

 زُم٤من اًمزُم٤من .. وهٙمذا ٟمذه٥م إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م.

دًمٞمؾ قمغم أن اًمقضمقد ٓ يٜمحٍم ذم اًمقضمقد اًمزُم٤مين،  قد ًمٞمس زُم٤مٟمٞم٤مً ومٙمقن اًمزُم٤من اعمقضم

ٓ و ذم اًمزُم٤من،  وٟمحـ ًمسٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم هذا آؾمبدٓل قضمقد اًمذي يٙمقن واىمٕم٤مً أي اعم

أّن  ٤مء اًمٗم ؾمٗم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمدرك سم٤مًمبداه٦ميرضٟم٤م قمدم صح٦م هذا آؾمبدٓل اًمذي يذيمره ىمدُم

ٟمٕمؿ:  .ٚمٕمدم، وهذا اًمبح٘مؼ ٓ يب٘مقم سمٙمقٟمف زُم٤ميٜم٤مً ُمٗمٝمقم اًمقضمقد ًمٞمس إّٓ اًمبح٘مؼ اًمٓم٤مرد ًم

ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل شم٘مقم ُمٗمٝمقم اًمبح٘مؼ سم٤مًمزُم٤من سمحٞم٨م ٓ ، ٤مً بح٘مؼ زُم٤مٟمٞمىمد يٙمقن سمٕمض اعم

 .قمـ اًمزُم٤من ويٙمقن ذًمؽ اًمٌمء ظم٤مرضم٤مً ، ٟمبٕم٘مؾ أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ حت٘مؼ ًمٌمء

قم سم٤مًمزُم٤من ذم ُم٘م٤مم واًمٚمٓمٞمػ ذم إُمر أٟمٜم٤م ًمسٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم اًمؼمهٜم٦م قمغم أن اًمقضمقد ٓ يب٘م

 ؾ اًمٙمقند ُمراطمٕن اعم١مًمٗملم يٕمؽموم٤من سم٠من اًمزُم٤من ًمف سمداي٦م سمٕم، ٟم٘مد يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

   ومٝمٜم٤مًمؽ وضمقد وًمٞمس صمؿ زُم٤من.، اًمس٤مسم٘م٦م قمغم آٟمٗمج٤مر
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اعمقضمقدات اًمزُم٤مٟمٞم٦م ؾمقىل يٙمقن ُم٤م ذيمره  ذم  إذا يم٤من ُمٗمٝمقم اًمبح٘مؼ أقمؿ ُمـ اًمبح٘مؼو 

طمٞم٨م ٓ يقضمد زُم٤من  يزقمؿ أٟمفٕن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ، يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ظم٤مـمئ٤مً 

سمقضمقد )اًمٓم٤مىم٦م اًمبل وهذا ف ُمع ُمٜم٤مىمْم٦م إقمراىل وم  يقضمد رء، ، وُمٙم٤من ىمبؾ آٟمٗمج٤مر

اًمبحدسم٤مت ؾمٚمبٞم٦م، واًمٗم٘م٤مقم٤مت( و شمسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمذسمذسم٤مت، واًمذسمذسم٤مت واًمبحدسم٤مت ا جي٤مسمٞم٦م

ع ذًمؽ يٙمقن هٜم٤مك رء، ٕن وُم، ىمد ٓ يٙمقن هٜم٤مًمؽ زُم٤من وٓ ُمٙم٤من ف خمدوش سم٠مٟمف 

ومٜمٗمل ، سم٤مًمزُم٤منُمٗمٝمقم اًمٌمء اًمذي هق ُمس٤موق عمٗمٝمقم اًمقضمقد وعمٗمٝمقم اًمبح٘مؼ ٓ يب٘مقم 

ٟمٗمل اًمٕم٤مم اًمذي هق ُمٓمٚمؼ اًمبح٘مؼ، ُمٜمف اًمقضمقد اًمزُم٤مين اًمذي هق ٟمٗمل ًمٚمخ٤مص ٓ ي زم 

، اعمٓمٚمؼم اًمٕمد (ٓ رء) ىم٤مٓ ٟمحـ ٓ ٟم٘مّمد ُمـ  قمٜمدُم٤م وهذا ُم٤م اقمؽمىل سمف اعم١مًمٗم٤من ومٞما سمٕمد 

ٙمـ ٓ يٙمقن قمغم هذا وًم، وإٟما ٟم٘مّمد قمدم وضمقد اجلسٞمات وقمدم وضمقد ا ؿمٕم٤مقم٤مت

قمٜمدُم٤م ٟمس٠مل ُم٤مذا طمدث ىمبؾ سمداي٦م اًمٙمقن ؾمٞمّمبح اًمس١مال سم  ُمٕمٜمك، ٕٟمف ٓ  ": ُمٕمٜمك ًم٘مقهلا

، ؾمبب٘مك اًمّمقرة وم٢مّن اًمزُمٙم٤من ًمٞمس ًمف طمدوديقضمد رء ضمٜمقب اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب. ذم هذه 

ٟمٗمسٝم٤م قمٜمد اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب يما ذم أُم٤ميمـ أظمرى وسمٓمري٘م٦م مم٤مصمٚم٦م، قمٜمدُم٤م  ىمقاٟملم اًمٓمبٞمٕم٦م هل

جيٛمع اعمرء اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمسبٞم٦م ُمع ٟمٔمري٦م اًمٙمؿ، ؾمٞمّمػم اًمس١مال قمّا طمدث ىمبؾ سمداي٦م 

 .فٟمقوح هذا ف إن ؿم٤مء اهلل وؾمقىل  "اًمٙمقن سم  ُمٕمٜمك.

 اًمثبقتو اًمِمٞمئٞم٦مٛمٗمٝمقم اًمبح٘مؼ هق ومومٝمق اعم٘م٤مسمؾ عمٗمٝمقم اًمبح٘مؼ، : وأُم٤م ُمٗمٝمقم اًمٕمدم

ف ذم  ٓ يقضمدأٟمف اًمٗم ؾمٗم٦م ذيمر اًم حت٘مؼ، هلذا و م هق اًم ؿمٞمئٞم٦مُمٗمٝمقم اًمٕمدو ا جي٤مب،و

طمبك اعمٗمٝمقم اًمذي ٟمحٛمٚمف قمـ اًمٕمدم  هق رء ، و(قمدم )رء اؾمٛمف  احل٘مٞم٘م٦م  وسم٤مًمدىم٦م ف 

ُمقضمقد ذم قم٤ممل اًمذهـ، خيؽمقمف اًمذهـ وجيٕمٚمف ُمرآة طم٤ميمٞم٦م حتٙمل قمـ اًمٕمدم اًمذي يٗمرض ًمف 

اًمذهـ اًمبنمي قمٜمده ىمدرة ظم٤مص٦م وهل ىمدرة إجي٤مد اعمٗم٤مهٞمؿ و ٘مؼ ذم وقم٤مء آقمبب٤مر،حت
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إذا مل ٟمدرك اًمقضمقد ٟمٕمبؼم قمدم إدراك  ف  ذم احل٘مٞم٘م٦مف ٟمحـ وطم٤ميمٞم٦م قمـ اخل٤مرج، ٝم٤م وضمٕمٚم

اًمقضمقد إدرايًم٤م ًمٚمٕمدم، ومٜم٘مقل أدريمٜم٤م قمدم اًمٌمء، وهذا أُمر ٟمحـ ٟم٘مقم سمف سمٕمٗمقي٦م طمبك ذم 

سمّمدي٘مف، وم٢مذا مل ير صدي٘مف،  إذا ذه٥م أطمدٟم٤م إمم طمدي٘م٦م ًمٙمل يٚمب٘مل  ً ٛمثوم، طمٞم٤مشمٞمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م

ومل ير ، قضمقداعمومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م مل جيده همػم ، أو رأيبف مل حيرض وضمدشمف همػم ُمقضمقد  ي٘مقل:

وًمٙمـ سمٕم٘مٚمف اقمبؼم قمدم إدراك ومل ير اًمقضمقد مل جيد اًمقضمقد، ا ٟموإ، سمٕمٞمٜمف )ؾمٚم٥م احلْمقر (

 أوٗمك قمغم اًم وضمقد ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمقضمقد،، وقمبؼم اًم ؿمٞمئٞم٦م ؿمٞمئٞم٤مً وم٤مًمٚمٕمدم،  ٤ًم اًمقضمقد إدرايم

وقمغم هذا يٙمقن ُم٤م ذيمره اًمٙمب٤مب ُمـ أّن اًمٙمقن ىمبؾ  أقمٓم٤مه طمٙمؿ ٟم٘مٞمْمف وهق اًمبح٘مؼ،و

إذا يم٤من : وسمٕمب٤مرة صم٤مٟمٞم٦م. وإٟما يم م ومٞمف ُمس٤محم٦م، اجلسٞمؿ ٓ رء، ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس يم ًُم٤م دىمٞمً٘م٤م

يقضمد ٓ و، إؿمٞم٤مء ىمبؾ اجلسٞمؿ ُم٤م يم٤مٟم٧م ُمبح٘م٘م٦مإن : ليمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يريد أن ي٘مق

 ذسمذسم٤متو ُم٤م ذيمره سمٕمد ذًمؽ ُمـ وضمقد ـم٤مىم٦مرء سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل واًمدىمل، ومٝمذا يبٜم٤مرم ُمع 

ومدقمقاه ، إن يم٤من يريد سمٞم٤من وضمقد ُمقضمقدات شمقصػ سم٤مًمٕمدم ٟمسبٞم٤مً و رهمقة يمقٟمٞم٦م...إًمخو

ء طمبك ٟمحب٤مج إمم قمٚم٦م شمقضمده همػم قضمد رٕٟمف ٓ ي ىمبؾ آٟمٗمج٤مر  ٓ ٟمحب٤مج إمم قمٚم٦مأٟمٜم٤م 

 صحٞمح.

ٓ ٟمحب٤مج  :ىم٤مٓوم٢مهنا ، ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اًمٙمب٤مب وىمٕم٤م ذم هت٤موم٧م إن ُم١مًمٗملذم شم٘مديري و 

مل حبك ًمق وم: ًمٞمس صحٞمح٤مً وهذا اًمٙم م ، إمم قمٚم٦م إذا مل يٙمـ ًمٚمٙمقن وضمقد ىمبؾ آٟمٗمج٤مر

ٕمدم ٕٟمف يسبحٞمؾ أن وم٢مٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم قمٚم٦م ًمٙمل شمقضمد ًمٜم٤م إؿمٞم٤مء ُمـ اًم، يٙمـ هٜم٤مًمؽ أؿمٞم٤مء

ء ذم احل٘مٞم٘م٦م ي١ميمد احل٤مضم٦م إمم رء، وم٤مٓقمؽماىل سم٠مٟمف ٓ يقضمد ر يقضمد اًمٌمء سمٜمٗمسف ُمـ  ٓ

ٕمٓمل ٤ًم  ومٞماًمٌمء ُمٕمدوُمإذ يمٞمػ يٙمقن رج اًمٌمء ُمـ طم٤مًم٦م اًم ؿمٞمئٞم٦م إمم طم٤مًم٦م اًمقضمقد خت قمٚم٦م

 .ًمف وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٙمقن ُمٕمٓمٞم٤مً ٢من وم ًمٜمٗمسف اًمٗم٤مىمدة ًمف؟! اًمقضمقد
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أؿمٞم٤مء ًمٞمس٧م زُم٤مٟمٞم٦م وٓ ُمٙم٤مٟمٞم٦م، وسم٤مًمب٤مزم ٓسمد أن ٟمدرس حتقل  سمقضمقد: ٗملمإن ىمقل اعم١مًم

إٟما هق و قمـ إجي٤مد اًمٌمء وقمـ وضمقده،طمديث٤ًم قمغم وقء اًمٗمٞمزي٤مء، ًمٞمس  إؿمٞم٤مءذًمؽ 

 قمـ يمٞمٗمٞم٦م حتقل اًمٌمء وقمـ اًم٘مقاٟملم اًمبل أوضمب٧م أن يبحقل ذًمؽ اًمٌمء،طمدي٨م 

بح٨م اًمٗمٞمزي٤متل، وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل احلدي٨م هبذا اًمٜمحق يٛمٙمـ أن يٓمرح وٛمـ ؾمٞم٤مق اًمو

يبحقل وومؼ  ئ٤ًم ٤مًم٘مقل سم٠مّن هٜم٤مًمؽ ؿمٞمومأن اًم٘م٤مٟمقن يٙمقن ُمٜمبًج٤م ًمقضمقد  اًمٌمء ُمـ اًمٕمدم، 

، ن يٙمقن ىمديًا واعمبٖمػم ٓ يٛمٙمـ أ، اً ئ٤ًم  ُمبٖمػمٓ يزيد قمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف هٜم٤مًمؽ ؿمٞمظم٤مص٦م ىمقاٟملم 

  سمد وم، ٤مق سمحس٤مب آطمبآتآشمٗم يبٕمد حت٘مؼ، وص٤مر ُمب٘مٜم٤مً و اعمٗمروض أن اعمبٖمػم شمٓمقرو

اظمب٤مر أن حيرك هذا اًمٙمقن ُمـ طم٤مًمبف إومم ىمبؾ و طم٘م٘مف ُمـ وضمقد وم٤مقمؾ ىم٤مدر قم٤ممل خمب٤مر

ُمبح٘م٘م٦م آٟمٗمج٤مر إمم طم٤مًمبف اًمبل هق قمٚمٞمٝم٤م أن، وإذا ىمٚمٜم٤م هٜم٤مًمؽ رء ُمبٖمػم وومؼ ىمقاٟملم 

ا ٓ يٕمٜمل أن ىمبؾ آٟمٗمج٤مر يٙمقن هٜم٤مًمؽ جم٤مل ًمٚمبح٨م اًمٗمٞمزي٤متل ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، وًمٙمـ هذ

اًمبح٨م اًمٗمٞمزي٤متل ؾمقىل يٙمقن هق اًمبح٨م اًمقطمٞمد اًمذي يبحرك ذم اعمٞمدان سمؾ ؾمقىل يٙمقن 

 ، ّٕن اعمقضمقدات اعمبٖمػمة اًمبل شمدرس اًمٗمٞمزي٤مء شمٖمػمه٤م عم٤م يم٤مٟم٧م ُمبٖمػمة، هٜم٤مًمؽ سمح٨م ومٚمسٗمل

ومٝمل طم٤مدصم٦م، ومٚما يم٤مٟم٧م طم٤مدصم٦م ومٝمل ممٙمٜم٦م، ويمؾ ممٙمـ حيب٤مج إمم قمٚم٦م واضمب٦م سمٛم٘مب٣م اًمبح٨م 

، ٚمسٗمل، وم٤مًمبح٨م اًمٗمٚمسٗمل ؾمقىل يٙمقن وم٤مقمً  طمٞمٜمئذ ىمبؾ وضمقد آٟمٗمج٤مر ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦ماًمٗم

ـم٤مىم٦م أو  ٚمٞمٙمـ اؾمٛمٝم٤م ُم٤مدة أو وم، اًمدىمٞمؼ ومٝمل ُم٤مدي٦م ُمبٖمػمة سم٤معمٕمٜمك اًمٗمٚمسٗملؾمٛمٝم٤م سم٠مي اؾمؿ 

 ومٝمذه اًمبسٛمٞم٤مت ٓ شمٖمػم ُمـ واىمع إُمر ؿمٞمئ٤ًم .، حتدسم٤مت

آٟمٗمج٤مر، واًمبح٨م اًمٗمٚمسٗمل ي٘مرر قمـ اًمبح٨م اًمٗمٚمسٗمل ىمبؾ يٛمٙمـ آؾمبٖمٜم٤مء ٓ ، إذن 

 وضمقد قمٚم٦م ًمٚمٙمقن.
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 : اًمسٓمحٞم٦م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م أوىمٕمبٝما ذم ذيمٝما

طمٞم٨م  ٓ يقضمد رء ىمبؾ اجلسٞمؿ أٟمف  يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ  ذيمر :اخلٓم٠م اًمث٤مًم٨م

اعمٜمٗمجر ومٚمسٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم ومرض قمٚم٦م شمٙمقن ؾم٤مسم٘م٦م قمغم وضمقد اًمٙمقن وُمقضمدة ًمٚمٙمقن، وًمق 

اًمس١مال اًمذي يمٜم٤م ٟمٓمرطمف سمٚمح٤مظ اًمٙمقن، م إمم شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م، ٕن ٘مؾ اًمٙم د قمٚم٦م ًمٜمُ ىمٞمؾ سمقضمق

ؾمقىل ٟمٓمرطمف سمٚمح٤مظ هذه اًمٕمٚم٦م، ٕن هذه اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة، وإذا يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ُمـ 

 طم٘مٜم٤م أن ٟمس٠مل ُمـ اًمذي أوضمده٤م؟

ومٝمٜم٤م ًمـ  ئٞم٦مٓ ؿمٞمىمبؾ آٟمٗمج٤مر ومٙم٠من اًمٙم٤مشمبلم يريدان أن ي٘مقٓن إذا ىمٚمٜم٤م طم٤مًم٦م اًمٙمقن 

ٕٟمف ٓ رء، أُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م هٜم٤مًمؽ  ،ال يرشمبط سمٕمٚم٦م اًمٙمقن ىمبؾ آٟمٗمج٤مرٟمحب٤مج إمم ـمرح ؾم١م

رء ومسقىل ٟمحب٤مج إمم ـمرح اًمس١مال قمـ اًمٕمٚم٦م، وم٢مذا ىمٞمؾ اًمٙمقن ًمٞمس ُمقضمقًدا ىمبؾ 

آٟمٗمج٤مر وًمٙمـ يقضمد وضمقد آظمر أوضمد اًمٙمقن ذم طم٤مل آٟمٗمج٤مر أو ىمبٞمؾ آٟمٗمج٤مر سمٗمؽمة 

ٌمء اعمٖم٤مير ًمٚمٙمقن واعمقضمد ًمٚمٙمقن، ىمّمػمة، ؾمقىل ٟمٓمرح اًمس١مال قمـ قمٚم٦م وضمقد ذًمؽ اًم

 ُم٤م هل قمٚمبف؟ ، وإذا ص٤مر وضمقداً ٕٟمف ص٤مر وضمقداً 

 :و ي طمظ قمغم هذا اًمٙم م

أن اًمٙم٤مشمبلم و ن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ هق ذم ٟمٗمسف ىم٤مل هٜم٤مًمؽ أؿمٞم٤مء ىمبؾ آٟمٗمج٤مر،إ

غ ء وم٤مرٕٟمف وومؼ اًمٜمسبٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ يقضمد ومْم٤م، اًمٕمدم اعمٓمٚمؼ ان٘مّمدٓ رء ٓ ي: إذا ىم٤مٓ 

ؿمٕم٤مقم٤مت، ومٜمٗمس يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ا و ُمـ اجلسٞماتٟمٕمؿ: ٓ رء ُمـ يمؾ رء .

٢من وم  !جيري قمغم ٟمٔمريبف  ٟمٔمري٦م ا هلل قمٚمٞمف ا قم٤مبومىم٤مل سمقضمقد رء ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، 

إذا يمٜم٧م شم٘مقل سمقضمقد ُمقضمقد ىمبؾ آٟمٗمج٤مر أوضمد اًمٙمقن ومسقىل : ًمإلهلل  ي٘مقٓن اًمٙم٤مشمبلم

ؾمقىل  ف  أيْم٤مً ف ا هلل و إمم ذًمؽ اعمقضمقد اًمس٤مسمؼ ىمبؾ آٟمٗمج٤مر،ٟمٜم٘مؾ اًمس١مال قمـ اًمٕمٚم٦م 



 الكتاب   مناقشة 

 

91 

قمـ قمٚم٦م اًمٙمقن اًمس١مال ؾمقىل ٟمٜم٘مؾ و ، ج٤مرٗمن سمقضمقد أؿمٞم٤مء ىمبؾ آٟم  شم٘مقٓأٟمبا: ي٘مقل هلا

 إمم شمٚمؽ إؿمٞم٤مء ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، وما ومر ُمٜمف يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وىمع ومٞمف.

اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ٕن ا هلل وضمقاب ا هلل قمـ قمٚم٦م اًمٙمقن أومْمؾ ُمـ ضمقاب يمب٤مب 

اًمٕم٤ممل يم٤من ُمسبقىًم٤م سم٤مًمٕمدم اعمٓمٚمؼ ويقضمد ىمبؾ اًمٕم٤ممل ُمقضمقد آظمر أقمغم  أقمب٘مد أن أٟم٤م: ي٘مقل

وذًمؽ اًمقضمقد وضمقد همٜمل ٓ ، وضمقده ًمٞمس ذم رشمب٦م اًمٕم٤ممل اعم٤مديرشمب٦م ُمـ اًمٕم٤ممل اعم٤مدي، 

ومٝمق ًمٞمس ممٙمٜم٤ًم ا ٕٟمٜمل أىمقل هق وضمقد أززم صم٤مسم٧م واضم٥م همٜمل ًمٞمس ُمبٖمػمً و حيب٤مج إمم قمٚم٦م،

سمٞمٜما ضمقاب يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ  ، ُمـ اخلٓم٠ماًمس١مال قمـ ؾمببف  ومسقىل يٙمقن ٓ حيب٤مج إمم قمٚم٦م 

ُمبٖمػم ُمبٓمقر يبٓمقر ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل إمم وهق ، ىمبؾ آٟمٗمج٤مر إن هٜم٤مًمؽ ؿمٞمئ٤ًم : اًمٕمٔمٞمؿ هق

يبح٘مؼ هذا اًمٙمقن، وما يثببف يمب٤مب و ٞمٜمٗمجرومأن يبح٘مؼ أول ضمسٞمؿ صمؿ يبٖمػم هذا اجلسٞمؿ 

، ّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وضمقد ُمبٖمػم، واًمبٖمػم أُم٤مرة ا ُمٙم٤من، وا ُمٙم٤من قمٚم٦م آطمبٞم٤مج إمم اًمٕمٚم٦ماًمب

 سمف.ٚمٞمس ُمببغم ومومجقاب يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمببغم سمس١مال ُم٤م اًمٕمٚم٦م؟ وأُم٤م ضمقاب ا هلل 

 ىمٞمٛم٦م اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم :

ذي ّن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ رومض ذم يم ُمف هذا اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم اًمإ هق  :اخلٓم٠م اًمراسمع

هذا اًمٙم م ًمٞمس و شمٕمبٛمد قمٚمٞمف اًمٗمٚمسٗم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمس٤متٚمٝم٤م وطمٍم اعمٜمٝم٩م ذم اًمبجرسم٦م وم٘مط،

 ًمٕمدة أُمقر: يم ًُم٤م شم٤مُم٤مً 

يٜمٓمٚمؼ ُمـ ىمْم٤مي٤م سمدهيٞم٦م ٓسمد أن يسٚمؿ هب٤م ا ٟمس٤من  هق إؾمٚمقب اًمٕم٘مكم  إُمر إول:

ح٤مًم٦م ارشمٗم٤مع ٜم٘مٞمْملم، واؾمبوإّٓ شمٜمٝم٤مر مجٞمع ُمٕم٤مرومف، وُمـ وٛمـ اًم٘مْم٤مي٤م اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًم

٤مًمسٚم٥م وا جي٤مب ٓ جيبٛمٕم٤من ذم زُم٤من واطمد ذم ُمٙم٤من واطمد ذم ضمٝم٦م واطمدة، وم ،اًمٜم٘مٞمْملم
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ٓ شمٙمقن و  سمد أن شمٙمقن اعم٤مهٞم٦م إُم٤م ُمقضمقدة وإُم٤م ُمٕمدوُم٦م،ومذًمؽ، يميما أهنا ٓ يرشمٗمٕم٤من 

ُمقضمقدة وٓ ُمٕمدوُم٦م ذم آن واطمدة، ويسبحٞمؾ أن شمٙمقن ٓ ُمقضمقدة وٓ ُمٕمدوُم٦م ذم آن 

 ن واطمد ُمـ ضمٝم٦م واطمدة.واطمد ذم ُمٙم٤م

ٙمٞمػ ؾمبٙمقن احل٤مًم٦م اًمبل قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٤مرومٜم٤م، ًمق يمٜم٤م ٟم٘مقل وم ًمق ىمٚمٜم٤م سمجقاز اضمباع اًمٜم٘مٞمْملمو

هذا اًم٘مقل قمغم دًمٞمؾ ذم آن واطمد شمٙمقن ُمثبب٦م وُمٜمٗمٞم٦م، هؾ يٛمٙمـ أن ٟمسب٘مر سمٕمد إن ٟمبٞمج٦م أي 

 ُمٕمروم٦م ُمـ اعمٕم٤مرىل؟!

وم   ٟمّمؾ إمم ، آطمبآت قمغم آؾمب٘مراء وشمرايمؿٜمحـ ٟمٕمبٛمد ذم اًمبجرسم٦م وم .سم٤مًمٓمبع ٓ

 إُمر يمذًمؽ ذم  و ،إٓ ُمـ ظم ل ُمٜمٝم٩م آؾمب٘مراء ًمبٛمدد احلديد أّن احلرارة هل قمٚم٦م 

أّن يما ٟمٕمٚمؿ  ٟمٕمٚمؿ أهن٤م ومٕمً  ُمـ أظمٞمٜم٤مومٜمحـ ، ُمٙمبقب قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ أظمٞمٜم٤مشمّمٚمٜم٤م اًمرؾم٤مًم٦م اًمبل 

ذم ُمريمز  شمرايمؿ اًم٘مٞمؿ آطمباًمٞم٦م ، وحس٤مب آطمبالسمـ اًمِمٛمس قمإرض يمقيم٥م اٟمٗمّمؾ 

 أن إرض اٟمٗمّمٚم٧م قمـ اًمِمٛمس،  أو ُمريمز أّن اعمرؾمؾ هق أظمقٟم٤م، أوأّن احلرارة هل اًمٕمٚم٦م، 

و ، ٙمقن احلرارة قمٚم٦م ًمبٛمدد احلديد وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ًمٞمس٧م قمٚم٦مشمّمقر ًمق أٟمف يٛمٙمـ أن شمو

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أظمٞمٜم٤م وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ًمٞمس٧م ُمـ أظمٞمٜم٤م، ، إٟما اًمٕمٚم٦م اًمؼمودة

قمـ اًمِمٛمس وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ًمٞمس٧م ُمٜمٗمّمٚم٦م  ٙمقن يمقيم٥م إرض ُمٜمٗمّم ً ويٛمٙمـ أن ي

ٝمؾ يٛمٙمـ أن شمؽمايمؿ آطمبآت ذم ُمريمز قمٚمٞم٦م احلرارة، وم، وإٟما قمـ ٟمجؿ آظمرقمـ اًمِمٛمس 

هؾ يٛمٙمـ أن شمٕمبْمد احلس٤مسم٤مت وشم١مدي إمم ارشمٗم٤مع اًم٘مٞمٛم٦م آطمباًمٞم٦م ًمٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ 

 آظمر؟  ٟمجؿـ أظمٞمٜم٤م ويمقن إرض ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمِمٛمس ومل شم٠مت ُم

 عم٤مذا ؟. ٓ سم٤مًمٓمبع
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شمبٕم٤مود آطمبآت ًمّم٤مًمح أي ومرض ُمـ اًمٗمروض اًمبل ٟمجٕمٚمٝم٤م ذم ذهٜمٜم٤م  ٕٟمف ًمٙمل 

اًمٜمبٞمج٦م ىمد وم٢من  ٓإ، وٓ سمد أن يٙمقن اًمثبقت ُمٓم٤مردًا ًمٚمٜمٗملىمبؾ أن ٟم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمبجرسم٦م، 

٤مين شمٙمقن هل اًمٗمرض إول وُمع ذًمؽ ًمٞمس٧م اًمٗمرض إول، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٗمرض اًمث

٢مذا يمٜم٤م ٟمرومض اًم٘مقل سم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم ومٝمذا يٕمٜمل وم، ًمٞمس٧م اًمٗمرض اًمث٤مين وأيْم٤مً 

اهنٞم٤مر مجٞمع اعمٕم٤مرىل اًمبنمي٦م وٓ يٛمٙمـ أن شم٘مقم ًمٜم٤م ىم٤متٛم٦م ذم أي قمٛمٚمٞم٦م اؾمبدٓل وسمرهٜم٦م 

اًمذي ي٘مرره اعمٜمٓمؼ  (اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم)ؾمقاًء يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ وومؼ اعمٜمٝم٩م إرؾمٓمل 

 .(1)طمس٤مب آطمبال اًمري٤ميضو ، أو يم٤مٟم٧م شمٕمبٛمد وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمبجريبلاًمّمقري

هٜم٤مًمؽ سمدهيٞم٤مت قم٘مٚمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم اًمبجرسم٦م يٜمبٖمل أن يسٚمؿ هب٤م ا ٟمس٤من ويٕمبٛمد قمغم ، إذن

دًمٞم ً أو  ٤ًم قم٘مٚمٞم ٤مً يسبدل وأن ي٘مٞمؿ سمره٤مًٟم٤م ؾمقاًء يم٤من سمره٤مٟمأن طم٘م٤مٟمٞمبٝم٤م، صمؿ سم٢مُمٙم٤مٟمف طمٞمٜمئذ 

شمٕمبٛمد قمغم هذه ٜمٝمجٝم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ىمٞمٛم٦م ُميرومض واًمٗمٚمسٗم٦م اًمبل ، دمريبٞم٤مً 

 ُمـ هذه اًمبدهيٞم٤مت و ىمْم٤مي٤م سمدهيٞم٤مت قم٘مٚمٞم٦م، شم٘مرر أن هٜم٤مًمؽ اًمبدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وم٤مًمٗمٚمسٗم٦م 

ٟمسبٜمب٩م ىمْم٤مي٤م أظمرى ي٘مٞمٜمٞم٦م ٕهن٤م شمٕمقد إمم  اًمبدهيٞم٤مت سمسب٥م وضمقد رواسمط شمرسمط سملم 

ًمبل هل اًمبٜم٤مت )اًم٘مْم٤مي٤م اعمسبٜمبج٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمبل هل إُمٝم٤مت )اًمبدهيٞم٤مت( واًم٘مْم٤مي٤م ا

يم٤من  وما ارشمب٤مط سملم اًمبٖمػم واحلدوث،  يؼمهٜمقن قمغم وضمقد قمٚماء اًمٗمٚمسٗم٦م ، وهذه إُمٝم٤مت(

ٓسمد أن  ًا وم٢مذا رأيٜم٤م اًمٕم٤ممل ُمبٖمػم، يمؾ ُمبٖمػم طم٤مدث يٜمبٝمقن إمم أن ومٝمق طم٤مدث، هلذا  ُمبٖمػماً 

ُمبٖمػم يٚمزم اضمباع هق مل طم٤مدث وىمٚمٜم٤م اًمٕم٤مٟمٗمٞمٜم٤م أن ن اًمٕم٤ممل طم٤مدث، عم٤مذا؟ ٕٟمف ًمق إي٘م٤مل 

                                                           

ويٛمٙمـ ُمب٤مسمٕم٦م اًمبح٨م ذم يمب٤مب أصقل اًمٗمٚمسٗم٦م ًمٚمٕم ُم٦م اًمٓمب٤مـمب٤متل)رمحف اهلل( ُمع ، ف وىمد ومّمؾ إقم م اًمٙم م ذم ذًمؽ 1

ذم يمب٤مب ُمقاضمٝم٦م آحل٤مد ذم  ومٚمسٗمبٜم٤م ًمٚمِمٝمٞمد اًمّمدر )رمحف اهلل( وحتدصمٜم٤م سم٢مجي٤مز قمـ ذًمؽو شمٕمٚمٞم٘م٦م اًمِمٝمٞمد اعمٓمٝمري )رمحف اهلل(

 .  134ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف اعمٕمرومٞم٦م ص 
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يثب٧م ًمف  اً ٛمـ ضمٝم٦م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ُمبٖمػم واًمبٖمػم يسبٚمزم احلدوث، ومٙمقٟمف ُمبٖمػموماًمٜم٘مٞمْملم، 

ٟمٜمٗمل اًمبٖمػم سمٜمٗمل سقىل وم، ًمٞمس طم٤مدصم٤مً  ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٢مذا ىمٚمٜم٤م وماحلدوث، وم٤محلدوث ُمثب٧م، 

آن واطمد، ومٚمقضمقد ارشمب٤مط ذم  ٤ًم  واًمبٖمػم ُمثبب٤ًم وُمٜمٗمٞم٤ًم وُمٜمٗمٞم ٤مً ومٞمٙمقن احلدوث ُمثبب، ُمٚمزوُمف

سمدهيٞم٦م سملم اًمبٖمػم واحلدوث ٓسمد أن ٟمثب٧م احلدوث ًمٙمؾ ُمبٖمػم وإّٓ ٟمّمٓمدم ُمع ىمْمٞم٦م 

اؾمبح٤مًم٦م  ) وهل ىمْمٞم٦م، ذم دم٤مرة اعمٕمروم٦م ؾم٤متر اًم٘مْم٤مي٤م يسبٜمب٩م ُمٜمفاًمذي شمِمٙمؾ رأس اعم٤مل 

٘مقل سمٕمدم اًم ضمٕمٚم٧م ٘مٞم٘مٞم٦م سملم اًمبٖمػم وسملم احلدوثاحلقاىمٕمٞم٦م اًم زُم٦م وم٤معم، (اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم

 ع ىم٤مقمدة اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم.ُم ٤ًم احلدوث ُمّمٓمدُم

اًمٗمٚمسٗم٦م شمٕمبٛمد قمغم سمدهيٞم٤مت وقمغم رواسمط واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م سملم  اًمبدهيٞم٤مت وسملم  ،إذن 

اًم٘مْم٤مي٤م اعمسبٜمبج٦م، وأي قم٤مىمؾ يرومض اًمبدهيٞم٤مت ويرومض اًم٘مْم٤مي٤م اًمبل شمسبٜم٩م ُمـ 

 ؟!بدهيٞم٤متاًمبدهيٞم٤مت ًمقضمقد رواسمط واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًم

ٟمسٞمس ااعمٜمٝم٩م اًمبجريبل اًمذي شمبٜم٤مه ومراًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ  يمب٤مب اظمب٤مر  :إُمر اًمث٤مين

ف ، صمؿ شمٚم٘مب(David Hume) يٗمٞمد هٞمقما، وؿمٞمد أريم٤مٟمف د(Francis Bacon)سمٞمٙمقن

 سم٤مًم٘مبقل وسمٜم٧م قمغم(Auguste Comte)س٧م يمقٟم٧م اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م اًمبل أؾمسٝم٤م أوهم

٤معمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م سمٕمد أن شمبٜم٧م ُم٤م يسٛمك سم٤معمذه٥م وم أؾم٤مؾمف ُمٕم٤مرومٝم٤م ذم ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م،

 اًمقاىمٕمل أو اعمذه٥م احلز اعمذه٥م اًمبجريبل رشمب٧م ٟمبٞمجبلم ظمٓمػمشملم:

: هل أن ُمّمدر يمؾ ُمٕمروم٦م احلس، وم٠مي ُمٕمروم٦م ٓ شمٜمبٝمل إمم احلس ٓ ىمٞمٛم٦م اًمٜمبٞمج٦م إومم

 هل٤م.

 شمٜمبٝمل إمم هل أن اًمٗمٚمسٗم٦م ًمٞمس٧م وم٘مط ٓ دًمٞمؾ قمغم صحبٝم٤م ٕهن٤م ٓ اًمٜمبٞمج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

، ذيمر ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمسٗم٦م ُمـ ُمس٤متؾ ًمٞمس٧م ىمْم٤مي٤ما يُ وماحلس، سمؾ هل ذم ٟمٗمسٝم٤م ٓ ُمٕمٜمك هل٤م، 
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ًمٗم٤مظ شمذيمر قمغم ٟمحق ٛمٕمٜمك، إٟما هل جمرد أوم٤مىمدة ًمٚم ٕهن٤م، ؿمٙمؾ اًم٘مْم٤مي٤مو هٞمئ٦موإٟما هل قمغم 

٤متؾ اًمٗمٚمسٗم٦م هبذه اًمٜمٔمرة اًمسب٥م اًمذي ضمٕمؾ اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م شمٜمٔمر إمم ُمسواًم٘مْم٤مي٤م، 

ف ُمث ً  أن اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٗمٔمل ف هقو ،ًمٚم٘مْمٞم٦م ٤ًم أن اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م أقمٓم٧م ُمٞمزاٟم داوي٦م هقاًمسق

ٓسمد أن يٙمقن اًمقاىمع اعمقوققمل احلز خيبٚمػ سم٤مظمب ومٝم٤م أُم٤م ًمٞمٙمقن ىمْمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمبح٘مؼ  

 ًمٞمس٧م ىمْمٞم٦م.ومٝمل إذا يم٤من اًمقاىمع احلز ٓ خيبٚمػ سم٤مظمب ومٝم٤م، ؾمقاًء يم٤مٟم٧م ُمثبب٦م أو ُمٜمٗمٞم٦م، 

ٝمٜم٤م اًمقاىمع اعمقوقع احلز وماًمبٗم٤مطم٦م محراء، : إذا ىمٚمٜم٤م: اعمٕمٜمك اذيمر ُمث٤مًٓ  طمبك يبْمح هذا

ا ٟمدريمف ذم اخل٤مرج هق اًمٚمقن وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مْمٞم٦م ص٤مدىم٦م ومخيبٚمػ سم٤مظمب ىل اًم٘مْمٞم٦م، 

ٟمدرك اًمٚمقن إمحر،  وًمـ، آظمر ًمقنا ٟمدريمف ذم اًمقاىمع ومإمحر، وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م يم٤مذسم٦م 

اىمع اعمقوققمل خيبٚمػ سم٤مظمب ومٝم٤م ومٝمل هل٤م ُمٕمٜمك، ويٛمٙمـ أن شمقصػ ٝمذه اًم٘مْمٞم٦م ٕن اًمقوم

ا ٝمذوميقضمد ضمقهر يٕمبٛمد قمٚمٞمف ًمقن اًمبٗم٤مطم٦م ذم اخل٤مرج،  :سم٤مًمّمدق أو اًمٙمذب، وأُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م

وضمقد اجلقهر ًمٞمٙمقن اعمٜمٕمٙمس ذم ٓ يٛمٙمـ أن شمدرك سم٤محلس  اًم٘مقل  ًمٞمس٧م ىمْمٞم٦م، ٕٟمٜم٤م 

وم٢مٟمٜم٤م  ٓ، وسقاء ىمٚمٜم٤م ذم اخل٤مرج يقضمد ضمقهر أوم، اًمقاىمع اعمقوققملآدراك خمبٚمٗم٤ًم سم٤مظمب ىل 

وراء هذه ا قمراض ُم٤م  ٟمدرك وًمـًمـ ٟمدرك إّٓ اًمٚمقن أو احلجؿ أو اًمٓمٕمؿ أو اًمراتح٦م، 

قمٚماء اعمٜمٓمؼ ، وًمٗمظ اًم٘مْمٞم٦م،ضمقهر ( ًمٚمبٗم٤مطم٦م )وم  يّمح أن ٟمٓمٚمؼ قمغم  ، ر٤مجلقهيسٛمك سم

هٜم٤مًمؽ )ـ ُمس٤متؾ اًمٗمٚمسٗم٦م ُمو ُمس٤متؾ اًمٗمٚمسٗم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ،: إن اًمقوٕمل ي٘مقًمقن

٤مظمب ومٝم٤م، ؾمقاء ىمٚمٜم٤م ٝمذه اعمس٠مًم٦م ٓ خيبٚمػ اًمقاىمع احلز سموم، (قمٚم٦م جمردة ًمٚمٕم٤ممل اعمحسقس

 .ٟمدرك شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م ٟمدرك إّٓ اعمقضمقدات احلسٞم٦م وًمـٜمحـ سم٤محلس ٓ ومٓ،  هٜم٤مًمؽ قمٚم٦م أو

واضم٥م  اًمقضمقد يٜم٘مسؿ إممو ن اًمقضمقد يٜم٘مسؿ إمم قمٚم٦م وُمٕمٚمقل،ف )إ أيْم٤مً ف ُمـ اعمس٤متؾ و

اًمقاىمع اعمقوققمل ًمـ شم٘مع طمقاؾمٜم٤م قمغم رء  ذمطم٤موًمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ًمق ٟمٔمرٟم٤م وشمٚمٛمسٜم٤م ، و(وممٙمـ
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هذا اًمسٜمخ ُمـ اًمؽميمٞمب٤مت ًمٞمس ُمـ  إذاً ، أو رء اؾمٛمف وضمقب، اؾمٛمف قمٚم٦ميبحرك ذم اخل٤مرج 

 ِمبف اًم٘مْمٞم٦م.يُمـ طمٞم٨م اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٗمٔمل  وإٟما هق، اًم٘مْم٤مي٤م ذات اعمٕمٜمك

إمم اعمٜمٝم٩م  اًمٜمبٞمجبلم اًمبل ذيمرهت٤م اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م اؾمبٜم٤مداً ذم ُم٘م٤مم اًمبٕمٚمٞمؼ قمغم ه٤مشملم 

 احلز اذيمر شمٕمٚمٞم٘ملم:

ن ُم٤م ذيمروه ُمـ أن ـمريؼ اعمٕمروم٦م يٜمحٍم ذم احلس واًمبجرسم٦م ًمٞمس إ اًمبٕمٚمٞمؼ إول:

٤مًمٕمٚمؿ وم، اٟمحّم٤مر اعمٕمروم٦م ذم اًمٓمريؼ احلز سم٤مًمقضمدان، وم٢مٟمٜم٤م سم٤مًمقضمدان ٟمدرك سمٓم ن صحٞمح٤مً 

ٝمٜم٤مًمؽ شمّمقرات ؾم٤مذضم٦م ومٟمدريمف سم٤محلقاس، ٓ وهذا آٟم٘مس٤مم يٜم٘مسؿ إمم شمّمقر وشمّمديؼ، 

ٟمسب٦م شمّمقر ُمٗمٝمقم ا ٟمس٤من اعمٗمرد، أو يمبّمقر ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م طمٙمؿ واقمب٘م٤مد وشمّمديؼ، 

زيد )و (اهلل ُمقضمقد )أو ٟمبّمقر مجؾ شم٤مُم٦م ُمـ طمٞم٨م شمريمٞمبٝم٤م ُمثؾ ، (قمٚمؿ زيد)ٟم٤مىمّم٦م ُمثؾ 

وًمٙمـ ٓ ، ر أن اهلل ُمقضمقدُمـ يِمؽ ذم وضمقد اهلل يبّمقو ّمدق هب٤م،( ُمـ دون أن ٟمقم٤ممل 

ومل يٙمـ قمٜمدي ي٘ملم  خمؼم سم٠من زيد قم٤ممل يقضمد قمٜمده إذقم٤من وشمّمديؼ، ويمذًمؽ إذا أظمؼمين 

مجٚم٦م يّمح وٝمٜم٤م يقضمد قمٜمدي ُمريم٥م شم٤مم، وم، حيّمؾ قمٜمدي ؿمؽ ذم صح٦م )زيد قم٤ممل(

 اًمبّمقر وًمٞمس٧م ذم قم٤ممل اًمسٙمقت قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ هذه اجلٛمٚم٦م وم٘مط ُمقضمقدة ذم قم٤ممل

قمٜمدٟم٤م ُمٗمٝمقم   درك سم٤محلس، ُمث ً ٝم٤م  ٓ شماًمبّمقرات ٟمجد مجٚم٦م ُمٜم ٗمٜم٤م قمٜمد وىمإذا و اًمبّمديؼ.

وٓ يقضمد ذم اخل٤مرج يما يٕمؽمىل ، رء يب٠مصمرو ٕمٚمقلاًمٕمٚم٦م وُمٗمٝمقم رء ي١مصمر وُمٗمٝمقم اعم

ٓ ٟمدرك قمٚمٞم٦م و ٗمل اخل٤مرج ٟمدرك اًمٜم٤مر،ومقمٚماء اعمٜمٓمؼ اًمقوٕمل رء اؾمٛمف قمٚم٦م أو ُمٕمٚمقل، 

آطمؽماق اًمذي حيّمؾ سمسب٥م  ٟمرى  وٟمحس سم٤محلرارة أو رجٟمرى اًمٜم٤مر ذم اخل٤موًمٜم٤مر سم٤محلس، ا

إٟما ي٘مع قمغم ُم٤م و ٤محلس ٓ ي٘مع قمغم ُم٤م يسٛمك ُمٕمٚمقل،وم، اؾمٛمف ُمٕمٚمقل  ٓ ٟمرى ؿمٞمئ٤مً و اًمٜم٤مر،
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جمٛمققم٦م ُمـ اًمبّمقرات مل شم٠مت قمـ ـمريؼ احلس، ومٛمـ أيـ  ومٝمٜم٤مًمؽ ، يبّمػ سمٙمقٟمف ُمٕمٚمقًٓ 

 اًمٕمٚمؿ  إّٓ سمقاؾمٓم٦م احلقاس؟!مم ضم٤مءت هذه اعمٗم٤مهٞمؿ وطمّمؾ ذم ذهٜمٜم٤م إذا يمٜم٤م ٓ ٟمّمؾ إ

 اًمذهـ ي٘مقم سمقفمٞمٗمبلم خمبٚمٗمبلم:أن اًمٗم ؾمٗم٦م ًم٘مد ذيمر 

اًمب٘م٤مط ُم٤م ذم اخل٤مرج سمقاؾمٓم٦م احلقاس، وهٜم٤م اًمذهـ يبٕمرىل قمغم ُم٤م  اًمقفمٞمٗم٦م إومم:

جيد اًمِمجرة و ٤مًمذهـ جيد ا ٟمس٤من ذم اخل٤مرج ومٞمٚمب٘مٓمف،وميسٛمك سم٤معمٗمٝمقم إوزم اعم٤مهقي، 

 .ومٞمٚمب٘مٓمٝم٤م، وهٙمذا

اًمذهـ سمقاؾمٓم٦م ُم٤م يبقصؾ إًمٞمف ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ ذم وم٢من : هل قمٛمٚمٞم٦م آٟمبزاع، فمٞمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ماًمق

 يقضمد شمّمقرات و ُمٗم٤مهٞمؿيٜمبزع ٛمـ  اعمٗم٤مهٞمؿ إوًمقي٦م ومإومم ي٘مقم سمدور آٟمبزاع، اًمقفمٞمٗم٦م 

 اعمٗم٤مهٞمؿ إوًمقي٦م إُم٤م سمٚمح٤مظ وضمقده٤م ذم اخل٤مرج أو سمٚمح٤مظ وضمقده٤م ذم اًمذهـ،حتٙمل 

اًمبل يبقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمذهـ سمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمبزاع سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، وشم٘مسؿ إمم يٕمؼم قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ و

 ، ُم٤مهقي٦م)أىمس٤مم اعمٕم٘مقٓت اًمذهٜمٞم٦م  سمح٨مو ُمٗم٤مهٞمؿ صم٤مٟمٞم٦م ومٚمسٗمٞم٦م وُمٗم٤مهٞمؿ صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م،

 ،ف شم٠مصمػم واؾمع قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمؼمهٜم٦م( ُمـ أًمٓمػ اعمب٤مطم٨م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م وًموومٚمسٗمٞم٦م، وُمٜمٓم٘مٞم٦م

 .(1)ا حل٤مدىمد شمٕمروٜم٤م ًمف ذم يمب٤مب ُمقاضمٝم٦م و

ىمسؿ ُمـ اخل٤مرج سمقاؾمٓم٦م احلس، ووم٘مسؿ ُمٜمٝم٤م ٟمدريمف : ىمسان ٤مًمبّمقرات اًمبل ٟمدريمٝم٤موم

وًمٞمس وفمٞمٗم٦م اًمذهـ سم٤مًمٜمسب٦م  ،إٟما شمٚمب٘مط ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ احلسٞم٦مو ُمـ اخل٤مرج، ُمٜمٝم٤م ٓ ٟمدريمف 

إٟما اًمذهـ يٜمبزقمٝم٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ ، ووم٘مطاًمبل شمٚمب٘مط ُم٤م هق ظم٤مرج قمٜمٝم٤م اًمٙم٤مُمػما إًمٞمٝم٤م يمقفمٞمٗم٦م 

اخل٤مرج، وإٟما يقضمد ُمٜمِم٠م اٟمبزاع ذم قم٤ممل ُم٤م سم٢مزاء ذم  ٤مٓ يقضمد هل هلذا ، وسٞم٦م أو همػمه٤ماحل

 وهذا أُمر وضمداين ٓ ي٘مبؾ اًمِمؽ . اًمقضمقد اخل٤مرضمل أو اًمقضمقد اًمذهٜمل،

                                                           

 .243ف ُمقاضمٝم٦م ا حل٤مد ذم ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف اعمٕمرومٞم٦م ص  1



  

 

98 
 التصنيه العظيه قراءة نقدية

إرض أصٖمر ُمـ يم٘مْمٞم٦م )اًم٘مْم٤مي٤م اًمبل ٟمّمدق هب٤م،   اعمقضمقد ذموأُم٤م اًمٕمٚمؿ اًمبّمدي٘مل 

اًمٙمقن أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ اعمجرة اًمبل ٟمٕمٞمش  )، و(رشمٜم٤مهٜم٤مك جمرات ظم٤مرج قمـ جم)، و(اًمِمٛمس

سمٓم ن ٟمٔمري٦م اعمٜمٓمؼ اًمقوٕمل اًمبل شم٘مقل ٓ ـمريؼ إمم اعمٕمروم٦م ( وم٢مٟمٜم٤م ٟمدرك ومٞمف سمقوقح ومٞمٝم٤م

ٓ و مجٚم٦م ُمـ اًمبّمدي٘م٤مت اًمبل هل ؾم٤مسم٘م٦م قمغم احلس واًمبجرسم٦م،ًمقضمقد إّٓ احلس، وذًمؽ 

ىمبؾ اًمبجرسم٦م، وارضب ًمٙمؿ سمٕمض  يٛمٙمـ أن شمسب٘مٞمؿ اعمٕم٤مرىل اًمبجريبٞم٦م إٓ إذا آُمٜم٤م هب٤م

 إُمثٚم٦م:

 اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم. اعمث٤مل إول:

ٜمحـ ٟمّمدق سم٘م٤مقمدة اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم، وًمقٓ شمّمدي٘مٜم٤م هبذه اًم٘م٤مقمدة عم٤م مت٧م وم

 ُمٕمروم٦م شمسبٜمد إمم اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم، وعم٤م مت٧م ُمٕمروم٦م شمسبٜمد إمم إؾمٚمقب احلز أو آؾمب٘مراتل

يمٞمػ شمٕمرومٜم٤م قمغم ُمبدأ اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم؟ هؾ اًمس١مال اعمٝمؿ شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ ف وو

شمٕمرومٜم٤م قمغم ذًمؽ ُمـ ظم ل احلس؟ هؾ يقضمد ذم اخل٤مرج رء اؾمٛمف اؾمبح٤مًم٦م اضمباع 

 اًمٜم٘مٞمْملم؟ 

وضمقد ذم اخل٤مرج آؾمبح٤مًم٦م شمٕمٜمل قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقضمقد، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م 

ٟمّمدق سم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع يٕمٜمل أٟمٜم٤م  وهذاسم٤محلس، ًمٙمل شمٙمقن ومٞمٝم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن شمدرك 

هذا دًمٞمؾ قمغم أن ُمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م ًمٞمس٧م و ،اًمبجرسم٦ماًمٜم٘مٞمْملم وهذا اًمبّمديؼ مل ي٠مت ُمـ ظم ل 

وسمف  ، اًمبجرسم٦م، سمؾ يقضمد قمٜمدٟم٤م ـمريؼ آظمر ؾم٤مسمؼ قمغم اًمبجريبلُمٜمحٍمة ذم إؾمٚمقب 

ٜم٘مٞمْملم ٟمبٕمرىل قمغم اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم، وُمـ ظم ل اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمأن اؾمبٓمٕمٜم٤م 

 ٟمحـ ٟمبٜمل ُمٕم٤مرومٜم٤م وشمّمدي٘م٤مشمٜم٤م اعمبٕمددة.
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و اؾمبٜم٤مدًا إمم ىم٤مقمدة اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم  ٓ ٟم٘مبؾ ُم٤م ذيمره ريبِم٤مرد ومٞمٚمٞمبس وم٤ميٜمان 

(Richard Phillips Feynman)  ،ُمـ أٟمف يٛمٙمـ أن يقضمد اجلسٞمؿ ذم أيمثر ُمـ ُمٙم٤من

ًمبِم٤مسمؽ اًمٙمٛمقُمل وهق ، ويمذًمؽ ُم٤م يسٛمك سم٤م(1)يسٛمك سمٜمٔمري٦م اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُملوهق ُم٤م 

                                                           

ٕن هذا ُمـ اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم، وم٢مٟمفف ًمفق ىمٚمٜمف٤م : سمف٠من ، ف ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مبؾ إُمٙم٤مٟمٞم٦م وضمقد ضمسؿ ذم آن واطمد ذم ُمٙم٤مٟملم خمبٚمٗملم 1

ن واطمد، ومٝمذا يٕمٜمل أٟمف يم٤من قمٜمد يمؾ سم٤مب ذم ٟمٗمفس اًمٚمحٔمف٦م، ومٞمٙمفقن ذم ٟمٗمفس أن قمٜمفد زيد دظمؾ مجٞمع أسمقاب اًمبٜم٤مي٦م اًمٕمنمة ذم آ

وهفذا ُمف٤م  ٓ يٛمٙمفـ أن ٟم٘مبٚمفف ٕن يّمفٓمدم ُمفع ىم٤مقمفدة اؾمفبح٤مًم٦م ، ومٝمفق ُمقضمفقد وُمٕمفدوم ذم آن واطمفد، اًمب٤مب إول وًمٞمس قمٜمده

 صمبف٤مت ، ؼ ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ُمفـ قمٚمفاء اًمٓمبٞمٕمف٦ماضمباع اًمٜم٘مٞمْملم. إذن ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم شمٗمسػم آظمر ًمٔم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل اًمبل اٟمٓمٚم

قمٚمفاء اًمٗمٞمزيف٤مء يٕمؽمومفقن سمف٠من هٜم٤مًمفؽ و اًمٕمٚمفؿ اًمٞمفقم حمفدود، واًمٕم٘مؾ حيبٛمؾ شمٗمسفػمات ُمبٕمفددة حمبٛمٚمف٦مو ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة،

بفديٜملم وُمـ  إُمقر اًمٕمجٞمب٦م أن سمٕمض اًم ديٜمٞمفلم  يٕمٞمف٥م قمفغم اعم، ُمس٤مطم٤مت ُمـ اًمٕمٚمؿ شمٜمدرج وٛمـ اعمٖمٞمب٤مت ُمع أهنؿ ي١مُمٜمقن هب٤م

وضمقد ُمس٤مطم٤مت همٞمبٞم٦م ٓ شمدرك سمف٤محلس، يمف٤م يان سمقضمفقد اعم تٙمف٦م واجلفـ واهلل شمبف٤مرك وشمٕمف٤ممم، وىمفد همف٤مب قمفـ هف١مٓء أن أيمفؼم 

 اًمٕم٘مفففففقل اًمٕمٚمٛمٞمففففف٦م  ذم اًمٕمففففف٤ممل شمففففف١مُمـ سمفففففا يسفففففٛمك سم٤معمٖمٞمبففففف٤مت أو إُمفففففقر ٓ ٟمفففففدريمٝم٤م سمففففف٤محلس، وم٤مؾمفففففبٞمٗمـ هفففففقيمٜم٩م

(Stephen William Hawking  ) و( ًمٞمقٟمف٤مردو ُمقًمفديٜمقوLeonard Mlodinow صف٤مطمب٤م يمبف٤مب اًمبّمفٛمٞمؿ اًمٕمٔمفٞمؿ )

يمران ٓ يقضمفد ُمٙمف٤من، صمفؿ يفذو ومٝمٜم٤مك ٓ رء، ٕٟمف ٓ يقضمد زُم٤من، ُي٘مّران سم٠مٟمف ىمبؾ اٟمٗمج٤مر ٓ يقضمد  اجلسٞمؿ اًمذي ٟمِم٠م ُمٜمف اًمٙمقن

ٓ ٟمدريمٝم٤م سم٤محلس يم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اعمحٙمقُم٦م سمبذسمذسم٤مت شمٜمب٩م  حتدسم٤مت إجي٤مسمٞمف٦م وؾمفٚمبٞم٦م،  ومٝمفا يبحفدصم٤من و وضمقد أؿمٞم٤مء ٓ ٟمرصده٤م

 إٟما هق  أُمر همٞمبل سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝما، ويمٞمػ أدريم٤مه؟ ، وقمـ أُمر ٓ يدريم٤مٟمف سم٤محلس

ـ ُمٕمٓمٞم٤مت طمسٞم٦م هل آصم٤مر هلٞمئ٦م اًمٙمقن ُم٤م ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، ومٝما اجلقاب: سمٖمػم احلز، وم٢مهنا شمقص  إًمٞمف ُمـ ظم ل ُم٤م قمٜمدمه٤م ُم     

اٟمب٘م  ُمـ إصمر إمم اعم١مصمر، وم٠مصمبب٤م شمٚمؽ احل٤مًم٦م سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمبل يثب٧م ا هلل وضمقد اهلل شمٕم٤ممم هب٤م، وم٢من ا هلل يٜمب٘مؾ ُمـ آصم٤مر 

م وآٟمسج٤مم اعمقضمقديـ ذم اًمٙمقن ا طمٙم٤م، ووم٢من وضمقد اًمٙمقن احل٤مدث، اًمب٤مري شمٕم٤ممم اًمبل شمدل قمغم وضمقده إمم ا يان سمف

احل٤مدث دٓتؾ ضمٚمٞم٦م قمغم وضمقد حمدث همٜمل واضم٥م أوضمد هذا اًمٙمقن، ومٛمٜمٝم٩م ا هلل قملم ُمٜمٝم٩م اًمٕم٤ممل اًمٓمبٞمٕمل ذم سمٕمض 

ومٙمروي٦م إرض هٜم٤م أُمر ، إسمح٤مث  ُمـ دون ومرق، وهذا ٟمٔمػم أن ٟمٕمرىل يمروي٦م إرض سمٔمٝمقر ذاع اًمسٗمٞمٜم٦م ذم إومؼ أوًٓ 

ويٜمبٖمل ُم طمٔم٦م أهن٤م هؾ شم٤مُم٦م أم ، وم٢من صدىمف يرضمع إمم سمراهلم قم٘مٚمٞم٦م، وإُمر يمذًمؽ ذم إظمب٤مر اًمديـ، ٤مًمٕم٘مؾهمٞمبل ٟمٜمب٘مؾ إًمٞمف سم

 ٕن ـمري٘مٝم٤م همػم ـمريؼ احلس.   ، ٓ؟، وًمٞمس آٟمٙم٤مر

شمٚمؽ و ويمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ  قمٜمدُم٤م يدقمل أٟمف ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت احلسٞم٦م يٛمٙمـ أن يثب٧م  طمزُم٦م ُمـ اًمٜمٔمري٤مت،      

ٜمٔمري٤مت شمقصؾ  إمم ُمٕمروم٦م  هٞمئ٦م اًمٙمقن ىمبؾ آٟمٗمج٤مر وإن مل ٟمدرك  شمٚمؽ اهلٞمئ٦م طمس٤ًم، ٕن اًمرصد يما ذيمر سمٕمض قمٚماء اًمٗمٞمزي٤مء اًم

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Stephen_Hawking_Pronunciation.ogg
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إُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمب٘م٤مل اجلسٞمؿ ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر أو شم٠مصمػم ذم ضمسٞمؿ ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر ُمـ دون أن 

اًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٚمٖمل ، وٕٟمف يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًمبٜم٤مىمضيٛمر ذم وؾمط سملم هذيـ اعمٙم٤مٟملم، 

                                                                                                                                               

ىمبؾ هذا اجلزء ٟمحـ ٓ ٟمبٛمٙمـ أن ٟمرصد ؿمٞمئ٤ًم سمحس٥م و ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمبل وىمع ومٞمٝم٤م آٟمٗمج٤مر،  34أس ؾم٤مًم٥م  10يبدأ سمٕمد 

، ومٝمذا آٟمب٘م٤مل اعمٕمرذم قملم آٟمب٘م٤مل ذم سمره٤من اًمٜمٔمؿ وآٟمسج٤مم، رس آؾمبدٓل اًمذي يارؾمف ا هللُمٕمٓمٞم٤مشمٜم٤م اًمٗمٞمزي٤متٞم٦م، ومٝمق يا

ًمٙمقن اجل٤مذسمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م سملم اعمجرات قمّمٞم٦م ، هٜم٤مًمؽ أُمثٚم٦م يمثػمة يمدقمقى وضمقد ـم٤مىم٦م ؾمقداء ًمنقم٦م متدد اًمٙمقن أو ُم٤مدة ؾمقداءو

ٙماش اًمٙمقن ُمـ ظم ل اًمٜمٔمري٦م اًمٜمسبٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٕيٜمِمبلم اًمبل ووٕمٝم٤م ذم يمٛمٕمروم٦م متدد أو اٟم، وقمـ اًمبٗمسػم سمٛم٘مدار يمبٚم٦م اعمجرات

أو ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُمـ ظم ل فم٤مهرة ا زاطم٦م احلٛمراء اًمبل رصده٤م إدويـ ه٤مسمؾ قم٤مم ، م  واؾمبٜمب٤مج وضمقد سمداي٦م ًمف 1915قم٤مم 

 م . 1929

وم٢من قمغم ا ٟمس٤من أن يبقاوع ، إذن ٓ يّمح  أن ٟمٜمٙمر وضمقد ُمس٤مطم٦م ُمـ اًمٖمٞم٥م وُمس٤مطم٦م ُمـ اًمبٕمبد إذا وضمد دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ

 ويٕمؽمىل يما اقمؽمىل يمؼماء قمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء سم٠مّن هٜم٤مًمؽ ٟم٘م٤مـم٤ًم ُمٔمٚمٛم٦م سم٤مًمٜمسب٦م إمم احلقاس وـمري٘مٜم٤م إًمٞمٝم٤م يٕمبٛمد قمغم اًمٕم٘مؾ. 

)شم٤مريخ أيمثر إجي٤مزًا و (  ذم يمب٤مسمٞمف )شم٤مريخ ُمقضمز ًمٚمزُمـ( Stephen William Hawkingًم٘مد سح اؾمبٞمٗمـ هقيمٜم٩م )

إٟمٜم٤م "وم٘مد ىم٤مل : ، سمؾ اقمبؼم اًمٜمٔمري٦م اعم٘مؽمطم٦م جمرد ومروٞم٦م حمبٛمٚم٦م، ٕم٘مؾ اًمٕمٚمٛمل قمـ إدراك ُم٤م ىمبؾ آٟمٗمج٤مرًمٚمزُمـ(  قمـ ىمّمقر اًم

ٟمجد أٟمٗمسٜم٤م ذم قم٤ممل حمػّم. وٟمحـ ٟمريد أن ٟمجٕمؾ ُم٤م ٟمراه ُمـ طمقًمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمٕم٘مقًٓ وٟمس٠مل: ُم٤م ـمبٞمٕم٦م اًمٙمقن؟ ُم٤م ُمٙم٤مٟمٜم٤م ومٞمف وُمـ أيـ 

ويما أن سمرضم٤م ٓ ش. صقرة ُم٤م ًمٚمٕم٤ممل»ٚمٞمف؟ طمبك ٟمح٤مول ا ضم٤مسم٦م قمـ هذه إؾمئٚم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمبخذ أشمٞمٜم٤م، ٟمحـ واًمٙمقن؟ عم٤مذا يٙمقن يما هق قم

ُمبٜم٤مهٞم٤ًم ُمـ اًمس طمػ اًمبل شمسٜمد إرض اعمسٓمح٦م هق إطمدى صقر اًمٕم٤ممل هذه، وم٢من ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م هل ُمثؾ ذًمؽ مت٤مًُم٤م. 

أيمؼم يمثػًما ُمـ إومم. ويمٚمب٤م اًمٜمٔمريبلم يٜم٘مّمٝما دًمٞمؾ ُمـ  ومٙم مه٤م ٟمٔمري٦م قمـ اًمٙمقن، وإن يم٤مٟم٧م إظمػمة ري٤موٞم٦م ودىمٞم٘م٦م سمدرضم٦م

اعمِم٤مهدة: ومٚمؿ ير أطمد ىمط ؾمٚمحٗم٤مة وخٛم٦م وإرض قمغم فمٝمره٤م، إٓ أن أطمًدا يمذًمؽ مل ير أيًْم٤م وشمرا وم٤مت٘م٤م. قمغم أن ٟمٔمري٦م 

رىل اًمٕم٤ممل. وهذا أُمر مل جيد اًمسٚمحٗم٤مة شمٗمِمؾ ذم أن شمٙمقن ٟمٔمري٦م قمٚمٛمٞم٦م ضمٞمدة ٕهن٤م شمبٜمب٠م سم٠من اًمٜم٤مس يٜمبٖمل هلؿ أن ي٘مٕمقا ُمـ قمغم طم

شم٤مريخ ُمقضمز ًمٚمزُمـ ص  "أطمد أٟمف يبٗمؼ ُمع اخلؼمة، إٓ إذا صمب٧م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أن هذا شمٗمسػم اًمٖمٛمقض اظمبٗم٤مء إومراد ذم ُمثٚم٧م سمرُمقدا!

درك ٓ ٟمسبٓمٞمع أن ٟمبج٤موز هذا احلد، وهؿ ي١مُمٜمقن سم٠مُمقر ٓ شمو . وم٤مًمٕمب٤مىمرة ذم هذا اًمزُم٤من يٍمطمقن سم٠من ًمٕم٘مٚمٜم٤م احلز طمدًا،293

وم٢مذا آُمٜم٤م سم٤مًمٖمٞم٥م اؾمبٜم٤مًدا إمم أدًم٦م شمثب٧م اًمٖمٞم٥م ، إٟما شمدرك آصم٤مر يٜمب٘مؾ اًمٕم٘مؾ ُمـ إدرايمٝم٤م سم٘مقاقمد قم٘مٚمٞم٦م حمْم٦م إًمٞمفو دمريبٞم٤ًم سمٜمٗمسٝم٤م

اعمٕمروم٦م وًمٞمس رضسم٤ًم ُمـ رضوب اًمبخٚمػ، ٕن أيمثر اًمٜم٤مس شمٓمقرًا ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ ي١مُمٜمقن و ومٚمٞمس ذًمؽ ٟم٘مّم٤ًم ذم اًمٕم٘مؾ

 وهن٤م سمقضمقد دٓتؾ طمسٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ُمع إو٤موم٦م ىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م .ويٗمن، سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اعمٖمٞمب٤مت
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ده٤م وم٘مو اعمٕم٤مرىل مجٞمعز اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم، ُمْم٤موم٤ًم إمم ًمزوم اهنٞم٤مر قم٘مٚمٞمبف وجيٞم

همػم شمٗمسػم ُم٤م ىم٤مقمدة آؾمبح٤مًم٦م  ُمعدم ٓمّمٓ ي هٜم٤مك شمٗمسػم آظمريٙمقن  أن سمد وم، ًمٚم٘مٞمٛم٦م

ي٘م٤مل  هٜم٤مك ىمقة يم٠من اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم، ا يٚمزم ُمٜمف ٟمِم٤مهده ذم دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج سم

هل دمٕمؾ اجلسٞمؿ ذم دمرسم٦م اًمِم٘ملم يبٍمىل شمٍمىل و وم٤مقمٚم٦م جمردة ظم٤مرضم٦م قمـ اًمزُم٤من

ضمسٞمؿ ومٞمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمبٗم٤مقم ت اخل٤مص٦م اًمبل شمرشمبط سمٛمجٛمقع اعمقضم٦م، أو ي٘م٤مل يمؾ 

قمدم و سمسب٥م حمدودي٦م قمٚمٛمٜم٤م ٟمّمؾ إمم رصده٤م ات اًمٙمقن، وشمٚمؽ اًمبٗم٤مقم ت مل ضمسٞم

وراء شمٚمؽ اًمبٗم٤مقم ت هل اًمسب٥م و إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمبٕمرىل قمٚمٞمٝم٤م واًمقىمقىل قمغم أداتٝم٤م، اًمبقصؾ 

قمك أن اًمقىم٧م ي٘مػ ذم حلٔم٦م اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ادويمب٤مب ، أن يسٚمؽ اجلسٞمؿ ؾمٚمقك اعمقضم٦م

آٟمٗمج٤مر وُم٤م ىمبٚمف، وًمٙمٜمف ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ومرض وضمقد أؿمٞم٤مء ُم٤مدي٦م شمبٖمػم ىمبؾ آٟمٗمج٤مر 

وسمبٖمػمه٤م حيدث آٟمٗمج٤مر، وهذا يٕمٜمل أن هٜم٤مًمؽ زُم٤من سمحس٥م اًمدىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمدىم٦م 

اًمٕم٘مؾ  ٟمٕمؿ: .٤مً ٟمٗمج٤مر ومٝمذا يٕمٜمل أّن هٜم٤مًمؽ زُم٤مٟما دام هٜم٤مك أؿمٞم٤مء شمبٖمػم ىمبؾ آوماًمٗمٚمسٗمٞم٦م، 

 هلذا ، اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمرصدٕٟمف سمٕمد مل يبٓمقر إمم احلد ، اًمٗمزي٤متل ُمبقىمػ ٓ يرصد ذًمؽ اًمزُم٤من

اًمبٖمػمات اًمدىمٞم٘م٦م  إين ٓ أمتٙمـ ُمـ رصد : هقأن ي٘مقل اًمٕم٘مؾ اًمٗمٞمزي٤متل هم٤مي٦م ُم٤م يسبٓمٞمع 

وهق ف وىم٧م ىمّمػم ضمدًا  يمجزء يِمٙمؾ واطمد قمغم واطمد ُمببقع سمات٦م صٗمر اًمبل حتّمؾ ذم 

ومٞم٘مقل سمٕمدم وضمقد  أن يٜمٗمل ُم٤م ٓ يدرك  اًمٗمٞمزي٤متلٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ و ،(Googleضمقضمؾ )

ٛمـ اعمحبٛمؾ أن اجلسٞمؿ يبحرك ذم أىمؾ ُمـ هذا اًمقىم٧م، ومٞمٔمٝمر ًمٜم٤م قمغم وم، ىمبؾ آٟمٗمج٤مرزُم٤من 

أٟمف اٟمب٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من آظمر ُمـ دون أن يٛمر سم٤مًمٜم٘م٤مط اًمقاىمٕم٦م سملم هذيـ اعمٙم٤مٟملم ذم 

عمحبٛمؾ أن هٜم٤مًمؽ شمٗم٤مقم ت حتّمؾ سملم مجٞمع ضمسٞمات ُمـ او فم٤مهرة اًمبِم٤مسمؽ اًمٙمٛمقُمل،

ذم اًمٙمقن وقم٤ممل اعم٤مدة وهل شم١مصمر قمغم اجلسٞمؿ ومٞما إذا ىمذومٜم٤مه ذم دمرسم٦م اًمِم٘ملم ودمٕمٚمف يبحرك 
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٤مًمٕم٘مؾ يٕمٞمٜمف وي٘مبٚمف سمٕمد دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ ومحمبٛمً  قم٘مً  هذا ُمس٤مر ُمقضم٦م، وإذا يم٤من 

، ٕٟمف سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمٕم٘مؾ ظمٞم٤مر أومْمؾ اًمٜم٘مٞمْملم ٞمٜمف وسملم اًم٘مقل سم٤مضمباعإذا دار إُمر سم اعمزدوج

 ٤مًم٘مقل سمجقاز اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم قمٜمد اًمٕم٘مؾوم، ُمـ ظمٞم٤مر اًم٘مقل سمجقاز اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم

طمذىل جلٛمٞمع اعمٕم٤مرىل و إه ك ًمٚمٕم٘مؾ هق، وواوح اًمبٓم ن وٓ يرىمك ًمقوقطمف ووقح

ح٤مًم٦م اضمباع قمـ ُمبدأ اؾمب وهلذا ٓ يبدي اًمٕم٘مؾ اًمسقي أي اؾمبٕمداد ًمٚمبٜم٤مزل  ،اًمبنمي٦م

 اًمبِم٤مسمؽ اًمٙمٛمقُمل. وأاًمٜم٘مٞمْملم اؾمبٜم٤مدا إمم ُم٤م يسٛمك سمٔم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل 

، ًمٞمس٧م طمسٞم٦مهذه اًم٘مْمٞم٦م أضمزاء ٟمحـ ٟمّمدق سم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم ُمع أن ، إذن

ٕٟمف ٓ يقضمد ذم اخل٤مرج اضمباع ًمٚمقضمقد واًمٕمدم ي٘مع قمٚمٞمف ، وم٤مضمباع اًمٜم٘مٞمْملم ٓ حت٘مؼ ًمف

وٓ يقضمد رء اؾمٛمف آؾمبح٤مًم٦م ذم اخل٤مرج ٟمراه أو ٟمسٛمٕمف ، ك سم٤محلقاساحلس وهلذا ٓ يدر

٤م: اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم إذا ىمٚمٜمو آؾمبح٤مًم٦م قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمبح٘مؼ،و أو ٟمٚمٛمسف يمٞمػ ؟!

ؾمقاء ، وحمٛمقًٓ ومٝمل شم٘مع ، اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم ُمسبحٞمؾىمٚمٜم٤م:  إذا، وُمقوقع ح٤مًم٦م٤مٓؾمبومطمؼ، 

يدرك سم٤محلس، وم٘مْمٞم٦م اؾمبح٤مًم٦م  ظم٤مرضمٞم٤مً  س٧م أُمراً ًمٞم  ومٝملحمٛمقًٓ  ٤ًم أوٕمٚم٧م ُمقوققمضُم 

مجٞمع اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرىل ذم ٕمبٛمد قمٚمٞمٝم٤م ٟماضمباع اًمٜم٘مٞمْملم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمبل ٟمّمدق سمح٘م٤مٟمٞمبٝم٤م و

ٚمزم اهنٞم٤مر مجٞمع اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد ًمٚمٛمٕم٤مرىل احل٘م٦م ياًمبجرسم٦م سم٠من : ٚمق ىمٚمٜم٤موموهل ًمٞمس٧م دمريبٞم٦م، 

 اعمٕم٤مرىل اًمبنمي٦م.

يم٤مؾمبح٤مًم٦م ٟمّمدق هب٤م اًمبل لم جمٛمققم٦م ُمـ آؾمبح٤مٓت ُمثؾ اؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْمو 

٠مي قم٤ممل حيؽمم ٟمٗمسف ُمـ اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م أو ُمـ همػم ومأن يقضمد ُمثٚم٨م ًمف أرسمع زواي٤م، 

 ؟!يمذًمؽأن يقضمد ُمثٚم٨م يدقمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م 
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ٟم٤مه ي٘مرر اؾمبح٤مًم٦م احلدوث سم  وًمق رضمٕمٜم٤م إمم يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ٟمٗمسف ًمقضمد

ٕمٚم٧م ومٞمٝم٤م شمٕم٥م ٟمٗمسف ًمبخري٩م طمدوث اًمٕم٤ممل سم٤م شم٘م٤من اعمِم٤مهد سمٜمٔمري٦م سمديٚم٦م ضُم ، وهلذا أؾمب٥م

وًمق يم٤من اًمٙمب٤مب يرومض ىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مؾ اعمحض ٕراح ٟمٗمسف سم٤مًم٘مقل سم٠من ، اًمسببٞم٦م ًمٚم٘مقاٟملم

وُمـ اعمحبٛمؾ أن ، اؾمبح٤مًم٦م وضمقد اًمٙمقن ُمـ ٟمٗمسف ووضمقد ا شم٘م٤من ُمـ ذاشمف وهؿ ومٚمسٗمل

 اًمٙمقن أوضمد ٟمٗمسف.   

 ُمبدأ اًمٕمٚمٞم٦م. اعمث٤مل اًمث٤مين:

وٓ يٛمٙمـ أن شمقضمد ، ٜمحـ ٟم١مُمـ سم٘م٤مٟمقن اًمٕمٚمٞم٦م وأن هٜم٤مًمؽ أؿمٞم٤مء شمبقىمػ قمغم أؿمٞم٤مءوم

إّٓ إذا وضمدت قمٚمٚمٝم٤م اًمبل شمبقىمػ قمٚمٞمٝم٤م، وٟم١مُمـ أٟمف ًمقٓ ا يان سمٛمبدأ اًمٕمٚمٞم٦م عم٤م اؾمبٓمٕمٜم٤م أن 

وذًمؽ ٕٟمف ، ُمـ ُم٘مدُم٤مت إمم ٟمب٤مت٩مو وأن ٟمٜمب٘مؾ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت إمم ُمٕمٚمقُم٤مت أظمرى، ٟمٗمٙمر

ؾمقاًء يم٤مٟم٧م ف ٜمبٞمج٦م اًم٘مدُم٤مت إمم اعمُمـ  ٤مً ذهٜمٞمّ ي  قمٛمٚمٞم٦م اؾمبدٓل ٓ يٛمٙمـ أن ٟمبحرك ذم أ

إّٓ إذا يم٤من هٜم٤مًمؽ قمٚمٞم٦م سملم ف  شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت قم٘مٚمٞم٦م حمْم٦م أو يم٤مٟم٧م اعم٘مدُم٤مت طمسٞم٦م دمريبٞم٦م

شم١مصمر ذم حتّمٞمؾ ا يان واًم٘مٜم٤مقم٦م و ألن اعم٘مدُم٤مت شمٜمب٩م اًمٜمبٞمج٦موماعم٘مدُم٤مت واًمٜمبٞمج٦م، 

ًمق مل شمٙمـ هٜم٤مك أي قم ىم٦م سملم ُم٘مدُم٤مت اؾمبدٓل ، وٟمرشمبٝم٤م ذم آؾمبدٓل ج٦موا ذقم٤من سم٤مًمٜمبٞم

 .ُمـ أي دًمٞمؾ وُمـ أي قمٛمٚمٞم٦م سمرهٜم٦مٗمٞمد عم٤م متٙمٜم٤م أن ٟماًمٜمبٞمج٦م وسملم 

واًمبل ُمٜمٝم٤م ُمبدأ اؾمبح٤مًم٦م اضمباع ف ىمٞمٛم٦م اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم واًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م   اًمذيـ يٜمٙمرونو

بٛمٙمٜمقن ُمـ آؾمبدٓل قمغم ًمٙمل يف  اًمٜم٘مٞمْملم ورضورة وضمقد قمٚم٦م شم١مصمر ذم ُمٕمٚمقل 

ومٝمؿ يارؾمقن اعمٜمٝم٩م اًمذي يرومْمقٟمف ، ُمدقم٤مهؿ حيب٤مضمقن إمم ىمقاقمد اًمٕم٘مؾ واعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم

قمغم يبقىمػ   ُمٕمٚمقًٓ وًمقٓ يمقن اًمٜمبٞمج٦م ، ٕهنؿ يٓمٚمبقن ٟمب٤مت٩م سمٛم٘مدُم٤مت، وًمٙمـ ٓ يِمٕمرون
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ق اًمٚمزوم عم٤م قمغم ٟمح ارشمب٤مط سملم ُم٘مدُم٤مت اًمدًمٞمؾ وسملم اًمٜمبٞمج٦ميقضمد ، وهل اعم٘مدُم٤مت قمٚم٦م

 .ُمٜمٝمؿ  صح آؾمبدٓل

 ٤مسًم٤م يسبدًمقن ومٞمف٤مًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم وسم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، إذا يمببقا يمبوم 

قمغم اعمٜمٝم٩م  ونذم احل٘مٞم٘م٦م يسػم ٝمؿومٙمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يم صمب٤مت زقمٛمٝمؿ وُمدقم٤مهؿ 

 ومٗمل، ٓؾمبدٓلسمٕمٛمٚمٞم٦م ا قاعم٤م ىم٤مُم ؿٕهن، قا ًمس٤مٟم٤ًم وم٘مط يٍمطمقن سمرومْمفاًمٕم٘مكم، وإن يم٤مٟم

 . ُمبدأ اًمٕمٚمٞم٦مو سم٤مؾمبح٤مًم٦م اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم قني١مُمٜم ؿوضمداهن

ذم اخل٤مرج ٓ ٟمدرك إّٓ  يسبدل سم٠مٟمٜم٤م و يٗمٞمد هٞمقم اًمذي يٜمٙمر وضمقد ىم٤مٟمقن اًمٕمٚمٞم٦مادو 

قم ىم٦م اًمب٘م٤مرن واًمبٕم٤مىم٥م، وقم ىم٦م اًمب٘م٤مرن واًمبٕم٤مىم٥م أقمؿ ُمـ اًمٕمٚمٞم٦م، ًمٙمل ي٘مٜمٕمٜم٤م سمٕمدم 

اًمٕمٚمٞم٦م، ٕن  سمٛمبدأيان أن يسببٓمـ ذم اؾمبدًٓمف هذا ا  وم٢من ٓ سمد صمبقت ىم٤مٟمقن اًمٕمٚمٞم٦م، 

ذيمر ُم٘مدُم٤مت يراد ُمٜمٝم٤م أن شم١مصمر وأن حتدث ومٞمٜم٤م ىمٜم٤مقم٦م، قمب٤مرة أظمرى قمـ اؾمبدًٓمف هذا 

ومٚمقٓ أٟمف ي١مُمـ سمقضمقد شم٠مصمػم وشم٠مصمر وقمدم وضمقد اىمؽمان ومحس٥م عم٤م ىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمبدٓل 

 ًمٙمل يبقصؾ إمم ٟمبٞمج٦م سمقاؾمٓم٦م ُم٘مدُم٤مت آؾمبدٓل.

وم٘مد ، شم٘مريب٤مً  ىمبؾ اعمٞم د سم٠مرسمٕم٦م ىمرون قم٤مؿمقاهذا ٟمٔمػم ُم٤م قمٚمٞمف اًمسقومسٓم٤متٞمقن اًمذيـ  و

 ُم٤م ٟمدريمف هاب.أن و رءادقمقا أٟمف ٓ يقضمد 

 أو قمٙمقس ذم ُمراي٤م أو فم ل        يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن وهؿ وظمٞم٤مل

 وًمٞمس قمٜمدهؿ إٓ  ،يٜمٙمرون طم٘مٞم٘م٦م ٓ هؿ ًمٙمـ ذم اًمقاىمعو وضمقد أٟمٗمسٝمؿ،وم٠مٟمٙمر ه١مٓء 

إذا قمٓمِمقا و إذا ضم٤مقمقا يبحريمقن ٟمحق اًمٓمٕم٤مم ًمٙمل ي٠ميمٚمقا،ويِمٝمد هلذا أهنؿ ، ٚم٘م٦م ًمس٤منًم٘م

٢مذا مل يٙمـ ومإذا أراد ؿمخص أن يرضهبؿ يب٘مقن اًمرضسم٦م، و يبحريمقن ٟمحق اعم٤مء ًمٙمل ينمسمقا،
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ٚمجقع واًمٕمٓمش وٓ وضمقد ًمأليمؾ واًمنمب واًمرضب، ومٚماذا ًمهٜم٤مًمؽ وضمقد ٕٟمٗمسٝمؿ أو 

 اعم١مُمٜملم سم٤مًمقاىمع؟!ؾمقي٤مء ٍمومقن يمس٤متر اًمٜم٤مس إهؿ يب

، اه٦مد٤مًمسمصم٤مسم٧م ضمٕمٚمبٝمؿ يٙم٤مسمرون اًمٕم٘مؾ ويٜمٙمرون ُم٤م هق  ذم ؿمبٝم٤مت ًم٘مد وىمع ه١مٓء 

أٟمف  ف  اًمذي أٟمٙمر أصؾ اًمٕمٚمٞم٦مف يٗمٞمد هٞمقم ااًمٖمري٥م أن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ٟم٘مؾ قمـ دو

بٚمقن وقم٤مدًة ُم٤م ُيسّٛمك ه١مٓء اًمذيـ ٓ ي٘م  ": وم٘مد ضم٤مء ومٞمفؿمٙمؽ ذم وضمقد اًمقاىمٕمٞم٦م،  أيْم٤مً 

ويٗمؽمض اًم واىمٕمٞمّقن متٞمػًما سملم اعمٕمروم٦م ا ُمؼمي٘مٞم٦م ، anti ــ realistsاًمقاىمٕمٞم٦م سم٤مًم واىمٕمٞملم 

ـّ اًمٜمٔمرّي٤مت ًمٞمس٧م  واعمٕمروم٦م اًمٜمٔمري٦م .وجي٤مدًمقن حتديًدا سم٠مّن اعم طمٔم٦م واًمبجرسم٦م هلا ُمٕمٜمّل، ًمٙم

جيري ؾمقى أدوات ُُمٗمٞمدة ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ دمّسد أّي٦م طم٘م٤متؼ أقمٛمؼ شمٙمٛمـ ذم اًمٔم٤مهرة اًمبل 

ُم طمٔمبٝم٤م. وىمد أراد طمبك سمٕمض اًم واىمٕمٞملم ىمٍم اًمٕمٚمؿ قمغم إؿمٞم٤مء اًمبل يٛمٙمـ ُم طمٔمبٝم٤م. 

وهلذا اًمسب٥م رومض اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرن اًمب٤مؾمع قمنم ومٙمرة اًمذّرات قمغم أؾم٤مس أٟمٜم٤م ًمـ 

-George Berkeley (1685ٟمبٛمٙمـ ُمـ رؤي٦م أي ُمٜمٝم٤م أسمًدا. سمؾ إّن ضمقرج سمػميمكم 

. "ٓ يقضمد أي رء ؾمقى اًمٕم٘مؾ وأومٙم٤مره"ذًمؽ قمٜمدُم٤م ىم٤مل: ( ىمد ذه٥م ٕسمٕمد ُمـ 1753

وقمٜمدُم٤م أرؾمؾ أطمد إؿمخ٤مص ُم طمٔم٦م إمم صدي٘مف ُم١مًمػ اًم٘مقاُمٞمس ا ٟمجٚمٞمزي د. 

( ُيبدي ومٞمٝم٤م قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م 1784 - 1790)  Dr Samuel Johnsonص٤مُمقيؾ ضمقٟمسقن  

أٟم٤م "ريمٚمٝم٤م ُُمٕمٚمٜم٤م:  دطمض ادقم٤مء سمػميمكم، ي٘م٤مل إّن ضمقٟمسقن رّد سم٠من ؾم٤مر سم٤مدم٤مه صخرة يمبػمة صمؿ

. سم٤مًمٓمبع وم٢مّن إمل اًمذي أطم٥م سمف اًمديمبقر ضمقٟمسقن ذم ىمدُمف يم٤من أيْم٤م ومٙمرة "أدطمْمٝم٤م هٙمذا

ـّ ومٕمٚمبف ىمد أووح٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ٟمٔمرة  داظمؾ قم٘مٚمف، وسم٤مًمب٤مزم ومٝمق مل يدطمض ومٕمٚمٞم٤ًم ومٙمرة سمػميمكم. ًمٙم

سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم "(، اًمذي يمب٥م 1711 - 1776) David Humeاًمٗمٞمٚمسقىل ديٗمٞمد هٞمقم 



  

 

106 
 التصنيه العظيه قراءة نقدية

ضمقد أؾمب٤مب قم٘م ٟمٞم٦م شمدقمقٟم٤م ًم قمب٘م٤مد سمقاىمع ُمقوققمل، إٓ أٟمٜم٤م أيْم٤م ٓ ٟمٛمبٚمؽ ظمٞم٤مًرا و

  .(1)"ؾمقى اًمبٍّمىل قمغم أّٟمف طم٘مٞم٘م٦م

وؾمب٥م هذا اًمبِمٙمٞمؽ رومض ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمبدهيٞم٦م وطمٍم اًمٓمريؼ ذم احلس اًمب٤مـمٜمل 

يقضمد قمٜمدٟم٤م ٓ  وُمع هذا ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم وهلذا ي٘مقل هٞمقم: ، أو ومٞمف وذم اًمٔم٤مهري وم٘مط

، ذابو قمٓمش وـمٕم٤ممو ضمقعيقضمد ومٞمف و، ٤مً ُمقوققمٞم ٤مً دًمٞمؾ جيٕمٚمٜم٤م ٟمٕمب٘مد سم٠من هٜم٤مًمؽ واىمٕم

 ؾمب٥م هذا، ووًمٙمـ ٓ سمد أن ٟمبٍمىل قمغم أن اًمقاىمع هق ُم٤م ٟمدريمف وإن يمٜم٤م ٓ ٟمجزم سمذًمؽ

 . اًمبخبط ذم اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمبل يٜمبٖمل أن شمسٚمؽ ذم حت٘مٞمؼ ُمس٤متؾ اًمٕمٚمؿ

ُمـ اعمٗم٤مرىم٤مت (  ذم يمب٤مب ومٚمسٗمبٜم٤م أن اهلل )رمحفًمسٞمد اًمِمٝمٞمد ا ذيمر  اًمبٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين:

ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م شمٜمحٍم ذم احلس، وأن سم٠من اًمٕمجٞمب٦م أن أصح٤مب اعمٜمٝم٩م احلز ي٘مقًمقن 

ُمع أن ىمقهلؿ هذا ذم ، سمف اعمٕمروم٦م شم٘مقماحلس واًمبجرسم٦م هل اعمٞمزان اًمقطمٞمد اًمذي يٜمبٖمل أن 

اًمبجرسم٦م و وإٟما هق ىمقل قم٘مكم،، ًمٞمس دمريب٤مً ٕن هذا اًم٘مقل ذم ٟمٗمسف   ٟمٗمسف ي٘ميض قمغم ٟمٗمسف،

ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمبجرسم٦م ومٝمؾ ٟمحـ ٟمْمع ٓ ٟمدرك أهّن٤م ُمٞمزان ُمـ ظم ل اًمبجرسم٦م،  ٤ًم اًمبل ضمٕمٚم٧م ُمٞمزاٟم

 ؟!ذم اعمخبؼم حت٧م اعمجٝمر وٟمراه٤م صمؿ ٟم١مُمـ هب٤م وٟمّمدق 

اعمٞمزان سم٠من ٚمٛمٕمروم٦م ىمْمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م وًمٞمس٧م ىمْمٞم٦م دمريبٞم٦م، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م اًمبجرسم٦م ًمٛمٞمزاٟمٞم٦م وم

اعمٞمزان اًمقطمٞمد ) طمٞمد حل٘م٤مٟمٞم٦م اعمٕمروم٦م أن شمٙمقن اعمٕمروم٦م دمريبٞم٦م ؾمبٙمقن ٟمٗمس هذه اًم٘م٤مقمدة اًمق

أو ٓ يٛمٙمـ اًمؼمهٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م أو وم٤مرهم٦م جمرد أًمٗم٤مظ ٓ  ًمٞمس٧م طم٘م٦م( حل٘م٤مٟمٞم٦م اعمٕمروم٦م اًمبجريبٞم٦م

 إٟما هل ؿمبٞمٝم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م.و ُمٕمٜمك هل٤م

                                                           

 .59ف اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ص  1
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أصمببؿ طم٘م٤مٟمٞمبٝم٤م  هذا يٕمٜمل أٟمٙمؿ: إذا ىم٤مًمقا هل ىمْمٞم٦م دمريبٞم٦م، ومسقىل ٟم٘مقل هلؿو

سم٤مًمبجرسم٦م، ومٞمٜمبٖمل أن ٟمس٠مل ُم٤م هق اعم ك وُم٤م هق اعمٞمزان اًمذي قمغم أؾم٤مؾمف أصمببؿ طم٘م٤مٟمٞم٦م 

إٓ أصمببٜم٤م و وم٢من يم٤من اًمٕم٘مؾ اعمحض صمب٧م اعمٓمٚمقباًم٘م٤مقمدة؟ هذه اًمبجرسم٦م اًمبل أصمببؿ هب٤م 

 قا ه٦م، ومومبٙمقن ًمٚمبجرسم٦م دمرسم٦م ومٜمٜم٘مؾ اًمٙم م إمم اًمبجرسم٦م اًمس٤مسم٘م، اًم٘م٤مقمدة اًمبجريبٞم٦م سم٤مًمبجرسم٦م

اًمدًمٞمؾ قمغم طم٘م٤مٟمٞمبٝم٤م؟ إذا ىمٚمبؿ  دمرسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ٟمٜم٘مؾ اًمٙم م إمم اًمبجرسم٦م اًمس٤مسم٘م٦م، وهٙمذا يٚمزم 

ًمٙمل ٓ  إذا ىمٚمبؿ ُمٞمزان طم٘م٤مٟمٞم٦م هذه اًمبجرسم٦م دًمٞمؾ قم٘مكم وًمٞمس دًمٞمً  دمريبٞم٤مً و اًمبسٚمسؾ،

أسمٓمٚمبؿ ىم٤مقمدشمٙمؿ وأصمببؿ ىمٞمٛم٦م عمدريم٤مت إٟمٙمؿ : سقىل ٟم٘مقل ًمٙمؿومذم اًمبسٚمسؾ،  قن٘مٕمشم

٠مٟمبؿ اٟمبٝمٞمبؿ إمم وموفمٗمبٛمقه٤م ذم اقمبب٤مر اًمبجرسم٦م اًمبل أصمببؿ هب٤م هذه اًم٘م٤مقمدة، وىمد ، ٦مقم٘مٚمٞم

 .ٙمؿ سمٛمدي٦م ذم يديمؿأهنٞمبؿ ىم٤مقمدشمو اًمس٤مسم٘م٦م قمغم اًمبجرسم٦م طم٘م٤مٟمٞم٦م سمٕمض اعمٕم٤مرىل اًمٕم٘مٚمٞم٦م

أن اًمٗمٚمسٗم٦م سم٠مؾمٚمقهب٤م ىمد ُم٤مشم٧م، وأن ُمـ ُم٤م ذيمره يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ، إذن

حت٘مؼ سمف أي ُمس٠مًم٦م شمرشمبط سم٤مًمٙمقن سما ذم ذًمؽ ُمس٠مًم٦م أصؾ إؾمٚمقب اًمقطمٞمد اًمذي يٜمبٖمل أن 

سمؾ اًمّمحٞمح أن ، اًمٙمقن هق إؾمٚمقب اًمبجريبل اًمذي شمسٚمٙمف اًمٗمٞمزي٤مء ظمٓم٠م وًمٞمس صحٞمح٤مً 

اًمريمـ و إؾمٚمقب اًمٕم٘مكم  أؾمٚمقب طمؼ وُمٜمٝم٩م يٜمبٖمل أن يسٚمؽ سمؾ هق طمجر اًمزاوي٦م

سمره٤من قم٘مكم أو يم٤مٟم٧م إؾم٤مس اًمذي شمٕمبٛمد قمٚمٞمف اعمٕم٤مرىل اًمبنمي٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م شمسبٜمد إمم 

 .وُمس٠مًم٦م قمٚم٦م اعم٤مدة ُمس٤مًم٦م ومٚمسٗمٞم٦م ، شمسبٜمد إمم دًمٞمؾ دمريبل

 ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة:و دًمٞمؾ اًمٜمٔمؿ

وهل أّن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ طم٤مول أن يقفمػ ٟمٔمري٦م إيمقان  اعم طمٔم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ٓشمٗم٤مق اعمبٕمددة عمٜمع اؾمببٕم٤مد وضمقد يمقٟمٜم٤م اعمٜمٔمؿ واعمحٙمؿ سمحس٤مب آطمبال قمغم ٟمحق ا
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ّن وضمقد اًمٕم٤ممل ف إ قمغم ُم٤م شم٘مدم ذطمف ُمٗمّم ً ف يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ذيمر واًمّمدوم٦م، وم٘مد 

واطمد يمقن قمغم ٟمحق آشمٗم٤مق واًمّمدوم٦م سمٕمٞمد سمحس٤مب آطمبآت ومٞما إذا يم٤من يقضمد قمٜمدٟم٤م 

 سمقضمقد وأُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م ـ إشم٘م٤من وأطمٙم٤مم وأٟمقاع طمٞم٦م ُمٕم٘مدة، سما ومٞمف ُماًمٙمقن وىمد حتقل إمم هذا 

  (500 10)سمف شم٘مدر  ُم٤م ن وهلاُمٚمٞم٤مرات إيمق ُمبٕمددة يمثػمة شمبٚمغ ُمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات نأيمق

اعمقضمقد قمغم ٟمحق  يمقن يم٤مًمٙمقنومٚمٞمس ُمـ اعمسببٕمد طمٞمٜمئذ قمٜمد اًمٕم٘مؾ أن يبٗمؼ أن يقضمد 

يمٚما يمثر اًمٕمدد يمٚما يم٤من ، و٤مً ٕٟمف إذا يمثر اًمٕمدد ؾمقىل يٙمقن اطمبال آشمٗم٤مق ىمريب ، اًمّمدوم٦م

 هم٤متٞم٦م . ٦موـمبٕم٤ًم اعمراد سم٤مًمّمدوم٦م اًمبح٘مؼ سم  قمٚم، أىمرببال اًمّمدوم٦م اطمبال آشمٗم٤مق واطم

 

 

 

 

  

 

 

 

وـمٚم٥م ُمٜمف أن ، إذا وضمد أقمٛمك قمٜمده ؾمٝمؿوم٢مٟمف ُمث٤مل إقمٛمك راُمل اًمسٝم٤مم، وهذا يما ذم 

وهق ٓ يٕمٚمؿ سم٤مدم٤مهٝم٤م، ويقضمد سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ُمس٤موم٦م ًمٜمٗمرض ُم٤مت٦م ، ؾمؿ 1يرُمل داترة ىمٓمره٤م 

سمحس٤مب آطمبآت،  دىل اعمرؾمقم ُمـ أول رضسم٦م سمٕمٞمد ضمداً ُمؽم، وم٢من اطمبال أن يّمٞم٥م اهل

اًمسٜملم وم٢من ُمٚمٞم٤مرات وًمٙمـ ًمق أقمٓمٞمٜم٤مه ُمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات إؾمٝمؿ وضمٕمٚمٜم٤مه يرُمل ُمٚمٞم٤مرات 
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ًمٞمس  (500 10)هل اًمبل  اطمبال أن يّمٞم٥م اهلدىل سمسٝمؿ ُمـ هذه اًمسٝم٤مم اعمبٕمددة ضمداً 

 وٕمٞمًٗم٤م.

 ٕمدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت:سمويٛمٙمـ أن ٟمٕمٚمؼ قمغم هذا اًمٙم م 

 اًمٕمقامل طم٤مدصم٦م وم سمد ُمـ حمدث:

 ُمبحداً يمقٟم٤ًم أيمقاٟم٤ًم ُمبٕمددة أو هق أّن اعمقضمقد ذم قم٤ممل اعم٤مدة ؾمقاًء يم٤من  اًمبٕمٚمٞمؼ إول:

ٓسمد ًمف ُمـ وم٤مقمؾ سمٜم٤مء قمغم اًمبّمقير اًمذي ىمدُمف يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ حل٤مل اًمٙمقن ىمبؾ 

اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يٗمؽمض آٟمٗمج٤مر أو حل٤مل هذه إيمقان اعمبٕمددة ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، وم٢مّن يمب٤مب 

 وضمقد ـم٤مىم٦م حمٙمقُم٦م سمبذسمذسم٤مت، سمٗمْمؾ هذه اًمبذسمذسم٤مت وضمدت حتدسم٤مت إجي٤مسمٞم٦م وؾمٚمبٞم٦م،

حدث قمـ طم٤مًم٦م ؾمٞم٤مًم٦م ُمبٖمػمة وم٤مًمٙمب٤مب يبهذه اًمبحدسم٤مت ٟمبج٧م ُمٜمٝم٤م اًمرهمقة اًمٙمقٟمٞم٦م، و

سمسب٥م قمقاُمؾ ، ووم٘م٤مقم٤مت شمِمبٛمؾ قمغماًمرهمقة ، وٙمقٟمٞم٦ماًمرهمقة قمٜمٝم٤م ُم٤م يسٛمك سم٤مًمُمببدًم٦م ٟمب٩م 

مل ٟمبقصؾ إمم ُمٕمروم٦م ُم٤مهٞمبٝم٤م أظمذت شمٚمؽ اًمٗم٘م٤مقم٤مت شمبْمخؿ، ومقضمدت اجلسٞمات، جمٝمقًم٦م 

 رت صمؿ وضمدت هذه إيمقان اعمبٕمددة.صمؿ شمٚمؽ اجلسٞمات اٟمٗمج

ُمبٖمػمة، واًمبٖمػم و احل٤مًم٦م اًمبل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمقن أو قمٚمٞمٝم٤م إيمقان اعمبٕمددة طم٤مًم٦م ُمببدًم٦م، إذن

سمح٤مضم٦م إمم قمٚم٦م وم٤مقمٚم٦م ذم إجي٤مسمف وٓ  واًمببدل قمٜمد اًمٕم٘مؾ أُم٤مرة ا ُمٙم٤من، وُمـ يم٤من ممٙمٜم٤ًم ومٝمق

أو  (Big Bang)ٟمٔمري٦م آٟمٗمج٤مرإذ اًمٙمقن ًمف قمٛمر حمدود وومؼ ، يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمديًا 

وُمـ طم٘مٜم٤م أن ٟمس٠مل ُم٤م اًمذي همػم اعمقضمقد ىمبؾ آٟمٗمج٤مر ، اًم٘م٤مٟمقن اًمث٤مين ًمٚمثرُمقديٜم٤مُمٞمٙم٤م

ٙمقن قمٛمر ًمٞم، ومل يٙمـ ذًمؽ ذم شم٤مريخ سمديؾ، ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م 13،7سمحٞم٨م يٙمقن قمٛمر اًمٙمقن 

 ؟ُمٚمٞم٤مر 14و ُمٚمٞم٤مر وم٘مط أ 13اًمٙمقن 
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ووم٤مىمدًا ًمٚمٕمٚمؿ واًم٘مّمد عم٤م طمدث ، ىمبؾ آٟمٗمج٤مرًمٚمٛمقضمقد ًمق يم٤من اعم١مصمر ؿمٞمئ٤ًم ٓزُم٤ًم 

وم  سمد ُمـ ومرض إو٤موم٦م أوضمب٧م اًمبٖمػم وًمٞمس٧م ُمـ ، وًمٙم٤من أزًمٞم٤مً ، آٟمٗمج٤مر ذم شمريخ ُمٕملم

وهق اًمذي ، اعمبٕمددة وهذا ُم٤م يؼمهـ قمغم وضمقد رء ظم٤مرج قمـ أصؾ إيمقان، ذات اعمبٖمػم

 أوم٤مض قمٚمٞمٝم٤م سمٕمٚمؿ واظمبٞم٤مر ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمبحقل إمم أيمقان ذات شمقاريخ ُمٕمٞمٜم٦م.

ّن هلذا اًمٙمقن طم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م ىمديٛم٦م مل شمٙمـ هل٤م سمداي٦م ؾمقاًء يم٤مٟم٧م شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمٜمِم٠م ًمق ىمٚمٜم٤م إو 

ٕٟمف ُمـ طم٘مٜم٤م  ريخ٤ميٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٙمقٟمٜم٤م شم وم   ًمٙمقن واطمد أو يم٤مٟم٧م ُمٜمِم٠م ٕيمقان ُمبٕمددة

عم٤مذا طمدث وم٘مط قمٜمد هذه و ريخ؟اًمٙمقن ُمـ إزل ىمبؾ هذا اًمب٤ممل حيدث  ٟمس٠مل عم٤مذا أن 

ريخ اًمس٤مسمؼ ومٛمٝما ذهبٜم٤م ذم اًمب٤م، هل٤ماعمٗمروض أن طم٤مًم٦م اًمٙمقن طم٤مًم٦م أزًمٞم٦م ٓ سمداي٦م و اًمٜم٘مٓم٦م؟

 . وًمـ ٟمٔمٗمر سم٢مؾمٜم٤مد ُمرضمٕمل ٘مػ قمٜمد طمدٟمًمـ 

ريخ ُمٕملم، ٕن اًمٕم٘مؾ شم٤مٙمقن ًمألززم شمٖمػم ظم٤مص ذم ذاشمف ًمف اًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مبؾ أن ي

ٓ يقضمد ُم٘مٞم٤مس ٟم٘مٞمس سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف طمدوث اًمبٖمػم، ومٚماذا و ززم ٓ سمداي٦م ًمف،إأّن  ي٘مرر

  وعم٤مذا ٓ يٙمقن هذا اًمبٖمػم ىمبؾ ذًمؽ؟، ُم١مرظم٤مً ذم ذاشمف  اً يٙمقن شمٖمػم

وىمد طم٤مول سمٕمض اعم طمدة اًمبخٚمص ُمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م سمٗمروٞم٦م اًمٙمقن اعمبذسمذب 

(Oscillating Universe)  وهل شمٕمٜمل أن اًمٙمقن ُمـ إزل يٜمب٘مؾ ُمـ طم٤مًم٦م اٟمٗمج٤مر إمم

اصٓمدُم٧م إٓ أن هذه اًمٗمروٞم٦م ، ضمديد وهٙمذا طم٤مًم٦م اٟمٙماش صمؿ يبٕم٘م٥م آٟمٙماش اٟمٗمج٤مر

، واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أن اًمٕم٤معملم اًمروؾمٞملم اًمذيـ ىمدُم٤م هذه ضمٕمٚمبٝم٤م ُمرومقو٦م ُمٕمٓمٞم٤مت يمثػمة ُمع 

شمراضمٕم٤م قمٜمٝم٤م سمٕمد  ىمد  (Evgenii Lifshitz( و) Isaac Khalatnikovاًمٗمروٞم٦م ومه٤م )

   .م1970ذًمؽ ذم ؾمٜم٦م 
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 :إيمقان ومروٞم٦م سم٤مـمٚم٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م 

وم٢من هذه اًمٗمروٞم٦م شمبٓمٚم٥م وضمقد ىمقة ُمٕم٤ميمس٦م ذم آظمر ُمراطمؾ شمٓمقر اًمٙمقن حت٘مؼ 

وُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ ، ومل يثب٧م ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م وضمقد ُمثؾ هذه اًم٘مقة، آٟمٙماش سم٤مجل٤مذسمٞم٦م

عم٤م طمس٥م اًمٗمٚمٙمل : وىمٞمؾ، سمٜمحق ٓ هن٤متلٟمٙماش آو اًمبٛمدديمبٚم٦م همػم يم٤مىل ًمبح٘مٞمؼ 

( قمدد اعمرات اعمٛمٙمٜم٦م ًمب٤مريخ شمذسمذب اًمٙمقن اٟمٓم ىًم٤م ُمـ Joseph Silk)ضمقزيػ ؾمٚمؽ( )

 . (1)اعمسبقى إٟمؽمويب احل٤مزم ًمٚمٙمقن، وضمد أّن احل٤مٓت اعمٛمٙمٜم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمبج٤موز ُم٤مت٦م ُمّرة

 

 

 

 

 

 

 ؿمٙمؾ يبلم ُمراطمؾ شمذسمذب اًمٙمقن

 شم٘مدم ؾم٤مسمً٘م٤م وضمقد اطمباًملم ذم ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة: اًمبٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين:

وًمٙمـ هذا اًمٙمقن اًمقاطمد ًمف أسمٕم٤مد ، أن ي٘م٤مل سمقضمقد يمقن واطمد : آطمبال إول

وهذه ٟمٔمري٦م آيمقان اعمبٕمددة اعمبٜمٞم٦م قمغم ٟمٔمري٦م إوشم٤مر اًمٗم٤مت٘م٦م، أو ي٘م٤مل قمٜمدٟم٤م يمقن ، ُمبٕمددة

ُمبٕمددة ىمبؾ اًمرصد، وسمٕمد اًمرصد شمٜمٝم٤مر واطمد، وًمٙمـ هذا اًمٙمقن اًمقاطمد ومٞمف اطمبآت 

                                                           

وهق وٛمـ ؾمٚمسٚم٦م اـمروطم٤مت ومٙمري٦م ُمريمز  97ف  88ف وىمد سمح٨م هذا ُمٗمّمً  ُمّمٓمٗمك ٟمٍم ىمديح ذم يمب٤مسمف اًمّمٜمع اعمب٘مـ ص  1

 دٓتؾ.
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اعمقضم٦م آطمباًمٞم٦م ويبٕملم ًمٜم٤م اًمٙمقن وٛمـ اطمبال واطمد، وهذه ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة 

ذم إيمقان اعمبٕمددة  ومن ٟمٔمريبف  بٕمضاًم إن: ىمٚمٜم٤موم٘مد ، (averettايٗمػمي٧م )اعمٜمسقسم٦م إمم 

 ذم قم٤ممل آطمبال.وهق اًمبٕمدد اًمبٕمدد ُمـ هبذا اعمٕمٜمك 

إن : ن ي٘م٤ملٕآطمبال ٓ يقضمد قمٜمدٟم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م أيمقان ُمبٕمددة، وم  ُمٕمٜمك  قمغم هذا

قمدم ٤معمٗمروض وم، ىمريب٤مً شمٕمدد إيمقان جيٕمؾ اطمبال اشمٗم٤مق وضمقد يمقٟمٜم٤م سم  قمٚم٦م قم٤معم٦م اطمبآً 

أقمٛمك واطمد وقمٜمده ؾمٝمؿ واطمد  وما هق ُمقضمقد ، سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل أيمقان ُمبٕمددة وضمقد 

ٓ يقضمد ؾمٝم٤مم ُمبٕمددة، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ٟمٔمري٦م شمٕمدد و دةٓ يقضمد أيمقان ُمبٕمدو وم٘مط،

إيمقان قمغم هذا آطمبال دمٕمؾ اطمبال وضمقد اًمٙمقن ُمـ دون قمٚم٦م اطمبآً ىمريًب٤م وًمٞمس 

 .سمٕمٞمًدا

ٕمغم هذا آطمبال ؾمقىل يٙمقن اشمٗم٤مق وضمقد هذا آٟمسج٤مم وا طمٙم٤مم واًمبٜم٤مهمؿ اعمب٘مـ وم

ا سمحس٤مب ا ذم قم٤معمٜم٤م ذم  ًمٞمس يمبٕمد أن يّمٞم٥م إقمٛمك سمسٝمٛمف طمٚم٘م٦م ٓطمبال، يمقٟمٜم٤م سمٕمٞمد ضمدًّ

سمجٕمؾ اًمبٕمد  ، يٛمٙمـ أن ي٘مربأسمٕمد ُمـ ذًمؽ سما ٓ ي٘مبؾ اًمبّمقر وإٟما، ُمؽم 010شمبٕمد قمٜمف 

ومٞمّمٞمبف ؾمؿ،  1ٓ يبج٤موز ـمقل اهلدىل و ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م وقتٞم٦م، 390هدىل ٕقمٛمك يبٕمد 

 هلل.سمؾ إُمر أسمٕمد ُمـ ذًمؽ يما ؾمقىل يبْمح إن ؿم٤مء ا، سمرُمٞم٦م واطمدةإقمٛمك 

٠من يٙمقن سمأن يٙمقن اعمراد ُمـ شمٕمدد إيمقان اًمبٕمدد احل٘مٞم٘مل ذم اخل٤مرج،  آطمبال اًمث٤مين:

وًمفٞمس ذم قمف٤ممل آطمفبال، وهفذا هفق  ، هٜم٤مًمؽ أيمقان خمبٚمٗم٦م ُمبٕمددة ذم ٟمٗمسٝم٤م ذم قم٤ممل اًمقاىمع

 ومففففففف٤ميٜماناعم٘مّمفففففففقد ُمفففففففـ ٟمٔمريففففففف٦م شمٕمفففففففدد إيمفففففففقان سمٜمففففففف٤مًء قمفففففففغم شمّمفففففففقير 

 (Richard Phillips Feynman) ٟمففففٞمٚمس هٜمريفففؽ داومٞمففففد سمففففقر ذي ىمبٚمفففف واًمفففف 

(Niels Henrik David Bohr ) .قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف 
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هذا آطمبال ذم ٟمٗمسف همػم ُمٕم٘مقل، وذًمؽ ّٕن آيمقان اعمبٕمددة إذا يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م ُم٤مدي٦م و 

 طم٤مصٚم٦م ُمـ ضمسٞمات ُمبٕمددة اٟمٗمجرت ذم أُم٤ميمـ خمبٚمٗم٦م ذم شمقاريخ ُمبٕمددة ومٝمذا يٕمٜمل 

وٟمحـ ٟمٕمبؼم يمؾ ىمسؿ ُمـ هذا اًمٙمقن ، اًمٗمقارقسمٞمٜمٝم٤م سمٕمض وًمٙمـ يقضمد ، يمقن واطمدوضمقد 

، ٤ًم ُمسب٘م ً يمقٟمف ٕن ومٞمف ظمقاص ُمٕمٞمٜم٦م ختبٚمػ قمـ اخلقاص اعمقضمقدة ذم إىمس٤مم إظمرى ف 

ًمٙمـ هذا اًمٙمقن ًمف متقضم٤مت وًمف أىمس٤مم، ومتب٤مز ، ويمقن واطمد إٓ يقضمد ٓ وإّٓ ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤مدي٦م شمِمؽمك ذم ، وهل إظمرىهذه إىمس٤مم سمخقاص ُمٕمٞمٜم٦م متٞمزه٤م قمـ إىمس٤مم 

 ُمبٕمددة. ٤مً وًمٞمس٧م أيمقاٟم ًا واطمد ٤ًم ُم٤مدة واطمدة، حتقًم٧م ُمـ طم٤مًم٦م واطمدة وهذا يٕمٜمل يمقٟم

ُم٤مدي٦م ُمبٕمددة، يقضمد سمٞمٜمٝم٤م وم٤مصؾ، أيمقان يبّمقر اًمبٕمض سمبس٤مـم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م وضمقد ، ٟمٕمؿ

خمبٚمٗم٦م  ضمسٞمات ذم أُم٤ميمـاًم٘مقل سمقضمقد ٓ يٛمٙمـ إذ وًمٙمـ هذا اًمبّمقر شمّمقر ؾم٤مذج، 

ُمبٕمددة يقضمد سمٞمٜمٝم٤م ومقاصؾ، سمحٞم٨م شمٙمقن  أيمقان٤مٟمٗمجرت ومقضمدت وم، ويقضمد سمٞمٜمٝم٤م وم٤مصؾ

ٝمذا اًمٙم م يٛمٙمـ أن ي٘مقًمف اًمس٤مذج اًمذي مل يٗمٙمر واطمد، وم يمقنددة طم٘مٞم٘م٦م ٓ شمرضمع إمم ُمبٕم

وؾم٠مًمٜم٤م قمـ ؾمب٥م  اعمبٕمددة،إيمقان هذه وىمٗمٜم٤م قمغم ٕٟمٜم٤م إذا ، ويب٠مُمؾ ويبٕمٛمؼ ومٞما ي٘مقل

ٕٟمف إذا مل يٙمـ سمٞمٜمٝم٤م ومقاصؾ ومٝمذا يٕمٜمل أهن٤م ، سمٞمٜمٝم٤م ومقاصؾاب هق وضمقد ، وم٤مجلقشمٕمدده٤م

إٓ ؾمقىل يّمح و ُمبٕمددة، أيمقاٟم٤ًم ، وٓ شمٙمقن واطمداً  يمقٟم٤مً إذا يم٤مٟم٧م ُمبّمٚم٦م شمٙمقن و ُمبّمٚم٦م،

 جمرة يمقن ُمسب٘مؾ!يمؾ أن ٟم٘مقل سم٠من 

 ٓ؟ هؾ هل وضمقد ُم٤مدي أم؟ إيمقان وطمٞمٜمئذ ٟمس٠مل قمـ هذه 

 هل وضمقد ُم٤مدي.: واجلقاب

 هؾ اًمٗمقاصؾ قمدم طم٘مٞم٘مل؟: ٠ميت ؾم١مال آظمروي
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سمحس٥م اًمٜمسبٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ يقضمد  ُمـ أٟمف يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ  ُم٤م ذيمره : واجلقاب

وهذا ُم٤م شم٘مرره اًمدىم٦م    يقضمد قمٜمدٟم٤م ومراغ ٓ يِمٖمٚمف رء،ومقمٜمدٟم٤م ومراهم٤مت واىمٕمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، 

اًمٗمقاصؾ ومقاصؾ  ٝمذهوم ، ٓ أٟمف رء يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٗمّمؾ ، وم٤مًمٕمدم اعمحض ٓ رء، اًمٕم٘مٚمٞم٦م

وضمقد يرسمط هق ، وإٟما سمٗم٤مصؾ ًمٞمس وم٤مص ً وما قمؼمٟم٤م قمٜمف إذا يم٤مٟم٧م ومقاصؾ ُم٤مدي٦م و ُم٤مدي٦م،

يمقن واطمد ُمبّمؾ، وًمٙمـ سمٕمض أىمس٤مُمف  وضمقدإمم  رضمٕمٜم٤م هذا يسملم  إيمقان اعمبٕمددة، و

وإّٓ ذم ، ُمسب٘م ً  ٤مً متب٤مز سمخقاص ختبٚمػ قمـ اًمبٕمض أظمر، ومٜمٕمبؼم يمؾ ىمسؿ ًمف ظمقاص يمقٟم

 ٘م٦م ٓ يقضمد إّٓ يمقن واطمد.احل٘مٞم

 همػم اًمٗمقاصؾ  شمٙمقن ، : قمدمإذا ىمٞمؾ، واًمٗمقاصؾ وضمقد يم٤من اجلٛمٞمع واطمداً : وم٢مذا ىمٞمؾ

يمٞمػ ًمف  اًمٕمدم اًمذي هق ٓ رء وٓ حت٘مؼ  و   حت٘مؼ هل٤م،ومُمقضمقدة سمؾ هل قمدم ٓ رء 

رم ُمع أٟمف يبٜم٤مقمغم قم وة ف ٤مًم٘مقل سمقضمقد ومقاصؾ قمدُمٞم٦م وميٛمٙمـ أن يٙمقن وم٤مصً  سملم يمقٟملم؟ 

ٗمراغ ًمٚم وضمقداًمٜمسبٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ويبٜم٤مرم ُمع ُم٤م يذه٥م إًمٞمف يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أٟمف ٓ 

ٜم٤م ٟم٘مقل أٟمومٛمٕمٜمك هذا  ( ٓ رء )سمقضمقد وم٤مصؾ هق وم٢مذا ىمٚمٜم٤م، ذم ٟمٗمسف ُمبٝم٤موم٧مف  ٓمٚمؼاعم

ٟم٘مقل سمٕمدم وضمقد وم٤مصؾ، وهذا اصٓمدام ُمع ُمبدأ اؾمبح٤مًم٦م وضمقد و سمقضمقد وم٤مصؾ

ٜمحـ ٟمبحدث قمـ وميقضمد وم٤مصؾ وسمؼميم٦م وضمقده اٟمٗمّمٚم٧م إيمقان  اًمٜم٘مٞمْملم، ٕٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م

ٝمق ومراغ ومًمف ٓ حت٘مؼ و (ٓ رء )إذا ىمٚمٜم٤م هذا اًمٗم٤مصؾ ووهق اٟمٗمّم٤مل إيمقان، ، رء ًمف أصمر

٤م سم٠من ٜمًمبزُمإواًم وضمقد ٓ أصمر ًمف، ومٜمٙمقن ذم آن واطمد ، ًمف ٝمذا يٕمٜمل أٟمف ٓ وضمقدومُمٓمٚمؼ 

 .هذا أوٓ همػم ُمقضمقد.و ُمقضمقد اًمٗم٤مصؾ

وم٤ميٜمان ٤مه ُمٗمّم ً ُمبٜمٞم٦م قمغم شمٗمسػم : ومٙمرة إيمقان اعمبٕمددة ذم اخل٤مرج قمغم ُم٤م سمٞمٜمٟمٞم٤ًموصم٤م

(Richard Phillips Feynman)  وضمقد اجلسٞمؿ ذم أيمثر )ًمٔم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل
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إن صد ذم دمرسم٦م اًمِمؼ واًمِمؼ اعمزدوج، وىمٚمٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م وهق ُم٤م رُ ، (ُمـ ُمٙم٤من وأيمثر ُمـ ُمس٤مر

ٕٟمف يّمٓمدم ُمع ُمبدأ اؾمبح٤مًم٦م  ،ٙمٛمقُمل شمٗمسػم سم٤مـمؾ ذم ٟمٗمسفهذا اًمبٗمسػم ًمٚمؽمايم٥م اًم

ٟمٞمٚمس هٜمريؽ داومٞمد سمقر وم٢مّن فم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل يما ي٘مدُمف ، اضمباع اًمٜم٘مٞمْملم

(Niels Henrik David Bohr  )  شمٕمٜمل أن اجلسٞمؿ ذم آن واطمد وذم اًمقىم٧م اًمذي هق ومٞمف

ن ، ٕوهذا مجع سملم اًمٜم٘مٞمْملم،د واطمد ُمر ُمـ اًمِم٘ملم ومّم٤مرا ذم ُمٙم٤مٟملم خمبٚمٗملم ُمع أٟمف واطم

قملم هل ٓ يٙمقن إّٓ ذم ُمٙم٤من واطمد ّٕن هقيبف اًمبل  أٟمف  ومٝمذا يٕمٜمل اً إذا يم٤من اجلسٞمؿ واطمد

ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم اعمٙم٤من ٟمٗمسف ومٗمل اًمقىم٧م  (A)ذاشمف وومؼ ُمبدأ اهلقي٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم اعمٙم٤من 

(B) ٕهن٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم اعمٙم٤من ،(A )ٚمق ىمٞمؾ هل أيًْم٤م ُمقضمقدة ذم ومٝمل هل ومٚمٞمس٧م همػمه٤م، وم

شمٚمؽ اعمقضمقدة هل ٕهن٤م ومٝمذا يٕمٜمل أهّن٤م هل هل وهل ًمٞمس٧م  ( وقمغم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦مB)اعمٙم٤من 

عمبدأ  ٦م، ومبٙمقن هل وًمٞمس٧م هل ذم آن واطمد، وهذا مجع ًمٚمٜم٘مٞمْملم، وخم٤مًمٗم(B)ذم اعمٙم٤من 

، طمد ذم آن واطمدىمٚمٜم٤م اجلسٞمؿ واطمد ومٝمذا يٕمٜمل أٟمف ٓ يٙمقن إّٓ ذم ُمٙم٤من واومٜمحـ إذا  اهلقي٦م.

سم٠من يٙمقن اجلسٞمؿ ؾمٚمؽ أيمثر ُمـ ـمريؼ ودظمؾ ٢مذا ىمٚمٜم٤م هق ُمقضمقد ذم ُمٙم٤مٟملم ذم آن واطمد، وم

يم٤من قمٜمد ٟمٗمسٝم٤م وذم اًمٚمحٔم٦م ، إول اًمِمؼ يم٤من قمٜمد ٗمل حلٔم٦م وم، ذم اًمِم٘ملم ذم آن واطمد

ٞمٚمزم ُمـ ذًمؽ اضمباع ومسمؾ هق ُمبٕمدد،  ًمٞمس واطمداً أٟمف ومٝمذا يٕمٜمل ، اًمث٤مًم٨مو اًمِمؼ اًمث٤مين

 لم.اًمٜم٘مٞمْم

إن ىمبقل اعمٚمحديـ عمثؾ هذا اًمٙم م اًمب٤مـمؾ يرضمع إمم شم٠مصمرهؿ اعمسبؼ سمٛمٜمٝم٩م احلسٞملم 

( ودايٗمد John Locke)ضمقن ًمقك ومٝمؿ سمؽماث ، اعمٜمٙمريـ ًم٘مٞمٛم٦م ُمدريم٤مت اًمٕم٘مؾ اعمحض

( يٚمجقن ُمْمار Auguste Comteأهمقؾم٧م يمقٟم٧م )و (David Hume)هٞمقم 

 !٤مًمػ سمدهيٞم٤مت اًمٕم٘مؾ اعمحضومٞمجٞمزون ٕٟمٗمسٝمؿ ىمقل يمؾ رء خي، اًمبح٨م اًمبجريبل
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هلذا يٜمبٖمل قمغم ، ومٍماقمٝمؿ ُمع ا هلٞملم ذم ٟمب٤مت٩م اًمٕمٚمؿ ساع ومٚمسٗمل ذم ضمقهره

 ُمٜم٤مىمِم٤مت اعمٚمحديـ ًمف سم٘مقاقمد اًمٗمٚمسٗم٦مو اًمب٤مطم٨م أن يبسٚمح ذم سمحثف قمـ اًمدًمٞمؾ اًمٙمقين

 ُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل.  و ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦مو

ٟمٔمريف٦م سم٤مـمٚمف٦م ٓ يٛمٙمفـ أن ٟمبٜمفل  سمقر دُمف ٟمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة سم٤معمٕمٜمك اًمذي ي٘م، إذن 

، ّٕن إيمقان ُمبٕمددة،اطمبال أن يقضمد اًمٙمقن ُمـ دون قمٚم٦م اطمبال ىمري٥م  ومٜمرشم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م 

وشمٕمدده٤م ُمسبٗم٤مد ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م فم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل اعمسفبٗم٤مدة ُمفـ دمرسمف٦م اًمِمفؼ واًمِمفؼ 

يمفقان ذم اًمقاىمفع، ٕن فم٤مهرة اًمؽمايم٥م اًمٙمٛمقُمل ٓ يٛمٙمفـ أن شمٕمٜمفل شمٕمفدد إوم٢من اعمزدوج، 

يما أّن شمرايم٥م اجلسٞمؿ سم٠من يقضمد ذم أيمثفر ُمٙمف٤من ، شمٕمدد إيمقان ذم اًمقاىمع ذم ٟمٗمسف ُمسبحٞمؾ

،  وقمغم هفذا ٓ يٙمفقن قمٜمفدٟم٤م أقمٛمفك قمٜمفده ُمسبحٞمؾذم آن واطمد سم٤مًمبّمقير اًمذي ي٘مدُمف سمقر 

واطمفد   يقضمد سمٜم٤مًء قمفغم إٟمٙمف٤مر اًمٗم٤مقمفؾ احلٙمفٞمؿ، إّٓ أقمٛمفك وم، (500 10)ؾمٝم٤مم ُمبٕمددة شمبٚمغ 

 وقمٜمده ؾمٝمؿ واطمد، ومٙما أّن اطمبال أن يّمٞم٥م هذا إقمٛمك هدومف ُمـ سمٕمد ُمس٤موم٦م سمٕمٞمدة ضمداً 

هفذا اًمٙمفقن وُمف٤م ومٞمفف ُمفـ اشم٘مف٤من وُمفـ  أن حيفدثيمفذًمؽ اطمفبال  ذم رُمٞم٦م واطمدة سمٕمٞمد ضمدا ً 

 ٤مً ، سمفؾ اطمفبال أن يقضمفد هفذا اًمٙمفقن قمِمفقاتٞمّ اٟمسج٤مم ُمـ اٟمٗمج٤مر واطمد قمِمقاتل سمٕمٞمد ضمفداً 

 ٚم٘مففد حتففدث اًمسففػم ُمففرشمـ ريففسوم ال أن يّمففٞم٥م إقمٛمففك هدومففف. ُمففـ اطمففبأسمٕمففد سمٙمثففػم

(Martin Rees( قم٤ممل اًمٙمقٟمٞم٤مت ذم  يمب٤مب ؾمب٦م أرىم٤مم وم٘مط)just six numbers   قمـ )

سفبٛمر إٟمفقاع شمو شمبٓمفقرو ٕن  شمقضمد ومٞمف احلٞم٤مةؾمب٦م صمقاسم٧م  حتٙمؿ هذا اًمٙمقن ودمٕمٚمف ىم٤مسمً  

قمفغم شمريٚمٞمفقن شمريٚمٞمفقن  1بٚم٧م سمٜمسب٦م احلٞم٦م، وذيمر أن اًمثقاسم٧م اًمبل شمسٞمٓمر قمغم اًمٙمقن ًمق اظم

ذه إٟمفقاع احلٞمف٦م ُمرات، ًمبحقل يمقٟمٜمف٤م إمم يمفقن آظمفر ٓ يٛمٙمفـ أن شمقضمفد ومٞمفف هف 10ُمٙمرر 

يمفا ٓ يقضمفد قم٤مُمفؾ واطمفد ، ف أيْم٤ًم ف أٟمف ٓ يقضمد أي شمراسمط سملم هذه اًمثقاسم٧م ذيمرو اعمٕم٘مدة،
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د سمٕمقاُمؾ ُمسب٘مٚم٦م همػم سمؾ يمؾ صم٤مسم٧م يقضم، يٙمقن حم٘م٘م٤ًم هلذه اًمثقاسم٧م ُمٕم٤ًم ذم ٟمٗمسٝم٤م ُمـ داظمٚمٝم٤م

واطمبال اشمٗم٤مق هذه اًمثقاسم٧م مجٞمٕمف٤ًم اطمفبال سمٕمٞمفد ضمفدًا يٚمٖمٞمفف اًمٕم٘مفؾ وٓ ،اًمٕمقاُمؾ إظمرى 

 ذيمففر روسمففـ يمٚمٜمففز. ويٛمٙمففـ أن يبٜمففل قمٚمٞمففف، إٓ إذا أراد أن يٜمبحففر ُمففـ اًمٜم٤مطمٞمفف٦م اًمٕمٚمٛمٞمفف٦م

(Robin Collins ًأؾمب٤مذ اًمٗمٚمسٗم٦م إُمريٙمل أن اطمبال وضمقد هفذه اًمثقاسمف٧م ُمٕمف٤م )  صفدوم٦م

طمبال قمٛمٚمٝم٤م وٛمـ اٟمسج٤مم دىمٞمؼ ضمدًا ف وهق آٟمسج٤مم اًمدىمٞمؼ اًمذي ٟمِمف٤مهده ف ُمفـ دون وا

وهذا اًمرىمؿ وٕمٞمػ ضمدًا ٓ يٚمبٗم٧م إًمٞمف ، 312- 10 01 × 1 هق وم٤مقمؾ قم٤ممل ىم٤مدر خمب٤مر )صدوم٦م(

اًمذهـ، وم٤مطمبال حت٘مؼ اًمّمدوم٦م ذم هذا اًمٙمقن هبذا اًمٜمحق اًمذي يّمقره ًمٜم٤م اعمٚمحدون اطمفبال 

وم٤م ؾمفٚمقب ، ًمفٞمس وم٘مفط سمٕمٞمفدًا سمف٤مًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞمف٦م اعمحْمف٦مو ٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمٕمٞمد ضمدًا ُمـ اًم

ا ؾمٚمقب اًمٕمٚمٛمل يبٗم٘م٤من قمفغم رضورة وضمفقد اًمبّمفٛمٞمؿ اعمخب٤مر.وُمف٤م ذيمفره روسمفـ و اًمٕم٘مكم

 01 × 1شمسف٤موي اطمبال وضمفقد هفذا اًمٙمفقن  وهق أن قمِمقاتٞم٦م  ،(Robin Collinsيمٚمٜمز )

سٞمات اًمبل شمِمٙمؾ قم٤ممل اعم٤مدة قاتٞم٦م  قمغم قمدد اجلاطمبال اًمٕمِم قمدد شمٕمٜمل أٟمٜم٤م ًمق ىمسٛمٜم٤م312- 10

 10وم٢من قمدده٤م شم٘مريب٤ًم ًمٙم٤من زاتًدا قمغم قمدد هذه اجلسٞمات، 

 .وهق وٕمٞمػ ضمدًا سم٤معم٘م٤مرٟم٦م 80

 ُمبب٤مًمٞم٦م اًمٜمٔمؿ وسمٕمد اًمّمدوم٦م:

يمقان إذا يم٤مٟم٧م هق أّن يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ طم٤مول أن ي٘مٜمٕمٜم٤م سم٠مّن إ :اًمبٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م

ري٥م قمٜمد اًمٕم٘مؾ أن يقضمد يمقٟمٜم٤م هذا سمٙمؾ ُم٤م حيقي ُمـ اشم٘م٤من وشمٕم٘مٞمد ٘مُمبٕمددة وم٢مٟمف ُمـ اًم

ُمٜمسجٛم٦م وومؼ ىمقاٟملم ري٤موٞم٦م وصمقاسم٧م ري٤موٞم٦م ٓ شمبخٚمػ وًمق و ه٤مدوم٦مو وفمقاهر دىمٞم٘م٦م ضمداً 

، وطمٞمداً ًمٞمس ٙمقن اًم ! ومٞما إذا اًمبٗمبٜم٤م إمم أنسمٛم٘مدار واطمد ُمـ ُمٚمٞم٤مر ُمٚمٞم٤مر ُمٙمرر قمنم ُمرات

ُمـ إيمقان اعمبٕمددة، ومٝمٜم٤مك ُمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات  يمقن (500 10)وإٟما هق يمقن وضمد وٛمـ 



  

 

118 
 التصنيه العظيه قراءة نقدية

إيمقان اًمبل ٓ حتَم، وهذا اًمٙمقن أطمده٤م، ومٞمٛمٙمـ أن شمقضمد أيمقان ُمبٕمددة ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م 

هذا اًمٜمحق ُمـ آٟمسج٤مم صمؿ اشمٗمؼ ُمـ هذه اعم يلم سمؾ اعمٚمٞم٤مرات اعمٚمٞم٤مرات ُمـ إيمقان 

 يمقنس ُمـ اًمبٕمٞمد أن يبٗمؼ وضمقد وضمقد هذا اًمٙمقن اعمب٘مـ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م إيمقان اعمبٕمددة ًمٞم

واطمد ُمٜمٝم٤م ويٙمقن قمغم اًمٜمحق اًمذي قمٚمٞمف يمقٟمٜم٤م اًمذي ٟمحـ ٟمٕمٞمش ومٞمف، وىمد ىمرسمٜم٤م هذه 

ٟمريد أن ٟمٕمٚمؼ قمغم هذا اًمٙم م سمٕمد اًمبسٚمٞمؿ و سمٛمث٤مل إقمٛمك اًمذي يرُمل اًمسٝم٤مم،اًمٗمٙمرة، 

ٓت اًمبل ٚمق ومروٜم٤م أٟمف شمقضمد أيمقان ُمبٕمددة، واضمبزٟم٤م ا ؿمٙم٤مومسمٜمٔمري٦م إيمقان اعمبٕمددة، 

ومٝمؾ هذا يٕمٜمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن ٟم٘مبؾ وضمقد يمقن يمٙمقٟمٜم٤م وٛمـ وردٟم٤مه٤م ذم اًمبٕمٚمٞم٘م٤مت اًمس٤مسم٘م٦م، أ

ٓ؟ ؾمٞمب٘مك اطمبال وضمقد يمقن ُمثؾ  بٕمددة قمغم ٟمحق آشمٗم٤مق واًمّمدوم٦م أمهذه إيمقان اعم

 قم٘مؾ ا ٟمس٤من اًمسقي.  ي٘مبٚمفٓ  ضمداً  اً سمٕمٞمد يمقٟمٜم٤م وٛمـ هذه إيمقان اعمبٕمددة اطمبآً 

ٜم٤م وُم٤م أن ٟم٘مبؾ وضمقد يمقٟم وم٢مٟم٤م ٓ يسٕمٜم٤م ٘م٦م طمبك ًمق ىمٚمٜم٤م سمقضمقد أيمقان ُمبٕمددة ذم احل٘مٞم

وٛمـ هذه إيمقان قمغم ٟمحق آشمٗم٤مق، وًمٙمل يبْمح هذا اعمٕمٜمك ٓسمد أن ٟمدرك ومٞمف ُمـ اشم٘م٤من 

أّن هٜم٤مًمؽ ومرىًم٤م سملم اشمٗم٤مق طمدوث أُمر دومٕمل وٛمـ ُم يلم إطمداث اًمٕمِمقاتٞم٦م، وسملم 

  ٟمحق آشمٗم٤مق سملم هذه إطمداث اًمٕمِمقاتٞم٦م.قمغمه٤مدىل  طمدوث أُمر ُمٜمٔمؿ ُمبسٚمسؾ 

ٗمل ُمث٤مل إقمٛمك ومإمم ُمث٤مل إقمٛمك اًمراُمل ًمٚمسٝم٤مم، ٟمرضمع وًمٙمل يبْمح هذا اعمٕمٜمك 

إذا رُمك إقمٛمك ؾمؿ، ومٝمؾ  1يقضمد أقمٛمك قمٜمده ؾمٝمؿ ويقضمد هدىل يبٕمد قمٜمف ىمٓمره : ىمٚمٜم٤م

 ؟ ىمقي٤مً  ًمٚمٝمدىل اطمبآً  بف يٙمقن اطمبال إص٤مسم

٤مطمبال ا ص٤مسم٦م اطمبال وٕمٞمػ، وأُم٤م إذا شمٕمددت ومواطمدة  إذا يم٤من يرُمل ُمرة : اجلقاب

ومٞما إذا  ضمقاب صحٞمح وهذا ٙمٚما ازداد قمدده٤م يمٚما يم٤من اطمبال إص٤مسمبٝم٤م أىمقى، وماًمرُمٞم٤مت، 

 إص٤مسم٦م اًمسٝمؿ ًمٚمٝمدىل أُمر دومٕمل آين، أُم٤م إذا همػمٟم٤م اعمث٤ملوم٢من ، ٤ًم سمسٞمٓم٤مً دومٕمٞم اً يم٤من احلدث أُمر
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٤م يقضمد قمٜمدٟم٤م ُمٚمٞم٤مرات احلٚم٘م٤مت اعمرىمٛم٦م، طمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م رىمؿ سم٠من ىمٚمٜم سمسٞمٓم٤مً  شمٖمٞمػماً  قمٚمٞمفأدظمٚمٜم٤م و

وضمٕمٚمٜم٤م هذه احلٚم٘م٤مت ُمٕمٚم٘م٦م ، ُمٚمٞم٤مرات احلٚم٘م٤مت وهٙمذا إمم ُمٚمٞم٤مرات 2وطمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م رىمؿ  1

وإٟما هل ُمّمٗمقوم٦م سمٓمري٘م٦م قمِمقاتٞم٦م وًمٞمس٧م ذم ظمط ُمسب٘مٞمؿ، ،ذم اهلقاء وًمٞمس٧م ُمرشمب٦م 

ويم٤مٟم٧م احلٚم٘م٤مت  ، ُمب٠مظمر ، وسمٕمْمٝم٤محت٧م، وسمٕمْمٝم٤م ُمب٘مدمبٕمض احلٚم٘م٤مت ومقق وسمٕمْمٝم٤م وم

ُمـ اًمسٝم٤مم،  (500 10)ؾمؿ، وأقمٓمٞمٜم٤م إقمٛمك ُمٚمٞم٤مرات اًمسٝم٤مم  1وٞم٘م٦م ىمٓمر اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م 

 ٝمٜم٤م يقضمد قمٜمدٟم٤م ؾم١مآن:وموأظمذ إقمٛمك يرُمل، 

هؾ اطمبال أن يّمٞم٥م إقمٛمك احلٚم٘م٦م إومم اعمرىمٛم٦م سمرىمؿ واطمد سمحٞم٨م  اًمس١مال إول:

 يٜمٗمذ اًمسٝمؿ ُمٜمٝم٤م اطمبال وٕمٞمػ ؟

آطمبال وم٢من  اً واطمد إذا يم٤من إقمٛمك ؾمػمُمل ؾمٝماً : قابُم٘م٤مم اجلأن ي٘م٤مل ذم  هٜم٤م يٛمٙمـ

زداد اطمبال أن ؾمقىل ييمٚما ازداد قمدد اًمسٝم٤مم وم٢مٟمف ػمُمل قمدة ؾمٝم٤مم، ؾموٕمٞمػ، وإذا يم٤من 

 يّمٞم٥م هذه احلٚم٘م٦م.

، ُمـ جمٛمقع هذه اًمسٝم٤مم  واطمدًا هؾ اطمبال أن يرُمل إقمٛمك ؾمٝماً  اًمس١مال اًمث٤مين:

شمٗم٤مق ، صمؿ يّمٓمدم ذم إرض ومٞمٕمقد ويدظمؾ قمغم ٟمحق ا1ٓذم احلٚم٘م٦م رىمؿ ومٞمبٗمؼ أن يدظمؾ 

ُمقوققم٦م ذم ُمٙم٤من سمٕمٞمد قمـ  2واعمٗمروض أّن احلٚم٘م٦م رىمؿ ف  2واًمّمدوم٦م، ذم احلٚم٘م٦م رىمؿ 

صمؿ سمٕمد ف  ٘م٤مت ُمبٕمددة ُمرىمٛم٦م سمٓمري٘م٦م قمِمقاتٞم٦مطمٚم 1، وسمٞمٜمٝم٤م وسملم احلٚم٘م٦م رىمؿ 1احلٚم٘م٦م رىمؿ 

، 3ٕرض ويرشمد ويبٗمؼ أٟمف يدظمؾ ذم احلٚم٘م٦م رىمؿ ، يّمٓمدم ذم ا2أن يدظمؾ ذم احلٚم٘م٦م رىمؿ 

ُم يلم  ُم يلم شمّم٤مقمدي٤مً  1وهٙمذا يب٘مك اًمسٝمؿ يبٜم٘مؾ ذم احلٚم٘م٤مت سمٓمري٘م٦م ُمرشمب٦م ُمـ اًمرىمؿ 

 ؟أم ىمقي وٕمٞمػ ذًمؽ اطمبال هؾ ، اًمسٜملم
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هذا اعمث٤مل هق اعمث٤مل اًمذي يٜمبٖمل أن يذيمر ومٞما إذا أردٟم٤م ، وهق اطمبال وٕمٞمػ : اجلقاب

ٝمذا اًمٙمقن وضمد  سمٜمحق ُمبسٚمسؾ ُمب٘مـ وحمٙمؿ، واؾمبٛمر قمغم ومة اًمٙمقن، أن ٟمبحدث قمـ ٟمِم٠م

وإٟما ، هذا اًمٜمحق ًمٞمس ؾمٜم٦م وٓ قمنم ؾمٜمقات وٓ أًمػ ؾمٜم٦م وٓ ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م وٓ ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م

ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م، واًمٕمٛمٚمٞم٤مت واًمبٗم٤مقم ت اعمب٘مٜم٦م اًمدىمٞم٘م٦م  13،7يم٤من ي٘مقل يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ 

 سمٛم٘مدار ُمٚمٞمقن ُمرة وٓ سمٛم٘مدار ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م وٓ سمٛم٘مدار ٓ شم٘مع ذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛم٘مدار أًمػ ُمرة وٓ

أيمثر ُمـ ذًمؽ ، وُمرة يمبٚمٞمقن أٚمٞمقن يمبأُمٚمٞم٤مر ُمرة، وإٟما سمٛم٘مدار شمريٚمٞمقن شمريٚمٞمقن سمؾ 13،7

 سمٙمثػم .

 شمّمقير إمج٤مزم ًمؼمه٤من اًمٜمٔمؿ:

إن سمره٤من اًمٜمٔمؿ يم٤من وٓ يزال همػم واوح طمبك ٕيمؼم قم٘مقل ا حل٤مد اعمٕم٤مسة وهلذا هؿ 

 أُمقرًا صم صم٦م:وم٢من اًمٜمٔمؿ يٕمٜمل ، ثؾ هذه اًمبخبٓم٤متي٘مٕمقن ذم ُم

 .وضمقد وطمدات ُمبٕمددةف 1

 .يرسمط سمٞمٜمٝم٤م شمٜمسٞمؼ ظم٤مص ف 2

 .قـم٦م وومؼ ىمقاٟملم ُمٜمبٔمٛم٦م هل٤م هدومٞم٦محتٙمٛمٝم٤م قم ىم٤مت ُمْمبو ف3

ٞمخرج شمرشمٞمب٤ًم ٓ يبٙمرر ذم اًمرُمٞم٦م وم، ومٙمؿ ومرق سملم أن ٟمرُمل طمرووم٤ًم  سمٓمري٘م٦م قمِمقاتٞم٦م 

ومبخرج ، وسملم أن ٟمرُمل احلروىل ُمرات ُمبٙمررة، ًمْمٕمٞمػاًمب٤مًمٞم٦م إٓ قمغم ٟمحق آطمبال ا

ومٞمٙمب٥م ، سم٠من شم٘مع احلروىل ذم اًمرُمٞم٦م إومم، ٘م٦م قمٜمؽمة اًمٕمبز ُمبٕم٤مىمب٦م يما أًم٘م٤مه٤م ص٤مطمبٝم٤مُمٕمٚمّ 

٢من رصد هذا سم٤محلس جيٕمؾ اًمٕم٘مؾ وم، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمٙمب٥م اًمبٞم٧م اًمث٤مين وهٙمذا، اًمبٞم٧م إول

، أوضمدت هذا اًمبٜم٤مؾمؼ اهل٤مدىلو ُمٞم٦مرجيزم سم٠من هٜم٤مًمؽ ىمقة قم٤معم٦م ؿم٤مقمرة شمدظمٚم٧م ذم يمؾ 
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، وم٢من اًمزُم٤من اًمّمدوم٦موهبذا يبْمح اجلقاب قمغم ؿمبٝم٦م ادظم٤مل قمٜمٍم اًمزُمـ ًمبخري٩م اُمٙم٤من 

 .اعمب٤مح ًمٚمٙمقن ٓ يؼمر طمدوث ا شم٘م٤من يما ٓ يؼمر طمدوث اعمبَ٘مـ ٟمٗمسف

 دومع ؿمبٝم٤مت أظمرى قمـ سمره٤من اًمٜمٔمؿ :

 وُمٜمٝم٤م:ل سمره٤من اًمٜمٔمؿ، طمقوأيْم٤ًم يبْمح اجلقاب قمغم يمثػم ُمـ اًمِمبٝم٤مت اًمبل أصمػمت 

ويم٠من هذا حم٤موًم٦م ومرار ُمـ ، (panspermiaف شمّمقير ٟمِمقء احلٞم٤مة ُمـ سمذرة ؾماوي٦م )1 

واجلقاب ، شمٓمقر إٟمقاع احلٞم٦م قمغم وضمف إرضو قمدم ووم٤مء قمٛمر اًمٙمقن سمبخري٩م طمدوث

وم٤م ؿمٙم٤مل ؾمقىل يٙمقن ُمٓم٤مردًا ًمٚمبذور ذم ؾم٤متر ، ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م 13،7هق أن اًمٙمقن يمٚمف وًمٞمد 

 .اًمٙمقايم٥م

وهق ُمف٤م ذيمفره  (cumulative selection)ف شمّمقير اًمبٓمقر سم٤مٟٓمبخ٤مب اًمؽمايمٛمل 2

 أظمففففففذه رشمِمفففففف٤مرد دويمٜمففففففز و يمبفففففف٤مب اًمبّمففففففٛمٞمؿ اًمٕمٔمففففففٞمؿ ذم اًمٗمّمففففففؾ اًمثفففففف٤مُمـ

(Clinton Richard Dawkinsذم ) )ومٝمٜمف٤م حيف٤مول ، يمب٤مسمف )ص٤مٟمع اًمس٤مقم٤مت إقمٛمفك

 يبدأ ذم يمؾ حلٔم٦م ُمفـ اعم طمدة ضمٕمؾ اطمبال طمدوث اًمٕم٤ممل صدوم٦م ىمريب٤ًم سمٗمرض أن اًمٙمقن ٓ

اًمبٓمقر حيّمؾ وإٟما ، اًمّمٗمر يمٛمـ يرُمل طمرووم٤ًم قمِمقاتٞم٦م ُمـ دون شم٠مصمػم يمؾ رُمٞم٦م قمغم ؾم٤مسم٘مبٝم٤م

وذم اًمث٤مٟمٞم٦م شمب٘مك اًمٙمٚمٛم٦م احل٤مصٚم٦م ُمـ اًمرُمٞمف٦م إومم ، ومٗمل اًمرُمٞم٦م إومم خترج يمٚمٛم٦م، شمرايمٛمٞم٤مً 

 ة ُمع ُمرور وىم٧م ـمقيؾ.دوهٙمذا شمٜمبٔمؿ اًم٘مّمٞم، ويْم٤مىل إًمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م

يسػم ٟمحق و وم٢من اعمس٤مر اًمؽمايمٛمل حيٙمل هدومٞم٦م، غم هذه اًمِمبٝم٦م واوحواجلقاب قم

شمِمٙمٞمؾ ىمّمٞمدة قمٜمؽمة ف طمس٥م اعمث٤مل اعمب٘مدم ف ومٛمـ اًمذي يسقق اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمرُمبٝم٤م ٟمحق اٟمج٤مز 

، أو اخل٤مصٞم٦م ، وهل وم٤مىمدة ًمٚمِمٕمقرهؾ احل٤مًم٦م اًمبل قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مدة ىمبؾ آٟمٗمج٤مر، اًم٘مّمٞمدة
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وًمٙمـ ُمـ أقمٓمك ، (ex _ adaptationٞمٞمػ اًمس٤مسمؼ )اًمذاشمٞم٦م ًمٚمادة أو ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمبٙم

إن ، اعم٤مدة هذه اًم٘مقة ٕن شمبحقل وٛمـ شمٖمٞمػمات سمٞمقًمقضمٞم٦م ًمبٙمقن ُمنقم٦م ذم ُمس٤مر ظم٤مص

وهلذا هل٤م ، وم٤معم٤مدة ظمٚم٘م٧م هبدىل، ضمقد اهلدومٞم٦مضمٕمؾ اًمبٜمٞم٦م احلٞمقاٟمٞم٦م ذم هذا اعمس٤مر يدل قمغم و

 ُمس٤مره٤م اخل٤مص وٓ شمسٚمؽ اًمٕمِمقاتٞم٦م.

ٕٟمٜم٤م مل ٟمر يمٞمٗمٞم٤مت يمقٟمٞم٦م ، وإٟما ٟمحـ ٟمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٜمٔم٤مم، ًمٞمس يمذًمؽ٤ًم ُمؼم ٟمٔم٤مبف إن ُم٤م يٕم3

ٟمس٤من ٕول ُمرة يمقُم٦م ُمـ اًمسٞم٤مرات مجٕمٝم٤م ومٞمْم٤من ذم ُمٙم٤من إوهذا ٟمٔمػم أن يبٍم ، ُمٖم٤ميرة

 آظمر. ٤مً ٕٟمف مل يرصد شمرشمٞمب، ٟمف يس٘مط قمغم شمرشمبٝم٤م قمٜمقان اًمٜمٔم٤مموم٢م، واطمد

أٟمف جمرد يمقُم٦م أوضمده٤م ومٞمْم٤من اهلقى واًمٕم٘مؾ يدرك ، هق أن هذا جمرد ُمٙم٤مسمرة: واجلقاب

ُم٤ًم حمٙمًا وٛمـ ىمقاٟملم ٤مإن اًمٙمقن سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚماء يٛمٚمؽ ذم يمؾ ذراشمف ٟمٔم، سم  قم٘مؾ وسم  متٙمـ

أي دراؾم٦م ُمبقاوٕم٦م شمؼمز ًمٜم٤م سمِمٙمؾ واوح وضمقد هدومٞم٦م ذم ، وشمبٞمح ًمٚمٕم٘مؾ اًمبنمي أن يبٜمب٠م

  . هذا آطمٙم٤مم وآٟمسج٤مم

 اعمحػم:وبط اًمٙمقن 

اهلدومٞم٦م اعمقضمقد ذم هذا اًمٙمقن، أٟم٘مؾ قمب٤مرات و آطمٙم٤ممو اًمبٕم٘مٞمد وًمٙمل ٟم٘مػ قمغم ؿمدة

 صم ث:

أٟمف ٓ سمد ُمـ صم صم٦م ":، وم٘مد ىم٤مل هل٤مرون حيٞمك ذم يمب٤مب ظمديٕم٦م اًمبٓمقر: اًمٕمب٤مرة إومم     

 :ذوط ًمبٙمقيـ سمروشملم ُمٗمٞمد 

اًمنمط إول: أن شمٙمقن مجٞمع إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م ذم ؾمٚمسٚم٦م اًمؼموشملم ُمـ اًمٜمقع     

 .ح وسم٤مًمبب٤مسمع اًمّمحٞمحاًمّمحٞم
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 .اًمنمط اًمث٤مين: أن شمٙمقن مجٞمع إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م ذم اًمسٚمسٚم٦م قمناء    

اًمنمط اًمث٤مًم٨م: أن شمٙمقن مجٞمع هذه إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م ُمبحدة ومٞما سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ظم ل     

 ."شمراسمط اًمببب٤ميد"شمٙمقيـ شمراسمط يمٞمٛمٞم٤متل يسٛمك

قاضمد هذه اًمنموط اًمث صم٦م وًمٙمل يبؿ شمٙمقيـ اًمؼموشملم سمٛمحض اًمّمدوم٦م، جي٥م أن شمب     

.وآطمباًمٞم٦م ًمبٙمقيـ سمروشملم سمٛمحض اًمّمدوم٦م شمس٤موي طم٤مصؾ .إؾم٤مؾمٞم٦م ذم وىم٧م واطمد.

 .رضب آطمباًمٞم٤مت اعمبّمٚم٦م سمبح٘مٞمؼ يمؾ واطمد ُمـ هذه اًمنموط

محض أُمٞمٜمل: اطمباًمٞم٦م أن شمٙمقن  500ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، سم٤مًمٜمسب٦م جلزيء ُمبقؾمط حيقي     

بب٤مسمع اًمّمحٞمح: يقضمد قمنمون ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع إمح٤مض إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م ُمقضمقدة سم٤مًم

إُمٞمٜمٞم٦م شُمسبخَدم ذم شمريمٞم٥م اًمؼموشمٞمٜم٤مت، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من: اطمباًمٞم٦م أن يبؿ اظمبٞم٤مر يمؾ 

. واطمباًمٞم٦م أن يبؿ 20محض أُمٞمٜمل سم٤مًمِمٙمؾ اًمّمحٞمح وٛمـ اًمٕمنميـ ٟمققم٤ًم هذه = واطمدًا ُمـ 

أس  10/)1=  500( أس 20ا/اظمبٞم٤مر يمؾ إمح٤مض اخلٛمس ُمئ٦م سم٤مًمِمٙمؾ اًمّمحٞمح = )

 إُمٞمٜمل احلٛمض يٙمقن أن اطمباًمٞم٦م اطمباًمٞم٦م أن شمٙمقن إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م قمناء: .(650

ٞم٦م قمناء ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م = إُمٞمٜم إمح٤مض مجٞمع شمٙمقن أن اطمباًمٞم٦م، 2/1=  أقمن اًمقاطمد

 .(150أس  10/)1=  500( أس 1/2)

 :يداطمباًمٞم٦م احت٤مد إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م سمؽماسمط اًمببب٤م

شمسبٓمٞمع إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م أن شمبحد ُمٕم٤ًم سم٠مٟمقاع خمبٚمٗم٦م ُمـ اًمؽماسمٓم٤مت اًمٙمٞمٛمٞم٤متٞم٦م.. وًمٙمل 

يبٙمقن سمروشملم ُمٗمٞمد، وم  سمدأن شمٙمقن يمؾ إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م ذم اًمسٚمسٚم٦م ىمد احتدت سمؽماسمط 

.. ويبْمح ُمـ طمس٤مب آطمباًمٞم٤مت أن اطمباًمٞم٦م احت٤مد "شمراسمط اًمببب٤ميد"يمٞمٛمٞم٤متل ظم٤مص يسٛمك 

ُمٞمٜمٞم٦م سمؽماسمط يمٞمٛمٞم٤متل آظمر همػم اًمؽماسمط اًمبببٞمدي هل مخسقن سم٤معمئ٦م.. وومٞما يبٕمٚمؼ إمح٤مض إ
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اطمباًمٞم٦م احت٤مد مجٞمع  .1/2اطمباًمٞم٦م احت٤مد محْملم أُمٞمٜمٞملم سمؽماسمٓم٤مت سمبب٤ميدي٦م = :    سمذًمؽ

(. وهٙمذا 150أس  10/)1=  499( أس 1/2إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م سمؽماسمٓم٤مت سمببٞمدي٦م= )

 10/)1( × 150أس  10/)1( × 650أس  10/)1طمبال = اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤متٞم٦م ًم  شمٙمقن

 510 ذم ٟمٗمسف شمٕمٜمل اًمرىمؿ ُمٚمٞم٤مر ُمرضوسم٤مً  950أس  10و .(950أس  10/)1( = 150أس 

وًمق اؾمبخدُمٜم٤م ُمٚمٞم٤مرات اعمٚمٞم٤مرات ُمـ اًمٙمٛمبٞمقشمرات سمنقم٤مت .وهق رىمؿ ُمذهؾ.. .ُمرة..

سمروشملم واطمد  ُمذهٚم٦م عمح٤ميم٤مة هذه آطمبآت، ومٚمـ يٙمٗمٞمٝم٤م قمٛمر اًمٙمقن يمّٚمف  ٟمب٤مج

وىمد ىم٤مم روسمرت ؿم٤مسمػمو أؾمب٤مذ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء سمج٤مُمٕم٦م ٟمٞمقيقرك وأطمد اخلؼماء ذم جم٤مل  ! سم٤مًمّمدوم٦م

احلٛمض اًمٜمقوي، سمحس٤مب اطمبال اًمبٙمقيـ اًمٕمَريض ًٕمَٗمل ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمؼموشمٞمٜم٤مت 

(.. 40000أس 10ُمـ  1ومج٤مءت ٟمبٞمج٦م احلس٤مب يم٤مٔيت: )، اعمقضمقدة ذم سمٙمبػمي٤م واطمدة

 .1ٓ يٛمٙمـ ختٞمٚمف ويبؿ احلّمقل قمٚمٞمف سمقوع أرسمٕملم أًمػ صٗمر سمٕمد اًمرىمؿ  وهذا رىمؿ ه٤متؾ

وىمد أدمم شمِم٤مٟمدرا ويٙمراُم٤مؾمٜمٖمل أؾمب٤مذ اًمري٤موٞم٤مت اًمبٓمبٞم٘مٞم٦م واًمٗمٚمؽ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم 

 شمبجسد اطمباًمٞم٦م اًمبٙمقيـ اًمٕمٗمقي ًمٚمحٞم٤مة ُمـ ُم٤مدة همػم "يم٤مرديػ، ويٚمز، سم٤مًمبٕم٘مٞم٥م أيت: 

صٗمر...  40000وسمٕمده  1ٓت قمدد ُمٙمقن ُمـ اًمرىمؿطمٞم٦م، ُمـ اطمبال واطمد وٛمـ اطمبا

دارويـ وٟمٔمري٦م اًمبٓمقر سم٠ميمٛمٚمٝم٤م!.. وإذا مل شمٙمـ سمداي٤مت احلٞم٤مة  وهق رىمؿ يمبػم سما يٙمٗمل ًمدومـ

 . قمِمقاتٞم٦م وم  سمد أهن٤م ىمد ٟمبج٧م قمـ قم٘مؾ ه٤مدىل

سبٖمرق صم٤مٟمٞم٦م وًم٦م ُمـ حم٤موٓت سمٜم٤مء اخلٚمٞم٦ّم ىمد يأن طمدوث يمّؾ حم٤م وًمق ومرو٤م ضمدًٓ      

 4٘مط ومٝمذا يٕمٜمل أٟمٜم٤م ىمد ٟمٜمبٔمر طمقازم ُمٚمٞم٤مر ُمٚمٞم٤مر ُمٚمٞم٤مر ُمٚمٞم٤مر ) ُمٙمرر يمٚمٛم٦م ُمٚمٞم٤مر واطمدة وم

وأُم٤م اطمبال ! آٓىل ُمّرة ة( ؾمٜم٦م ًمبٔمٝمر ًمٜم٤م ظمٚمٞم٦م طمٞم٦م سم٤مًمّمدوم٦م ذم فمروىل إرض اًمبداتٞم٦م

( ومسقىل 950أس  10شمٙمّقن ظمٚمٞم٦م سمروشملم ُمبقؾمط اًمبٕم٘مٞمد ُمـ إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م )وهق 
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ُمّرة(  410ؾمٜم٦م، أي ُمٚمٞم٤مر ُمٚمٞم٤مر ُمٚمٞم٤مر... )ُمٙمرر يمٚمٛم٦م ُمٚمٞم٤مر ( 941أس  10ٟمحب٤مج ومٞمف إمم )

ُمٚمٞمقن حم٤موًم٦م ذم  300وًمق اومؽموٜم٤م أّن اعمح٤موٓت شمبّؿ سمنقم٦م شمِمبف اًمْمقء )أي سمٛم٘مدار ! ؾمٜم٦م

ؾمٞم٘مّؾ وم٘مط قمدد  .يذيمر ذم إرىم٤مم اًمبل ًمديٜم٤م.. يٖمػّم ؿمٞمئ٤مً  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقاطمدة(.. وم٢مّن هذا ًمـ

وإن قمٛمر اعمجٛمققم٦م اًمِمٛمسٞم٦م !واطمد ـ اًمسٜمقات سمٛم٘مدار ُمٚمٞم٤مراعمٚمٞم٤مرات اعمرضوسم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م ُم

اومؽموٜم٤م أّن  ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م وم٘مط... وًمق 4.6وم٢مٟمف ي٘مدر سمحقازم ، ٓ يسبققم٥م هذه اًم٘مٞمؿ آطمباًمٞم٦م

قمٜمف ُمـ اطمبآت ف يٙمٗمل همريٛمبٜم٤م اًمّمدوم٦م  هذا اًمٕمٛمر اًمْمئٞمؾ ف سمؾ اعمٕمدوم ُم٘م٤مرٟم٦م سما ٟمبٙمٚمؿ

قمغم ا ـم ق ًمٔمٝمقر اًمبداتٞم٤مت واًمٜمب٤مشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت  وم٢مّٟمف ٓ يٙمٗمل  ٟمِم٤مء ظمٚمٞم٦م أوًمٞم٦م،

هقيؾ ذم إطمدى ُم٘م٤مسم شمف اًمبل ُٟمنمت ذم جمٚم٦م اًمٓمبٞمٕم٦م ومٞمبنميـ  وا ٟمس٤من... ي٘مقل اًمسػم وْمِرد

إّن فمٝمقر ظمٚمٞم٦ّم طمٞم٦ّم ًمٚمقضمقد قمـ ـمريؼ اًمّمدوم٦م، يِمبف فمٝمقر ": 1981اًمث٤مين )ٟمقومٛمؼم( ؾمٜم٦م 

 .(1)"ةاخلرد قب قم٤مصٗم٦م قمغم حم ت ٕدواتقمـ ـمريؼ اًمّمدوم٦م، ٟمبٞمج٦م هب 747ـم٤مترة سمقيٜم٩م 

، وهذا آطمبال ًٓ وٕمٞمًٗم٤م ٓ يٕمبد سمفيقضمد اطمبال وًمق يم٤من اطمبا : ىمد ي٘مقل ىم٤متؾو 

 .يٙمٗمل ًمٜمٗمل ومٙمرة ا ًمف

هذا أن ٓ شم١مُمـ  قمغمأٟم٧م ظمرضم٧م قمـ قم٘مٚمؽ وظم٤مًمٗم٧م اًمٕمٚمؿ، ويٜمبٖمل : وًمٙمـ ي٘م٤مل ًمف

 ل اًمؼمه٤من اًمٕمٚمٛمل، ّٕن اًمٕمٚمؿ سمٌمء ُمـ ظم ل اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم وٓ شم١مُمـ سمٌمء ُمـ ظم

ُمـ دون وم٤مقمؾ ىم٤مدر قم٤ممل خمب٤مر إمم آشمٗم٤مق أوصؾ ًمؽ اطمبال وضمقد اًمٙمقن قمغم ٟمحق 

إذا يمٜم٧م شمبٛمسؽ واًمْمٕمٞمٗم٦م،  ، وُمع ذًمؽ أٟم٧م شمبٛمسؽ هبذه اعمرشمب٦مأوٕمػ ُمراشم٥م آطمبال

                                                           

 .116ف يمب٤مب ظمديٕم٦م اًمبٓمقر ص  1
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، س٤متؾ اًمٕمٚمؿذه اعمرشمب٦م ذم مجٞمع ُمومٕمٚمٞمؽ أن شمبٛمسؽ هب، هبذه اعمراشم٥م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم هذه اعمسف٠مًم٦م

 !واًمٗمٞمزي٤مء وم  شمسب٘مٞمؿ قمٜمدك أي ٟمٔمري٦م ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ وقمٚمؿ اًمٓم٥م وقمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء

واهتٛمف سمٕمدم اًمٜمزاه٦م ذم ُم٤م يذيمر ٟم٠ميت قمٜمد اًمٕمب٤مرة ، وإذا ؿمٙمؽ ُمِمٙمؽ ذم ه٤مرون حيٞمك

 وهل عمٚمحد ذس ٓ يٛمٙمـ أن يبٝمؿ سمٛمح٤مسم٤مة اعمب٠مهللم.، اًمث٤مٟمٞم٦م

 رشمِم٤مرد دويمٜمزًمٚمٛمٚمحد اعمِمٝمقر  وهق، ٤مٟمٞم٦مُمـ يمب٤مب اجلٞمٜم٦م إٟم: اًمٕمب٤مرة اًمث٤مٟمٞم٦م

(Clinton Richard Dawkins)  يمٞمٗمٞم٦م شمِمٙمؾ ذم طمديثف قمـ وم٘مد ىم٤مل دويمٜمز

واًمذي حيبقي قمغم ذرات احلديد ووفمٞمٗمبف ٟم٘مؾ  (Hemoglobin)اهلٞمٛمقضمٚمقسملم 

ذم اًمٙم٤متٜم٤مت احلٞم٦م اعمٕم٤مسة، شمبقاومر ضمزيئ٤مت ": إيمسجلم ُمـ اًمرتبلم إمم يمري٤مت اًمدم

 ؿمديدة اًمبٕم٘مٞمد، سمؾ إن شمٕم٘مٞمده٤م يبجغم ذم ُمسبقي٤مت قمدة. وم٤مهلٞمٛمقضمٚمقسملم ذم أظمرى يمبػمة

دُمٜم٤م يِمٙمؾ ضمزيًئ٤م سمروشمٞمٜمًٞم٤م ٟمٛمقذضمًٞم٤م. وهق يبٙمقن ُمـ ؾم ؾمؾ ُمـ ضمزيئ٤مت أصٖمر طمجًا 

هل إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م اًمبل حيبقي يمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم قمنمات اًمذرات اعمٜمبٔمٛم٦م ذم ؿمٙمؾ حمدد. 

ضمزيًئ٤م ُمـ إمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م  574اًمقاطمد يبٙمقن ُمـ واًمقاىمع أن ضمزيء ُمـ اهلٞمٛمقضمٚمقسملم 

اًمبل شمٜمبٔمؿ ذم أرسمع ؾم ؾمؾ شمٚمبػ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ًمبِمٙمؾ سمٜمٞم٦م يمروي٦م صم صمٞم٦م إسمٕم٤مد ذات 

شمٕم٘مٞمد حمػّم. وىمد يبدو أي ٟمٛمقذج ُمـ ضمزيء اهلٞمٛمقضمٚمقسملم أؿمبف سمِمجػمة ؿم٤متٙم٦م يمث٦ّم. ًمٙمـ 

٘مريبًٞم٤م قمِمقاتًٞم٤م، وإٟما سمٜمٞم٦م حمددة وصم٤مسمب٦م ظم وًم٤م ًمٚمِمجػمة اًمِم٤متٙم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، هق ًمٞمس ٟمٛمقذضًم٤م شم

ٓ يِمقهب٤م أي همّمـ ُمبٗمرع أو اٟمحٜم٤مء ذم همػم ُمقوٕمف، شمبٙمرر شمٙمراًرا ُمبٓم٤مسمًؼ ٟمحق ؾمب٦م آٓىل 

ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمرة ذم اجلسؿ اًمبنمي اًمٕم٤مدي. أوػ أّن اًمِمٙمؾ اعمحدد جلزيء 

قن صم٤مسمًب٤م سمٛمٕمٜمك أن ؾمٚمسٚمبلم اًمؼموشملم، واًمِمبٞمف سم٤مًمِمجػمة اًمِم٤متٙم٦م، يم٤مهلٞمٛمقضمٚمقسملم ُمث ً، يٙم

ُمٙمقٟمبلم ُمـ اًمبٕم٤مىم٥م ٟمٗمسف ًمألمح٤مض إُمٞمٜمٞم٦م ؾمبٜمزقم٤من قمغم همرار ٟم٤مسمْملم إمم آؾمب٘مرار ذم 

اًمٜمٛمط اًمٚمقًمبل اًمث صمل إسمٕم٤مد ٟمٗمسف. ومِمجػمات اهلٞمٛمقضمٚمقسملم اًمِم٤متٙم٦م شمٜمب٧م ذم ضمسٛمؽ 
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ومٞما شمب ؿمك  وومً٘م٤م ًمٚمِمٙمؾ اعمٗمْمؾ ًمدهي٤م سمٛمٕمدل أرسمٕمات٦م ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ؿمجػمة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م،

 ."أظمرى سم٤معمٕمدل ٟمٗمسف

هذا ٓ يٕمٜمل أّن سمٛم٘مدورك شمٗمسػم وضمقد اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اعمٕم٘مدة اًمؽميمٞم٥م " :سمٕمد ذًمؽ صمؿ ي٘مقل

يم٤م ٟمس٤من، سم٤مؾمبخدام اعمب٤مدئ ٟمٗمسٝم٤م دون همػمه٤م. وٓ يٜمٗمٕمٜم٤م أن ٟمجٛمع اًمٕمدد ٟمٗمسف ُمـ 

ًمٜمٛمط اًمّمحٞمح، اًمذرات وهنزه٤م ُمًٕم٤م سم٤مؾمبخدام ىمدر ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اخل٤مرضمٞم٦م إمم أن شمسب٘مر ذم ا

يبٙمقن ُمـ قمنمات  دورك أن شمٜمب٩م هبذه اًمٓمري٘م٦م ضمزيًئ٤مً ومٞمخرج آدم إمم احلٞم٤مة! ورسما سمٛم٘م

اًمذرات، وًمٙمـ ا ٟمس٤من يبٙمقن ُمـ أيمثر ُمـ أًمػ ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ذرة. ومٚمٙمل 

شمّمٜمع إٟمس٤مًٟم٤م، جيدر سمؽ أن شمبٛمرس سم٤مؾمبخدام أظم ط شمريمٞمببؽ اًمبٞمقًمقضمٞم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤متٞم٦م وىمب٤ًم 

 ."سمحٞم٨م يبدو قمٛمر اًمٙمقن يمٚمف عمح٦م سمٍم ضمداً  ـمقي ً 

إذا أردت أن شمٜمب٩م ُمثؾ ا ٟمس٤من اًمذي يبٙمقن ُمـ أيمثر ُمـ أًمػ  : ويمٜمزدي٘مقل ُم٤م ذا ه

سم٤مًمٜمسب٦م إمم ذًمؽ قمٛمر اًمٙمقن و ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ذرة وم٢مٟمؽ سمح٤مضم٦م إمم وىم٧م ـمقيؾ

ف ُمـ اعم طمدة ويمٜمز وأُمث٤مًمدواًمٕمجٞم٥م أن ، وىم٧م ىمّمػم ضمداً ومٝمق اًمقىم٧م يمٚمٛمح اًمبٍم، 

ُم٤م ومٞمف ُمـ أٟمقاع طمٞم٦م واًمبل ُمٜمٝم٤م  سمٙمؾو اشم٘م٤مٟمفو ٢مطمٙم٤مُمفأن هذا اًمٙمقن سميريدون ُمٜم٤م أن ٟمّمدق 

 !ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م13،7 ذم  وضمد صدوم٦ماعمبٕم٤مىمب٦م ُمـ آٓىل اًمسٜملم  ا ٟمس٤من سمجٛمٞمع أومراده 

سمٞمد يم٤من هذا اًمٕمٛمر عمح٦م سمٍم أُم٤مم اًمقىم٧م اًمذي يٗمل  جي٤مد ومرد واطمد ُمـ ا ٟمس٤من  إذا 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن شمٗمل اًمٕمِمقاتٞم٦م واًمّمدوم٦م سم٢مجي٤مد هذا اًمٙمقن وُم٤م ، ف وهق ا ٟمس٤من ٟمٗمسف ف قم٤مىمؾ

ويمٜمز ي١ميمد أن هٜم٤مًمؽ إرادة دُم٤م ي٘مقًمف إن  اًمٙمقن اًمب٘مريبل؟! ومٞمف ُمـ إطمٙم٤مم وإشم٘م٤من ذم قمٛمر

 .ٝمٜم٤مًمؽ ُمـ يريد أن يٙمقن ُمٚمحًدا ٕؾمب٤مب ٟمٗمسٞم٦م ٓ مت٧م إمم اًمٕمٚمؿ سمّمٚم٦م ومًمإلحل٤مد، 

واًمذي سمٕمٜمقان اعمٕمجزة ف ٗمل اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمع وم، يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمٕمب٤مرة اًمث٤مًمث٦م:

سمثقاسم٧م ٚمٔمقاهر اعمحٙمٛم٦م واعمب٘مٜم٦م اعمقضمقدة ذم يمقٟمٜم٤م واعمحٙمقُم٦م اًمٙمب٤مب ًم شمٕمرض  ف  اًمٔم٤مهرة
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ٟمِمقء احلٞم٤مة  ويما هق ُمٕمٚمقم وم٢منوُمٕم٤مدٓت ري٤موٞم٦م دىمٞم٘م٦م دمٕمٚمف ىم٤مسم ً ًمٜمِمقء احلٞم٤مة ومٞمف، 

 اًمذي ٟمقاضمٝمف يمٞمػ يبٙمقن اًمٙمرسمقن؟ يٕمبٛمد قمغم اًمٙمرسمقن، واًمس١مال 

شمٜمْمؿ أوًٓ ٟمقاشم٤من ُمـ : هق أن اًمٙمرسمقن يبٙمقن ُمـ قمٛمٚمٞم٦م إًمٗم٤م اًمث صمٞم٦م واجلقاب:

صمؿ ، اًمبػميٚمٞمقم اهلٞمدروضملم ومٞمبٙمقن اهلٞمٚمٞمقم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٜمدُم٩م ٟمقاشم٤من ُمـ اهلٞمٚمٞمقم ًمٞمبٙمقن

وقمٛمٚمٞم٦م آٟمدُم٤مج سملم ومٞمبِمٙمؾ سمٕمد ذًمؽ اًمٙمرسمقن، ، ٟمقاه هٞمٚمٞمقم اًمبػميٚمٞمقميٜمْمؿ إمم ٟمقاة 

ٗمل يمب٤مب وميما ي٘مقل اًمٕمٚماء ًمٞمس ُمسب٘مرًا،  اًمبػميٚمٞمقم، ّٕن اًمٚمٞمؼميقم واهلٞمٚمٞمقم دىمٞم٘م٦م ضمداً 

 اًمّمٜمع اعمب٘مـ ي٘مقل ُمّمٓمٗمك ىمديح:

ويبٓمٚم٥م شمِمٙمٞمؾ اًمٙمرسمقن وضمقد صم ث ذرات ُمـ اهلٞمٚمٞمقم ًمبّمٓمدم ذم ٟمٗمفس اًمقىمف٧م "

ت اهلٞمٚمٞمقم شمّمفٓمدُم٤من ُمٕمف٤م ًمبِمفؽ اصٓمدام صم صمل، ُم٤م حيدث ذم اًمقاىمع هق أن اصمٜملم ُمـ ذرا

صم٤مٟمٞمففف٦م  ُمفففـ اًمٗمٞمٛمبفففق 10قمفففغم  1ٟمٔمفففػم اًمٚمٞمؼميفففقم، وسمٕمفففد ذًمفففؽ ٓطمٔمفففقا ذم همْمفففقن 

، جيف٥م ًمٜمٔمػم ا ؿمٕم٤مقمل ًمٚمٖم٤ميف٦مىمبؾ أن يْمٛمحؾ هذا ا( 1/00000000000000010)

ًمفذًمؽ: ومف٢من اًمٕمف٤ممل اًمٗمٚمٙمفل و أن يّمٓمدم ويبٗم٤مقمؾ ُمع ٟمقاة اهلٞمٚمٞمقم اًمث٤مًمث٦م  ٟمب٤مج اًمٙمرسمفقن.

يرى أّن ىمْمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٙمرسمقن وإيمسجلم اعمبقاوم٘ملم ُمس٤مًمف سمديٕم٦م ضمدا ويم٠من )ومريد هقيؾ( 

 .(1)"إُمر )قمٛمؾ ُم٘مدر سمخٓم٦م ُمسب٘م٦م(

 ؟اًمبػميٚمٞمقماٟمدُم٤مج اهلٞمٚمٞمقم ُمع ويمٞمػ يبح٘مؼ 

 ٓسمفففد ُمفففـ حت٘مفففؼ ُمففف٤م يسفففٛمك سم٤مًمسفففقسمرٟمقوم٤مإذ يبح٘مفففؼ داظمفففؾ اًمٜمجفففقم، : اجلفففقاب

(Supernova) ، وم٢من هلذا آٟمٗمج٤مر ، طمٚمٝم٤م اًمبٓمقيري٦مذم آظمر ُمرا اٟمٗمج٤مر اًمٜمجقم اهل٤متٚم٦موهق

بٓمقرات احلديث٦م ذم قمٚمٛمل اًمٗمٚمؽ واًمٗمٞمزي٤مء واًمبل طمفدصم٧م ظمف ل ًم ومٜمبٞمج٦ًم ، ارشمب٤مط سمحٞم٤مشمٜم٤م

ضمقهرّي٤م  اشمّم٤ملقت اًمٜمجقم ذم هذه آٟمٗمج٤مرات اًمذاشمٞم٦م اًمْمخٛم٦م عم٢من وم اًم٘مرن اعم٤ميضٟمّمػ 

وري٦م ًمٚمحٞمف٤مة ُمفـ : ٕن يمفؾ اًمٕمٜمف٤مس اًمرضفف  يمٙم٤متٜم٤مت طمٞم٦م قمغم يمقيم٥م إرضف  سمقضمقدٟم٤م 
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...إًمخ شمّمفٜمع ذم شمٚمفؽ إومفران اًمٜمقويف٦م Fe وأويمسجلم  وطمديد N وٟمٞمؽموضملم C يمرسمقن

ي٦م يمٙمقيمف٥م اعمقضمقدة ذم سم٤مـمـ اًمٜمجقم، وًمٙمل شمبجٛمع هذه اًمٕمٜمف٤مس ذم اًمٙمقايمف٥م اًمّمفخر

هذه اًمٕمٜم٤مس ُمفـ سمف٤مـمـ اًمٜمجفقم، وشمٜمبنمف سمِمفٙمؾ قمفريض قمفؼم  إرض: وم  سمد أن شمٜمحدر

ٟٓمبِم٤مر اعمّمػمي ًمِْٚمَبٜم٤َمِت احلٞم٤مة إؾم٤مؾمٞم٦م هق أطمد ٟمبف٤مت٩م اٟمٗمجف٤مر اًمٙمقن. إن هذا اًمبحرر وا

يمففا أن آٟمٗمجفف٤مرات اًمٜمجٛمٞمفف٦م ُمففـ ٟمففقع  احلٞمفف٤مة. تاًمسففقسمرٟمقوم٤م، ومبٛمففقت اًمٜمجففقم وًمففد

رضوري٦م ًمقضمقد احلٞم٤مة: إذ سمدوهن٤م ًمـ شمقضمد أي ُمـ اًمٚمبٜم٤مت اًمٙمٞماوي٦م اًم زُم٦م ش اًمسقسمرٟمقوم٤م»

ر ؿمفديدة اًمبفدُمػم شم٘ميضف قمفغم يمفؾ طمٞمف٤مة ذم ًمٚمحٞم٤مة قمغم ؾمٓمح يمقيم٥م إرض، وم٢مهن٤م فمفقاه

وًمٜمحّّمؾ قمغم يمقن يِمٙمؾ سمٜم٤مء يٜم٤مؾم٥م وضمقد احلٞم٤مة ومٞمف جي٥م  إٟمٔمٛم٦م اًمِمٛمسٞم٦م اًم٘مريب٦م ُمٜمٝم٤م،

أن حيدث وُمْم٤من اًمٜمجفقم اعمٜمٗمجفرة سمٜمسف٥م دىمٞم٘مف٦م ضمفدًا، وسمٛمسف٤موم٦م ُمٕمبدًمف٦م ومفٞما سمٞمٜمٝمف٤م، سمفؾ 

ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م اًمبل ٟمراهف٤م ذم  وسمٛمس٤موم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م سملم يمؾ اًمٜمجقم. هذا اًمبقاشمر وهذه اعمس٤موم٦م ىمريب٤من

 اًمقاىمع.

صمب٧م أن إٟمب٤مج اًمٕمٜم٤مس اًمرتٞمس٦م اًم زُم٦م حلٞم٤مة ُمٕمبٛمدة قمغم اًمٙمرسمقن حيب٤مج وسم٤م و٤موم٦م هلذا  

 يب٨م اًمٙمرسمقن اًمٜمجقم اهل٤متٚم٦م ، وم٤مٟمٗمج٤مر (1)إمم ُمسبقي٤مت اًمٓم٤مىم٦م اهل٤متٚم٦م ًمببِمٙمؾ ذم سم٤مـمـ اًمٜمجقم

ىمقاٟملم دىمٞم٘م٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م  قل وومؼحتهمب٤مر يمقين  ومٜمحـ، وُمٜمف طمّمٚم٧م احلٞم٤مةذم أرضم٤مء اًمٙمقن، 

 إٟمقاع احلٞم٦م اعمب٘مٜم٦م واًمدىمٞم٘م٦م. وضمدأن اًمبٓمقر إمم 

ٓ اقمب٘مد أن أي قيؾ: ) ه ًم٘مد يمب٥م ": اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿوسمٕمد هذا ٟم٠ميت قمٜمد قمب٤مرة يمب٤مب 

صٛمٛم٧م  دقم٤ممل خيبؼم إدًم٦م ؾمٞمٕمجز قمـ اًمبقصؾ ٓؾمبٜمب٤مج أّن ىمقاٟملم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م ىم

ويٛمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم ختٚمٞمؼ ( ...ٕمٚمؼ سم٤مًمٜمب٤مت٩م اًمبل شمٜمب٩م قمٜمٝم٤م داظمؾ اًمٜمجقمسمِمٙمؾ ُمبٕمٛمد، ومٞما يب

ٟماذج يمٛمبٞمقشمري٦م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمخبؼمه٤م قمـ يمٞمٗمٞم٦م أّن ُمٕمدل شمٗم٤مقمؾ أًمٗم٤م اًمث صمل يٕمبٛمد قمغم ؿمدة 

ُمـ ؿمدة %  0.5.اًم٘مقى إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٓمبٞمٕم٦م، وشمبلم شمٚمؽ احلس٤مسم٤مت أّن شمٖمٞمػما وئٞم  سم٘مٞمٛم٦م 
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ُمـ اًم٘مقة اًمٙمٝمرسم٤متٞم٦م ؾمقىل يدُمر شم٘مريًب٤م يمؾ اًمٙمرسمقن أو يمؾ %  4.اًم٘مقة اًمٜمقوي٦م اًم٘مقي٦م أو 

إيمسجلم ذم يم٤موم٦م اًمٜمجقم، وُمـ صمؿ شمدُمر إُمٙم٤مٟمٞم٦م احلٞم٤مة يما ٟمٕمرومٝم٤م، ًمق شمٖمػمت شمٚمؽ 

سم٤مظمبب٤مر ٟماذج إيمقان  !اًم٘مقاقمد ذم اًمٙمقن سمِمٙمؾ ـمٗمٞمػ ٓ همػم ؾمبخبٗمل ذوق وضمقدٟم٤م

ق ُمٕمٞمٜم٦م يٛمٙمـ ًمٚمٛمرء أن يدرس شم٠مصمػم اًمبل ٟمقًمده٤م قمٜمد شمٕمديٚمٜم٤م ًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٞمزي٤مء سمٓمر

أٟمف ًمٞمس وم٘مط ؿمدة اًم٘مقة  يثب٧م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمٖمٞمػمات اًم٘مقاٟملم اًمٗمٞمزي٤متٞم٦م سمٓمري٘م٦م ُمٜمٝمج٦م.

اًمٜمقوي٦م اًم٘مقي٦م واًم٘مقة اًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م هل اًمبل وضمدت سمٜمٔم٤مم ٕضمؾ وضمقدٟم٤م، ومٛمٕمٔمؿ 

٘م٤مدير سمسٞمٓم٦م ٓ اًمثقاسم٧م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم ٟمٔمري٤مشمٜم٤م شمبدو ُمْمبقـم٦م سمدىم٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمق قمدًم٧م سمٛم

وؾمٞمٙمقن ذم طم٤مٓت يمثػمة همػم ُم تؿ ًمبٓمقر احلٞم٤مة، ومٕمغم  ٤مً ٞمهمػم، وم٢من اًمٙمقن ؾمٞمخبٚمػ يمٞمٗم

ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مقة اًمٜمقوي٦م إظمرى اًم٘مقة اًمْمٕمٞمٗم٦م أوٕمػ سمٙمثػم ذم اًمٙمقن اعمبٙمر 

وم٢مّن يمؾ اهلٞمدروضملم ذم اًمٙمقن ؾمقىل يبحقل إمم هٞمٚمٞمقم، ومب٤مًمب٤مزم ًمـ شمٙمقن هٜم٤مًمؽ ٟمجقم 

بٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م وُمـ ٗموم٢مّن اًمسقسمرٟمقوم٤م اعمبٗمجرة ًمـ شم٘مذىل سم٠مهمٚم، وإن يم٤مٟم٧م أىمقى سمٙمثػم، بٞمٕمٞم٦مـم

صمؿ ؾمبٗمِمؾ ذم أن شمٜمثر ذم اًمٗمْم٤مء سملم اًمٜمجؿ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مس اًمث٘مٞمٚم٦م اًمبل حتب٤مضمٝم٤م اًمٙمقايم٥م 

 .(1)"احلٞم٤مة ئًمبٜمِم

يمف٤من  يواًمذ، سبٛمر يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ذم سمٞم٤من آشم٘م٤من وا طمٙم٤مم اعمقضمقد ذم اًمٙمقنيو

ُمٕم٘مفدة شمرايمٛمٞم٦م ُمـ طم٤مٓت سمسٞمٓم٦م إمم طم٤مٓت  ٤مًم٦م ُمٚمٞم٤مرات اًمسٜملم ذم طم وٓ يزال  ُمسبٛمراً 

وٛمـ ىمقاقمد يسبحٞمؾ أن شمبٗمؼ سمحس٥م طمس٤مب آطمبآت ُمـ دون قم٤ممل ىمّمفد إجيف٤مد هفذا 

 .هدومٞم٦م ظم٤مص٦م ذم ؾمٞم٤مق وهذا اًمبسٚمسؾ اعمب٘مـ اعمٜمسجؿ، ا طمٙم٤مم وا شم٘م٤من

 : ُمٜمٝم٤م ، وقمغم سمره٤من اًمٜمٔمؿؿمبٝم٤مت ُمبٕمددة هٞمقم دايٗمد ف ـمرح 4

 وسمٞمٜمٝما ومرق. ،اًمٓم٤مترة قمغم اًمٓمبٞمٕم٦مو يم٤مًمبٞم٧م ، ّمٜمققم٤متاعمأف اًمٜمٔمؿ ُمـ ىمٞم٤مس ُم٤م ٟمِم٤مهده ُمـ 

 إذ شمقضمد ومٞمف ضمٝم٤مت قمِمقتٞم٦م.: ب ف ٓ يٙمِمػ اًمٜمٔمؿ قمـ وضمقد ظم٤مًمؼ ه٤مدىل 
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 ج ف ٓ دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٔمؿ اعمقضمقد هق إيمٛمؾ.

ًمٙمفـ اًمفٜمٔمؿ ٓ يثبف٧م صفٗم٤مشمف يمفا يٕمب٘مفد ، ىمف٤مدرد ف ًمق ىمبٚمٜم٤م دًٓم٦م اًمفٜمٔمؿ قمفغم وضمفقد وم٤مقمفؾ 

 ا هلٞمقن.

 ومٞمٙمقن ُمسبٙمٛمً .، ه ف ًمٕمؾ اهلل ظمٚمؼ هذا اًمٙمقن سمٕمد ظمؼمة ايمبسبٝم٤م ُمـ اًمبجرسم٦م

 :وٟمذيمر شمٕمٚمٞم٘م٤ًم سمٕمض إُمقر، ومم٤م شم٘مدم اشمْمح اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤مً 

صمب٤مت ف إاًمٖمرض ُمٜمومٚمٞمس ، هق أن هٞمقم مل يبٕمرىل قمغم اًمٖمرض ُمـ سمره٤من اًمٜمٔمؿ: إُمر إول

صمب٤مت ؾم٤متر اًمّمٗم٤مت إصمب٤مت ُمّمٛمؿ ه٤مدىل ظم٤مرج اًمٙمقن، وأُم٤م إوإٟما ، مجٞمع صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

 ومٚمف أدًم٦م أظمرى .

، . ٟمٕمؿاًمثقاسم٧م اًمدىمٞم٘م٦م ذم مجٞمع ضمسٞماشمفٓ شمقضمد قمِمقاتٞم٦م ذم اًمٙمقن سمٕمد شمقهمؾ : إُمر اًمث٤مين

، قمِمقاتٞم٦م اًمبب٦م سمٛم٘م٤مرٟم٦م اًمٔمقاهر اًمٙمبػمة ُمع سمٕمْمٝم٤م ٟمجد اظمب ىل إٓ أن هذا ٓ يٕمٜمل وضمقد

وهذا ٟمٔمػم أن ٟمرى ذم اًمّمحراء رُمً  سمج٤مٟمبٝم٤م يمقظم٤ًم شمرشمب٧م أضمزاؤه سمٓمري٘م٦م ظم٤مص٦م ٓ شمٙمقن 

وم٢من ادراك  وضمقد اًمّمحراء اعمحٙمقم سم٘مقاٟملم ظم٤مص٦م ختبٚمػ قمـ اًم٘مقاٟملم ، صدوم٦م سم  هدىل

يما أن ، احل٤ميمٛم٦م قمغم حت٘مؼ اًمٙمقخ وهلذا اظمبٚمػ اًمِمٙمؾ ٓ يؼمر دقمقى وضمقد اًمٙمقخ صدوم٦م

 وقمذر هٞمقم أٟمف قم٤مش ىمبؾ شمٗمجر اًمٕمٚمؿ، اًمٙمقخ ٓ يؼمر اًم٘مقل سمبح٘مؼ اًمّمحراء صدوم٦م وضمقد

 .DANايمبِم٤مىل أهار و

، ومٞمف اشم٘م٤من وهدومٞم٦مو ،ومٙم مه٤م ُمدرك سم٤محلس، ٓ ومرق سملم اعمّمٜمققم٤مت واًمٓمبٞمٕم٦م: إُمر اًمث٤مًم٨م

وجمفرد اًمبٕمبفػم قمفـ أطمفدمه٤م ، ه٤مدىلوهذا حي٘مؼ ُمقوقع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم وضمقد ُمّمٛمؿ 

 أظمر سم٤مًمٓمبٞمٕم٦م ٓ حيدث ومرىم٤ًم .و عسم٤معمّمٜمق

ن طمس٤مب آطمبال يبٕمد إ: اًمٜمبٞمج٦م اًمبل ٟمّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ ظم ل اؾمبٕمراض هذه اًمٕمب٤مرات هلو

ك وضمفقد اطمبال وضمقد هذا اًمٙمقن صدوم٦م طمبك ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم ٟمٔمريف٦م إيمفقان اعمبٕمفددة سمٛمٕمٜمف

ٙمقن صدوم٦م، يمذًمؽ ّٕن طمس٤مب آطمبال يما يبٕمد اشمٗم٤مق ٟمِمقء اًمأيمقان ُمبٕمددة ذم اخل٤مرج، 
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يبٕمد اؾمبٛمرار هذا آشم٘م٤من وآٟمسج٤مم ويبٕمد أن شمبٗمؼ وضمقد هذه اًمثقاسمف٧م وهفذه اًم٘مفقاٟملم 

، ُمـ دىم٦م ه٤مدومف٦مإمم ُم٤م قمٚمٞمف أن ف آٟمٗمج٤مر  وىم٧مف اًمبل طمقًم٧م اًمٙمقن ُمـ طم٤مًمبف اًمٕمِمقاتٞم٦م 

 .هدىلو وم٤مًمّمدوم٦م ٓ شمٙمقن ؾمٚمسٚم٦م ُمٜمبٔمٛم٦م ه٤مدوم٦م دون أن يٙمقن ه٤مًمؽ ىمّمد

قمـ يمقن ٟمٔمري٦م شمٕمدد إيمقان ذم ٟمٗمسٝم٤م ًمٞمس٧م ٟمٔمري٦م صم٤مسمب٦م، وإٟمفا هفل  ُمع همض اًمٜمٔمر، هذا

ُمبٕمددة   ٤مً أيمقاٟم خيرضم٤م قمـ هذا اًمٙمقن ًمٞمدريم٤م ومٛم١مًمٗم٤م يمب٤مب اًمبّمٛمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ملجمرد اطمبال، 

جمفرد يمبف٤مب اًمبّمفٛمٞمؿ اًمٕمٔمفٞمؿ قمفغم  ٟمٔمريف٦مومٝما  سمٜمٞم٤م همػم هذا اًمٙمقن اًمذي ٟمحـ ٟمٕمٞمش ومٞمف، 

 ظمّمقص٤مً قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد هق اًمرصد احلز، يٕمجزان قمـ اًمؼمهٜم٦م قمٚمٞمفاطمبال 

 ٤ًم وٓ يٛمٙمـ أن يبح٘مؼ ُمـ ُمٓم٤مسم٘مبف ًمٚمقاىمع.ٟماذضمٓ يٛمٚمؽ اًمب٤مطم٨م إٓ ُمـ ظم ل احلس و

َْرِض َواظْمبَِ ىِل اًمٚمَّٞمِْؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر َواًْمُٗمْٚمِؽ : اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق ْٕ َاَواِت َوا إِنَّ ذِم ظَمْٚمِؼ اًمسَّ

بِل دَمْ  َْرَض سَمْٕمفَد اًمَّ ْٕ  وَم٠َمطْمَٞمف٤م سمِفِف ا
ٍ
ف٤مء  ُِمفـ ُمَّ

ِ
َاء ـَ اًمسَّ ِري ذِم اًْمَبْحِر سمَِا َيٜمَٗمُع اًمٜم٤َّمَس َوَُم٤م َأٟمَزَل اهلُل ُِم

 َٔ َْرِض  ْٕ  َوا
ِ
َاء ِر سَملْمَ اًمسَّ َح٤مِب اعْمَُسخَّ َي٤مِح َواًمسَّ يِػ اًمرِّ ٦ٍم َوشَمٍْمِ َي٤مٍت َُمْقهِت٤َم َوسَم٨مَّ ومِٞمَٝم٤م ُِمـ يُمؾِّ َداسمَّ

 .(1)َ٘مْقٍم َيْٕمِ٘مُٚمقنَ ًمِّ 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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