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ستيفن هوكينغ:

»كالمي مجرّد فريّض ال ُيكن اختباره«

د. عبد الله زيعور

وفق آخر ُمعطيات الفزيياء احلديث�ة، شّكلت حقيقة 
أهل  تسالم  إجماعًا  بانغ«  »البيغ  أو  العظيم  االنفجار 
للكوِن  وأنَّ  حصوله،  حقيقة  على  والفلك  الفزيياء 
بداية وهذه البداية تعقبها نهاية، وأّن القراءة يف نتيجة 
وأزلّية  الماّدة،  أزلّية  بمقولة  ُتطيح  العظيم  االنفجار 
قائمة  كانت  اليت  الفلسفات  أركان  وتنسف  الكون، 
على الماّدة كأصل، ويف عام 4]20م جاء رصد املوجات 
املتبقية من االنفجار العظيم، ليضع أهل الفزيياء أمام 
حقيقة  لتجاوز  سبي�ل  ال  الوضوح:  منتهى  يف  مشهد 

سبي�ل  ال  وثاني�ًا،  أّواًل،  للكون  البداية 
معادلة:  جتاوز  من  اخلربة  ألهل 
وفق  واخللق  بالبداية  عليّم  يقنٌي 
»البيغ بانغ«، مقابل نظرّية هوكينغ 
املثقلة  املـــــتعّددة«،  »األكــــوان 

عنها  يقول  واليت  واالفرتاض،  واخليال  باالحتمال 
ل منه الفزيياء وكّل املنهجّية العلمّية  هوكينغ كالمًا تتنصَّ
مثل: »إنَّ قوى اجلاذبّي�ة هي اليت ختلق الكون« أو قوله: 
»ما دام ُيوجد قانون كاجلاذبّي�ة، فالكون خيلق نفسه من 
ال يشء«، واخللق التلقايّئ هو سبب وجود يشء بداًل من 
للكون، ولكن  إلهًا  ُنقحم  ال يشء.. وعليه ليس الزمًا أن 
اختب�اره«  يمكن  ال  فرض  مجّرد  »كاليم  يقول:  عندما 
شرحًا  تقّدم  أن  عن  نظرّيت�ه  بعجز  اعرتافه  يؤّكد  فهذا 

علمّيًا خللق الكون.

والواقع أّن نظرّية األكوان املتعّددة، ُتعاين نقطة 

ضعف قاتلة، وهي افتقاُرها إىل التجربة، واستحالة خضوعها 
ألجهزة القياس، عندما تشرح أمورًا عن أكوان ُمتعّددة 

ال نراها، بل ليس بمقدور أجهزة القياس األعظم يف 
العالم ويف تاريخ الفزيياء أن تؤّكدها. وإّنما ُتقّدم قراءة 

ذاتّي�ة شخصّية يف معادالت حتمل عددًا ُيغرّي حالًّ 
، والزعم أّن كّل حّل من  خيالّيًا من احللول:10500  حالًّ

هذه احللول ُيعادل كونًا خيتّص به!!  

لقد كان االّدعاء بنت�اجئ األكوان املتعّددة وحتديدًا الفلسفّية منها، واليت 
احلقيقة  أّنها  أساس  على  تسويقها  جيري  خاّصة  نظر  وجهة  عن  ُتعرّب 

وهو  التجرييّب،  العلم  على  افتئ�اتًا  الوحيدة  العلمّية 
ليس العلم الذي نعرف، وحسبهم أّن مقاييس احلصول 

م ُيعترب نظرّية  على جائزة نوبل ال تنطبق عليهم، ألّن ما ُقدِّ
ال سبي�ل لتأكيدها..    

وبالعودة إىل كتاب هوكينغ »التصميم العظيم«، فإّنن�ا نتلّمس فيه حشوًا 
عن  تبحث  فلسفّية  ونظرّيات  للعلم،  ُمستغرب  تاريخ  عن  بكالم  مقصودًا 
مألت  اليت  الكرتونّي�ة،  للرسومات  ُمستهجن  وإكثار  لتصريفها،  أسواق 

عليّم،  مرجع  أّي  من  خيلو  الذي  الكتاب 
الزّج  أّن  كما  رياضّية،  معادلة  أّي  أو 
يف  الوثنّي�ة  لألديان  ُمضحكة  بأساطري 
مرورًا  أسرتاليا،  وصحاري  أفريقيا  أدغال 
أخرى  وأساطري  احلمر،  الهنود  بديانات 
الكتاب  يف  اخللق  بقّصة  وانتهاًء  قديمة، 
املقّدس، وقّصة ِصدام العلم مع اإلجنيل، 
تورية  منها،  السخرّية  يف  ُيمعن  حيث 

إّن القراءة يف نتيجة 
االنفجــار العظيم ُتطيح 

بمقولة أزلّية المادة
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وتصرحيًا، ليصل إىل نتيجة: إنَّ الّدين ال أمل منه وال فائدة منه، ويف ذلك 
تن�اٍس ُمتعّمد ملوقع العلم يف اإلسالم، واحلّث على طلبه وُوجوب الُميض 
يف حتصيل أسبابه، ويف ذلك أيضًا سقطة، نزعت عن كتابه املوضوعّية 
ة، وشروط احلد األدىن للبحث العليّم، شأنه شأن الغرب كّله، يف 

ّ
والدق

اليت  الفلسفّية،  ُرؤاه  االفتئ�ات على اإلسالم والتحامل عليه، وتغييب 
ُتعلي من شأن اإلنسان وألجل اإلنسان، واليت تصلح أن تكون نموذجًا 

م لإلنسانّي�ة احلائرة اليوم.  يقدَّ

لقد كان هوكينغ واثقًا بقوله: إّن كّل ما هو موجود ُنفّسره بما ُيسّم: 
قوانني الطبيعة اليت حتوي كّل القوى وكّل املبادئ اليت تقود العالم الماّدّي. 

لكن ويف وقفة ُمتأنّي�ة أمام هذه املقولة، 
نقول؟ ما دامت قوانني الطبيعة 

ينبغي  الوجود،  سبب  هي 
قبل  موجودة  تكون  أن  إذًا 

وحيث  األكوان،  ُنشوء 
هما  والزمان  الفضاء  إّن 
من أبعاد الكون املوجود، 

جيب  الطبيعّية  فقوانني 
الفضاء  خارج  تتموضع  أن 

الكون  أبعاد  من  وهما  والزمان 
الطبيعة،  قوانني  إّن  املوجود، 

كمصادر ال نهائّي�ة للزمن املحدود وللفضاء املحدود، جيب أن تكون أزلّية: 
حنن إذًا أمام طاقة ال نهائّي�ة، مجّردة، غري فزييائّي�ة، خارج ُحدود الزمان 
واملكان، وبالكامل أوجدت الكون، وستيفن هوكينغ ُيفّضل أن ُيعرّب عن 
اخلالق غري املتن�اهي بقوانني الطبيعة، ولكّن هذا ال يمنع غالبي�ة الناس 

من أن ُيسّميها هللا تعاىل!

من  الني�ل  موقع  يف  لسنا  هنا  حنن 
العلم ومسار العلم، ألّنن�ا من ُدعاة ترك 
املسار العليّم ينطلق ودون أّي عقبات 
تسويق  أو  شخصانّي�ة  تدّخالت  أو 
من  باألصل  وحنن  فلسفّية،  لدعايات 
العليّم  الرأي  بني  اخللط  هذا  ضحايا 
والرأي الشخيّص، ال بل إّن مشكلتن�ا مع هوكينغ هي يف جتاوزه احلقائق 
العلمّية وإصداره آلراء شخصّية حبتة ال شأن للعلم بها، والزعم أّنها من 

العلم، وقد ذهب بعيدًا بقوله: إّن من ُيعارضه فإّنما هو عدّو للعلم، ويف 
املوقع نفسه؟ مع القبائل الَبدائّي�ة يف أدغال أفريقيا. وهذه دكتاتورّية 

فكرّية وقمٌع للرأي اآلخر.

الصدفة وتفسري حركة الكون

الفزيياء  مدارس  أكرث  ويف  والفلك،  الفزيياء  علماء  فإّن  املقابل،  يف 
احلديث�ة، باتوا ُمقتنعني بأنَّ الكون يعمل بهدي وإيقاع ُمنتظم، ُتشرف 
الماّدة  حركة  يقود  سّرّيًا  دافقًا؟  ثّمة  وكأّن  وعاقلة،  راشدة  قّوة  عليه 
الصّماء حنو األرىق، وحنو النظام والتن�اظر والوعي الدقيق حلركة الوجود.

قوانني  وحتديدًا  الرياضّيات  قوانني  أكّدت  اآلخر  اجلانب  ويف   
دفة وعجزها كسبي�ل لتفسري حركة الكون  االحتماالت فيها، استحالة الصُّ
الرائعة يف اإلبداع والنظام الدقيق يف العوالم املتن�اهية يف الصغر ويف 
الكرب، فيما يقود الغوص يف أعماق الماّدة إىل الالماّدة، وإىل املفهوم 
والوعي املجّرد الذي ُيفيد أّن الماّدة ليست احلقيقة املطلقة، وأّن 
العقل هو األساس واملنطق. ولن نرتك املسألة تنتهي عند أقوال 
جهابذة الفزيياء الثورّية احلديث�ة، بل سنعود إىل كالم رائع ذكره 
أحد عمالقة الفزيياء وهو »إسحق نيوتن« الذي يذهب يف قراءة 
اإللهّية  القّوة  فكرة  إىل  ليصل  األوىل،  العّلة  وجهة  من  الطبيعة 
الضابطة للحركة يف الوجود، حيث يقول يف إحدى 
رسائله العلمّية عام 692]: »إنَّ حركات الكواكب 
أّي عّلة  انبثقت من  الراهنة ال ُيمكن أن تكون قد 

طبيعّية فحسب، بل كانت مفروضة بُقّوة عاقلة«.

إّن القوانني الكامنة يف الذّرة، هي عيُنها احلاكمة بني املجّرات الهائلة 
دفة خيااًل، وإّن الفزيياء  يف الكون، فوحدة القوانني إشارة تغدو معها الصُّ
احلديث�ة جتد هللا تعاىل من جديد عرب معاٍن ُمتعّددة منها ما قبل االنفجار 
العظيم وما بعده، على حنو ال ُتسّميه الفزيياء بأفضل من كلمة »خلق«.

هللا  جتــد  احلديثــ�ة  الفزييــاء  إنّ 
معــاٍن  عــرب  جديــد  مــن  تعــاىل 
ُمتعــّددة، منهــا مــا قبــل االنفجــار 
ــٍو ال  ــى حن ــده، عل ــا بع ــم وم العظي
مــن  بأفضــل  الفزييــاء  ُتســّميه 

»خلــق«. كلمــة 

د. عبد هللا زيعور
ـ أستاذ فزيياء الطاقة يف اجلامعة اللبن�اني�ة.

ـ  دبلوم يف الطاقة الشمسية.
ـ دكتوراة يف فزيياء الطاقة الشمسية يف فرنسا 1988.

ـ له مؤلفات يف الفزيياء ويف فلسفة العلم ونشأة الكون.
ـ محّكم أحباث يف مجلة علمية عاملية.

ملف العدد بقعة




