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النظرية الن�سبية عند ال�سيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي
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د. حممد علي حاج يو�سف

هناك اختالف حادٌّ ومبدئي بني اأ�س�س اأهم نظريتني يف الفيزياء احلديثة، وهما النظرية الن�سبية والنظرية 

الكمية، مع اأّن ِكلتيهما قد اأثبتت جدارتها مرات عديدة خالل القرن املا�سي، خا�سة بعد الكت�سافات الأخرية 

فيما يتعلق بالأمواج اجلاذبية الناجتة عن الثقوب ال�سوداء والتي مت قيا�سها بالفعل �سنة 2016 بعد اأن تنباأت 

اإثبات وجود ج�سيمات هيغز يف مفاعالت �سرين �سنة  اأكرث من مئة �سنة، وكذلك  بها النظرية الن�سبية منذ 

2012 بعد عدة عقود من تنبوؤ نظرية احلقول الكمية بها �سنة 1964. على الرغم من هذه النجاحات الباهرة، 
ف�سلت ِكلتا النظريتني يف تف�سري العديد من الظواهر، واختلفت احل�سابات بينهما ب�سكل كبري جداً ل ميكن 

م�سادقته مع الواقع باأيرِّ حاٍل من الأحوال. ففي الوقت الذي عجزت فيه النظرية الن�سبية عن اإيجاد �سيغة 

لكثافة الفراغ )وهو ما ُيعرف  ية بقيمة هائلة جّداً  ي، تتنّباأ النظرية الكمرِّ ر اجلاذبية ب�سكل كمرِّ منا�سبة تف�سرِّ

الكوين(  بالثابت  ُيعرف  ما  الن�سبية )عن طريق  النظرية  به  تقول  بكثري جــّداً مما  اأكب  ال�سوداء(  بالطاقة 

الفيزياء  تاريخ  وؤ يف  تنبرُّ اأ�سواأ  باأنه  الفيزيائيني و�سف هذا اخلالف  اأحد   .1998 �سنة  والذي مت قيا�سه فعلياً 

. النظرية ]هوب�سون واإيب�ستا�سيو، 2006

يعود �ل�سبب �لرئي�سي يف هذ� �خلالف �إىل �الختالف �لذري 

�أنَّ �لن�سبية تعتمد باالأ�سل  بني مبادئ هاتني �لنظريتني، وهو 

يكن  مت�سلة،  كميات  هي  و�ل���ادة  و�ل��ك��ان  �ل��زم��ان  �أنَّ  على 

�أنَّ  تق�سيمها ب�سكل ال نهائي، بينما يعتمد ميكانيك �لكم على 

�لطاقة ت�سدر د�ئمًا على �سكل كميات منف�سلة. و�ل�سكلة �أنَّ 

هاتني �ل�سفتني هما �سفتان متناق�ستان متامًا وال يكن �لمع 

ا �أن تكون معدودة �أو غي  بينهما �أبدً�، فاالأ�سياء يف �لطبيعة �إمَّ

�آخر.  �حتماٌل  يوجد  ال  مت�سلة،  �أو  منف�سلة  ا  �إمَّ �أي  معدودة، 

ب�سكلهما  �لكمية،  و�لنظرية  �لن�سبية  �لنظرية  �أنَّ  يعني  هذ� 

�حلايل، ال يكن �أن تكونا �سحيحتني يف �لوقت نف�سه، مع �أنَّ 

�أيَّ و�حدٍة منهما ال تكفي وحدها �أبدً� لتف�سي جميع �لظو�هر 

نف�سه،  �لوقت  يف   ومتكاملتان  متناق�ستان  فهما  �لفيزيائية؛ 

مثل وجهي �لعملة �لو�حدة، ال يكن �أبدً� �أن يجتمعا، وال يكن 

�أن يفرتقا.

ر جميع  �إيجاد نظرية �ساملة ُتف�سِّ يعود �سبب عجز �لعلماء يف 

�حلقائق �لكونية �إىل كونهم ال يز�لون يبحثون عن �حللول على 

�لطبيعة،  ور�ء  تكمن  �حلقائق  �أنَّ  حني  يف  �لطبيعة،  م�ستوى 

ت�سي عليه. ومّما  �لتي  بال�سكل  �لطبيعة  ُت�سيِّ  �لتي  الأنها هي 

ور�ء  �لغو�س  ��ستطاع  من  �أكرث  هم  �ل�سوفية  �أّن  فيه  �سكَّ  ال 

باللغة  عنها  �لتعبي  حتى  يكن  ال  م�ستويات  �إىل  �لطبيعة، 

�لعادية، لذلك هم كثيً� ما ي�ستخدمون �ل�سعر و�لنرث �للغوز 

و�الإ�سار�ت �لتي ي�سعب تف�سيها �إال رمبا بعد مطالعات عميقة 
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لكتبهم وتر�ثهم �لتناثر يف �لكتب و�لخطوطات.

هذ�  يف  �لعربي  �ب��ن  �لدين  حمي  �الأك��رب  �ل�سيخ  متيَّز  لقد 

�خل�سو�س، وخا�سة فيما ُيعرف بوحدة �لوجود، ولقد بّيّنا يف 

مقاالت و�أبحاث �سابقة كثية �أّن �لكثي من عبار�ته تت�سّمن 

�لتي  �الكت�سافات  من  �لكثي  فيها  �سبق  كبيً�  علميًا  �إعجازً� 

و��ستك�سافه  �لف�ساء  �أعماق  �إال بعد �سرب وت�سوير  ما ظهرت 

�لقيا�سات  وحتليل  و�ل�سابر  �ل��رك��ب��ات  �إر���س��ال  خ��الل  م��ن 

وحدة  تكون  �أن  يكن  فهل  �لعمالقة.  �حلا�سبات  باأجهزة 

�لن�سبية  نظرية  بني  يجمع  �أن  يكن  �لذي  �حللُّ  هي  �لوجود 

�لتعدد  هذ�  ور�ء  �لكامنة  �حلقائق  ر  ويف�سِّ �لكم،  ونظرية 

�لظاهري يف �لطبيعة؟

�لقائمة  �لتناق�سات  حلل  �ل�سحري  �لفتاح  �أنَّ  �الأبحاث  ُتبنيِّ 

�لزدوجة  �الأبعاد  فهم  يف  يكمن  �لفيزيائية  �لنظريات  بني 

�لدين  �الأكرب حمي  �ل�سيخ  ت�سريح  �لرغم من  فعلى  للزمن، 

"�ليوم  ُي�سمى  للزمن،  �أدن���ى  ح���ّدً�  هناك  �أّن  �لعربي  �ب��ن 

ككمّية  �لطبيعة  يف  يتجلى   - �لزمن  �أي   - ��ه  �أنَّ �إال  �لفرد"، 

مت�سلة يكن تق�سيمها - ظاهريًا - �إىل ما ال نهاية. و�لغريب 

ح �أي�سًا �أنَّ �ليوم �لفرد هو نف�سه �ليوم  �أّن �ل�سيخ �الأكرب ي�سرِّ

�إىل  وحتى  وثو�ن،  ودقائق  �ساعات  �إىل  نق�سمه  �لذي  �لعادي 

�أجز�ء �سغية جدً� من �لثانية!

باالإ�سافة �إىل هذ�، يقول �ل�سيخ �الأكرب حمي �لدين �بن �لعربي 

�أّن �أّيام �الأ�سبوع جميعها، مبا فيها يوم �ل�سبت، حتدث يف يوم 

مع  متناق�سة متامًا  تبدو  �لتي  �لعبار�ت  �إّن مثل هذه  �ل�سبت! 

نوعًا  نعتربها  �أو  جانبًا  �لكتب  هذه  ننحي  كي  كافية  �لنطق، 

من �لتعبي �لوجد�ن عن جتارب روحانية �سخ�سية لي�س لها 

عالقة بالو�قع �لفيزيائي �لح�سو�س و�لذي جنحت �لنظريات 

�لختلفة يف تف�سي جزء كبي منه وتطويعه يف �ال�ستخد�مات 

�لعملية و�لتكنولوجية �لبهرة.

�لتف�سي�ت  ياأتي بهذه  �ل�سيخ حمي �لدين �بن �لعربي ال  لكّن 

�سرحه  �سمن  ي�سوقها  بل  �أف��ك��اره،  بنات  حم�س  من  �لغريبة 

ث مثاًل عن  �لعميق لالآيات �لكثية يف �لقر�آن �لكرمي �لتي تتحدَّ

ث عن �أّيام ن�سبية تعادل  تو�لج �لليل و�لنهار و�سلخهما، وتتحدَّ

�ألف �سنة و�أيام �أخرى تعادل خم�سني �ألف �سنة، باالإ�سافة �إىل 

�آيات كثية تتحدث عن خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س يف �ستة �أيام، 

وخلق �الأر�س - وحدها - يف يومني، وكذلك �ل�سماء. وال جند 
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يف جميع كتب �لتف�سي �أيَّ �سرٍح �ساٍف لثل هذه �الآيات �لكونية، 

مثل ما جنده عند �ل�سيخ �الأكرب حمي �لدين �بن �لعربي.

اخللق اجلديد وازدواجية الزمان

�إّن تخ�سي�س يوم �ل�سبت بهذه �خلا�سيَّة له معنى عميق ي�ستند 

�إىل �أنَّ �هلل تعاىل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س يف �ستة �أيام، من يوم 

�ل�سبت،  يوم  �لعر�س  على  ��ستوى  ثم  يوم �لمعة،  �إىل  �الأحد 

فقالت �ليهود �إنَّ �هلل �سبحانه وتعاىل تعب فا�سرت�ح، فقال �هلل 

َلْب�ٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد  َبْل ُهْم يِف  ِل  َوّ
َ
ْلِق �الأ َفَعِييَنا ِباخْلَ

َ
]�أ تعاىل: 

ل �لذي حدث يف �ستة �أيام من يوم  ، �أي �أّن �خللق �الأوَّ )ق: 15(

�الأحد �إىل يوم �لمعة، لي�س هو �خللق �لوحيد، بل �لنا�س يف 

�آٍن من  �أي يف حجاب، من خلق جديد يحدث يف كلِّ  "َلْب�ٍس"، 
يوم �ل�سبت �لذي نحن فيه �الآن، وهو يوم �الأبد الأنَّ جميع �الأيام 

مندرجة فيه، مبا فيها يوم �ل�سبت نف�سه!

�لفهم، وال يكن فهمها متامًا  �ل�ساألة ع�سية على  تبدو هذه 

و�سلخ  و�لنهار  �لليل  تو�لج  معنى  ندر�س  مل  ما  �لب�ساطة  بهذه 

هو يف  �لّزمن  �أّن  �إىل  ن�سي  �الأمر  لتب�سيط  ولكن  منه،  �لنهار 

�أو  �حلركة  �إىل  �لنهاية  يف  يعود  و�أّن��ه  وهمٌي،  �أم��ٌر  �حلقيقة 

�أّن �حلركة حتدث يف  �الأحد�ث �لتي حت�سل يف �لوجود، ومبا 

 - �حلركة  لقيا�س  كوحدة   - �ليوم  ف��اإنَّ  معًا؛  و�لكان  �لزمان 

ي�سي �إىل �لكان و�لزمان على حدٍّ �سو�ء. فتكون �الأّيام �ل�سّتة 

�الأوىل من �الأ�سبوع هي يف �حلقيقة �لهات �ل�سّت �لتي ت�سّكل 

نقطة و�حدة يف �لكان ذي �الأبعاد �لثالثة، ويكون يوم �ل�سبت 

له  لي�س  الأنه  �لا�سي  �إىل  د�ئمًا  ي�سي  �لذي  �لزمان  جهة  هو 

�لتي تظهر  �لكان  نقاط  فاإنَّ  وبالتايل  �لكان،  ام  �أيَّ مثل  نظي 

ِتباعًا يف حلظات �لزمان تندرج جميعها يف هذ� �ليوم �الأبدي.

�إّن فهم هذ� �لعنى �لدقيق و�لعميق للزمان و�لكان هو �لفتاح 

�لتناق�سة،  �لفيزيائية  �لنظريات  بني  �لتو�فق  �سيحقق  �لذي 

نظرية  نف�سها  �حلقيقة  يف  هي  و�ح��دة  نظرية  يف  ويجمعها 

وحدة �لوجود، �لتي تعني - من �سمن ما تعنيه - �أنَّ �لكرثة 

�لظاهرة يف �لوجود �لفيزيائي، و�لنب�سطة على زو�يا �لكان 

و�لتتالية بني حنايا �لزمان، تنبثق يف كلِّ �آن من جوهر و�حٍد 

يز�ل  ال  �لذي  �لو�حد  �لوجود  روح  وهو  �لفرد،  �لوهر  هو 

د بني �لوجود و�لعدم. يرتدَّ

هات  �الأمَّ �الإلهية  �ل�سفات  �إىل  ت�ستند  �ل�سبعة  �الأّيام  �أّن  ومبا 

و�ل�سمع  و�ل��ق��درة  و�الإر�دة  و�لعلم  )�حل��ي��اة  وه��ي:  �ل�سبع، 

ليكون  و�لكافية  �لالزمة  �ل�سفات  وهي  و�لكالم(،  و�لب�سر 

يف  �لعامَل  �هلل  خلق  لذلك  خالقًا،  �إلهًا  وتعاىل  �سبحانه  �هلل 

�أو  �سفة  يخلق  ي��وم  ك��ّل  يف  مر�حل؛  �سبع  على  �لعملية  ه��ذه 

جهة حتى �كتملت �لهات �ل�ست للمكان، ثم ُيظهرها للعيان 

كاملة يوم �ل�سبت.

وهكذ� ففي �ليوم �الأّول �أعطى �هلل تعاىل �سفة �ل�سمع الأعيان 

وهو  �لفرد  �لوهر  وهو  �الأّول  �لعقل  بخلق  ذلك  فبد�أ  �لعامَل 

بالن�سبة �إىل عالنا وف�سائنا عبارة عن نقطة هند�سية لي�س لها 

�أبعاد، ثّم يف �ليوم �لثان �أعطى �هلل تعاىل للعامل �سفة �حلياة، 

وبذلك بد�أ خلُق �لالئكة من �لنور وهو بالن�سبة لنا خط له بعد 

ي�سهد خالقه بعني  بد�أ هذ� �خللق  �لثالث  �ليوم  ثّم يف  و�حد. 

�لتعظيم ويحمده، بينما يف �ليوم �لر�بع �أ�ساف �الإر�دة للخلق 

فخلق �لّن من �لنار، وهي �أمو�ج حر�رية ذ�ت بعدين �أو �أربع 

جهات، ويف �ليوم �خلام�س �أعطى �هلل تعاىل �لقدرة للخلق، ثم 

�الأخية  �لثالث  �ل�ساعات  يوم �لمعة وحتديدً� يف  �أخيً� يف 

منه، كما ورد يف �الأحاديث، خلق �هلل تعاىل �الإن�سان من طني، 

وهو �لعامَل �لاّدي ذو �الأبعاد �لثالثة �أو �لهات �ل�ست، فكمل 

�خللق بخلق �الإن�سان )�آدم( �لذي ُيعّد بالن�سبة �إىل �لعامَل مثل 

�لروح بالن�سبة �إىل �الإن�سان.

فمع هذه �الأّيام �ل�سّتة من يوم �الأحد �إىل يوم �لمعة يخلق �هلل 

تعاىل �لعامَل بالكامل كجوهر فرد، وهو �أي�سًا �الإن�سان �لكامل 

مبا فيه من �سماو�ت و�أر�س، �أو روح وج�سم، ثّم يف �ليوم �ل�سابع 

ُيظهر �هلل �سورة كاملة من هذ� �لعامَل فيحفظها �الإن�سان يف 

خياله، الأنها �ستزول من �لو�قع بعد خلقها مبا�سرة، ثم يخلق 

�هلل تعاىل �سورة �أخرى مثلها، ولكن ب�سكل يختلف قلياًل عن 

�ل�سورة �الأوىل، فُندرك بذلك �حلركة و�لكان وكذلك �لّزمان، 

من خالل �لقارنة بني �ل�سور �لتتالية.

يف �حلقيقة �إّن هذه �لعملية �لتي �سرحناها للتّو تغّطي بالن�سبة 

فيه  يوجد  �لذي  �لكان  نقاط  و�حدة من  نقطة  للمر�قب خلق 

خلقها  ي�ستغرق  نقطة  فكلُّ  �لعامَل،  هذ�  ُيدرك  �لذي  �لر�قب 

�أ�سرنا من قبل  �الإلهية، ولكّننا  �الأّيام  �أ�سبوعًا كاماًل من هذه 

�أّن ذلك يظهر بالن�سبة لنا كلحظة و�حدة الأّننا ال ن�سهد �لعامَل 

تعاىل  قوله  معنى  وهو  خلقه،  �أثناء  ولي�س  ظهوره  وقت  �سوى 
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الكرثة الظاهرة يف الوجود الفيزيائي، واملنب�سطة على زوايا املكان واملتتالية بني حنايا 

الزمان، تنبثق يف كلِّ اآن من جوهر واحٍد هو اجلوهر الفرد، وهو روح الوجود الواحد الذي 

د بني الوجود والعدم ال يزال يرتدَّ



َماَو�ِت  �ل�َسّ َخْلَق  ُهْم  �ْسَهدُتّ
َ
�أ ]َما  �لكهف:  �سورة  يف 

ِلّنَي  �ْلُ�سِ ُمَتِّخَذ  ُكنُت  َوَما  نُف�ِسِهْم 
َ
�أ َخْلَق  َواَل  ْر���سِ 

َ
َو�اْلأ

، فما �سهدنا خلقها ولكن �سهدناها خملوقة،  ًد� َع�سُ

نا ]يِف َلْب�ٍس  ولذلك يبدو �لوجود عندنا م�ستمرً�، ولكنَّ

�لعامَل  ي�سمل  فاليوم يف �حلقيقة   . َجِديد  َخْلٍق  ِمْن 

كّله ولكّنه يف كّل نقطة من نقاطه هو حلظة و�حدة، 

ففي �لوقت نف�سه يكون فجرً� يف مكان ما وظهرً� يف 

مكان �آخر ولياًل يف مكان ثالث، وهكذ�. لذلك نحن 

ال ُندرك من �لعامَل �سوى يوم �ل�سبت، ويف كّل حلظة 

فيها  مبا  مكانية،  كاأبعاٍد  �الأّي��ام،  بقّية  حتدث  منه 

�ل�سبت نف�سه كلحظات زمانية.

توحيد النظرية الن�سبية مع نظرية الكم

جذور  �أنَّ  بو�سوح  يجد  �لقدمي  للتاريخ  ع  �لتتبِّ �إنَّ 

عة يف �أغلب �حل�سار�ت �لقدية  وحدة �لوجود متفرِّ

كال�سومريني  �لنهرين  ب��ني  م��ا  يف  �زده���رت  �ل��ت��ي 

ا يعود  و�لبابليني، وكذلك �حل�سار�ت �ل�سرقية، ورمبَّ

ما  كثيً�  �لذي  �إدري�س  �لنبيِّ  �إىل  ذلك  جميع  �أ�سل 

حمي  �ل�سيخ  ويقول  �إينوخ،  �أو  بهرم�س،  �إليه  ي�سار 

�لدين �إنه هو قطب �الأرو�ح، ويقول عنه �هلل �سبحانه 

ا ، ينا�سب مكانة علمه،  وتعاىل: ]َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِلًيّ

ل من خطَّ بالقلم. وعندما فتح �الإ�سكندر بابل  فهو �أوَّ

�أمر برتجمة علومهم وفل�سفتهم و�أر�سادهم، ومنها 

ن�ساأت �حل�سارة �الإغريقية، ولكنَّ �لفال�سفة �ختلفو� 

يف �لتاأويل فتفرعت �لنظريات وت�ساربت �الأفكار.

�لوحدة  نظرية  تبنى  �ل��ذي  بارمندي�س  ح��اول  لقد 

ولكنَّ  وهمي،  �أم��ٌر  �لكرثة  �أن  للفال�سفة  يظهر  �أن 

فتبناها  �لعقول  �إىل  �أق���رب  ك��ان��ت  �سقر�ط  �آر�ء 

تالميذ  �أح��د  وه��و  زينو،  ج��اء  ثم  �لفال�سفة.  �أك��رث 

�أن  فيها  �أظهر  نظرية  جت��ارب  فقّدم  بارمنيد�س، 

ي �إىل �لتناق�س، ولكن  �أن توؤدِّ �حلركة و�لكرثة البدَّ 

عن  ه��ذه  جت��ارب��ه  دح�س  كذلك  ��ستطاع  �أر���س��ط��و 

حتويله  مت  ريا�سي  ب�سكل  �حل��رك��ة  تف�سي  طريق 

وعلم  �لريا�سي  بالتحليل  �الآن  ُيعرف  ما  �إىل  الحقًا 
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ال���������ن���������ظ���������ري���������ات 

ت�������������������س���������ادم���������ت 

ب�سكل حاّد يف 

اأه������م امل�����س��ائ��ل 

الدقيقة، بدايًة 

م��������ن ال�����ق�����ان�����ون 

ال���ث���اين ل��ل��ح��رارة 

احل������������رك������������ي������������ة، 

وال�����������ذي ُي�������س���ر 

���������س��������رورة  اإىل 

وج��������������ود اجت���������اه 

واح���������د ل���ل���زم���ن، 

ون����������������ه����������������اي����������������ًة 

مب�����������������س��������ك��������ل��������ة 

ال������������������ث������������������اب������������������ت 

ال���ك���وين ال���ذي 

ق������ي������ا�������س������ه  مت 

م��������������ن��������������ذ ع��������������دة 

���س��ن��وات وُوج���د 

اأن����������������ه ي����خ����ت����ل����ف 

ب�������س���ك���ل ك��ب��ر 

تتنباأ  ع��ّم��ا  ج���دًا 

ب���������ه ال�����ن�����ظ�����ري�����ة 

ال����������ك����������م����������ي����������ة، 

اإىل  اإ���������س��������اف��������ة 

ال�����ن�����ظ�����ري�����ة  اأن 

الن�سبية ال تزال 

ع������اج������زة مت����ام����ًا 

ع��������������ن اإي������������ج������������اد 

ح�����ل ل���ل���ج���اذب���ي���ة 

الكمية

واليبنتز،  نيوتن  فيه  ��ستهر  �ل��ذي  �لنهايات 

�لعلمية  �لنه�سة  �إىل  �أدى على �حلقيقة  و�لذي 

�حلديثة يف �لفيزياء و�لريا�سيات و�لتكنولوجيا 

كما نّوهنا �أعاله.

على �لرغم من هذ� �لنجاح �لظاهري �لباهر، 

�لنظريات  ه���ذه  �أن  �إال  �أع����اله،  �أ���س��رن��ا  ك��م��ا 

ت�سادمت ب�سكل حاّد يف �أهم �ل�سائل �لدقيقة، 

�حلركية،  للحر�رة  �لثان  �لقانون  من  بد�يًة 

�إىل ���س��رورة وج��ود �جت��اه و�حد  ُي�سي  و�ل��ذي 

للزمن، ونهايًة مب�سكلة �لثابت �لكون �لذي مت 

قيا�سه منذ عدة �سنو�ت وُوجد �أنه يختلف ب�سكل 

كبي جدً� عّما تتنباأ به �لنظرية �لكمية، �إ�سافة 

�إىل �أن �لنظرية �لن�سبية ال تز�ل عاجزة متامًا 

عن �إيجاد حل للجاذبية �لكمية. وهناك م�ساكل 

�أخرى كثي ال ي�سع �لجال لذكرها هنا.

من �أجل ذلك ال يكن �أن تكون �حلقيقة معتمدة 

�أن  �أنه ال يكن  على �أحدهما دون �الآخر، ومبا 

هناك  يكون  �أن  البدَّ  �إذً�  معًا،  �سحيحني  يكونا 

مبد�أ ثالث خمتلف عنهما و�أعمق منهما، ثم �أن 

�لوجود  وحدة  �إنَّ  فيه.  خا�ستني  حالتني  يكونا 

هي �لوحيدة �لتي يكنها �أن حتقق ذلك، وذلك 

�لطبيعة،  ور�ء  د  �أمٌر جمرَّ �لطلقة  �لوحدة  الأنَّ 

ت�سدر  �أن  ي��ك��ن  وم��ن��ه  م��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي،  �أي: 

مع  �لتكاثر  طريق  عن  �لفيزياء،  �أي  �لطبيعة، 

مرور �لزمن.

�حلقيقة  يف  ولكنها  هنا،  �ل�ساألة  طنا  ب�سَّ لقد 

فيها  �سلَّ  وقد  �لتعقيد،  من  كبية  غاية  على 

�لتي  وهي  �لتاريخ،  عرب  �لفال�سفة  من  �لكثي 

�أّدت �إىل نظرية �لفي�س عند �أفالطون و�أتباعه، 

�إال  عنه  ي�سدر  ال   - ر�أيهم  على   - �لو�حد  الأّن 

فاإذ�  بالثالوث،  �لقول  �إىل  ذلك  ف��اأّدى  و�ح��د، 

�أن يكون هذ�  �سدرت �لكرثة عن �لو�حد يجب 

بًا يف نف�سه حتى تقابل جهاته هذه  �لو�حد مركَّ

�لكرثة.

هذ�  من  للخروج  �لوحيد  �حلل  �أنَّ  وجدنا  لقد 

متتاٍل، فال  ب�سكل  �لكرثة  �أن ت�سدر  �ل��اأزق هو 

يعني  و�ح��د. هذ�  �إال  �لو�حد  �لوقت  ي�سدر يف 

�أعيننا، كلَّ  �أنَّ ما نر�ه يف �لوجود عندما نفتح 

هنا  بالذر�ت  ونق�سد  �لوجود،  ذّر�ت  من  ذرة 

�لهند�سية  �لنقاط  �أي  �ليتافيزيقية،  �لو�هر 

ي�سدر  �أن  البدَّ  ذلك  كلُّ  �الأبعاد،  عن  �لجّردة 

تباعًا، و�حدً� تلو �الآخر!

ث عن ذلك ال �أ�ستطيع  �حلقيقة �أنني و�أنا �أحتدَّ

�أكرث  عليه  عملي  من  �لرغم  على  له،  �أتخيَّ �أن 

من عقدين، لكنَّ �لفاجاأة كانت عظيمة عندما 

ريا�سية،  وعالقات  ح�سابات  �إىل  ذلك  حّولُت 

�لتي  �ل�سكالت  جميع  �أنَّ  �ل��ف��اج��اأة  فكانت 

�لفكرة  �أمام هذه  ت�ساقطت  �أعاله  �إليها  �أ�سرنا 

�لب�سيطة. و�سوف �أ�سرب على ذلك مثالني:

مثال: �سرعة ال�سوء كثابت كوين:

�أّن  �إىل  �أ�سا�سها  يف  �لن�سبية  �لنظرية  تعتمد 

وال  �الجت��اه��ات  جميع  يف  ثابتة  �ل�سوء  �سرعة 

هذه  يتجاوز  �أن  �لطبيعة  يف  �سيء  الأيِّ  يكن 

�أثبتته  �ل���ذي  �الأم����ر  �ل��ك��ون��ي��ة، وه���و  �ل�����س��رع��ة 

مايكل�سون  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�سهية  �لتجربة 

وموريل �سنة 1887، ولكن ال �أحد ي�ستطيع حتى 

�الآن تف�سي ذلك، فهو �أمر مثبت بالتجربة ولكن 

لي�س له تف�سي علمي، حتى �الآن. وهنا جند �أّنه 

�أن  ي�ستطيع  �لعادي غي �لخت�س  �لقارئ  حتى 

�لتي  �لت�سل�سل  �خللق  فكرة  �أن  بب�ساطة  ُيدرك 

هذ�  وجود  �سبب  تف�سي  يكنها  للتّو  ذكرناها 

من  ل��زٍء  يكن  ال  �إذ  لل�سرعة،  �الأعلى  �حلد 

ك ب�سرعة تفوق �سرعة  �أجز�ِء �لوجود �أن يتحرَّ

�لفكرة  هذه  �أنَّ  ب�سهولة  جند  كذلك  �إي��ج��اده. 

للزمن، كما  تلقائيًا وجود �جتاه و�حد  ن  تت�سمَّ

نحو  منذ  للحر�رة  �لثان  �لقانون  بذلك  تنّباأ 

�لقو�نني  بخالف  وذل��ك  �ل��زم��ان،  م��ن  قرنني 

�لتي  �لطاقة  �لتي تعتمد على �نحفاظ  �الأخرى 

ت�سمح بوجود �جتاه �سلبي للزمن.

مثال: م�سكلة تكافوؤ الكتلة والطاقة:

)�أو  �لت�سل�سل  �خللق  نظرية  تطبيق  ى  �أدَّ لقد 

مبا  نف�سه  �ل��ك��ان  �أن  �أي  �ل��زم��ان؛  �زو�ج��ي��ة 

مت�سل�سل  ب�سكل  خلقه  يتم  م���ادة  م��ن  يحويه 

�ل��زم��ان  يتطور يف  ث��م  �ل��د�خ��ل��ي،  �ل��زم��ان  يف 

�ل�سكالت  جميع  حّل  �إىل  �ل�سهود(  �خلارجي 

�لفيزياء  نظريات  تو�جهها  �لتي  �الأ�سا�سية 

�لكمية و�لن�سبية، مبا يف ذلك ��ستنتاج �لعالقة 

�لطاقة  ب��ني  �ل��ت��ك��اف��وؤ  ت�سف  �ل��ت��ي  �ل�����س��ه��ية 
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.)E=mc2( و�لكتلة، و�لتي تن�سب �إىل �آين�ستاين

�أنَّ  �إىل اليبنتز �لذي وجد  يرجع تاريخ هذه �لعالقة �ل�سهية 

�لطاقة �لن�سطة �لتي يحويها �لو�سط تنتا�سب مع جمموع كتالت 

�أجز�ئه ومربع �سرعة كلٍّ منها. ولقد �ساهم �لكثي من �لعلماء 

و�آين�ستاين(  ودوبيتو  وبو�نكاريه  نيوتن  )مثل  �لتاريخ  عرب 

ي�ستنتجها  �أن  �أحٌد  ي�ستطع  ولكن مل  �لعالقة،  تو�سيح هذه  يف 

مع  متناق�سة  ظاهرها  يف  تبدو  الأنها  مبا�سر،  ريا�سي  ب�سكل 

عندما  زمن.  بال  حركة  ت�ستدعي  حيث  �لفيزيائية،  �لقو�نني 

تقدم �آين�ستاين بالنظرية �لن�سبية وجد �أنَّ هذه �لعالقة توؤدي 

�إىل �أنَّ �لكتلة يجب �أن تتز�يد مع تز�يد �ل�سرعة عندما نقرتب 

من �ل�سرعات �لكبية، وبالتايل هي ت�سبه يف �سلوكها �ل�سلوك 

�لن�سبي للزمن و�ل�سافة، فقام �آين�ستاين مبحاولة ��ستنتاج هذه 

�لعالقة �سنة 1905 عن طريق �إجر�ء جتربة �فرت��سية، ولكن 

�أب��دً�، وهو  �أنَّ هذ� �ال�ستنتاج مل يكن �سحيحًا  بعد  تبنيَّ فيما 

يف �أف�سل �الأحو�ل ��ستنتاج تقريبي. وبعد ب�سعة عقود 

م  تنظِّ �لتي  �لعالقات  �أهم  من  �لعالقة  هذه  �أ�سبحت 

بعالقة  ت�سمى  و�أ�سبحت  �لنووية،  �لطاقة  ��ستخر�ج 

�أن  �أبدً�  1955 ومل ي�ستطع  �أنه تويف �سنة  �آين�ستاين مع 

يتو�سل �إىل طريقة ��ستنتاجها، وكذلك ف�سل �لكثي من 

�لعلماء غيه يف �إيجاد �أي �إثبات ريا�سي مبا�سر لهذه 

 American Journal of Physics،[ لعالقة حتى �الآن�

591 - 600 :)6( 79 ، حيث �إنَّ �ل�سكلة كانت د�ئمًا �أّن 
حتول �لكتلة �إىل طاقة البدَّ �أن يحدث ب�سكل �آن، �أي �أنَّ 

�لزمن يكون �سفرً�، وهو �الأمر �لذي يوؤدي �إىل تناق�س 

ك �سيء دون زمن. مبا�سر الأنه ال يكن �أن يتحرَّ

�ل�سكلة  �لزمان قد حلَّت هذه  فاإنَّ �زدو�جية  ومن هنا 

من  حلظة  كلِّ  يف  ��ه  �أنَّ تعني  الأّنها  ج��دً�،  ب�سيط  ب�سكل 

�لزمن �خلارجي هناك م�ستوى �آخر من �لزمن يتم فيه 

ت�سكيل �لكان و�لكون ب�سكل مت�سل�سل كما �أ�سلفنا، وهو 

هو  �لزمان  �إنَّ  بقوله  �لدين  حمي  �ل�سيخ  عنه  عربَّ  ما 

د و�لكان هو زمان �سائل. مكان متجمِّ

�لتكافوؤ بني  ��ستنتاج معادلة  يو�سح   )1 و�ل�سكل )رقم 

�لتي  �لتقليدية  �ل��ع��ادالت  نف�س  م��ن  و�لكتلة  �لطاقة 

يف  ولكن  �حلركية،  �لطاقة  ال�ستنتاج  ع��ادة  ُت�ستخدم 

�ل�سرعة يف  �لتغي يف  �لعادية عندما يح�سل  �حلاالت 

�لزمن �خلارجي نح�سل على معادلة �لطاقة �حلركية 

�لعادية، وهي �لتي تت�سمن �لن�سف �لذي ينتج من �لتكامل عرب 

�لزمن  �لتغي يف  �لثانية عندما يكون  و�أما يف �حلالة  �لزمن، 

�لد�خلي فيح�سل �لتغي ب�سكل �آن يف �لزمن �خلارجي، ومبا 

فلي�ست  ميتافيزيقي  وجود  هو  �لد�خلي  �لزمن  يف  �لوجود  �أّن 

هناك م�سكلة يف �حلركة �الآنية الأّن كلَّ جزء من مكوناته لي�س 

يظهر  �لذي  �الأج��ز�ء  تر�بط هذه  تتكون من  و�لكتلة  كتله،  له 

فقط على �ل�ستوى �خلارجي للزمن.

وبهذ� �ل�سكل �ستكون �لنظرية �لن�سبية مكتملة الأنها تعتمد �الآن 

د �لنظرية  على �لطبيعية �لكمية للزمان و�لكان، مما يعني توحُّ

من  مبزيد  جند  �أن  ويكننا  ية.  �لكمِّ �لنظرية  مع  �لن�سبية 

�ل�ساكل  من  �لكثي  يحلَّ  �أن  يكن  د  �لتوحُّ هذ�  �أنَّ  �لتحليل 

�لعالقة يف نظريات �لفيزياء و�لكون، ولكن ال ي�سع �لجال هنا 

لذكر �لزيد من �لتف�سيل 
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