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وهو ا، املادة  والوو، فن  اقلييي  ففووف  الفلسف  حو  ركيي  الوو، ق.م قّدم الفيلسوف اليوانين هي  450العام  حوايل
 (Atomos) أجزاء اصغك فنوا  فاطلق عليوا بلغت  اليواننية يلمة حولنا  فبنية فن لبنات او دقائق اساسية ال ميون قيعوا اىل

دقائق اصغك فنوا. واحلق يقا  ا،  ميون رفويووا اىل الُفنقيع( للداللة على اهنا الدقائق املادية االساسية اليت ال اي )الُفنجزئ او
 يا، شائعا يف اليوان، القدمية ويف اهلند قبلوا بوثي  ولون الفضل يعود اىل هذا املفووم الفلسف  مل يبدأ بدميوقكييي   وامنا

  فالفوكة عنده يانت قائمة والالجتّزؤ واعياء هذه الدقائق االساسية صفة الالرقّيع (Atom) دميوقكييي  يف اشتقاق املصيلح
فدى صغك هذه الدقائق االساسية  فلو اراد املعىن الثاين الستخدم يلمة  على اساس قابلية القيع او ال  وليست على اساس

  .(Whit) اليواننية فثاًل  ورعين )فقدار ضئيل = ذرّة( ويقابلوا ابالجنليزية ()فوريو

وانقشوها وطوروها. وفن بني  العكب الفلسفة اليواننية وركمجوها اىل العكبية  فعكوف فقد درس الفالسفة والعلماء ويما هو
ابليواننية  واطلقوا علي   (Atom) االساسية اليت يرتي  فنوا  اي املوضوعات اليت انقشوها فوضوع ركيي  الوو، والدقائق

الذي ال يتجزأ. ويف بداية  ين والباقالين: اجلزءالفكد(  وهو حس  علم الوالم عند املسلمني فثل االشعكي واجلوي فصيلح )اجلوهك
ابلتعكف على الالفنجزئ يف املختربات  خاصة يف جتارب ذواب، الغازات  القك، التاسع عشك بدأ علماء الغكب  فثل دالتو، وبكاو، 

 رتو،( يُجسيمااللو) هناية القك، نفس  استياع العامل ثوفسو، خال  جتكبة اشعة الواثود ا، يوتشف يف السوائل. ويف

(Subatomic)وهبذا انتوت اسيورة الـ  (Atom) رتجزأ. الحقا ويف بداية القك، العشكين جاء العامل  يدقيقة اساسية ال
املوجبة  الالفنجزئ  الذي اصبح فنجزائً  على شول منوذج روو، في  النواة يف املكيز حيث الشحنة رذرفورد ليضع ففووف  هلذا
رغي بعض الش ء بعد ا،  (Atom)ولون ففووم الـ .  أفا االلورتوانت السالبة فتدور حو  هذه النواةوغالبية يتلة الالفنجزئ

 الوظيفية(  يو، االلورتوانت والربوروانت والنيوركوانت ال رستييع مبفكدها ا، ردخل يف اصبح فنجزائً  اذ اصبح يعين )الوحدة

ولو رصادم فع بوزركو، )الورتو، فضاد(  لالفنجزئ ألحدث ريارا يوكابئيا ركايي  جزيئات اعلى فنوا  فااللورتو، لو خكج خارج ا
 .فورو، حملق يل فنوما االخك ونتج عنوما

رغم ا، يلمة ذرة ال ُريابق يف   (اىل )ذرة (Atom) وصل هذا العلم اىل البالد العكبية قام العلماء العكب برتمجة يلمة عندفا
الِصَغك والثانية حتيل على عدم افوانية التجزئة  وقد ورد عن ابن عباس )رض(  ل على فقداراملعىن يلمة )الُفنجزئ(  فاالوىل حتي

التفسي. واملكاد فن يلمة ذرة  ه  )النملة احلمكاء وه  اصغك النمل(. هذا هو فعىن يلمة ذرة يف املعاجم العكبية ويت  ا، الذرة
ا، األوىل ابملرتمجني العكب احلفاظ على املعىن الفلسف  والعلم  ي ابملعىن اجملازي  فثل ذرة غبار  هو )ضآلة حجموا(. لقد

الواسع  االديب  الرتمجة  فاملعىن هنا حيمل يف طيار  عدم القدرة على التجزئة. رمبا يا، االستعما  عند (Atom) للمصيلح
العلمية االجنبية اىل العكبية افك فوضى ركمجة املصيلحات  والشعيب  لولمة ذرة قد أغكى املرتمجني  فاختاروا هذه الولمة. ا،

 .فوضوعنا اآل، فعكوف  ولون لي  هذا

وعلماؤان  حفظوم هللا  بتأويل  الثاين فن القك، العشكين سيع جنم )التأويل العلم  للقكآ، الوكمي(  واخذ فشاخينا يف النصف
لفائدة اليت ستعود على العامل االسالف  علمية. وال أدري فا ه  ا اآلايت القكآنية لتتناس  فع ايتشاف علم  فا او ظاهكة
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وجوة نظكهم  ضكورة  التأويل )هل سيحصدو، جوائز نوبل يف الفيزايء والويمياء والي ؟(. هل يانت هناك  فن والبشكية فن هذا
ا فيوا زفا، ارادوا اثبات ا، القكآ، صاحل لول زفا، وفوا، مب إلثبات أ، القكآ، عبارة عن وح  فن هللا سبحان  ورعاىل؟ ام اهنم

القكآ، يف قلوهبم  قكانً فن الزفا،  وسيدخلو،  وحفظ املسلمو، 14الناس يف دين هللا افواجاً خال   العلوم احلديثة؟ لقد دخل
وركبع املسلمو، على عكش العلوم واملعكفة يف عصك االسالم   (وصلواهتم وأدهبم وعمارهتم ولغتوم )بل هو الذي حفظ هلم لغتوم

والفارايب وابن سينا  التأويالت العلمية للقكآ،. ملاذا مل يذه  ابن اهليثم وجابك بن حيا، والكازي حلاجة اىل هذهالذهيب  دو، ا
العلمية؟ بل ملاذا مل يستخدفوا يلمة )ذرة(  الواردة يف القكآ، يف ايثك فن  وغيهم اىل القكآ، ليجدوا في  اجوبة علمية اثناء احباثوم

القكآ، فنوم؟ هل نس   صيلح )اجلوهك الفكد(؟ أم ا، فشاخينا يعتقدو، أبهنم ايثك فعكفة بعلومحني استخدفوا ف فوضع  يف
يوونوا علماء يف اليبيعيات؟ وا، غالبيتوم  ا، مل يون يلوم  يانوا  فشاخينا ا، هؤالء العلماء يانوا علماء يف الدين واللغة قبل ا،

  .ظوك قل ؟ حيفظو، القكآ، عن

ِفثْـَقاُ  َذرٍَّة يِف  ُقْل بـََلى َوَريبِّ لََتْأرِيَـنَُّوْم  َعاملِِ اْلَغْيِ  اَل يـَْعُزُب َعْن ُ  سورة سبأ: )َوقَاَ  الَِّذيَن َيَفُكوا اَل ََتْرِيَنا السَّاَعة هللا رعاىل يف  يقو 
اجلميل والبليغ  يول  فُِّبني(. هذه اآلية حتمل فعناها الديين َذِلَك َواَل َأْيرَبُ ِإالَّ يف ِيَتابٍ  السََّماَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُك ِفن

اي ش ء يف هذا الوو، فوما يا، وز، وفقدار هذا الش ء  سواء   اآلايت القكانية  فو  رعين ا، هللا سبحان  ال يغي  عن  فعكفة
فشاخينا وجدوا يف هذه   امليلقة(. ولونذرة غبار او ايرب فنوا او اصغك. اهنا آية ختربان عن )فعكفة هللا يا، وز، منلة صغية او

ابالسكار العلمية للذرة قبل ا، يوتشفوا الغكب. ونس  فشاخينا ا، العلم  اآلية اعجازاً علمياً ففاده ا، القكآ، الوكمي قد اخربان
يف اهلند قبل   و  قد ورد عند دميوقكييي   (Atom)  ونسوا ا، هذا الـ(Atom)مل يتحدث عن الذرة بل عن الـ الغكيب احلديث

متت ركمجت  اىل العكبية اىل ذرة على يد فرتمجني فن  (Atom)فا يقارب الف عام قبل نزو  اآلية الوكمية  ونسوا ايضا ا، الـ
الفكد(   اىل )اجلوهك (Atom) ويا، افام هؤالء املرتمجني خيارات أخكى: فاذا لو ركمجوا يلمة البشك  وهذه الرتمجة ليست أفينة 

التشاب  اللفظ ( بني يلمة ذرة الواردة يف القكآ، )  علم الوالم؟ او اىل الُفنجزئ؟ هل يا، مإفوا، املؤولني رصديما وردت يف
 .الالفنجزيء؟ وبني اجلوهك الفكد او

رتحدث عن الالفنجزيء  ولون  املؤولو، مإقحام اآلية القكآنية يف جما  لي  فن فقاصد القكآ،  فو  عندهم أصبحت لقد قام
فثل: الربوروانت والنيوركوانت والورتوانت  والربوروانت رتوو، فن   الفنجزيء اصبح فنجزائً اىل دقائق اخكى غي فنجزئةهذا ال

يستيع العلماء حىت عام  الوواريات هلا يواريات فضادة  ويذلك االلورتوانت املضادة  والنيوركينو الذي مل يواريات  وهذه
والتايو واجلليو، واجلكافيتو، والفوروانت؟ فول هذه دقائق أساسية ال  اد  وفاذا عن امليو،حتديد يتلت   والنيوركينو املض 2007

الذرية إ، إنفتح أفافنا سنمش  -دو، ليست هناية العلم واملعكفة  فوناك املزيد. إننا اآل، نيكق ابابً يف اعماق اجلزيئات رتجزأ. وهذه
 .أنفسنا يف الشوارع فثل اجملانني نتحث فع

هلا  فو  ركد يف القكآ، يف سور سبأ  سبحان  يستعمل يلمة ذرة يف االايت القكآنية املختلفة حس  املفووم العكيب الثقايف ا، هللا
القكآ، الوكمي )لسا، عكيب فبني( اي ذو بيا، وفصاحة  فما الداع  ليم  هذا  والنساء ويون  والزلزلة بنف  املعىن الواضح. ا،

فشاخينا املؤولني؟. واملتابع  فن فقاصد القكآ،؟ وحتويل القكآ، اىل طالسم ال يستييع فوموا سوى بتأويالت علمية ليست البيا،
اي فدى ذه  فشاخينا ويل فن اراد ا، يدلو بدلوه يف َتويل اآلايت. لقد  هلذه النزعة فن التأويل العلم  للقكآ، الوكمي يعكف اىل

والسنة( على االنرتنت   رة فواقع )فوسوعات االعجاز العلم  يف القكآ،اآلايت يبيا جدا. وفا عليك سوى زاي اصبح عدد هذه
املوسوعات حتولت اىل فقوالت علمية ربحث يف علوم التاريخ والوو،  وفا أيثكها  حىت َتخذك الصدفة. اآلايت القكآنية يف هذه

الدينية اجلميلة والبليغة  ها. لقد مت طم  املعاينوالي  والنبات واحليواانت وعلوم االرض واملياه والبيئة وغي  واليبيعيات والصيدلة
اآل،؟ ا، يصبح الذي بني أيديوم قكآانً غي القكآ، الذي عكف  النيب  سنوات فن 10ملئات فن اآلايت القكآنية. وفاذا رنتظكو، بعد 
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آخكاً؟ وفاذا عن الدين  قكآانً  وعكفتوه انتم؟ ييف ستفوم األجيا  املسلمة القادفة القكآ، الوكمي؟ هل ستفوم ()ص( واصحاب  )رض
قكآنية؟. ال يوجد قواعد وال ضوابط هلذه النزعة التأويلية  فوذا  نفس  الذي حيتوي  القكآ،؟ هل سيضيع وحيل حمل  فادة علمية

لنزو (. عن )اسباب ا ورغيي فواضع الَوِلم. ان  يقيع اآلية القكآنية عن سياقوا يف النص القكآين ويفصلوا التأويل يعج بتحكيف
 -َتويل قائم على فبادئ فلسفة العلم يف القك، التاسع عشك )أرسيو .فوضى قائمة بال احرتام لقواعد علوم القكآ، واحلديث واللغة

عن السييكة  خاصة يف  وهذه الفلسفة إنتوت. إ، وضع التأويل العلم  لآلايت القكانية  يما يبدو يل  قد خكج  (نيورن -السببية
 .نت والفضائياتخضم فوضى االنرت 

يف العلوم اليبيعية فعارف فيلقة  خصائص العلم أن  فتغّي ولي  اثبتاً  فوو ينف  حقائق  وقوانين  ابستمكار. ال يوجد فن أهم
 الفيزايئية. فف  فلسفة العلوم اساساً يقوم العلماء مإعياء )ففووفوم( للظاهكة رعو  احلقيقة املوضوعية للظاهكة اليبيعية او

ا، العامَل احمليط بنا نشول  حنن  .وليست قضية حقائق فيلقة (Concepts) ئية املدروسة  اي ا، القضية قضية ففاهيمالفيزاي
فوضوعياً. ودائما  ويف يل قانو، فيزايئ   يوجد بعض فن )ذارية( الباحث  حس  فومنا ل   ولون  لي  ابلضكورة ا، يوو، يذلك

ففاهيم ولي  حقائق هنائية. وسكعا،  ظل  يف الصورة/القانو، العلم . اتريخ البشكية هو اتريخويأ، العامل يرتك بعض فن  او العامل 
 ابالصح الالفنجزئ  بيكيقة فعينة  مث غيان ففووفنا ل  الحقاً  وغيانه يف فا بعد فا رتغي هذه املفاهيم. لقد فومنا الذرة  او

حولنا. يف البحث العلم  نقوم مإختزا   يصح على يل ش ء يف الوو، فنايضا  وسنغيه يف املستقبل. وفا يصح على الالفنجزئ 
 احلدود حىت يوو، ابستياعتنا دراستوا  وذلك ابسقاط وجتاهل الوثي فن العوافل اليت الظاهكة اليت قيد البحث ونُبّسيوا اىل ابعد

هذا التبسيط واالختزا  واالسقاط  (. بعدردخل يف الظاهكة او رؤثك عليوا )جتاهل الذي نعكف   فما ابلك ابلذي ال نعكف ؟
يوو، منوذجا رايضيا. وبعد الدراسة  إ، جنحت  خنكج بنتائج وقوانني. اي  والتجاهل نبين فا يسمى ابلنموذج الدراس   وغالبا فا

يورن وأوم قوانني ن هذه القوانني حقيقة الظاهكة املوضوعية ام رعو  حقيقة منوذجنا البائ ؟ هل رعتقدوا ا، ركى هل رعو 
الظاهكة املدروسة؟ ا، حجم التبسيط ال يستوا، ب  يف هذه  وبينويل وغيهم جاءت نتيجة دراسة مناذج رايضية رتيابق متافا فع

 .النموذج قوانني رقكيبية لي  اال  هلذا ه  رنوار حني رتعكض الختبار غي فأخوذ يف النماذج  ا، هذه القوانني

اساس قوانين   عجزت هذه  عام  وعندفا آ، أوا، دراسة ظاهكة الضوء )الفوروانت( على 200م نيورن على عكش العلو  لقد ركبع
فن ثورة يف فلسفة العلوم والعلوم نفسوا. جاءت الثورة على يد  القوانني. ُصدَم العلماء  فقد وصلوا اىل طكيق فسدود  وال بد

على العكش فقد اعتقد  آخك املشعوذين(. حيق اآل، آلينشتاين ا، يرتبعالنسبية اخلاصة والعافة  واصبح نيورن ) آينشتاين يف النظكية
الوو، الفسيح ويف اعماق الذرة. اال ا، قضية اشعاع اجلسم االسود   ا، نظكاير  وقوانين  شافلة لول الظواهك الوبية والصغية  يف

اآل،.  وم  جاءت لتييح آبينشتاينيسمى فيوانيوا ال (Quanta) ظوور علم جديد يبحث يف الوّمات وفا نتج عنوا فن
الوالسيويني(. وهذا العلم اجلديد  فيوانيوا  لقد عجزت نظكاير  عن رفسي سلوك الوّمات  واصبح آينشتاين )آخك الفيزايئيني

 الـ)الرعنّي والريّقن(  حيث رسلك هذه الوّمات سلوياً غي يقيين  ورعمل حس  نظكايت الوم وفا رفكع فن   قائم على فبدأ

ابحلقيقة  فكد آينشتاين: )ال أصدق أ، هللا يلع   االحتماالت. ا، سلويوا احتمايل. ُصعق آينشتاين عندفا ابدره العامل نيلز بوهك
وامنا  ال مُتِل على هللا فا جي  ا، يفعل (. الوو، ال يسي حس  نظام حموم يما ينا نعتقد ) :النكد فع الوو،(  فكد علي  بوهك

الذرية أفك ال -العلوم  فسلوك اجُلسيمات دو، لوو، سعيد بفوضاه. يبدو اننا اآل، حباجة اىل ثورة يف فلسفةيعج ابلفوضى. ا، ا
وختتف  حني رشاء ورظوك حني رشاء  ويأهنا رشعك خبيك قكبنا فنوا  ويأهنا )رع (  ُيصدق  إهنا رتحايل علينا وروذب علينا 

والوع  مها وجوا، لش ء فا جنول  فا  يدا عن فصل املادة عن الوع ؟ هل املادةهل حنن حباجة لثورة جديدة يف الفلسفة بع .ورفوم
 -؟ رمبا.. ا، العلم اآل، يبتعد عن فلسفة )أرسيو(Implicate Order) زا  حُمتجباً عنا هناك يف قاع الوو، العميق

علم الوالم. فيا فشاخينا األعزاء   االسالفية ورمبااليت إنيلق فنوا ويتج  مإجتاه الفلسفة البوذية والياوية والصوفية  (نيورن -السببية
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عند يل حلظة انعياف حضاري  واملض  يف التأويل العلم  فعناه نسخ فعاين  اركيوا القكآ، الوكمي وشأن   فالعلم يغي فالبس 
 .التأويل وفكات وفكات. وهذا سيفقد القكآ، فصداقيت  يف عيو، الناس مبكور الزفن ويثكة القكآ، فكات

السوداء حس  فشاخينا املؤولني    فن سورة التوويك ابعتبارمها رتحداث، عن الثقوب 16و 15اآل، فسألة َتويل اآليتني  سأرناو 
ولون قبل ذلك أود ا، اشكح فوم  آلليات التأويل العلم  للقكآ، الوكمي  .ينموذج ملخاطك التأويل العلم  على اآلايت القكآنية

لفظاً )او فعىن( فتشاهباً يف  ؤولني يف هذا اجملا . التأويل العلم  يبدأ اوالً عندفا يلتقط املؤّو فن فقاالت امل حس  فا فومت 
املؤو  على )رقكي  وجوات النظك( بني اآلية القكآنية وبني االيتشاف  القكآ، ويف ايتشاف )او ظاهكة( علمية فا  مث يعمل

أفا االيتشاف العلم  فيقدم رنازالً  ينة  فاآلية القكآنية رقدم رنازاًل لغوايً مإرغام يليوما على )رقدمي رنازالت( فع العلم   وذلك
 .العلم  ويأهنما يصفا، نف  الش ء علمياً  وبذلك رصبح اآلية القكآنية وااليتشاف

القكآ، يف سورة اآليتا، جاءات يف سياق نص  هللا سبحان  يف سورة التوويك: )فال أقسُم ابخلُّن   اجلواري الُوّن (. هاات، يقو 
يوم القيافة(  أفا فعىن هارني اآليتني يما وصلنا فن يت  التفسي االسالفية ) التوويك اليت رتحدث مبجملوا عن وصف أهوا 

اخلّن  اجلواري الوّن   ألهنا اواًل:  فوو ا، هللا سبحان  يُقسم ابحدى فظاهك خلق  الوونية وه  )الوواي  السيارة(  أي واللغة
جتكي )اي رسي يف فلووا(  واثلثاً: رون  )اي رسترت يما رسترت الظباء يف  :رتأخك يف طلوعوا وظوورها(  واثنياختن  )اي 
خان  وخانسة(  ) ُيُنسوا اي فغاورها(. وهذه الولمات الثالثة جاءت على وز، مجع التوسي  فاخلّن  مجع فوانسوا او

أصحاب التفاسي: فحس  ابن يثي ه  )النجوم الدراري  . هذا املعىن أوردهواجلواري مجع )جارية(  والوّن  مجع )يان  ويانسة(
املكيخ(  يف فلووا مث رغي  يف يناسوا(. وحس  اليربي: )النجوم الدراري اخلمسة  هَبكام )اي ختن  يف حا  طلوعوا مث ه  جتكي

بيوهتا(. أفا القكطيب فيقو : )ه  الوواي  اخلمسة  وزحل وعيارد والزهكة واملشرتي  ختن  يف جمكهتا فرتجع  ورون  فتسترت يف
ويبدو ا، العكب عكفت هذه الوواي  السيارة اخلمسة هبذا االسم االصيالح  )الثقايف(  .(الدراري حس  فا ذيك أهل التفسي

  ورون   وهلذا الوّن   فو  ايضا ختن اخلّن  اجلواري الوّن   ولون حس  التفسي ايضا فإ، العكب عكفت الظباء ابخلّن  اي
اآلايت: هل ه  الوواي  السيارة ام الظباء. هذا االفك دفع اليربي لتحليل  اختلف الصحابة والتابعو، مبن هو املعين يف هذه

الوواي  اسم اخلّن   العكب  بسب  وج  الشب  بني حاليت الظباء والوواي  يف خنسوا وجكيوا وينسوا  قد اعيت ففاده ا،
ال مينع ا، يوو، املقصود يف هذه اآلايت الوواي  او  وا هلا ابلظباء  وبذلك وحس  رأي اليربي فإن اجلواري الوّن  رشبي

هارني  يف فعاجم اللغة العكبية  فثل لسا، العكب إلبن فنظور  وأفوات يت  التفسي خبصوص الظباء. هذا مإختصار شديد فا ورد
 .اآليتني

فعناها العلم  جي  علينا العودة اىل  . ولون ي  نعي  هذه الظاهكة حقوا يف فومدعوان نناقش قصة الثقوب السوداء علمياً  اآل،
فعوما  النيورين  فوم العلماء املوا، والزفا، يـ)خلفيتني فيلقتني( للوو،  وبذلك رعافلوا الوراء قلياًل. قبل آينشتاين  وحس  العلم

دقيقة  60واحد فثال( وفرتة زفنية فا ) وانية فا )فرت  اي ا، فسافة ف(Constant) على اساس اهنما فنفصلني وُفيلقني
كاق  )اي الذي يقوم ابلقياس(  فو  نفسوا ابلنسبة هلذا املكاق  ا،   فثال( ربقى اثبتة وال رتغي بغض النظك عن فوا،

ُ
وسكعة امل

يرب. ولون الوضع رغي ابلنسبة بسكعة ا  يم/الساعة او يف اليائكة حيث يسي  100جالساً يف بيت  او يا، يقود سيارر  بسكعة  يا،
  حيث ا، املسافة (Variables) اصبح املوا، والزفا، غي ُفيلقني  أي نسبيني آلينشتاين يف نظكية النسبية اخلاصة  ففيوا

ع   اي ا، فعوودة يف عاملنا االرض  اليبي والفرتة الزفنية رتغيا، ابلنسبة ملكاق  يقود فكيبة فضائية بسكعة يبية جدا غي املوانية
نسبية  افا  دقيقة ستتغي. ومبا ا، السكعة ه  النسبة بني املسافة والزفن  فإ، السكعة ايضا 60فقدار املرت الواحد سيتغي ويذلك الـ

آينشتاين يا، حباجة اىل )فكجع فيلق( ليوو، خلفية  الش ء الوحيد يف هذا الوو، الذي يسي بسكعة فيلقة فوو الضوء. ولون
فنظوفة واحدة  آينشتاين حني أدخل املوا، أببعاده الثالث )اليو  والعكض واالررفاع( والزفا،  يف هذا املكجع وجده هلذا الوو،.
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احلكية ه  انتقا  ش ء فا فتموضع يف ابعاده املوانية  فتصلة أصبحت رُعكف بنظام )الزفوا،( ذي االبعاد االربعة  وبذلك مل رعد
 .الزفواين (Event) ا اصبحت رعين رّغي إحداثيات احلدثوامن عرب الزفن  (Position) الثالث

ريابق نظاف  اجلديد فع ظواهك  احتاج آينشتاين إلدخا  املادة يف هذا النظام الزفواين ليدرس سلوي  وسلويوا وفدى الحقاً 
ا، الوتلة بدخوهلا على الزفوا،  اجلاذبية الناجتة عن هذه الوتلة  فتبني ل  الوو،. فقام ابدخا  الوتلة اىل الزفوا، لدراسة ظاهكة

الوتلة زاد التحدب. فقدار  في  رشوهاً )او حتدابً(  هذا التحدب غّي احداثيات احلدث الزفواين. ويلما زاد فقدار قد أحدثت
ر ا، الوتلة يف العلم النيورين. ولفوم الصورة ايثك دعوان نتصو  هذا التحدب )التشوه اهلندس  للزفوا،( هو فقدار جاذبية هذه

متافا يوو، سيحوا  شبوة فكنة ياليت ُرستعمل يف السيك. يف حالة سوو، الشبوة متافا وخلوها فن اي ش ء النظام الزفواين هو
سيحصل؟ ستشّوه هذه الوكة سيح الشبوة ورقعكها يف املوضع املوجودة  افقيا متافا. اآل، دعوان نضع عليوا يكة يبية نوعاً فا  فاذا

فوضع آخك قكب  التقعك يف هذه الشبوة هو فقدار جاذبية هذه الوكة. اآل، دعوان نضع يكة أخكى صغية يف افي   ا، فقدار هذ
مبقدار أقل  وسيوو، فقدار هذا التشوه فوافئاً لوتلتوا   الوكة الوبية  فاذا سيحصل؟ ستشوه الوكة الصغي ايضا الشبوة ولون

اليوا بفعل  ارج عن الوكة الوبية ستندفع الصغية لرتريم ابلوبية )اي رنجذباقل فن التشوه الن ومبا ا، التشوه النارج عنوا
فثل هذه الشبوة الزفوانية فوجودة يف اجملموعة  اجلاذبية الناجتة عن رشوه او رقعك هندسة الشبوة(. اآل، دعوان نتصور ا،

 هذه الشبوة الزفوانية مبقاديك روايفء يتلوا ومجيع الوواي  واالقمار وغيها فن الوتل الشمسية  عندها ستشوه يل فن الشم 

الشم  وابجتاه بعضوا البعض وفقا  اي ا، لول فنوا جاذبيت  اخلاصة ب (  فتأخذ هذه االجكام مجيعا ابالجنذاب ابجتاه)
 لشمس . وهذا يصحالزفوانية  االفك الذي يؤدي اىل احلكية املوجودة فعالً يف نظافنا ا لـ)فسارات التشوه( اليت أحدثتوا يف الشبوة

الوونية فعىن. هذا املعىن مل يون واضحا  ايضا ابلنسبة للوو، يول اذا نُظك الي  ينظام زفواين واحد. لقد أصبح اآل، للجاذبية
 .حس  قوانني نيورن

ية العافة. ووضع يُعكف ابلنظكية النسب ادخل آينشتاين ابق  جتليات املادة  فثل الياقة والعزم  اىل نظاف  الزفواين  فأصبح وهوذا
 وأثبتت احلساابت والدراسات ا، النظكية دقيقة للغاية واهنا استياعت رفسي بعض .فعادالر  الكايضية اليت رصف هذه احلاالت

  سكعا، فا جذبت انتباه العلماء 1915 الظواهك الوونية اليت عجزت عنوا نظكايت نيورن. هذه النظكية  اليت نشكها آينشتاين يف
ه  فعادالت رفاضلية غي خيية ال حلو  هلا  اال ابلتعافل فعوا يحاالت    ملعادالت آينشتاين  فوذه املعادالتإلجياد حلو 
النظام الزفواين هو نظام    وذلك مإفرتاض ا،1916الكايض  األملاين شواررزفيلد حبل أبسط هذه املعادالت يف عام  خاصة. قام

واحلل ابلتايل. مإفواننا رصور نظام شواررزفيلد على ان  )الشم (  تبسيط النموذج)يكوي ُفتماثل ال يدور وغي فشحو،( وذلك ل
حتدب الزفوا، وابلتايل  متافا واثبتة ال ردور. ا، ازدايد الوتلة يف هذا النظام الزفواين ستزيد فن فقدار فثاًل  ولونوا يكوية

مإجتاه املكيز  فإن  عندفا  (Inward) اىل داخل النظام الوكوييتج   اجلاذبية  ومبا ا، البعد الكابع )اي الزفا،( يف هذا النظام
 Inward) عالية لدرجة استحالة فقاوفتوا فإ، الشول الوكوي )او الشم ( سينسحق اىل الداخل رصبح اجلاذبية

collapse)ويأ، الشم  بوافل يتلتوا دخلت )   حبيث حتتفظ الشم  بوافل يتلتوا  ولون حجموا سيصبح ضئيال جدا
عالية جدا جدا. وأل، الوثافة عالية جدا فإ، جما  جذهبا سيوو، هائالً  ثق  االبكة(. هذا سينتج عن  مش  فيتة ذات يثافة يف

وسـ)ربتلع( يل ش ء  (ال ش ء يستييع اهلكب فنوا  حىت الضوء سيبقى يف سجنوا  اي اهنا ستصبح )فعتمة جدا لدرجة ا،
لق  النجوم املتجمدة. حىت اآل، حنن أفام حماوالت )نظكية(  لى هوذا مشوس  او جنوم يقرتب فن جماهلا احليوي. أطلق العلماء ع

فوت النجوم   رداعيات النظكية النسبية العافة  رغم ا، هناك فا يؤيدها عمليا فن ظواهك يونية  فثل نتجت عن استحقاقات او
 .يصل اىل فستوى اليقني امليلق حيث مت رصد اشارات )رُكجح( حدوث فثل هذه االشياء فعاًل  ولون هذا ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



ال عالقة  لوال ا، شيئاً آخكاً  يتساء  القاريء: وفا عالقة يل هذا العلم آبييْت )اخلّن  اجلواري الوّن (؟. حس  رأي  اآل،  قد
ة )أمساء الناس عرب وسائل االعالم فإهنم يستخدفو، فصيلحات أدبية وصحفي يفعل  العلماء عادًة  وهو عندفا يتحدثو، اىل عافة

ابعياء لق  )الثقوب  املصيلحات العلمية للتسويل على عافة الناس فوم الظاهكة. ويف حالتنا هذه قام احدهم دلع( بد 
مث قام عامل آخك بوصف هذه الثقوب السوداء على أهنا )فوان    .السوداء( يإسم دلع للنتائج اليت حصل عليوا شواررزفيلد نظكايً 

املؤولني  هذا اسم دلع آخك(. هنا ابلذات بدأت عملية التأويل العلم  لآليتني. لقد الحظ احدو ) يوكابئية( رون  السماء
يوكابئية( للظاهكة الوونية. مث قام الحقاً بتيبيق اخليوة الثانية  التشاب  اللغوي بني يلمة )الُوّن ( القكآنية وبني اسم الدلع )فوان 

حل سوى َتويل  الولمة )ُيّن ( وبني الولمة )فوان (. وهنا مل يون افاف  وه  رقكي  وجوات النظك بني فن آليات التأويل
فشتقتا، لغوايً فن نف  اجلذر )َيَنَ  على وز، فـََعَل(  ومبا  فعىن الولمتني وذلك ابلعودة اىل اصو  اللغة العكبية. ومبا أ، الولمتني

االيتشاف العلم    ز  بسيط فن علم الصكف يف العكبية وفنطيار  فعىن االختفاء واالبتالع  فإ، رقدمي رنا ا، املعىن حيمل يف
رتحداث، ال حمالة عن الثقوب السوداء. التناز  العلم  واضح  سيجعل فدلو  احلالتني  القكآنية والعلمية  واحداً  وهو ا، اآليتني

مت في  بعض  ة ضمن منوذج فعنيجاءت نتيجة احدى احللو  اخلاصة )النظكية( ملعادالت النسبية العاف هنا  فالثقوب السوداء
طبيعية يقينية متافا ال جدا  فيوا )ويأن  شاهدها أبم  االفرتاضات )افرتاض شواررزفيلد(  ولونوا بني يدي املؤو  اصبحت حقيقة

 :مت يما يل  عين (. افا التناز  اللغوي فقد

و)خان (  وهو فشتق فن  (لفاعل )يان ُيّن (  ويذلك )ُخّن (  ه  صيغة مجع روسي على وز، )فـُّعل( إلسم ا) يلمة
أفا ملاذا مُجعت على وز، مجع التوسي )فـُّعل( ولي  على وز، مجع  .(الفعل الثالث  الالزم )َيَنَ ( و)َخَنَ ( على وز، )فـََعلَ 

وز، )فـُّعل(  فاعل  على فاعلو،( اي يانسو، وخانسو،؟ فأل، الفعل الثالث  الالزم  حس  علم الصكف  جُيمع اسم) املذيك السامل
ه  طبائع يافنة يف هذه الوواي   متافا فثل املعىن الوارد يف  للداللة على )طبع وطبائع( اسم الفاعل. أي ا، الَون  واخلَن 

اآلايت القكآنية. فالقكآ،  و)رُّيع(  فالسجود والكيوع هنا ه  طبائع يافنة يف امساء الفاعلني الذين رتحدث عنوم (الولمتني )ُسّجد
متافاً  فوو يف هذه احلالة فعىن يفيد )اإلجكاء والتنفيذ( فقط  وال  يلميت )ساجدو، ورايعو،( ايضاً  ولون )املعىن( خيتلفيورد  

الفلسف  بني احلالتني  فحالة الُفّعل  االجكاء نتَج عن طبٍع ُفتأصٍل ويافٍن يف اسم الفاعل. وهنا أود التنبي  اىل الفكق يفيد ا، هذا
فاعلو،( فتحمل فعىن )النسبية(. افا يلمة )فوان ( فو  صيغة مجع روسي ) فعىن )اإلطالق(  أفا حالة)اي اليبع( حتمل 

حيمل فعىن )الوظيفة(  اي ا،  وه  )ِفْوَنَسة( على وز، )ِففَعَلة(  على شايلة )ِفسيكة( و)ِفغسلة(. ا، اسم اآللة (لـ)إسم اآللة
فعل )فتعدي( يتيل  ففعواًل ب  لو  نفوم هذه الوظيفة. فنقو   ُرشتق فنوظيفتوا  ولي  طبعوا  ففووفة فن إمسوا. ولذلك 

الثقُ  االسود النجوَم(  ويذلك  القمافة او َيَنسْت املِونسة القمافة او َيَنسُت ابملونسة القمافة او )َيَن َ  فثاًل َيَنَ  الوان ُ 
كق اللغوي واملفووف  بني الـ)الُوّن ( والـ)املوان ( واضحاً جدا وهبذا يصبح الف .َغَسَل الغاسُل الثياب او َغَسلْت املِغسلة الثياب

ليبٍع يافٍن فيون  واملوان  ه  اآلالت اليت  (ال يدع جماالً للشك أب، الولمتني خمتلفتني  فالُوّن  ه  )املختبئات واملسترتات مما
فال ) :السوداء  حس  فا يكى املؤولو،  لوانت اآلية هللا سبحان  ابخلُّن  الُوّن  الثقوبَ  رقوم بوظيفة الون  والتظيف. فلو أراد

أهم قاعدة يف اللغة العكبية ه  القائلة أب،  أقسم ابخلانسني اجلواري الوانسني( او )فال أقسم ابملخان  اجلواري املوان (. إ،
  .خذه املؤولو، بعني االعتباراو ركيي  اجلملة يغي املعىن ابلوافل. وهذا فا ال أي )لول فقاٍم فقاُ (  فأي رغيي يف الولمة

الدراسات العلمية للظاهكة اليت  فن جوان  عديدة يف هذه املسألة التأويلية. اجلان  اآلخك هو ا، املؤولني ال يتابعو، هذا جان 
 الكايضية النظكيةإنتقاء فا وافق َتويلوم. ويف فسألتنا هذه سنكى اآل، ابق  احللو   أّولوا اآلايت مإجتاهوا  بل إهنم إنتقائيو، يف

منوذج  على اساس .  الزفواين خيتاره الكايض  ليبين ملعادالت النسبية العافة اليت أسقيوا املؤولو، فن حساابهتم. لقد قلنا ا، النظام
   فا الذي سيحصل؟(Outward) الكابع الزفين ليصبح فتجواً اىل خارج نظام الثق  االسود اآل، دعوان نغّي اجتاه البعد

علي  العلماء اسم الدلع )الثق  االبيض(.  ع املادة اىل اخلارج ويتحو  الثق  االسود اىل )قل  قاذف وابيض(  وهو فا اطلقستندف
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يف حكية دائكية وفشحو، حس  منوذج )يي ونيوفا،(؟ عندها سنحصل على نظام  وفاذا لو إفرتضنا ا، النظام الزفواين يدور
ولون  سيقذف االجسام   نف  الوقت. اي ا، النظام سيبتلع االجسام والضوء فن فوا، فاأسوداً وثقباً ابيضاً يف يتضمن ثقباً 

دخلت فن الثق  االسود قد ختكج فن االبيض ولون يف زفن  والضوء فن فوا، آخك. والش ء اجلميل يف هذا النظام هو انك ا،
ا، هذا النظام هو أقكب  .(Time Machine)او فا يسمي  اصحاب اخليا  العلم  بـ  (فعاي   اي ستخكج يف )املاض 

وذلك أل، النجوم يف الوو، ردور  الواقع  رغم أن  خيايل  فن الثق  االسود البسيط )اي املوان ( الذي درس  شواررزفيلد  اىل
ت بفضل قانو، حفظ العزم الدوراين. وفاذا عن مناذج أخكى حلل فعادال حو  نفسوا  وعندفا متوت ورنسحق حتافظ على دوراهنا

 Big) والتوسع الووين منوذج فعكوف حبل )فكيدفا، ورفاق ( الذي يفض  نظكايً اىل فكضية االنفجار االعظم آينشتاين؟ هناك

Bang). القكآنية مإجتاه . ولون فاذا سيحصل اذا أدخلنا علم )فيوانيوا  وهذا أيضا أغكى املؤولني فقافوا بتأويل بعض اآلايت
 ثقوب؟ ستصبح هذه الثقوب ليست )فوان  سوداء( متافاً أل، يمية فن اإلشعاعاتفن ال الوم( اىل هذه النماذج

(Hawking Radiation)  عالقة عوسية  اي ان   ستصدر عنوا. وعالقة يمية هذه االشعاعات بومية يتلة الثق  ه
االفك الذي سيؤدي اىل رناقص وهذا سيزيد فن يمية االشعاعات   فع فكور الزفن اثناء االشعاع البسيط رقّل الوتلة ردرجيياً 

دراسة فيوانيوا الوم  احد اهم العلماء حالياً يف Hawking يتالشى الثق  هنائياً. هذا فا يقول  العامل الوتلة  وهوذا حىت
  .والثقوب السوداء

الضوء فويف سنكاه  االسود يبتلع للمسألة: هل وجد العلماء ثقباً اسوداً فعاًل؟ اجلواب: ال ونعم. وذلك أل، الثق  جان  آخك
فا يف هذا الوو،  فإ، الحظوا اشارات رد  على وجود فساحات  ونكصده؟ يقوم العلماء مإلتقاط اشارات صادرة فن جوة

فإ، يانت  ا، روو، ثقواب سوداء  فيقوفوا بدراسة سكعة دورا، النجوم والغازات يف رلك املنيقة  (سوداء  فإ، هناك )احتما 
االحتما  االيرب ا، روو، ثقواب سوداء  ولونوا ميون ا،   الوتلة او الوثافة السوداء عالية جدا( فإ،السكعة عالية جدا )يعين
املوان  ) جنولوا. ولون فاذا عن آخك املفاهيم العلمية هلذه الثقوب؟ هل فا زالت هذه الثقوب ه  روو، أشياء أخكى فا زلنا

يصكو، على  2007خمتلفة اآل،  فالعلماء يف عام  حتف ؟ ال. ربدو االفورالووكابئية( اليت رنتظك يل ش ء يف الوو، حيث يوو، 
للثقوب السوداء  حيث اهنا رسب  نشوء اجملكات. أي اهنا فوان  وُفولدات يف  (Co-evolution) نظكية النشوء املكافق

  .يقينية فئة ابملئة هذه النظكية فثل غيها يف جما  الثقوب السوداء فا زالت غي واضحة املعامل وغي آ،. ولون

عدد فن املكات؟ ا، اآلايت القكآنية ه    فشاخينا املؤولو، إلعادة النظك يف َتويل اآليتني يف سورة التوويك؟ واىل فىت؟ ويم هل حيتاج
 هللا يف هللا حقائق فيلقة  ولي  فكضيات ونظكايت فكحلية  وابلتايل ال جيوز حصك يالم يالم هللا املعجز املتعبد بتالور   ويالم

النظكايت مبثابة )ثقوب سوداء ربتلع يالم هللا  فكضيات ونظكايت علمية ال يقينية ال رعكف صفة الثبات األبدي  وإال أصبحت هذه
إهنا  علمياً  وفا في  فن ِذيك ووصف وإشارات لبعض الظواهك اليبيعية إمنا ألغكاض دينية  وآاير  ويتاب (. القكآ، لي  يتاابً 

يؤفن هذا االنسا، ويوتدي ويتحّلى  يعيش على هذه االرض لينظك حول  ويكى عظمة اخلالق يف خلِق  لو لإلنسا، الذي 
 .ابلفضيلة

 .آلينشتاين: ال مُتلوا على هللا فا جي  ا، يقول  النواية  امسحوا يل ايوا املشايخ املؤولني االفاضل ا، اقو  لوم فا قال  بوهك ويف

This file was downloaded from QuranicThought.com


