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فكرة النظام و اإلنسجام للكون في فكر ألبار أينشتاين
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Résumé
Nous tenterons dans notre article de traiter « l’idée d’harmonie du cosmos dans la pensée
d’Einstein ». On peut conférer à Einstein le titre de « père de la cosmologie moderne ». En effet,
Einstein commence par la question que tout le monde se pose ; pourquoi le monde existe-t-il et
comment Dieu a crée ce monde ? Einstein était fermement convaincu par l’harmonie de l’Univers.
Cette foi a été la base même de ses efforts scientifiques. Ainsi, Einstein déclarait que les
« pensées de Dieu » seraient les « formes » ou les « structures » les plus fondamentales, les plus
efficaces et les plus élégantes de l’Univers qui nous entoure. Einstein éprouvait une compulsion à
rechercher les relations fondamentales dans notre monde. En fait, il vouait les deux dernières
décennies de sa vie à ce qu’il nomma « la théorie du champ unifié », qui était une tentative de
découvrir les lois communes qui gouvernent toute chose dans la nature, depuis les électrons
jusqu’aux planètes. Einstein croyait que tout dans l’Univers était fondamentalement unifié et
relié. Il proclamait que « Dieu se révèle lui-même dans l’harmonie de ce que existe ». Donc, la
beauté artistique de la théorie réside dans le fait qu’elle est une description directe des
phénomènes physiques observés.
ملخّص
إن فكرة انسجام الكون بما تحمله من دالالت فلسفية وعلمية عميقة جعلتنا نهتم بها في هدا
 فقد تمكن اينشتاين من اكتشاف أهم النظريات العلمية التي بامكانها وصف جميع الظواهر،البحث
ن نظرية
ّ  إ.الفيزيائية و التي تسمى بنظرية الحقل الموحد والتي جاءت تتويجا لعدة نظريات سبقتها
الحقل الموحد أصبحت ممكنة من بين األفكار العديدة ذات الصلة بالنسبية العامة وقد أثارت هذه
الفكرة اهتماما كبيرا من قبل العلماء والفالسفة المعاصرين بسبب تضميناتها الفلسفية وأفقها
العلمي الكبير فقد أوحى اينشتاين انه بوسعه إجماال وصف كل الظواهر المختلفة كالثقالة
والكهرومغناطيسية واألجسام المادية بحقل أساسي في ظل نظرية واحدة تسمى بنظرية الحقل
 وقد آمن العلماء فيما بعد بطموح اينشتاين وقد واصلوا البحث في نفس هذا االتجاه فقد كان.الموحد
حلمهم إيجاد نظرية يمكن أن نفسر بها كل قوانين الطبيعة وأبرزهم الفيزيائي الكبير ستيفن هوكنغ
الذي قال في كتابه موجز تاريخ الزمن" إذا اكتشفنا نظرية مكتملة وجب أن تصبح ذات يوم مفهومة
في مبدئها العام لدى كل إنسان وليس لدى قلة فحسب من العلماء وعندئذ سنكون جميعا فالسفة
وعلماء وحتى الناس العاديين قادرون على المساهمة في مناقشة سبب وجودنا ووجود الكون وإذا
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وجدنا الجواب وعرفنا السبب فسيكون ذلك أسمى نصر حققه الفكر البشري’ألننا نكون بحق قد عرفنا
."كيف فكر هللا عندما دبّر الكون

Abstract
We discuss in our article "the idea of harmony of the cosmos in the thought of Einstein. We can
give Einstein the name of "father of modern cosmology. Indeed, Einstein began by the question
that everyone is asking; why the world is there, why are we there and how God has created this
world? Einstein was firmly convinced by the harmony of the universe. This faith was the basis of
his scientific efforts, a faith contains more philosophy implicit and explicit than philosophical
systems. Thus, Einstein declared that 'thoughts of God' would be the fundamental, the most
effective and elegant 'forms' or 'structures' of the universe that surrounds us. Einstein felt a
compulsion to find the fundamental relationships in our world. In fact, he devoted the last two
decades of his life to what he called the “unified field theory", which was an attempt to discover
common laws that govern all things in nature, from the electrons to the planets. Einstein believed
that everything in the universe was fundamentally unified and connected. He proclaimed that '
God reveals himself in the harmony of what exists. So the artistic beauty of the theory lies in the
fact that it is a direct description of the physical phenomena observed.

: من املمكن أن منزي يف تطور املعرفة العلم ّية ثالث درجات أساس ّية مضن نسق اترخيي عام
 املرحةل املعرفيّة األوىل و يه مرحةل تمتزي ابإلحيائ ّية احلس ّية تعامل فهيا اإلنسان مبارشة: ّأوال
فلك يشء يف حاةل حركة،  فالطبيعة متثل مكجموعة لكيّة أجزاؤها غري مامتيزة أبدا، مع الطبيعة
تكون علام مو ّحدا
ّ  فاملعارف مجيعا. دامئة و يف حاةل تفاعل متبادل فالعمل يكتيس طابعا خمتلطا
األول ويه املرحةل اليت س يطر فهيا
ّ  حبيث هتمين الفلسفة همينة اتمة مبا يه العمل،تنوعها
ّ رمغ
مرحةل س يطر فهيا الفكر التّأميل مضن نسق معريف ما نسميه مبرحةل الفلسفة ا ّلطبيعة.الفكر
.حيث مل حيصل بعد قد حصل الامتيز بني العلوم
،تنوع العلوم
ّ  مرحةل القرن السابع عرش والثامن عرش و التاسع عرش متزيت بتقدم رسيع ل:اثنيا
، الضوء،حيث ّمتزيت هذه الفرتة مبحاوالت توحيد ع ّدة فروع علميّة تبدو متنافرة (املغناطيس
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احلرارة )...و قد حاول العلامء من خالل هذه الرؤية اجلديدة للعامل إجياد منظومة تأليفية
للمعرفة  .لكن مبا أن فكرة تفريع العلوم و متايزها مازالت راحجة فإن رؤية العامل مازالت غامضة
مبا أن الفكرة املس يطرة عىل أذهان العلامء يه فكرة مجع العلوم و ليس التأليف بيهنا .ففكرة
التأليف مازالت غائبة عهنم .إن فكرة التأليف بني العلوم عىل قاعدة وحدة القوانني لتربز
بوضوح إال يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش .قد جتس ّدت يف بعض اإلكتشافات
العلمية الكربى مثل النظرية الكهرومغناطيس ية و حتول الطاقة و املوجات الكهرومغناطيس ية.
اثلثا  :بداية القرن العرشين،اليت مثلت املنعرج احلامس يف تط ّورالعلوم و توحيدها وتعترب
املنطلق الرئييس للفزيايء احلديثة ومؤسسها البار اينش تاين أب الفزيايء احلديثة .فقد صاغ
هذا العامل رؤية جديدة للكون مزج فهيا بني القراءة الكرونولوجية والقراءة املنطقية لتارخي
الفكر البرشي يف تناوهل ملسأةل رؤية العامل  .و من هذا املنطلق تمكن أمهية املقاربة الفكرية
اليت ق ّدهما هذا املفكّر ومن خالل ذكل أسس جلدل فكري جديد بني عامل الفكر وعامل الطبيعة
أي بني عاملني اكان يبدوان متنافرين وغري منسجامن ،فقد أسس إلماكنية الاندماج بيهنام.
فالطبيعة لها قابلية الفهم والعقل هل قدرة عىل فهمها .فالفكرة األوىل والرئيس ية اليت انطلق مهنا
اينش تاين يه فكرة ميتافزييقية تمتثل يف أننا إذا أردان أن نفهم الطبيعة  ،جيب أن ّ
نسمل منذ
البداية بأهنا نظام  .فأفضل طريق لتفسري الظواهر وتكوين رؤية واحضة حول الكون جيب أن
نسمل بأن الطبيعة متثل ّلك وهذا اللك حيمل يف ذاته معىن امجلال .ومن هنا نتبني كيف تغريت
رؤية الكون اليت انتقلت بنا من رؤية انطلوجية تقليدية إىل رؤية انطلوجية جديدة.
إن هذه التصورات و املقارابت اجلديدة يف رؤية العامل بدأ يغلب علهيا طابع التوحيد يف العمل
عىل قاعدة وحدة القوانني مبا ان اإلنسان ال دخل هل يف نظام العامل فقدرته تنحرص يف بناءه
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للقوانني فقط  .ذلكل أصبح امليل إىل تاكمل وتآلف العلوم راحجا يف بداية القرن العرشين و
هذا سنشهده مع الثورة اإلنيش تانية و بدايهتا اكنت بإكتشاف نظرية النسبية احملدودة و
ظهرت بأكرث وضوح يف إكتشاف نظرية النسبية العامة مث إكمتلت مع إكتشافه لنظرية احلقل
املوحد .و هذه النظرايت تبلور فكرة الكون املتجانس و هذا يؤكد أن املادة تنترش فيه
بتجانس وابلتايل فإن الكون عند إينش تاين هو كون كروي حمدب مغلق ليس هل حدود لكنه
متناه اثبت احلجم  .هذا المنوذج يؤكد فكرة أن الكون حتمكه نفس القوانني  .وإذا ما توصلنا
إىل إكتشاف القانون الكوين  ،فإننا نس تطيع أن نكتشف لغز هذا الكون وهذا هو طموح
اينش تاين و هذا ما نتبينه من خالل مساره العلمي اذلي رمسه يف ثالث نظرايت كربى
(نظرية النسبية و نظرية فتوانت الضوء ونظرية احلقل املوحد).

 -Iالتصور العلمي للكون
 .1النسبية احملدودة
إن نظرية النسبية احملدودة متثل أمه ثورة علمية يف بداية القرن العرشين و يه نظرية ابألساس
يف السيامنيتاك 49ورمغ ذكل ال نس تطيع فهمها إال يف إطار اترخيي علمي و فلسفي و ذكل
ابلرجوع إىل بداية طرح املفهوم يف أص ه العلمي .يف الواقع إن فكرة النسبية يعود أصلها إىل
البداايت األوىل للفكر اإلنساين و قد جسدها إينش تاين يف شلك قصة بوليس ية  50و قد وقع
خاصة مع أرسطو و لكن هذا املفهوم مل يرتق
طرح هذا املفهوم بأكرث جدية منذ العهد اليوانين ّ
إىل املعىن العلمي لللكمة إال يف العرص الالكس ييك مع غالييل املؤسس احلقيقي ملبدأ النسبية
A. Einstein, Quatre conférences sur la théorie de la relativité, Edition Gauthier-villars, Paris 1971, p. 2.
A. Einstein Infeld, L’évolution des idées en physique, Edition gauthier-Villars, 1956, Paris p.7.
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املرتبط أساسا بفكرة احلركة اليت تتعلق يف ادلينامياك ابجلسم املتحرك كام ترتبط ابلفضاء اذلي
يتحرك فيه اجلسم .و ال ب ّد من افرتاض أن ّ
لك من اجلسم و الفضاء هو تعبري بدهييي ..و
ألن فكرة الفضاء الفزياييئ مؤسسة عىل
احلقيقة أن هذين املفهومني متالزمني و متاكملني ّ
مواقع و إحداثيات يه يف الواقع أجسام ماديّة قابةل للمالحظة و القياس كام ّأن فكرة اجلسم
تعين إحتجاز جزء من الفضاء يمتوضع فيه هذا اجلسم .والعالقة بني اجلسم والفضاء يه
املضمون األصيل لهذه القصة املعقدة .
ّإن املتأمل يف هذه القصة ّأي اترخي النسبية يالحظ ّأن فكرة نسبية احلركة يه الفكرة املركزيّة
يف اترخي الفزيايء اليت أعطت لنظرية النسبية معناها و يو ّ
حض ريشنباخ هذا بقوهل " تتسم
فكرة نسبية احلركة هذا ما أحسن فهمها بقوة إلزام جعيبة مفن منا ّ مل يألف هذه الظاهرة اليت
كثريا ما تش يع يف جتربة عربة القطار. 51"....
لقد أدّى التطور العلمي يف الفزيايء الالكس يكيّة (نيوتن و غالييل) دلراسة احلركة إىل صياغة
قوانني جديدة أ ّمهها مبدأ العطاةل (املنسوب اىل غالييل) اذلي يؤكد عىل ّأن "اجلسم يسري
عىل خط مس تقمي ما مل تتدخل قوة من اخلارج ّ
فتغري مساره" .و ابلتّوازي مع املياكنياك
الالكس يكية ظهر عمل جديد يدرس ظاهرة حركة الضوء ،اذلي أدّى بدوره إىل نشأة النظري ّة
الكهرومغناطيس ية (فراداي،ماكسويل) ونظرية اإللكرتودينامياك (لورنزت).

A. Einstein, Sur l électrodynamique des corps en mouvement, Edit ; Gauthier-Villars, Paris, 1975.P.3.
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أدّى هذا التطور العلمي يف هناية القرن التاسع عرش إىل اكتشاف وجود تناقض بني مبادئ
النظريّتني و ابلتايل أصبحت مبادئ النظريّة الالكس يكيّة ( مبدأ النّسبيّة ) تتناقض مع مبادئ
النّظريّة الكهرومغناطيس ّية ( مبدأ اس تقرار رسعة الضوء يف الفراغ ) اليت جنحت يف تفسري
كنه الضوء .مفبدأ النسبيّة الغالييل إذا اكن صاحلا يف املياكنياك الالكس يكيّة و يف نطاق
الهندسة اإلقليديّة ،فإنه غري صاحل يف جمال عمل البرصايت و الكهرومغناطيس ّية  .ولكن
منطق النّسبيّة احملدودة دفع اينش تاين إىل البحث عن حل التعارض 52بني النظريتني.
فكيف حل اينش تاين اإلشاكل لتوحيد املبدأين مث كيف استمثر مبدأ النسبيّة ليجع ه يتالءم مع
مبدأ اس تقرار رسعة الضوء يف الفراغ مبعىن آخر كيف متكّن اينش تاين من توحيد مبدأين
يبدوان ظاهراي متناقضني يف ظل نظرية واحدة و منسجمة منطقيا.

التوفيق املنطقي بني املبدأين
أ -مبدأ النسبية
لقد صاغ اينش تاين مبدأ جديدا جع ه خال من التناقضات و يس توعب القوانني اجلديدة يف
الفزيايء و ّمساه مبدأ النسبيّة ابملعىن احملدود حبيث يؤكّد املعىن اآليت " ّإن القوانني ا ّلطبيعيّة
الصاحلة يف نظام إحداثيات يف حاةل حركة منتظمة و عىل خط مس تقمي ،صاحلة أيضا يف ّأي
لألول "ّ . 53إن هذا القانون جند أصوهل يف املياكنياك
يتحرك ابلشلك نفسه ابلنّس بة ّ
نظام ّ
A. Einstein: La relativité, Edition Gauthier-Villars 1956, p. 52.
Ibid p.11.
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الالكس يكية عند غالييل . 54حبيث يستند هذا املبدأ ابألساس إىل فكرة العطاةل 55و ابلتايل
فكرة تاكفؤ أنساق اإلحداثيات .فهذا القانون كام صاغه نيوتن 56هو بس يط يؤكد فكرة أن
اجلسم اذلي يتحرك يسري عىل خط مس تقمي منتظم ما مل يعرتضه جسم آخر ّ
فيغري مساره.
فهذا الفرض هل أمهية كربى:
ّأوال  :ألنه يقدم تصورا جديدا حول كيفية انتقال األجسام يف الطبيعة فهو ابلتايل ميثل منوذجا
من بني ع ّدة مناذج أخرى لقوانني الكون.
اثنيا  :فهو يؤكد يف الواقع مفهوم احلركة اجلديد اذلي هو جزء من نظام الكون و ابلتايل فهو
يقدم فهام جديدا للواقع الفزياييئ  .هذا التصور اجلديد للحركة يعلن عن حاةل مضادة حلاةل
السكون ،فال فرق إذا عند غالييل و نيوتن بني حاةل السكون و احلركة  ،فلهام نفس التصور
ّ
األنطولويج فالسكون يبقى أبدي إذا مل يطرأ عليه تغّري و كذكل احلركة تبقى أبدية إذا مل يطرأ
علهيا ّ
تغري يف مسارها  .مفبدأ العطاةل ّيقر حاةل السكون و احلركة و هذا املبدأ ال يس تقمي إ ّال
يف حاةل احلراكت املس تقمية و املنتظمة و ابلتايل فهو يس تقمي مضن هندسة إقليدس اليت لها
هيلكها و نظاهما املامتسك و املنسجم فهذا املبدأ تأسس عىل منظومة رايضية صلبة.
وإنطالقا من هذا املبدأ صاغ غالييل ألو ّل ّمرة يف اترخي الفزيايء مفهوم املنظومات املرجعية أو
57
التصور اجلديد يف الفزيايء النظرية عىل أن العمل
ما يس ّمى بنظام اإلحداثيات  .يؤكّد هذا ّ
54

Galilée ; Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ; Edit du Seuil ; Paris 1992-p. 166.
لقد قام غاليلي في هذا اإلطار بع ّدة تجارب توصل من خاللها إلى هذا المبدأ  :سقوط األجسام من مستويات مختلفة:
تجربة السفينة  ،برج بيزيا  ،مستويات مائلة .أنظر غاليلي  :حوار بين نظامين كبيرين للعالم....
55

Newton, Principes mathématiques, Edit, Jaque Gaby ; 1990 .p.7 .
A. Einstein Infeld, l évolution, Op cit ; p.7.
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لكّه يقوم عىل القياس حبيث ميثل اآللية الوحيدة لتحديد قوانني الظواهر الطبيعية فعندما
نقيس شيئا ما فإننّا نقيسه ابلنس بة إىل يشء آخر ال نتخذه مرتكزا  .و مجةل املرتكزات اليت
نستند علهيا لتحديد موقع جسم ما يف الفضاء و الزمان تس ّمى ابملنظومة املرجعية  .فتحديد
نقطة عىل خطّ مس تقمي نقول إهنّ ا تبعد بكذا عن نقطة أخرى نعرفها و نرتكز علهيا يف القياس .
قد تكون النقطة املرتكز علهيا أو النقطة املرجعية يه نقطة بداية جزء املس تقمي  ،أو قد تكون
أي نقطة أخرى إصطلحنا عىل إختاذها مرجعا ومستندا لقياساتنا  ،و نفس اليشء نفع ه
معني  .و قد ّ
لتحديد موقع جسم ما يوجد عىل سطح ّ
وحض غالييل هذا القانون بصورة
واحضة 58من خالل مثال الباخرة عندما نلقي من داخلها مجموعة من األجسام خمتلفة األجحام
و هذه التجربة مكنت غالييل من دراسة حركة األجسام مبختلف أنواعها  .و هذه البحوث
مكنّت من بناء ّتصور فلسفي و علمي جديد حول الكون  ،حبيث وراء هذه الضبابية اليت
خاصة جعل من
نالحظها يف الكون هناك نظام  .و لكن هذا التصور للكون و للحركة بصفة ّ
أسسه نيوتن و غالييل يبقى حمدودا نظرا ألن ّه بقي يف إطار الرسعات
قانون النسبية اذلي ّ
العادية و لكن إذا ما تعلق األمر بدراسة رسعات أكربمن رسعة الضوء مفاذا س يحصل ؟
ب -مبدأ اس تقرار رسعة الضوء يف الفراغ
إن التأكيد عىل أن رسعة الضوء اثبتة كونية يؤدي إىل نتاجئ ال يقبلها حدس نا العام  .فهذا يعين
أن رسعة أشعة الشمس تساوي دوما  033ألف لكم يف الثانية ،أو أي أشعة أخرى تنبعث
من مركبة فضائية ،سواء اكنت املركبة جامثة عىل األرض أو يف أي ماكن آخر يف العامل.
Galilée ; Dialogue ; op cit, p.201.
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59

تنحرص املهارة العلمية إلينش تاين يف أن ّه سعى حلل التعارض الظاهري احلاصل بني املبدأين
(مبدأ النسبية الغالييل و مبدأ اس تقرار رسعة الضوء يف الفراغ) وفق أبسط الطرق العلمية مبا
أن اإلفرتاضني السابقني هام تعمامين مبارشان حلقائق جتريبية وقع إثباهتا سواء يف تأكيد ّ
حصة
مبدأ النسبية كقانون كوين و كذكل تأكيد إس تقراررسعة الضوء يف اخلالء  .أك ّد إينش تاين عىل
رضورة جتاوز هذا التناقض الظاهري ابلبحث عن توفيق منطقي بيهنام  ،فالطبيعة واحدة و
لك منسجم ذلكل من غري املعقول و املنطقي أن يوجد التناقض .ففرضية التعارض مستبعدة و
املشلك هنا هو البحث عن ح ّل راييض منطقي يرفع اإللتباس و يؤسس لنظريّة جديدة
تس توعب أكرث ما ميكن من القوانني الفزيايئية.

ولتحقيق هذا الهدف يؤكد إينش تاين عىل رضورة تغيري املهنج العلمي املتبع يقول يف هذا
املعىن " إن التطورات احلقيقية و الها ّمة اليت حتققت يف معرفتنا للطبيعة قد نشأت تقريبا
نتيجة لمتيش يتناقض بصفة لكية للمتيش اإلس تقرايئ وهو فهم حديس ّ
للك ماهو ها ّم يف
مجموعة مركبة لألحداث ت ّعود الباحث صياغهتا يف شلك قانون أو مجموعة من القوانني
األساس ية يف شلك فرضيات .وانطالقا من هذا القانون األسايس (نظام برهنات) س تخلص
60
تبعا ذلكل النتاجئ إنطالقا من متيش خالص و بطريقة واحضة".
تغري املهنج العلمي املتبع س ّ
حيث يؤك ّد إينش تاين أن ّ
يغري يف النتاجئ والتصورات .
ّإن مصدر التناقض يف رأيه ليس يف عدم ّ
حصة أي من القانونني أو املبدأين و إنّام يف
للتصورات املستندة إىل الفكر السلمي العادي .فالتناقض املنطقي
اإلس تخدام غري ادلقيق ّ
59

A. Einstein ; La relativité ; op cit ; p .28.
A. Einstein ; Induction et déduction en physique ; article publié dans le Berlier Tageblatt du 25
décembre 1919 ; in Œuvres choisiesV5; Paris 1989 ; Edition du seuil ; p .92-99
60
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احلاصل هو ليس بني افرتاضني وإمن ّا بني ثالث افرتاضات .إن أحد هذه الافرتاضات غري
سلمي و ابلتايل دخيل .فقد تفطن إينش تاين وكام ّ
أكدت التجارب العلمية  ،61إن افرتاض فكرة
األثري هو الوحيد عري املستند إىل حقائق جتريبية و اذلي ينبغي التضحية به و الاس تغناء
62
عنه.
وهكذا يقيض التوافق املنطقي بني مبدأي النسبية و اس تقرار رسعة الضوء يف الفراغ إىل
التخيل عن فرضية األثري .أدّى ذكل إىل بناء ّتصور جديد حول مفهويم الزمان و املاكن  .و
ابلتايل أصبحنا نتحدث عن فضاء -زمان رابعي األبعاد  .63و قد أدّى ذكل إىل بناء نظريّة
جديدة تس ّمى النسبية احملدودة مقارنة ابلنسبية العا ّمة مثلت ثورة علميّة ها ّمة يف بداية القرن
العرشين .معوما تس ّمى النظريّة اليت تأسست عىل املبدأين السابقني ابلنظريّة النسبية احملدودة
ذكل أهنّ ا ال تطبق إال عىل احلراكت يف النظم املرجعية العطالية حيث انتقلت بنا هذه النظريّة
من جمال الرسعات العادية إىل جمال الرسعات الكربى اليت تقرتب من رسعة الضوء ولكن هذا
ال يعين أهنّ ا ألغت املياكنياك النيوتونية و ّ
لكهنا أصبحت تستند إىل قوانني أمشل وأ ّمع من
املياكنياك الالكس يكية أدّت إىل نتاجئ ها ّمة وأ ّمه هذه النتاجئ التاكفؤ بني الكتةل والطاقة اليت
اليت جتسدت يف املعادةل الشهرية 64و هذه النتيجة أدّت إىل اكتشاف نظرية النسبية العا ّمة.

 .2النسبية العا ّمة
نذكر تجربة فيزو و تجربة مكلسون و مورلي
A. Einstein, Sur l’électrodynamique du corps en mouvement ; op, cit ; p.3.

61
62

63

إن هذا المفهوم صاغه مينكوفسكي رياضيا وصاغه اينشتاين فيزيائيا ،حيث وقع تجاوز التصور الكالسيكي للفضاء
الثالثي األبعاد ،فمنذ اكتشاف نظرية النسبية أصبح من غير الممكن الفصل بين الفضاء والزمان.
تعني هذه المعادلة التكافؤ بين الكتلة و الطاقة بمعنى أن الكتلة هي طاقة والطاقة هي كتلة64 E=mc2.
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ّ
تشلك أساس النظرايت الفزيايئية اليت سوف تكون حامت "
إن نظريّة النسبية احملدودة
اخلاص هبا ألهنّ ا تتحركّ يف جمال راييض ّ
نس ّبوية " و ّ
معني و
لكهنا حتتفظ مبجالها التفسريي ّ
هو الهندسة اإلقليدية والعكس من ذكل ظهرت نظريّة جديدة تس ّمى ابلنسبية العا ّمة .مبظهر
مزدوج فهيي من انحية متثل إمتدادا طبيعيا مبدأ النسبية احملدودة لع ّدة أس باب مهنا أن صفة
هذه األخرية " حمدودة" مل تربز إالّ س نة  1111فهيي مسيت كذكل ابلنس بة إىل النظريّة
اجلديدة و اثنيا ألهنّ ا ارتكزت عىل نفس مبادئ النظريّة األوىل و لكن هذه املبادئ ابتت
أمشل أكرث من قبل و تتسع ألكرث جمال للواقع و ابلتايل فقد أصبحت تشمل األنظمة
املرسعة. 65
ّ
و من انحية أخرى فهيي تق ّدم نفسها كنظريّة ثوريّة يف جمال حقل اجلذب الكوين.وابلتايل
فهيي تقوم عىل أساسني:
.1مبدأ النسبية العا ّمة:
إن مبدأ النسبية احملدودة يعرب عن نفسه ّ
ابلتغري املزدوج يف قوانني الفزيايء داخل حتويل
لورنزت وهو يفرتض إس تحاةل إكتشاف احلركة املس تقمية واملوح ّدة الشلك يف نظام إحدايث
لك يقيض ّ
املرسعة .وعىل ّ
تغري معىن لكمة
بواسطة مطلق جتربة و هو مبدأ تلغى فيه األنظمة ّ
املوسعة ّميزي التاكفؤ نظايم إس ناد أيضا أنظمة مجود
تاكفؤ تغيري اجليومرتية .يف هذه اجليومرتية ّ
جديدة و قد نقل هذا التاكفؤ إىل الفضاء -الزمان املينكوفسيك حبيث تظهر لنا التسارعات
65

إن مفهوم التسارع هو مفهوم كالسيكي يتعلق بالسرعات العادية وقع تطويره في نظرية النسبية العامة ،حيث أصبح
يتضمن السرعات الكبيرة كسرعة الضوء .وهذا المفهوم يتضمن اإلنتضام و االنحناء بمعنى أن الجسم في انتقاله يتبع مسارا
اومنحنيا نظرا لوجود قوة خارجية تغير مساره نسميها جاذبية كونية و مرتبطة أساسا بمفهوم ما يسمى باألثير
مستقيم
الخفيف.
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اليت ختفهيا جيومرتأكرث اتساعا .وهكذا يتيح لنا عامل إقليدي ( راييض ) توس يع مبدأ النسبية
حبيث يشمل األنظمة املرسعة كام أن ّه يربز السمة احملل ّية اخلالصة لهذا التاكفؤ بني األنظمة
املرسعة و أنظمة امجلود.
ّ
.2النسبية العا ّمة نظريّة غري إقليدية يف حقل اجلذب:
إن قوى امجلود تس تطيع أن متتص حمل ّيا بفعل معطى قوامه عامل غري إقليدس و من هجة
أخرى  ،إن قوى اجلذب تساوي حمليّا قوى امجلود و هناك قياس أكيد يتيح اإلس تنتاج بأن
قوى اجلذب يه أيضا ميكن أن تذوب يف بنية عامل غري إقليدي .ذكل هو التطور اذلي جنح
يف إرشاد إينش تاين لالنتقال من مبدأ التاكفؤ إىل النسبية العا ّمة بصفهتا نظريّة غري إقليدية
تجسد يف الفعل التجرييب لسقوط األجسام
حول حقل اجلذب .إن نقطة بداية هذه النظريّة ي ّ
يف جمال جتاذيب اثبت ،هذا البحث بدأ مع غالييل .اذلي أكّد أن ّ
لك األجسام تسقط يف نفس
الوقت يف وسط خال . 66متكن إينش تاين من اس تنتاج ما يس ّمى مببدأ التاكفؤ عىل مرحلتني:
 أوال :خالل س نة  1131قارن إينش تاين بني نظامني مرجعيني  kو kاألوىل يف حاةلسكون يف جمال جتاذيب متجانس 67والثاين منتظم و متسارع يف منطقة يكون جمال التجاذب
غائبا فتوصل إىل النتيجة التالية :لو أن التسارع  Kو  kيبقى هو نفسه ،فإن النظامني هام
متاكفئان ابلنس بة للك الظواهر الفزيايئية.

66

Galilée ; Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ; Paris ; Edit du seuil ; 1992 ; Deuxième
journée
67
A .Einstein ; Œuvres ; choisies ; v 5, p.203.
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 يف املرحةل الثانية :يف س نة  681111أكد إينش تاين إنطالقا من نفس هذا األساسالتجرييب بأن النظام املرجعي يف حاةل حركة ليست منتظمة ابلنس بة لنظام عطايل ميكن أن
نعتربه كام لو أنه يف حاةل سكون يف جمال جتاذيب ، graphiquesولكن ال ميكن أن نذهب
أكرث يف هذا اجملال إال يف هجة حمدودة.إن هدف نظريّة النسبية العا ّمة كام بينه إينش تاين 69هو
البحث عن وحدة للك الفضاءات املرجع ّية املمكنة.
لقد أسس إينش تاين مبدأ جديدا هو مبدأ مع ّدل الرتابط العام Principe de covariance
 généraleاذلي يؤكد بأن قوانني الطبيعة جيب أن تفرس بواسطة معادالت صاحلة يف لك
النظم املرجعية .و بطريقة جتديدية ّمر إينش تاين من نظام مرجعي كواقع (يشء) فزياييئ إىل
نظام إحداثيات ال واقعي .
لقد أكّد إينش تاين من خالل نظريّة النسبيّة العا ّمة أن ّه ليست هناك رضورة الفرتاض أن الواقع
الفزياييئ ذو خواص إقليدية و هنا نتساءل ملاذا يؤكّد إينش تاين بأن فكرة الفضاء اإلقليدي،
فكرة ال تس تقمي مضن نظريّة النسبيّة العا ّمة؟ و مايه التجارب اليت تؤكّد هذا الفرض؟
انطلق إينش تاين من ّعدة معطيات جتع ه يؤمن بأن املسار العلمي السلمي تؤمنه صدق
التجارب اليت تؤكد أن البناءات املنطقية للنظريّة الفزيايئية تطابق بدقة الواقع يقول إينش تاين
يف هذا املعىن مؤكدا عىل أمه ّية التأييد التجرييب للنظريّة " إنين ال أعزتم أن أعرض يف هذا
البحث نظريّة النسبيّة العا ّمة يف أبسط صورها املنطقية اليت تتحدد بواسطة أقل عدد من
68

A. Einstein ; La théorie de la relativité 1911 document 17, dans collected Papers, Vol.3, pp, 340-350, en
particulier pp.348et 350.
69
A ; Einstein ; Quatre conférences sur la théorie de la relativité ; trad. ; M .solovine.Paris, GauthierVillars ; 1971. p. 3 .
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البدهييات و إمنا هديف األسايس هو إقامة هذه النظريّة عىل حنو من شأنه أن تساعد القارئ
عىل الاهتداء إىل الاس تدالل احلديس ،و جعل الفروض األساس ية املس بقة تستند بقدر
70
اإلماكن إىل التجربة"
و لنتصوركام يقول ب نرشفيك جمال جاذب ّية متجانسا 71و متسعا يتضمن نسقا للقصور اذلايت.
إن جمال اجلاذب ّية يف هذا النسق أإلحدايث يساوي صفرا عند لك نقطة و حنن نعمل أن عنارص
اخلط الرابعي األبعاد كام صاغها مينكوفسيك 72اليت أصبحت أكرث وضوحا ميكن التعبري عنه
بوصفه مجموع مربعات أإلحدايث التفاضيل.و إذا أدخلنا إحداثيات جديدة بواسطة بديل حتمكي
كأن نفرتض أنه إذا أنتسب نظام ذو جعةل قصور ذايت،فإن عنرص اخلطّ لن حيتفظ ابلصورة
البس يطة و إمن ّا ستتغري هذه الصورة إىل صيغة خمتلطة ثنائ ّية  .إن هذه الصيغة متثل يف نظر
قوس و رميان صفة ّممزية للهندسة الإلقليدي ّة .فاملعادالت لها وجود يف هذه الهندسة ،و
تتجىل بذاهتا من خالل انتساب جعةل مجموعة اإلحداثيات الثابتة إىل مجموعة القصور اذلايت .و
ملّا اكن إطار الرسعة ّميزي مبارشة جمال اجلاذب ّية هذا و عىل ذكل نالحظ أن اإلنتقال من جمال
حر إىل جمال جاذب ّية مرتبط ابالنتقال إىل اإلحداثيات الالإقليدية و أن مقياس هذه
جاذب ّية ّ
اإلحداثيات هو مقياس اجلاذبيّة .و لقد اس تدل إينش تاين من ذكل عىل أن لك جمال للجاذبيّة
و ليست اجملاالت الناش ئة عن التحويل ،إمن ّا يظهر بواسطة اإلحنراف عن الهندسة اإلقليدية
.إن هذا املثال مبدأ النسبية العا ّمة يؤدي إىل إحداثيات ال إقليديّة ال ب ّد من قبولها عىل
األساس نفسه اليت مت مبقتضاه قبول اإلحداثيات اإلقليديّة.غري أن متصل الزمان الفضاء
70

A .Einstein, Œuvres choisies, v.2 .Edit du Seuil CNRS, p.201.
Brunschvicg Léon, L’expérience humaine et la causalité physique, Paris, 1922 .p .65.
72
A. Einstein, Œuvres choisies, v 2, op, cit, p. 178.
71
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الالإقليدي هل أصل ممتزي و إن ّه ميكن إختيار اإلحداثيات يف هذا املتصل حبيث يكون عنرص
إقليداي عند لك نقطة.
اخلطّ ّ
إن هذه النتيجة متثل قيدا ثقيال ابلنس بة للنسق اإلحدايث الالإقليدي إذ يرتتب عىل ذكل مثال
أن مقياس الاحنناء الرمياين لهذا النسق س يكون صفرا عند لك نقطة .إن هذا الفضاء اذلي
الإقليداي لن خيتلف من حيث بناؤه عن الفضاء اإلقليدي و من هجة أخرى ميكن التعبري
يبدو
ّ
عن املاكن اإلقليدي الثاليث األبعاد بواسطة إحداثيات إقليديّة.
و ملّال اكنت نظريّة إينش تاين قد أكّدت حاجة اإلحداثيات الالإقليديّة احلقيقيّة لالنتقال من
جماالت اجلاذبيّة املتجانسة إىل جماالت غري متجانسة ميكن النظر إىل العالقة الفزيايئيّة عىل
،أي أن هناك تناغام بني األش ياء الفزيايئ ّية و املعادالت الرايض ّية.
إهنّ ا تناسق ّ
بعد إكتشاف نظريّة النسبيّة العا ّمة بدأ طموح إينش تاين يكرب حنو تأسيس نظريّة علميّة أكرث
تفرس لك الظواهر الطبيع ّية ذلكل وضع نظريّة جديدة تس ّمى
مشوال مبعىن نظريّة ميكن أن ّ
بنظريّة احلقل املو ّحد.
 .0نظريّة احلقل املو ّحد
تصور إينش تاين أن فكرة نظريّة احلقل املو ّحد ممكنة من بني ع ّدة أفاكر أخرى ذات العالقة
بنظريّة النسبيّة العا ّمة و قد أاثرت هذه الفكرة إهامتما كبريا بسبب تضميناهتا الفلسفيّة و
إبداعاهتا النظريّة و امجلال ّية .أوىح إينش تاين أن بوسعه إجامال وصف لك الظواهر الطبيع ّية
اكلثقاةل و الكهرطيس ّية واألجسام املائيّة مضن حقل أسايس أو منظومة حقول و إن خمتلف
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قوانني الطبيعة التجريبيّة كأن ميكن أن ّ
يعرب عهنا بشلك مجةل معادالت الخط ّية ختضع لها
مرك ّبات احلقل.
مل يس تطع إينش تاين أن مييض بعيدا يف هذا املرشوع .اكنت نقطة إنطالقه يه احلقل الثقايل
اذلي اكنت نظريّة النسبيّة العا ّمة تعطي معادالته الرايض ّية .من أجل ذكل اكن يريد أن
يكتشف بنية حقل تكون تعمامي طبيع ّيا للتاسو النظري( املرتي) املمثل للثقاةل ،يف الوقت نفسه
يمت تشكيل مجةل معادالت احلقل ذي العةل املرتبط هبذه البنية و متثل تعمامي طبيع ّيا ملعادالت
الثقاةل احملضة حفاول ّأول ما حاول أن يض ّمهنا القوانني الكهرومغناطيس ية .

 . IIالرؤيّة الفلسفيّة للكون يف فكر إينش تاين
إن البحث عن احلقيقة ّمرت بع ّدت مراحل يف اترخي الفكر اإلنساين بدأت ابلفكر
األسطوري مث الفكر ادليين فالفكر الفلسفي فالفكر العلمي .ميثل هذا البحث نزعة و طموح
برشاي منذ القدمي " فاللك كام يقول
برشي إلدراك احلقيقة و ابلتايل مثلت هاجسا ّ
بيفون  Buffonيريد أن حيصل عىل فكرة واحضة عىل هذا الاكئن ٌامليتافزييقي ٌ اذلي هو
احلقيقة  ...و لكن ال يوجد تعريف دقيق لها. 73"..
إن صورة الكون تتجسد كفكرة يف هذا البعد امليتافزييقي نظرا ألن احلقيقة مرتبطة به.
فاإلنسان أراد أن يعطي صورة رمزيّة لهذا الكون مبعىن أنه أراد جيعل من لهذا الاكئن املادي
املطلق تصورا عقالنيا مبعىن أن ّه أراد أن يعقلن ماهو مطلق أي الكون".فالواقع كام يقول اكنط
73

Buffon, Premier discours d’étudier et de traiter l’histoire naturelle, dans Histoire naturelle, Paris Edit v, I
1749, PP.52- 53
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مل يقدم إلينا وإمنا طرح أمامنا لكغز" 74لقد أراد إينش تاين أن يبحث من خالل نظرايته
لتصور جديد للكون ترتكز عىل إبيس متولوجيا جديدة
العلم ّية كام أوردانها سابقا ليؤسس ّ
أساسها البناء النظري املنطقي و الراييض و امليتافزييقي.
 .1البعد الواقعي للنظريّة العلم ّية
لنتبني منذ البداية ماهو التعريف اذلي يقدمه إينش تاين ملفهوم النظريّة العلم ّية يقول أهنّ ا "
مجموع القوانني األساس ية ( املصادرات) و نتاجئها ،تشلك ما نسميه نظري ّ ٌة" 75يعتقد إينش تاين
التصورات
احليس ليس هو اذلي حيد ّد لواقع بل إن تناسق اإلدراك ّ
بأن اإلدراك ّ
احليس مع ّ
التصور الفزياييئ
الرايضيّة و النتاجئ التجريبيّة هو اذلي حيد ّد األش ياء الواقعيّة .حيث ان ّ
تجسد يف التناسق و التنامغ بني األش ياء الواقع ّية و املعادالت الرايض ّية الناجتة عن البناء
ي ّ
املنطقي.
النظرايت العلم ّية اليت أدّت إىل ّتصورات جديدة حول الواقع املوضوعي إىل تغيري
أدّت
ّ
النظرايت عىل مبادئ علم ّية
املفاهمي التقليديّة للمعرفة الفلسفيّة و العلم ّية .لقد إنبنت هذه
ّ
جديدة أدّت إىل ّتصور جديد ملوضوع املعرفة و احلقيقة بصفة عا ّمة.و ذلكل ميكننا أن نس تنتج
التصورات اجلديدة للمعرفة ّتصورا إببيس تولوجيا يمتثل يف العالقة من هجة بني العقل
من هذه ّ
و املفاهمي اجلديدة و من هجة أخرى بني التجربة و نظام التناسق يف شلكه الهنايئ فلتأييد
التجرييب للوقائع و النتاجئ رضوري يف فكر إينش تاين و من هنا ميكن لنا أن نتبني طبيعة
74

E. Kant, cité par Michel Paty dans, Einstein ; 1997, Les belles Lettres, Paris.
A. Einstein « induction et déduction en physique », article publié dans le Berlier Tageblatt du 25
décembre 1919 in Œuvres choisies, Paris, Edit du seuil, 1989, P. 99
75
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العقل و طبيعة الواقع و العالقة بيهنام يه احمل ّدد األسايس لنظام املعرفة و لنظام التجانس بني
الوقائع و العقل يقول إينش تاين يف هذا املعىن" إن لك املفاهمي حىت تكل اليت يه قريبة ّ
جدا
حرة " 76ذلكل إن مفهوم املوضوع الفزياييئ
من التجربة متثل من وهجة نظر منطقيّة إبداعات ّ
اذلي ّ
حيدده العقل إنطالقا من مهنج علمي حم ّدد يمتثل يف املهنج اإلس تنباطي املنطقي هو
املفهوم املراد صياغته .فالتعامل مع الواقع مبهنج جديد هو اذلي س يؤدي إىل نتاجئ و انتصارات
علم ّية تليب طموحات الفكر البرشي.
وللتق ّدم يف البحوث العلم ّية و حتقيق مثل هذه النتاجئ ّبني إينش تاين العيوب و النقائص يف
املنظومة املعرفيّة الالكس يكيّة و القدمية .لقد اس تفاد إينش تاين من األخطاء السابقة داخل
النظرايت العلم ّية و الفلسفيّة .لقد صاغ اكنط منوذجا معرفيا و كذكل هيوم و ماخ .س يطرت
ّ
هذه الامنذج ّعدة قرون لكن كيف استمثر إينش تاين هذه الامنذج املعرفيّة؟.
إذا اكن من املمكن إخضاع املبادئ القبل ّية ملنطق القبول أو الرفض للتجربة،حيث يؤكد
اينش تاين أنه ال ب ّد أن ّ
نتخىل عن النسق اذلي توخاه اكنط يف بناء النظام املعريف أو عىل
األقل أن نع ّدل فيه .فالتّصور اذلي بناه اكنط خيتلف عن تصور الفلسفة التجريبيّة اليت تؤمن
أنه من املمكن متيزي لك القضااي العلم ّية ،دون اس تثناء من خالل فكرة يكون اس تنتاجه من
التجربة .فالفلسفة التجريبيّة مل تلحظ اإلختالف الكبري املوجود بني القوانني الطبيعية اخلاصة
و مبادئ التجانس املعريف ،حبيث مل تكن تدرك بأن هذه املبادئ املتضمنة يف الطبيعة لها
وضع خمتلف اختالفا اتما عن القوانني الطبيعية من حيث البناء املنطقي للمعرفة .
A. Einstein, Œuvres choisies, v. 5, autobiographie, Op, cit ; p.97.
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وحلل هذا اإلشاكل املعريف –العلمي بىن اينش تاين رؤية جديدة للكون من خاللها نستشف
األبعاد الفلسفية وادلينية العميقة لهذا التصور اجلديد لوصف الواقع العلمي أو ما يسمى
ابملوضوع العلمي  .وهذا نس تكشفه من خالل النظرايت العلمية اليت حاول من خاللها
اينش تاين ان يقدم لنا وصفا للوقائع بأبسط التفسريات املمكنة .
لقد انتقد اينش تاين الامنذج املعرفية الالكس يكية ( اكنت أطروحات فلسفيّة أو علمية )
وخاصة المنوذج الالكس ييك الفزياييئ ( غالييل و نيوتن ) والمنوذج الفلسفي ( اكنط و ماخ )
77
ألن هذه
.تأثر اينش تاين ابلتصور الس بينوزي والهيويم وانتقد النسق الاكنطي واملايخ نظرا ّ
األطروحات ال تامتىش والرؤية اجلديدة للكون اليت اس توجبت طرح مفاهمي جديدة حول
يفرس من داخل الطبيعة "،فالنظام وترابط األفاكر كام
نظام الطبيعة .فنظام الطبيعة أصبح ّ
تقول تونيال  Tonnelatهو نفسه يامتثل مع نظام وترابط األش ياء". 78فالطبيعة أصبحت تفهم
وتقاس من داخلها وهذا ما أكد عليه اينش تاين بقوهل "إنين قريب من س بينوزا أكرث من قريب
من األنبياء ". 79ومن هذا املنطلق رفض اينش تاين املفهوم التقليدي للحمت ّية اليت تؤمن بفكرة
التعايل واستبدلها بفكرة الواقع ّية.
فنظريّة النسبية احملدودة ّأقرت مجموعة من املفاهمي اجلديدة حول القياسات والزمان والفضاء
،فاألطوال والفرتات الزمنية اليت نقيسها ليس لها صدق مطلق ،بل حتتوي عىل عنارص
عرضيّة ،أي عن مجموع إحداثيات  Système de coordonnéeابلقياس إىل مجموع
77

A .Einstein, Œuvres choisies .5, op, cit, p.90.
M .A. Tonnelat, Einstein : Les influences philosophiques, Colloque du centenaire collège de France le 6
– 7 juin 1979, Einstein 1879- 1955, Centre nationale de la recherche scientifique, Paris ,1980 .P.18.
79
A. Einstein, Lettre à Besso, le 6 janvier 1948, dans, Correspondance Einstein – Besso (Trad. Pierre
Speziali, Hermann ,1972.
78
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تفرس عىل أهنّ ا مناقضة ملبدأ ا ّلس ببيّة اذلي استبدهل اينش تاين
إحداثيات أخرى تكون ساكنة و ّ
مببدأ الواقع ّية ،حبيث يقول يف هذا املعىن "إن السؤال املتعلق اب ّلس ببيّة ال يعترب من املسائل
املركزيّة ،ولكن املسأةل األكرث أمه ّية تتعلّق ابلوجود الواقعي واملمتثل يف معرفة ما إذا اكنت
نظراي" .80لقد زاوجت نظريّة النسبية
توجد مقوةل ما لقوانني صارمة صاحلة للواقع املمتث ّل ّ
احملدودة بني الزمان و الفضاء حبيث أصبح الفصل بيهنام غري مقبول ويه نظرية ابألساس يف
السناميتياك ، Cinématiqueمبعىن أهنا نظريّة يف الزمان 81فقد مكن هذا الاكتشاف من
ّ
توحيد القوانني الطبيعية يف ظل نظرية واحدة قادرة عىل توحيد أكرث عدد ممكن من القوانني
وهذه املقوةل تؤكد فكرة اإلنسجام والتنامغ بني مقوالت الفكر وقوانني الطبيعة مبا تمتزي به من
جاملية وإبداع خارق .هذا س ّ
نتبني أصالته يف النسبيّة العامة ونظرية الكوانطا ونظرية احلقل
املوحد.
تطور أكرث يف نظريّة النسبيّة العا ّمة ،إذا وفقا لهذه النظريّة ال تؤدي احلركة
إن مفهوم القياس ّ
املنتظمة و املس تقمية وحدها بل أيضا احلركة املطردة إىل ّ
تغري العالقات القياس ّية من خالل
المتيزي بني احلركة املس تقمية و املنتظمة و احلركة املتسارعة.
التوصل إلهيا
لقد أدّت نظرية النسبية العامة إىل نتاجئ جعزت نظريّة النسبيّة احملدودة عن ّ
.فالرسعة ذات العجةل ترتبط بوجود قوى اجلاذب ّية  .فهذه النتاجئ العلم ّية أدّت إىل اإلقرار بأن
رشوط املعرفة مل تعد الرشوط اليت ّأقرها اكنط نظرا ألن مفهوم املعرفة تغري وخاصة مفهوم
املوضوع العلمي .و هذا ّ
التغري ارتبط ابلقراءة اجلديدة للواقع فضال عن أن املوضوع املتغري
Besso, Correspondance, Op, Cit, lettre, 172.
A. Einstein, Quatre conférences, Op, cit ;p.7.
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للمعرفة الفزيايئ ّية يفرتض مس بقا اختالف الرشوط املنطقيّة .و ّ
التغري ال حيصل إال من خالل
اإلتصال ابلواقع و ذلكل فالتجربة يه أيضا اليت حتدد مبادئ املعرفة .غري أن ّ
حصة هذه املبادئ
من منظور اكنطي ال تتوقف عىل احل م املس متد من التجارب املفردة وحدها و إمن ّا أيضا عىل
إماكن النسق املعريف كلك هذا هو معىن القبل ّية الاكنطي اذلي انتقده إينش تاين إذ يقول يف
هذا املعىن " ال ميكن أن حنافظ عىل النظام الاكنطي للمفاهمي و املعايري املاقبل ّية .82".
إن النظريّة العلم ّية ( النسبيّة واحلقل املو ّحد و الكوانطا ) عند إينش تاين ال تؤكّد أن ما اكن
يف املايض هو الصورة احلقيقيّة للواقع ،بل تؤكّد أن الصورة و الرؤية قد تغريت .فالعالقات
القياس ّية اجلديدة ( بناء الواقع اجلديد ال يقوم إالّ عىل قياسات ) ّ
تعرب عن يشء خمتلف حول
الواقع عن نسخ اليشء .فالصورة أو الرؤية اليت يصنعها العقل حول الواقع يه أمجل صورة
،ألنه يصنعها حمااكة لهذا الكون امجليل فلكّام توغّل الفكر أكرث يف التجريد لك ّما المس الصورة
احلقيقيّة للواقع وابلتايل المس امجلال كام فعل ذكل أفالطون.
لقد أثرت النظرايت العلميّة اإلنيش تانية تأثريا معيقا يف املبادئ األساس يّة لنظريّة املعرفة
النظرايت معوما قد انصب عىل العالقات واملقادير الفزيايئية اليت
،وحىت وإن اكن اهامتم هذه ّ
ميكن قياسها حفسب فإنه ينبغي التأكيد بأن هذه املسائل الفزيايئية جاءت مناقضة لبعض
املبادئ الفلسفيّة العا ّمة.
أدّت النظرايت العلم ّية ابلفعل إىل خلق صعوابت تقتيض مراجعة لك التصورات القدمية و
تمتثل هذه الصعوابت تـمتثل ّأوال  :يف أن نظرية النسبيّة احملدودة قد انزتعت من الزمان طابعه
A. Einstein, Œuvres choisies, v.5.p. 221
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يف كونه معل ّية غري قابةل لالنعاكس ،و أكدت عىل أنه من املمكن ّتصور اإلجتاه العكيس للتتابع
التصور جاء مناقضا للتصورات الفلسفيّة للزمن ( اكنط ) و
الزمين للحوادث .إن هذا ّ
للتصورات العلم ّية ( غالييل و نيوتن ) .
ّ
واثنيا  :الصعوابت اليت خلقهتا النسبيّة العا ّمة اليت قدمت تصورات جديدة ملفهوم الفضاء
،فهيي تؤكّد أن الهندسة اإلقليدية ال ميكن تطبيقها يف جمال عمل الفزيايء و علينا من هذا
املنطلق أن تدرك معق النتاجئ املرتتبة عىل هذه العبارة و ابلفعل مل تعد صفة القبلية للهندسة
اإلقليدية لها ماكنة .فقد تبينت نظرية النسبيّة العامة بنية الهندسات الالإقليدية إماكن قيام
أنساق تصوريّة مناقضة لبدهييات إقليدس اليت متزيت بوضوهحا بطريقة حدس ّية و لقد طور
رميان النظرية العا ّمة من ع ّدة جوانب بطريقة حتليل ّية تنطوي عىل أن الفضاء ذا السطح
خاصة كام دمع لوبتشفسيك النسبيّة احملدودة .
املس توي هو حاةل ّ
األول عىل فكرة الاعتقاد يف
إن هذا ّ
التصور لبنية العامل املتنامغة مبين ابألساس يف جانبه ّ
النظام املنطقي للعامل ،هذا الاعتقاد وراءه اعتقاد آخر ال يقل أمهية عنه يف فكر إينش تاين
هو الاعتقاد امليتافزييقي مبعىن اعتقاد يف هذا النظام .

 . IIIالرؤية امليتافزييقية للعامل يف فكر إينش تاين
عندما جيري احلديث عن إينش تاين فغالبا ما يكتفي ابلقول أن ّه اكن املؤلف العبقري للنظرايت
العا ّمة ( النسبيّة و الكونطا الضوء) و احلال أن ّه عندما تكتفي بإيضاح األمر كذكل ،ال يدرك
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دامئا أن قسام ج ّد همم من نتاجئه أمهل .ابلفعل إذا اكنت نظرية النسبيّة و الكونتات الضوء و
احلقل املو ّحد إحدى انتصارات الفزيايء األكرث أساس ية يف القرن العرشين ،فيجب أن ال
ننىس أبدا أن إينش تاين ق ّدم رؤية للكون ذات بعد ميتافزييقي تمكن وراءها أبعاد جامل ّية .ذكل
أن ّه توجد قرابة كبرية بني املعامالت الفزيايئية و الرؤية الفلسفية و امليتافزييقية للكون .
إن العالقة اليت ارتآها إينش تاين بني اإلنسان و العامل تقوم عىل معىن احلب فالطبيعة خلقت
حرا يف إرادته و هنا سيس تحرض
يف اإلنسان إرادة الزنوع حنوها لالكتشاف فاإلنسان ليس ّ
إينش تاين قوةل شوبهناور اذلي يقول " إن اإلنسان يس تطيع أن يفعل ما يشاء و لكن ال
83
يس تطيع أن يريد ما يشاء ".
إن ّأمه جتربة يف حياة اإلنسان ميكن أن يعيشها يف نظر إينش تاين تمكن يف التجربة اليت ميكن
لإلنسان أن يعيشها يف اكتشاف الطبيعة و يه جتربة خارقة بأبعادها الروحيّة و التجريبية
ألهنّ ا مغامرة يعيشها الفكر يف اكتشاف اإلبداع اإللهيي و التجربة الوحيدة اليت تصنع اإلنسان
مبعىن أهنّ ا تصنع منه اكئن ثقايف فهيي التجربة الوحيدة اليت تصنع لك اإلبداعات البرشيّة (
الفنون -العلوم )...و اذلي ال خيوض مثل هذه التجربة يف نظر إينش تاين يعيش أمعى و حاةل
من املوت 84ذلكل وجب عىل العامل أن يعيش حاةل من الت ّدين جتع ه قريب من هللا أو
الطبيعة .
إن فكرة اإلنسجام داخل نظام الطبيعة يه اليت أدّت إىل اكتشاف النظرايت العلم ّية
تأسست علهيا برؤيهتا العلمية والفلسفيّة ال تتعارض يف منطقها مع فكرة الس ببيّة
.فاملبادئ اليت ّ
A. Einstein, Œuvres choisies, v. 5. Op. Cit, P 55
A. Einstein, cité par J.M.vigoureux dans La Quête d’Einstein, Paris, Edit, Marketing, S.A. 2005.P.3.
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الكون ّية اليت يرتئهيا اينش تاين واليت آمن هبا هيوم يف منطقها ألشكويك واذلي قال عنه
عيل أكرث من املؤلفني اليذين ألفهام أرنست ماخ (املياكنياك
اينش تاين" قد اكن هل تأثري كبري ّ
ومعاجلة احلرارة)"، 85لقد بدا اينش تاين يف هذا املرشوع الفكري أكرث واقع ّية من أس تاذه ماخ
اذلي غلب عليه الطابع الوضعي يف مرشوعه الفكري واذلي وصفه اينش تاين بأنه صاحب
"نظرة طفول ّية للعامل".86
إن هذا املنطق يؤكد ّأن وراء هذا النظام الطبيعي توجد جاملية فهيا إبداع كبري نظرا
لالنسجام 87ادلاخيل اذلي تسري وفقه قوانني الطبيعة ،هذا اإلجعاب هبذا النظام جعل
اينش تاين يضعه موضع قداسة وعبادة ،يقول يف هذا املعىن "إن داينيت يف هذا اإلجعاب الكبري
جتاه هذا العقل املتعايل الالحمدود واليت تظهر يف أبسط التفاصيل اليت ندركها بعقولنا الضعيفة
والبس يطة.هذا اإلحساس القوي بوجود عقل قوي ومتعايل تظهر يف قابلية الكون للفهم وهذه
88
ي
ي
نش
تجسد يف هذا اللك
تاين
ا
عنه
يدافع
اذلي
العقل
هذا
إن
.
يه فكريت عن هللا "
ّ
تجسد إرادة عليا ال تتجاوز حدود املمكن الطبيعي وهو
الكوين بنظامه امجليل واملعقد وهنا ت ّ
ابلتايل يعيد أصل هذه اإلرادة العليا إىل الطبيعة يف ح ّد ذاهتا اليت حيمكها انسجام ميكن أن
نعرب عنه ابملعادالت الرايضية  .و من هنا نرى إينش تاين يقرتح يف مناس بات عديدة أن ّه اكن
85

M.Besso, Correspondance Einstein – Besso, Op, cit. Lettre 153.
A. Einstein, cite par M.A. Tonnelat, dans Einstein 1879 – 1955, Colloque du centenaire, OP, cit, P.14.
87
إن فكرة اإلنسجام تعني تجانس المادة في الكون وتمثل هذه الفكرة فرضية ما قبلية في فكر اينشتاين .وقد أسس
اينشتاين مشروعه الفكري على ثالث فرضيات أساسية )1:المادة تنتشر بشكل منتظم  ) 2الكون متناه  ) 3الكون ستاتيكي
 .وقد شكلت هذه الفرضيات األرضية الفكرية لمشروعه الفكري .
88
A. Einstein, cite par Barnett, in Einstein et l univers, Édit, Gallimard Paris ; 1951 .P.164.
86
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بتصور س بينوزا للكون 89اذلي يعتقد يف تناسق قوانني الطبيعة ،ذلكل اكن
شديد التأثر ّ
إينش تاين ينتقد فكرة اإلهل الشخيص و قد رأى أن أمه أس باب اخلالف بني العمل و ادلين
يعود إىل هذا اإلهل يقول إينش تاين يف هذا املعىن " يف تقديري إن فكرة هللا الشخيص يه
مفهوما أنرتبومورفيك ال ميكنين أن أتناولها مبحمل اجل ّد .إنين أشعر بأن ّه ال ميكنين أن أخت ّيل
إرادة أو صورة خارج اإلطار اإلنساين إن مفاهميي تقرتب من تـكل اليت قـال هبا س بينوزا إنين
معجب جبمـال هذه البسـاطة املنطقية اليت أعتقـد فهيا يف كيفيّـة صنـع هذا النظـام والتناسق
90
"...
لقد ّركزت النظرايت العلم ّية عند إينش تاين خطاابهتا حول موضوع الفضاء و الزمان و يه
املشلكة األساس ّية و األكرث تعقيد اليت يواهجها العمل إىل اليوم و ّقصة الرتابط بيهنام يه اليت
أدّت إىل هذه اإلكتشافات العلميّة الها ّمة.لقد حتدث إينش تاين عن مفهوم النظام املرجعي و
هو ليس شيئا آخر سوى وجود جسم يف وضع ما ابلنس بة إىل جسم آخر يف الفضاء .و
مرر هذا التعريف ملفهويم الفضاء و الزمان يعود أساسه إىل
صعوبة هذا املسار الفكري اذلي ّ
األصل اجلوهري للطبيعة اذلي قام عىل مبدأ الوحدة .حبيث اكن إينش تاين مييل إىل الاعتقاد
بأن قوانني الطبيعة منظمة بطريقة حممكة و أن هللا اكن مبدعا يف هذا التنظمي .ذلكل اكن
منطق الس ببيّة هو اذلي حي م نظام الكون .و ابإلشارة إىل مسأةل حريّة هللا يف خلق عامل من
اختياره اكن إينش تاين متأثر بس بينوزا ،فقد اكن هذا األخري ينظر إىل أن األجسام يف العامل

A. Einstein, Œuvre choisies, v.5.Op, Cit. p.246.
A. Einstein, cité dans l’œuvre de B.Hoffman, in, Histoire d’une grande idée de la relativité, Op Cit.p. 107
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الفزياييئ عىل أهنّ ا من عالمات هللا يف خملوقاته كام يقول س بينوزا يف هذا املعىن " أن نرى
91
األش ياء متضمنة يف النظام و القوانني األزل ّية أي يف هللا "
اعتقد إينش تاين ّأن دليه برهاان منطقيّا جحّة عىل ّأن هللا موجود  ،و ألن هللا ميثل وحدة مع
اخلاص ال يوجد إالّ ابلنس بة إليه
الكون الفزياييئ فقد اكن هذا مبثابة برهان عىل ّأن كوننا ّ
،حبيث ليس هلل خيار يف هذه القضية و هذه مسأةل لها جذور ثقافيّة و دينيّة حبيث أن هللا
كام يقول إينش تاين " ال يلعب الرند " 92حبيث نالحظ هنا أن إينش تاين متأثر ابلثقافة
الكبال ّية 93مبعىن ابدلاينة الهيوديّة إذ يقول يف كتابه "كيف أرى العامل" إن التقليد الهيودي
يتضمن شيئا آخر،شيئا جيد تفسريه ّالرائع يف عدد من املزامري حيث نطالع نوعا من الفرح و
الانهبار و النشوة أمام جامل العـامل و جاللـه و هذا هو الشعور اذلي يس متد منه البحث
العلمي غذاءه الرويح ". 94
إن هذه الصورة اليت رمسها إينش تاين للكون جعلت منه كوان قابال للفهم وأن ّه يشلك نظاما
تفسرياي منغلق و اتما و ّأن لك يشء فيه قد رمس بطريقة ابرعة و بأن هللا قد أدّى هممته و
ّ
جتسد مقّة اإلبداع حبيث جند أصولها يف الفلسفة
اس تقال ليس مبعىن التعايل و إمنا يه فكرة ّ
رس أو مغوض يف نظامه و هذا يؤدي إىل اإلقرار بأننا لس نا
اليواننية .ذلكل مل يبق هناك أي ّ
يف حاجة إىل مراقبة العامل فعال ليك نمتكن من فهمه ،فلك يشء انجت عن رضورة منطقيّة
،مبعىن أن حقيقة العامل ميكن أن نس تنتجها ابلعقل .وقد كتب اينش تاين يقول يف هذا املعىن
91

ذكر في كتاب " وول ديورانت" ،قصّة الحضارة  ،دار الجيل  ،بيروت  ،ص143 :
A. Einstein, cité in, Créateur et rebelle, par B.Hoffman, op, cit, P .67.
93
الثقافة الكبالية مستمدة من الفكر الصوفي اليهودي القديم الذي يعود في أسسه الميتافيزيقية إلى كتابات أحبار اليهود
القدامى .
94
A. Einstein, Comment je voix le monde, Édit Flammarion ; Paris, 1974, P.6.
92

Page
66

المخاطبات العدد ISSN : 1737-6432 40

AL-MUKHATABAT JOURNAL N° 04 ANNEE 2012

"أعتقد أنه من واحض القول أن الفكر اجملرد يس تطيع اإلمساك ابحلقيقة كام حمل األقدمون
بذكل وأننا نس تطيع أن نكتشف بواسطة البىن الرايضية املفاهمي اجملردة و القوانني اليت تربط
95
بعضها ببعض واليت تقدم املفاتيح لفهم الظاهرة الطبيعية "
يؤكد هذا القول فكرة أن العامل عقالين وقابل للفهم يف آن واحد و يعرب هذا عن مبدأ السبب
الاكيف اذلي يقول بأن األش ياء يف الكون كام يه لسبب ما .ففكرة الاعتقاد بأن العامل
عقالين مرتبطة أساسا بفكرة أن العامل منظم ،فاحلوادث بوجه عام ال حتدث دون تنظمي
مس بق ،بل إن مبدأ التناسق هو املبدأ األول لهذا النظام .هذا الارتباط املتبادل بني
احلوادث هو مصدر فكرتنا عن معقولية الواقع يف فكر اينش تاين وهو أساس اإلكتشافات
العلمية .ويف هذا املعىن يوجد مفهوم احلمت ّية القريب صةل ابلس ببيّة واحلمتية يف شلكها احلديث
تتضمن املعىن التايل:إن حاةل العامل يف حلظة معينة تكفي لتحديد حالته يف حلظة الحقة ،فإذا
ما اكن العامل حمتيا بلك رصامة اكنت حوادثه لكها رهينة جدول سبب و نتيجة حبيث يكون
املايض واملس تقبل متضمنان يف احلارض ،مبعىن أن املعلومات الالزمة لتكوين صورة احلاالت
املاضية واملس تقبلية للكون متضمنة يف حالته الراهنة.فالتنبؤ حاةل راهنة يعيشها الفكر
ويس تقرئ من خاللها األحداث .فهذه األحداث برجمت مضن نسق اترخيي ميكن اس تقراؤها
تدرجييا بواسطة آةل العقل اذلي يكتشف الطبيعة . 96وهكذا يصبح الكون من منظور
اينش تاين آةل تتبع بلك إذعان مسلاك من التغريات ،س بق وإن ضبط منذ البداية ،إذ يش هبه
ابلساعة الضخمة اليت صنعت وضبطت وبدأت تعمل .
A. Einstein, Œuvres choisies 5, Op.cit.p.87.
A. Einstein Infeld, L’évolution des idées en physique, Op, cit ; P.7.
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ولكن ماذا يقصد اينش تاين بفكرة أن العامل قابل للفهم ؟
إننا يف هذا اإلطار ملزمون مبفهوم فهم الطبيعة يف إطار ما تسمح به النظرية العلمية.لقد أكد
اينش تاين أن أمه ما يطمح هل رجل العمل هو تكوين صورة متاكمةل حول الطبيعة ،ميكن أن
نعرب عهنا ابالس تدالل املنطقي والاس تقراء احلديس اذلي يتطور تدرجييا ،ويش به اينش تاين
هذه الصورة ابلرجل اذلي يتسلق اجلبل ويكتشف الطبيعة فلكام صعد إىل أعىل لكام تبني هل
املشهد بأكرث وضوحا 97وابلتايل ميكن أن نكتشف الرتابط والتناسق يف عنارصها شيئا فشيئا
.وقد عرب اينش تاين عن ذكل بأنه شعور رائع عندما نكتشف هذا الرتابط والتناسق بني
عنارص الطبيعة .فاحلجة النظرية الرئيس ية اليت يربزها اينش تاين يف دفاعه عن وجود هللا
اكنت تمتثل يف بنية العامل العقالنية .فامي أن العامل آةل رائعة ،فإنه يفرتض وجود عقل خارق
.لكن إذا كنا ال نس تطيع أن نتصور العامل بدون هللا ،فإننا أيضا ،ومن منظور اينش تاين ،ال
نس تطيع أن نتصور هللا بدون العامل .إن هللا رسمدي وخادل ،والعامل كذكل .واملهندس
الرسمدي خيلق عىل ادلوام ،و ما العامل إال اإلشعاع األبدي املنبثق عنه .وقوانني الوجود اليت
صاغها هللا وأعطاان ّإايها اثبتة ال تتحول .ومن هذا املنظور يؤكد اينش تاين فكرة أن العامل
قابل للفهم،ومن هذا املنطلق يدافع عن فكرة احلمتية.
يف اعتقادان مثلت فكرة النظام األرضية الصلبة واألساس ية يف فكر ألبار اينش تاين .فقد
شلكت العمود الفقري يف رؤيته للكون .فهذه الرؤية بأبعادها الفلسفية والعلمية وامليتافزييقية
خلقت أفقا فكراي هاما مبا فيه من جدال جعلت العقل البرشي حيمل بتحقيق طموحات تعرب
A .Einstein, La relativité; Op, cit, Préface.
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عن إرادة وقدرة عىل التطور من خالل إماكنية اكتشاف نظرية كونية قادرة عىل فهم أرسار
. الكون
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