
هل الكون املتعدد موجود حقا؟(*) 
مازال البرهان على وجود أكوان متوازية مختلفة 
جذريا عن كوننا مسألة تقع خارج مجال العلم. 

<R .F .G. إليس> 
  

باختصار 
  فــي تــسعينات الــقرن املــنصرم ، قــفزت فــكرة األكــوان املــتوازيــة مــن قــصص 
الـــخيال الـــعلمي إلـــى املـــجالت الـــعلمية. فـــكثير مـــن الـــعلماء يـــدعـــي أن ثـــمة 
مــاليــني مــن أكــوان أخــرى، لــكل مــنها قــوانــينه الــفيزيــائــية الــخاصــة بــه، وتــقع 
 .multiverse هــذه األكــوان وراء أفق رؤيــتنا وتــعرف بــاســم الــكون املــتعدد
وتـكمن املـشكلة فـي عـدم قـدرة أي مـن األرصـاد املـمكنة عـلى رؤيـة تـلك األكـوان 
األخـرى، والـحجج عـلى وجـودهـا غـير مـباشـرة فـي أفـضل األحـوال. وحـتى لـو 

كان الكون املتعدد موجودا، فإنه لن يفسر األسرار العميقة للطبيعة. 
  
  

فـي الـعقد املـاضـي، أسـر ادعـاء غـريـب ألـباب الـكوسـمولـوجـيني: إن الـكون املـتمدد الـذي نـراه حـولـنا 
لـيس الـوحـيـد، وإن بـاليـني أخـرى مـن األكـوان مـوجــودة هـي أيـضا. ال يـوجـد كـون وحـيد بـل كـون 
فـه <B. گـريـن>  مـتعدد. وفـي مـقاالت نشـرتـها مجـلـة سـايـنتفيك أمـريـكان، وكـتٌب مـثل آخــر كـتاب ألّـَ
بــعنـوان «الــحقيقة الــخفية (1)»، تحــدث عــلماء كــبار عــن ثــورة تــفوق ثــورة كــوپــرنــيك(2). إن كــوكــبنا 
مـن وجـهة الـنظر هـذه لـيس مجـرد واحـد مـن بـني كـثير مـن الـكواكـب فحسـب بـل إن الـكون كـله شـيء 
تــافــه فــي املــقياس الــكونــي لــألشــياء، فــهو لــيس ســوى واحــد فــقط مــن عــدد ال يــحصى مــن األكــوان، 

لكل منها سماته التي تميزه من غيره. 
  

لـــكلمة الـــكون املـــتعدد multiverse مـــعان مـــختلفة. فـــفي اســـتطاعـــة الـــفلكيني رؤيـــة أشـــياء تـــبعد 
عـنهم قـرابـة 42 بـليون سـنة ضـوئـية وهـي أفق رؤيـتهم الـكوسـمولـوجـية، ولـكن مـا مـن سـبب يـدعـو 
إلـى الـظن بـأن الـكون يـتوقـف عـندهـا. فـقد يـوجـد بـعد هـذه املـسافـة كـثير - بـل عـدد غـير مـنته - مـن 
املـناطق الشـبيهة بـاملـنطقة الـتي نـراهـا. ومـع أن لـكل مـنها تـوزعـا ابـتدائـيا لـلمادة يـميزهـا مـن غـيرهـا، 
فــإن الــقوانــني الــفيزيــائــية الــتي تــحكمها واحــدة. هــذا وإن جــميع الــكوســمولــوجــيني تــقريــبا (وأنــا 
مـنهم) يـقبلون بهـذا الـنمط مـن الـكون املـتعدد الـذي يـصفه <M. تـكمارك> بـأنـه مـن املسـتوى 1(3). 
بــيد أن بــعضهم يــذهــب إلــى أبــعد مــن ذلــك، إذ يــقترح أنــواعــا مــغايــرة تــمامــا مــن األكــوان تــحكمها 
قـوانـني فـيزيـائـية مـختلفة، ولـها تـواريـخ مـختلفة وربـما لـكل مـنها أبـعاد مـكانـية مـختلفة. ومـع أن 
مــعظمها ال حــياة فــيه، فــقد يــضج بــعضها اآلخــر بــالــحياة. ومــن الــدعــاة الــرئــيسيني للمســتوى 2(4) 
لـلكون املـتعدد <A. فـيلنكن>، الـذي يـرسـم صـورة مـثيرة ملجـموعـة غـير مـنتهية مـن األكـوان مـع عـدد 
غـير مـنته مـن املجـرات وعـدد غـير مـنته مـن الـكواكـب وعـدد غـير مـنته مـن الـناس الـذيـن يـنتمي إلـيهم 

قارىء/ قارئة هذه املجلة. 
  

لـقد قـدمـت ادعـاءات مـشابـهة مـنذ الـعصور الـقديـمة مـن قـبل ثـقافـات كـثيرة. ولـكن الجـديـد هـو الـتأكـيد 
أن الــكون املــتعدد نــظريــة عــلمية، مــع كــل مــا يــقتضيه ذلــك مــن كــونــها دقــيقة ريــاضــياتــيا(5) وقــابــلة 
لــالخــتبار تجــريــبيا(6). إنــني مــتشكك فــي هــذا الــزعــم، وال أعــتقد أنــه تــم إثــبات وجــود تــلك األكــوان 



األخـرى أو أنـه قـد يـحصل يـومـا مـا. إال أنـه بـقدر مـا يـقوم مؤيـدو الـكون املـتعدد بـتوسـيع مـفاهـيمنا 
للحقيقة الفيزيائية، فإنهم يعيدون ضمنا تعريف ما يعنيه «الِعلم». 

  
فوق األفق(**) 

  
يـقدم املـنتمون إلـى هـذا املـفهوم الـواسـع لـلكون املـتعدد اقـتراحـات مـتنوعـة تتعلق بـالـكيفية الـتي قـد 
تــكون تــكاثــرت بــها هــذه األكــوان وبــاألمــكنة الــتي قــد تــشغلها. قــد تــكون مــوجـــودة فــي بــقاع مــن 
 chaotic الــفضاء بــعيدة جــدا عــن مــوقــعنا، وهــذا مــا تــوصـــل إلــيه نــموذج التضخــم الــشواشــي
inflation model الـــــــذي أنجـــــــزه <H .A. كـــــــوت> و<A. لـــــــنـد> وآخـــــــرون [انـــــــظـر: «الـــــــكون 
التضخــمي املتجــدد ذاتــيا»،مجــلة الــعلوم، الــعددان 8/9 (1995)، صــفحة 24]. قــد تــكون نــشأت 
 J> فـي عـصور مـختلفة مـن الـزمـن، وهـذا مـا نـصَّ عـليه نـموذج الـكون الـدوري(7) الـــــذي اقـتــرحــــــه
P.. ســـــتايــنهـــارت> و<N. تـــوروك>(8). وقــــــد تــكــــون فـــي فــــضــــائــنــــا نــفســـه، ولــكــــن فـــي 
فــــــرع مـخـتـــلـــــف مـــــن دالــة املـوجـة الـكمومـية quantum wave function، وهــذا مـا دافــع 
عـــنـــه <D. دوتـــش> [انـــظــر: «الـــفيزيـــاء الـــكمومـــية لـــلسفر فـــي الـــزمـــن»،مجـــلة الـــعلوم، الـــعددان 
11/12 (1996)، صــفحة 42]. وربّــما ال يــكون لــها مــوقــع لــكونــها مــنفصلة كــليا عــن زمــكانــنا(9)، 
وهــذا مــا اقــترحــه <تــكمارك> و <D. ســكيام> [انــظر: «أكــوان مــتكافــئة»،مجــلة الــعلوم، الــعددان 

11/12 (2003)، صفحة 4]. 
  

 !
  

إن أكـثر الـخيارات قـبوال عـلى نـطاق واسـع هـو نـموذج التضخـم الـشواشـي، لـذا سـأركـز عـليه. ومـع 
ذلــك، فــإن أغــلب مــالحــظاتــي تنطبق كــذلــك عــلى جــميع الــخيارات األخــرى. الــفكرة هــي أن الــفضاء 
بــمعناه الــواســع، هــو خــالء يــتمدد إلــى األبــد، ويــرافق هــذا الــتمدد آثــار كــمومــية تــولــد بــاســتمرار 
أكـــوانـــاً جـــديـــدة كـــالـــطفل الـــذي يـــذر فـــقاقـــيع الـــصابـــون فـــي الـــهواء. يـــعود مـــفهوم التضخـــم إلـــى 
الـــثمانـــينات مـــن الـــقرن العشـــريـــن، وقـــد درســـه الـــفيزيـــائـــيون بـــالـــتفصيل، مـــعتمديـــن عـــلى أشـــمل 
نــظريــاتــهم فــي الــطبيعة: نــظريــة األوتــارstring theory (10). تــسمح نــظريــة األوتــار بــأن تــبدو 
الـفقاقـيع مـختلفة جـدا بـعضها عـن بـعض. وفـي الـحقيقة، ال تـبدأ كـل مـنها حـياتـها بـتوزع عـشوائـي 



لـــلمادة فحســـب، بـــل أيـــضا بـــأنـــواع عـــشوائـــية مـــن املـــادة. يـــحتوي عـــاملـــنا عـــلى جـــسيمات مـــثل 
اإللـكترونـات والـكواركـات(11) تـتفاعـل فـيما بـينها بـتأثـير قـوى مـثل الـقوة الكهـرطـيسية؛ أمـا األكـوان 
األخــــرى، فــــقد تــــكون لــــها أنــــواع مــــختلفة مــــن الــــجسيمات والــــقوى - أي الــــتي تــــحكمها قــــوانــــني 
فـيزيـائـية محـلية مـغايـرة. وتـعرف املجـموعـة الـكامـلة مـن الـقوانـني املحـلية بـاسـم املشهـد الـطبيعي 
landscape. وهــو مشهــد ضخــم فــي بــعض تــوصــيفات نــظريــة األوتــار، يــضمن وجــود قــدر هــائــل 

من األكوان املتنوعة. 
  
  

[أخطار االستقراء الخارجي] 
ما الذي يوجد وراء أفق رؤيتنا؟(***) 

  حـني يحـدق الـفلكيون فـي الـكون، فـإن مـدى رؤيـتهم تـمتد مـسافـة 42 بـليون سـنة ضـوئـية 
تـــقريـــبا، وهـــو مـــدى أفق رؤيـــتنا الـــذي يـــمثل املـــسافـــة الـــتي قـــطعها الـــضوء مـــنذ االنـــفجار 
األعــظم (ويــمثل أيــضا مــقدار تــمدد حجــم الــكون مــنذ حــدوث هــذا االنــفجار). وبــافــتراض أن 
الــــــفضاء ال يــــــتوقــــــف عــــــند هــــــذا الحــــــد، وأنــــــه قــــــد يــــــكون المــــــتناهــــــيا فــــــي الــــــكبر، يــــــطرح 

الكوسمولوجيون تخمينات علمية ملا قد تكون عليه بقية الفضاء. 
  

 !

  كــون مــتعدد مــن املســتوى 1: مــعقول ألول وهــلة. إن أقــرب فــرضــية تخــطر بــالــبال هــي أن 
حجـــم فـــضائـــنا يـــمثل عـــينة مـــن الـــكون كـــّله. والـــكائـــنات الـــغريـــبة «عـــنا والـــبعيدة»، تـــرى 
حـجومـا مـختلفة، لـكنها جـميعا تـبدو أسـاسـا مـتشابـهة، مـاعـدا تـغيرات عـشوائـية فـي تـوزع 
املـــادة. وهـــذه املـــناطق جـــميعها، املـــرئـــية مـــنها وغـــير املـــرئـــية، تـــكوّن نـــمطا أســـاســـيا لـــكون 

متعدد. 
  



 !
  كـون مـتعدد مـن املسـتوى 2: مـشكوك فـيه. يـذهـب كـثير مـن الـكوسـمولـوجـيني شـوطـا أبـعد 
إذ يــتصورون أن األشــياء الــبعيدة جــدا عــنا تظهــر بمظهــر مــختلف تــمامــا عــما نــراه. وربــما 
يـــكون جـــوارنـــا environs إحـــدى فـــقاقـــيع عـــديـــدة عـــائـــمة فـــي خـــلفية خـــاويـــة. وتـــختلف 
الـقوانـني الـفيزيـائـية مـن فـقاعـة إلـى أخـرى، وهـذا يؤدي إلـى تـنوع مـن الـنتائـج يـكاد ال يـمكن 
إدراكـه. وقـد تـكون الـفقاقـيع األخـرى مسـتحيلة الـرصـد، ولـو مـن حـيث املـبدأ. إن كـاتـب هـذه 

املقالة، وغيره من املتشككني، يشعرون بالريبة حيال هذا النمط من الكون املتعدد. 
  

 !



  
  

كـثير مـن الـفيزيـائـيني الـذيـن يتحـدثـون عـن الـكون املـتعدد، وبـخاصـة املـدافـعني عـن مشهـد األوتـار، ال 
يهـتمون بـاألكـوان املـتوازيـة(12) فـي حـد ذاتـها؛ فـاالعـتراضـات عـلى الـكون املـتعدد كـمفهوم أمـر غـير 
ذي بـال بـالنسـبة إلـيهم. فـنظريـاتـهم تـحيا أو تـموت بـناء عـلى اتـساقـها الـداخـلي وعـلى الـتجارب 
املــختبريــة املــأمــولــة؛ وهــم يــقبلون بــوجــود كــون مــتعدد كــإطــار فــي نــظريــاتــهم غــير مهــتمني بــكيفية 

نشوئه - ألن هذا املوضوع يعني الكوسمولوجيني. 
  

فـاملـسألـة األسـاسـية فـي جـميع فـرضـيات الـكون املـتعدد بـالنسـبة إلـى الـكوسـمولـوجـيني هـي وجـود 
أفق مـرئـي كـونـي(13). إن األفق هـو الحـد الـذي ال نسـتطيع الـرؤيـة بـعده، ألن اإلشـارات الـتي تـأتـينا 
مـــن بـــدايـــة الـــكون بســـرعـــة الـــضوء (املـــنتهية)(14) لـــم يـــتوفـــر لـــها الـــوقـــت الـــكافـــي لـــتصل إلـــينا مـــن 
مـــصادرهـــا األبـــعد عـــنا. وتـــقع جـــميع األكـــوان املـــتوازيـــة خـــارج أفـــقنا وتـــظل خـــارج مـــجال رؤيـــتنا، 
بـصرف الـنظر عـن الـتطورات الـتقانـية. وفـي الـواقـع، فـإن هـذه األكـوان بـعيدة إلـى حـد يسـتحيل مـعه 
أن يــكون لــها أي تــأثــير فــي كــونــنا. ولهــذا ال يــمكن إثــبات صــحة أي مــن دعــاوى املتحــمسني لــلكون 

املتعدد مباشرة. 
  

ويـخبرنـا هؤالء املؤيـدون أنـه بـإمـكانـنا التحـدث بخـطوط عـريـضة عـما يحـدث عـلى مـسافـة أكـبر مـن 
أفـقنا الـكونـي بـ 1000 مـرة و10100 مـرة و 101.000.000 مـرة، النـهايـة infinity - انـطالقـا 
مـن بـيانـات نـحصل عـليها ضـمن األفق. إنـه اسـتقراء خـارجـي extrapolation غـريـب الـنوع. فـقد 
ينغلق الــكون عــلى مــقياس كــبير جــدا، وعــندئــذ ال وجــود هــناك لــالنــهايــة. وربــما تــنتهي كــل املــادة 
الــكونــية فــي مــكان مــا، وعــندئــذ يــوجــد فــضاء خــال وإلــى األبــد بــعد ذلــك املــكان. وربــما يــبلغ املــكان 
والــزمــان نــهايــتيهما فــي مــنطقة تــفرُّدsingularity (15) تحــد الــكون. ونــحن ال نــعلم بــبساطــة مــا 

يحدث في الواقع ألننا ال نمتلك معلومات عن تلك املناطق ولن نمتلكها أبدا. 
  

سبع حجج مدعاة للتساؤل(****) 
  

مـــعظم مؤيـــدي نـــظريـــة الـــكون املـــتعدد عـــلماء مـــتبصرون يـــعرفـــون تـــمامـــا هـــذه املـــشكلة، بـــيد أنـــهم 
يـــظنون أنـــه مـــازال بـــمقدورنـــا تـــقديـــم تخـــمينات عـــلمية رصـــينة عـــما يجـــري هـــناك. ويـــمكن تـــقسيم 

حججهم إلى سبعة أنماط واسعة يعاني كل منها علة ما. 
  

ال وجــود لــنهايــة الــكون. قــّل مــن يــجادل فــي أن الــفضاء يــمتد إلــى خــارج أفــقنا الــكونــي، وأن ثــمة 
مـــناطق كـــثيرة أخـــرى تـــقع خـــارج حـــدود رؤيـــتنا. فـــإذا وجـــد هـــذا الـــنمط املحـــدود لـــلكون املـــتعدد، 
فـبمقدورنـا أن نسـتقرئ خـارجـيا(16) مـا نـراه لـنرى بـقاعـا خـارج األفق، مـع ارتـياب(17) مـتزايـد فـيما 
يتعلق بـــالـــبقاع الـــتي تـــقع عـــلى مـــسافـــات أبـــعد. وعـــندئـــذ يـــصبح مـــن السهـــل تـــخيل أنـــماط أكـــثر 
تـفصيال لـلتغير فـي تـلك الـبقاع، بـما فـي ذلـك الـفيزيـاء الـبديـلة الـتي تـحكم الـبقاع الـتي ال يـمكننا 
رؤيـتها. ولـكن الـعلة فـي هـذا الـنمط مـن االسـتقراء الـخارجـي، مـن املـعلوم إلـى املـجهول، هـي أنـه مـا 
مـــن أحـــد يـــمكنه إثـــبات أنـــك عـــلى خـــطأ. فـــكيف يـــمكن لـــلعلماء أن يـــقرروا أن صـــورة بـــقعة ال يـــمكن 
رصــدهــا مــن الــزمــكان هــي اســتقراء خــارجــي مــقبول أو غــير مــقبول ملــا نــراه؟ هــل يــمكن أن تــكون 
ألكــوان أخــرى تــوزعــات ابــتدائــية مــختلفة لــلمادة، أو هــل يــمكن أن تــكون لــها أيــضا قــيم مــختلفة 



لـلثوابـت الـفيزيـائـية األسـاسـية كـتلك الـتي تحـدد شـروط الـقوى الـنوويـة؟ يـمكنك الـقبول بـأي مـنهما 
بناء على ما تفترضه. 

  
تــتنبأ الــفيزيــاء املــعروفــة بــبقاع أخــرى. تــتنبأ الــنظريــات املــوحــدة املــقترحــة بــكيانــات مــثل الــحقول 
السُـــــلَّمية scalar fields، وهـــي حـــقول مـــفترضـــة شـــبيهة بـــالـــحقول األخـــرى الـــتي تـــمأل الـــفضاء 
كـالـحقل املـغنطيسي. يـقع عـلى مـثل هـذه الـحقول إحـداث التضخـم الـكونـي وتـولـيد أكـوان ال حـصر 
لــــها ad infinitum. تــــقوم هــــذه الــــنظريــــات عــــلى أســــاس جــــيد نــــظريــــا، ولــــكن طــــبيعة الــــحقول 
املــفترضــة مــجهولــة، ولــم يــكن بــمقدور التجــريــبيني حــتى اآلن إثــبات وجــودهــا، نــاهــيك عــن قــياس 
خـواصـها املـفترضـة. واألهـم لـم يـثبت الـفيزيـائـيون أنـه يـمكن لـديـنامـيك dynamics هـذه الـحقول 

أن يولد قوانني فيزيائية مختلفة لتعمل في عالم فقاقيع مختلف. 
  

إن الـنظريـة الـتي تـتنبأ بـعدد غـير مـنته مـن األكـوان تـجتاز اخـتبارا رصـديـا أسـاسـيا. يُظهـر إشـعاع 
الخـلفية الـكونـي املـيكروي املـوجـة(18) كـيف كـان يـبدو الـكون فـي نـهايـة حـقبة تـمدده املـبكرة الـحارة. 
وتــوحــي األنــماط فــيه أن كــونــنا مَــّر فــعال بــمرحــلة تضخــم. ولــكن ال تســتمر جــميع أنــماط التضخــم 
إلــى األبــد، لــتولــد عــددا غــير مــنته مــن أكــوان الــفقاقــيع(19). هــذا وال تــميز األرصــاد نــمط التضخــم 
املـطلوب مـن بـني أنـماط أخـرى. حـتى إن بـعض الـكوسـمولـوجـيني، مـثل <سـتايـنهارت> يـحاجـون 
فـي أن التضخـم األبـدي ربـما أدى إلـى أنـماط إلشـعاع الخـلفية مـختلفة عـما نـراه(20). ولـكن <لـند> 
وآخـريـن ال يـوافـقون عـلى هـذا الـرأي. تـرى مـن هـو الـذي عـلى حق؟ هـذا يـتوقـف عـلى مـا تـفترضـه 

فيما يتعلق بفيزياء الحقل التضخمي. 
  

الـثوابـت األسـاسـية منسجـمة جـيدا مـع الـحياة. ثـمة حـقيقة الفـتة لـلنظر تتعلق بـكونـنا، مـفادهـا أن 
لـلثوابـت الـفيزيـائـية الـقيم املـطلوبـة بـالـضبط ملـالءمـة الـبنى املـعقدة، بـما فـي ذلـك الـكائـنات الـحية. 
ويــرى <S. وايــنبرگ> و<M. ريــز> و<L. ســسكند> وآخــرون فــي وجــود هــذه األكــوان املــتعددة 
الــغريــبة(21) تــفسيرا أنــيقا لهــذا الــتطابق الــظاهــر. فــلو تــحققت جــميع الــقيم املــمكنة فــي مجــموعــة 
كــبيرة بــما فــيه الــكفايــة مــن األكــوان، فــالبــد عــندئــذ أن يتحقق فــي مــكان مــن بــينها مــا هــو صــالــح 
لـلحياة فـيه. وقـد طبق هـذا الـنوع مـن املـحاكـمة، بـوجـه خـاص، عـلى تـفسير كـثافـة الـطاقـة املـعتمة 
الــتي تُســّرع تــمدد الــكون فــي أيــامــنا. وإنــي أتفق مــع فــكرة أن الــكون املــتعدد تــفسير ســليم مــمكن 
لــقيمة هــذه الــكثافــة؛ وقــد يــكون الــخيار الــوحــيد املســتند إلــى أســاس عــلمي املــتوفــر لــديــنا حــالــيا. 
ولـكن ال أمـل لـنا فـي اخـتباره عـن طـريق الـرصـد. أضـف إلـى ذلـك أن مـعظم التحـليالت لهـذا املـوضـوع 
تــفترض أن املــعادالت األســاســية فــي الــفيزيــاء هــي نــفسها فــي كــل مــكان، وال يــتغير فــيها ســوى 

الثوابت - لكن إذا اتخذنا موقفا جديا من الكون املتعدد، فال يتطلب األمر أن يكون كذلك(22). 
  

[طاقة معتمة والكون املتعدد] 
هل القفاز مناسب؟(*****) 

  غـالـبا مـا يـذكـر مؤيـدو كـون مـتعدد، كـدلـيل عـلى وجـوده كـثافـة الـطاقـة املـعتمة 
الــتي تــهيمن عــلى كــونــنا. وتــزود ســيرورة التضخــم األبــديــة كــل كــون فــي كــون 
مــتعدد بــكثافــة عــشوائــية لــلطاقــة املــعتمة. وثــمة عــدد صــغير نســبيا مــن األكــوان 
قـيمة كـثافـة الـطاقـة املـعتمة فـيها مـنخفضة وقـد تـصل إلـى الـصفر؛ لـكنها تـأخـذ 



قـيما أعـلى فـي مـعظم األكـوان (املـنطقة الـزرقـاء). بـيد أن تـوفـر قـدر كـبير جـدا مـن 
الـطاقـة املـعتمة يـمزق الـبنى املـعقدة الـالزمـة السـتدامـة الـحياة (املـنطقة الحـمراء). 
لــذا يــتعني عــلى مــعظم األكــوان الــصالــحة لــوجــود حــياة عــليها أن تــنعم بــكثافــة 
مــعتدلــة لــلطاقــة املــعتمة (ذروة املــنطقة املــتداخــلة األلــوان) – يــا لــلغرابــة! وكــونــنا 
واحــد مــنها. ومــع ذلــك، فــإن املــتشككني فــي وجــود كــون مــتعدد يــقولــون إن هــذه 
مــحاكــمة دائــريــة، ال تــصح إال إذا افــترضــنا مــنذ الــبدايــة وجــود كــون مــتعدد. إنــه 

اختبار لالتساق املنطقي وليس برهانا. 

 !
  
  

الــثوابــت األســاســية تــالئــم تنبؤات الــكون املــتعدد. وهــذه الــحجة تــصقل ســابــقتها، إذ تــفترض أن 
الـكون لـيس أكـثر مـالءمـة لـلحياة مـما يـجب أن يـكون عـليه بـدقـة. لـقد قـيّم املؤيـدون احـتماالت قـيم 
مــختلفة لــكثافــة الــطاقــة املــعتمة. كــلما ازدادت قــيمتها ازداد احــتمالــها، وكــلما ازدادت فــي الــوقــت 
نـفسه عـدائـية الـكون لـلحياة فـيه. يـجب أن تـقع الـقيمة الـتي نـرصـدهـا تـمامـا عـلى الخـط الـفاصـل 
بــني قــابــلية الــعيش وعــدم قــابــليته، وتــبدو أنــها كــذلــك فــعال [انــظر الــشكل فــي هــذه الــصفحة]. يــقع 
الحـرج فـي هـذه الـحجة فـي عـدم قـدرتـنا عـلى تطبيق حـجة احـتمالـية إذا لـم يـكن هـناك كـون مـتعدد 
لتطبيق مـفهوم االحـتمال عـليه. لـذا فـإن الـحجة تـقبل بـالـنتيجة املـرغـوب فـيها قـبل أن تـبدأ؛ وهـي 
بــبساطــة، غــير قــابــلة للتطبيق إذا كــان ثــمة كــون واحــد مــوجــود مــاديــا. واالحــتمال اخــتبار التــساق 

فرضية الكون املتعدد، وليس إثباتا لوجوده. 
  

تـتنبأ نـظريـة األوتـار بمجـموعـة مـتنوعـة مـن األكـوان. لـقد تـحولـت نـظريـة األوتـار مـن كـونـها نـظريـة 
تفسـر كـل شـيء إلـى نـظريـة تـجعل كـل شـيء تـقريـبا مـمكنا. فـهي تـتنبأ فـي صـيغتها الـحالـية بـأن 
كــثيرا مــن الــخواص األســاســية لــكونــنا مــصادفــة صــرفــة. ولــو كــان الــكون مــن نــوع واحــد، الســتحال 
تـفسير تـلك الـخواص. كـيف يـمكننا مـثال أن نـفهم حـقيقة أن الـفيزيـاء تـنعم بـالـضبط بـتلك الـخواص 
الـــبالـــغة الـــتقييد الـــتي تـــسمح لـــلحياة بـــالـــوجـــود؟ لـــيس لـــتلك الـــخواص مـــعنى إال إذا كـــان الـــكون 
واحـدا مـن عـدة أكـوان، ال يـميزهـا شـيء؛ إنـها، بـبساطـة، تـلك الـتي نـشأت فـي مـنطقتنا مـن الـفضاء. 
فـــلو كـــنا نـــعيش فـــي مـــكان آخـــر، لـــرصـــدنـــا خـــواص مـــغايـــرة، لـــو اســـتطعنا حـــقا أن نـــوجـــد هـــناك 



(فـالـحياة مسـتحيلة فـي مـعظم األمـاكـن). ولـكن نـظريـة األوتـار ليسـت نـظريـة جـربـت أو اخـتبرت بـل 
إنــها ليســت نــظريــة كــامــلة(23). ولــو كــان لــديــنا بــرهــان عــلى أن نــظريــة األوتــار صــحيحة، ألمــكن أن 
تـكون تنبؤاتـها الـنظريـة حـجة مشـروعـة ومـدعـومـة نـظريـا عـلى وجـود كـون مـتعدد. ولـكن لـيس لـديـنا 

مثل هذا البرهان. 
  

إن كـل مـا يـمكن حـدوثـه فـإنـه يحـدث. مـا الـذي يـجعل الـطبيعة تـخضع لـبعض الـقوانـني دون سـواهـا؟ 
عــند اإلجــابــة عــن هــذا الــتساؤل، يــرى بــعض الــفيزيــائــيني والــفالســفة أن الــطبيعة لــم تــختر عــلى 
اإلطـــالق، وأن جـــميع الـــقوانـــني الـــتي يـــمكن تـــصورهـــا تطبق فـــي مـــكان مـــا. وقـــد أوحـــى املـــيكانـــيك 
الـكمومـي بهـذه الـفكرة جـزئـيا، فـهو يـنص - حسـب تـعبير <M. كـيلمان> الـشهير - عـلى أن كـل 
مـا هـو غـير محـظور هـو إلـزامـي(24). فـالجـزيء يسـلك جـميع املـسارات الـتي يسـتطيع سـلوكـها، ومـا 
نـراه هـو املـتوسـط املـتوازن weighted average لجـميع هـذه اإلمـكانـات. وقـد يـصح هـذا عـلى 
الــكون كــله، مــما يــقتضي وجــود كــون مــتعدد. ولــكن لــيس لــدى الــفلكيني أدنــى فــرصــة لــرصــد هــذه 
اإلمـكانـات املـتعددة. وفـي الـواقـع، إنـنا غـير قـادريـن حـتى عـلى مـعرفـة مـا هـي اإلمـكانـات. ويـمكننا 
أن نــعطي مــعنى لهــذا االقــتراح إن نــحن قــبلنا بــوجــود مــبدأ مــنظم أو إطــار ال يــمكن التحقق مــنه، 
يحـــــدد مـــــا هـــــو املـــــسموح بـــــه ومـــــا هـــــو املحـــــظور - عـــــلى غـــــرار الـــــقول إن عـــــلى جـــــميع الـــــبنى 
الـريـاضـياتـية(25) املـمكنة أن تتحقق فـي مـجال فـيزيـائـي مـا (كـما اقـترح <تـكمارك>). إال أنـه لـيس 
لـــديـــنا أي فـــكرة عـــن أنـــواع الـــوجـــود الـــتي يـــقتضيها هـــذا املـــبدأ، مـــاعـــدا أنـــها يـــجب أن تـــتضمن 
بـالـضرورة الـعالـم الـذي نــــراه مـن حــــولـنـــا. ومـن ثـم فـال سـبيل أمـامـنا لـلتثبت مـن وجـود أو طـبيعة 
مـثل هـذا املـبدأ املـنظم. إنـه عـلى نـحو مـا، اقـتراح جـذاب، ولـكن تـطبيقه املـقترح عـلى الـواقـع لـيس 

سوى تخمني صرف. 
  

غياب دليل(******) 
  

مـــع أن الـــحجج الـــنظريـــة غـــير كـــافـــية، فـــقد اقـــترح الـــكوســـمولـــوجـــيون أيـــضا اخـــتبارات تجـــربـــية 
empirical مــتنوعــة لــألكــوان املــتوازيــة. وربــما يحــمل إشــعاع الخــلفية الــكونــي املــيكروي املــوجــة 
بـعض آثـار أكـوان فـقاعـية أخـرى، وذلـك، مـثال، فـيما لـو تـصادم كـونـنا بـفقاعـة أخـرى مـن الـنوع الـذي 
يسـتلزمـه سـيناريـو التضخـم الـشواشـي chaotic inflation. وقـد يـحتوي أيـضا إشـعاع الخـلفية 
عــلى بــقايــا أكــوان كــانــت مــوجــودة قــبل االنــفجار األعــظم big bang فــي دورة ال نــهايــة لــها مــن 
األكــــوان. وهــــذه، فــــي الــــحقيقة، وســــائــــل قــــد تــــوفــــر دلــــيال عــــلى أكــــوان أخــــرى. وقــــد ذهــــب بــــعض 
الـكوسـمولـوجـيني إلـى االدعـاء بـرؤيـة هـذه الـبقايـا. بـيد أن االدعـاءات الـرصـديـة مـجال خـالف شـديـد 
بـينهم، ثـم إن كـثيرا مـن األكـوان املـمكنة افـتراضـيا لـن تـقود إلـى مـثل هـذه األدلـة. لـذا فـكل مـا يـمكن 

أن يختبره الراصد هو بعض األصناف املعينة لنماذج الكون املتعدد بهذه الطريقة. 
  

وثـمـة اخـتبار رصــدي ثــان هـو الـبحث عـن الـتغيرات فـي واحــد أو أكـثـر مـن الـثـوابـت األسـاسـية، 
الــتي ســتعزز الــقبـول بــاملــقدمـــة premise الــقائــلـة: إن الــقـوانــني الــفيزيــائــية ليســت مــع كــل ذلــك 
عـــصية جـــدا عـــلى الـــتغييـر. يـــدعــــي بـــعض الـــفلكـيني أنـــهـم وجــــــدوا هـــــــذه الـــتغييــرات [انـــظـر: 
«ثــوابــت فــيزيــائــية مــتـغــيـــــرة»، ، الـــعـــــدد 9 (2005)، صـــفـحـــــة 32]. ومــــــع ذلــك، فــمعظم 

الباحثني يعد هذا الدليل مشكوكا فيه. 
  



وثــمة اخــتبار ثــالــث هــو قــياس هــيئة الــكون الــرصــود. هــل هــو كــروي الــشكل (تحــدبــه إيــجابــي) أو 
زائــــدي hyperbolic (تحــــدبــــه ســــلبي) أو «منبســــط» (غــــير محــــدب). وبــــصورة عــــامــــة ال تــــتنبأ 
ســيناريــوهــات الــكون املــتعدد بــكرويــة الــكون، ألن الــكرة مــنغلقة عــلى نــفسها، وبــالــتالــي فحجــمها 
مــنته. ولــسوء الحــظ، فهــذا االخــتبار لــيس دقــيقا، فــالــكون املــوجــود وراء أفــقنا قــد يــكون لــه شــكل 
مــختلف عــن ذاك املــوجــود فــي الجــزء املــرصــود؛ وأكــثر مــن ذلــك، ال تســتثني جــميع نــظريــات الــكون 

 .spherical geometry املتعدد هندسة كروية
  

 doughnut وهـناك اخـتبار أفـضل هـو طـبولـوجـيا الـكون: فهـل يـلتف الـكون حـول نـفسه مـثل كـعكة
أو مـــثل قـــطعة الحـــلوى الـــشهيرة pretzel عـــلى شـــكل عـــقدة؟ فـــإذا كـــان كـــذلـــك، فـــسيكون حجـــمه 
مــنتهيا، الــذي قــد يســتبعد قَـــطْعا مــعظم نــماذج التضخــم، وبــوجــه خــاص، ســيناريــوهــات الــكون 
املـــتعدد املـــبنية عـــلى التضخـــم الـــشواشـــي. قـــد يـــولـــد أشـــكاال تـــتكرر فـــي الـــسماء، مـــثل الـــدوائــــر 
الــعمالقــة فــي إشــعاع الخــلفية الــكونــي املــيكروي املــوجــة(26). وقــد بــحث الــراصــدون عــنها ولــكنهم 
فشــلوا فــي الــعثور عــلى أي مــن هــذه األشــكال. ال يــمكن اعــتبار هــذه الــنتيجة الــالغــية null فــي 

مصلحة الكون املتعدد. 
  

وأخـيرا، قـد يسـتطيع الـفيزيـائـيون إثـبات أو دحـض بـعض الـنظــريـات الـتي تـتنبــأ بـوجـــود كـــون 
مـتعـدد. وربـمـــا يـعثــرون عـلى دلـيــــل رصــــــدي يـدحـــض الـنمــاذج الـشــواشـــية للتضــخـم، أو 
يــكتشفون تــناقــضا ريــاضــياتــيا أو تجــربــيا empirical يــجبرهــم عــلى هجــر ســيناريــو (مشهــد) 
نـظريـة األوتـار، وسـيقوض هـذا الـسيناريـو عـندئـذ أغـلب الـدوافـع لـدعـم فـكرة الـكون املـتعدد، مـع أنـه 

ربما ال يلغي هذا املفهوم برمته. 
  

مجال واسع لقول الشيء وعكسه(*******) 
  

وبـصورة عـامـة، يـمكن الـقول، إن مـسألـة الـكون املـتعدد غـير حـاسـمة. ويـعود السـبب الـرئـيسي فـي 
ذلـك إلـى املـرونـة الـقصوى فـي عـرضـها: فـهي مـفهوم أكـثر مـن كـونـها نـظريـة مـعرفـة جـيدا. ويـتضمن 
مـعظم مـا يـطرح خـليطا مـن األفـكار املـختلفة ولـيس كـالً مـتسقاً. فـاآللـية األسـاسـية لـلتضخيم األبـدي 
ال تـجعل الـفيزيـاء مـختلفة فـي كـل سـاحـة مـن كـون مـتعدد؛ ولهـذا فـال بـد مـن أن تـقرن بـنظريـة تـأمـلية 

أخرى. ومع أنه يمكن املالءمة بينهما، فال وجود لشيء محتم في هذا األمر. 
  

إن مـفتاح تـبريـر وجـود كـون مـتعدد هـو االسـتقراء الـخارجـي مـن املـعلوم إلـى املـجهول، مـما يـمكن 
اخـتباره إلـى مـا يسـتحيل اخـتباره. وتـتوقـف األجـوبـة عـلى مـا اخـترنـا اسـتقراءه خـارجـيا. وملـا كـانـت 
الــنظريــات الــتي تــتضمن كــونــا مــتعددا قــادرة عــلى تــفسير كــل شــيء تــقريــبا، فــإنــه مــن املــمكن ألي 
رصد أن يتواءم مع أحد أشكال نظرية كون متعدد. وفي الواقع، تقترح «البراهني» املتنوعة قبوَل 
الـــتفسير الـــنظري بـــدال مـــن اإلصـــرار عـــلى االخـــتبار الـــرصـــدي. ولـــكن هـــذا االخـــتبار، كـــان ومـــازال، 
املـتطلب املـركـزي لـلبحث الـعلمي، والتخـلي عـنه مـجازفـة كـبرى. وإذا أضـعفنا مـتطلبات الـبيانـات 

الرصينة، فإننا نضعف السبب الجوهري لنجاح العلم طوال القرون املاضية. 
  

واآلن، صــحيح أن قــيمة الــتفسير املــوحــد واملــرضــي ملــجال مــعني مــن الــظواهــر هــي أهــم بــكثير مــن 
قـــيمة خـــليط مـــن الـــحجج املـــنفصلة لـــلظواهـــر نـــفسها. وإذا كـــان الـــتفسير املـــوحـــد يـــفترض وجـــود 



كـــيانـــات ال يـــمكن رصـــدهـــا، مـــثل األكـــوان املـــتوازيـــة، فـــقد نـــشعر بـــأنـــنا مـــرغـــمون عـــلى قـــبول هـــذه 
الــكيانــات. بــيد أن املــشكلة الــرئــيسية هــنا هــي كــم نــحتاج مــن الــكيانــات الــتي ال يــمكن التحقق مــن 
وجــودهــا؟ وتحــديــدا، هــل نــضع فــرضــيات لــكيانــات أقــل أو أكــثر عــددا مــن الــظواهــر الــتي سيجــري 
تـفسيرهـا؟ وفـي حـال الـكون املـتعدد، فـإنـنا نـفترض وجـود عـدد هـائـل - وربـما عـدد غـير مـنته - مـن 
الــكيانــات الــتي ال يــمكن رصــدهــا لــتفسير كــون واحــد فــقط. وهــو أمــر أبــعد مــا يــكون عــن صــرامــة 
الـفيلسوف اإلنـكليزي <W. أوف أوكـهام> الـذي عـاش فـي الـقرن الـرابـع عشـر: «يـجب أال تـتضاعـف 

الكيانات أكثر من الالزم.» 
  

إن حــجة مؤيــدي نــظريــة الــكون املــتعدد األخــيرة هــي عــدم وجــود بــدائــل جــيدة لــها. ومــع أنــنا نجــد 
كـعلميني أن تـكاثـر الـعوالـم املـتوازيـة(27) أمـر غـير مسـتساغ، فـإنـنا سنجـد أنـفسنا مـضطريـن لـقبولـه 
إذا كـان الـتفسير األفـضل. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، فـإنـنا بـحاجـة إلـى بـديـل قـابـل لـلنجاح إذا تخـلينا 
عــن األكــوان املــتعددة. يــتوقــف اســتكشاف الــبدائــل عــلى نــوع الــتفسير الــذي نــريــد الــقبول بــه. وقــد 
كــان أمــل الــفيزيــائــيني عــلى الــدوام أن ال مــفر مــن قــوانــني الــطبيعة – أن األمــور تــأخــذ املجــرى الــذي 
تـأخـذه ألنـه ال طـريق آخـر أمـامـها – لـكننا لـم نـكن قـادريـن عـلى تـبيان صـحة هـذا األمـر. وهـناك أيـضا 
بـدائـل أخـرى. فـقد يـكون الـكـون مجـرد صـدفـة happenstance - شـاءت الـظروف أن تـكون كـذلـك. 
أو أنـه قـد أريـد لـألشـياء عـلى نـحو مـا، أن تـكون عـلى مـا هـي عـليه - فـالـقصد أو الـنية، هـو بـشكل 
آخــر هــو أســاس الــوجــود. وال يســتطيع الــعلم الــفصل فــي هــذه الــحالــة ألن األمــر يتعلق بــقضايــا 

ميتافيزيائية. 
اقـــترح الـــعلماء الـــكون املـــتعدد كـــطريـــقة لحـــل مـــشكالت عـــميقة تتعلق بـــطبيعة الـــوجـــود، لـــكن هـــذا 
االقـتراح تـرك املـشكالت الـجوهـريـة دون حـل. فـذات املـشكالت الـتي تـبرز فـيما يتعلق بـالـكــون تـبـــرز 
ثـــــانــيــة فــيما يتعلق بــالــكون املــتعدد. وإذا كــان الــكون املــتعــدد مــوجــــــودا، فهــل كــان وجــوده مــن 
خــالل الــضرورة أو الــصدفــة أو الــقصد؟ هــذا سؤال مــيتافــيزيــائــي ال يــمكن ألي نــظريــة فــيزيــائــية 

اإلجابة عنه سواء تعلق األمر بالكون أم بالكون املتعدد. 
  

وعـلينا، إذا مـا أردنـا الـتقدم، الـتمسك بـالـفكرة الـقائـلة إن االخـتبار التجـربـي هـو جـوهـر الـعلم. فـنحن 
بـحاجـة إلـى نـوع مـن الـصلة السـببية بـأي كـيانـات نـقترحـها، وإال فـال حـدود. وقـد تـكون الـصلة غـير 
مــباشــرة إلــى حــد مــا. فــإذا كــان كــيان غــير مــرصــود ضــروريــا بــشكل مطلق إلثــبات خــواص كــيانــات 
أخـرى جـرى التحقق مـنها فـعال، فـيمكن اعـتباره مـحققا. ويـقع عـبء إثـبات ضـرورتـه املـطلقة عـندئـذ 
عـــلى عـــاتق الـــتفسير. ولـــذا أطـــرح التحـــدي الـــتالـــي عـــلى مؤيـــدي الـــكون املـــتعدد: هـــل بـــمقدوركـــم 
الـبرهـان عـلى أن األكـوان املـتوازيـة غـير املـرئـية جـوهـريـة لـتفسير الـعالـم الـذي نـراه؟ وهـل هـذه الـصلة 

أساسية وال مفر منها؟ 
  

وبـصفتي مـتشككا، فـإنـني أظـن أن الـتأمـل فـي الـكون املـتعدد هـو فـرصـة مـمتازة لـلتفكير فـي طـبيعة 
الـعلم، وفـي الـطبيعة الـجوهـريـة لـلوجـود: ملـاذا نـحن هـنا؟ وهـذا يـقودنـا إلـى تـبصرات جـديـدة مـثيرة 
لـالهـتمام، ومـن ثـم فـهو بـرنـامـج مـثمر لـلبحث الـعلمي. ونـحن بـحاجـة عـند الـنظر إلـى هـذا املـفهوم، 
إلـــى عـــقل مـــنفتح، لـــكن لـــيس أكـــثر مـــما يـــلزم، فـــالـــطريق صـــعبة املـــسالـــك. هـــذا وقـــد تـــكون األكـــوان 
املـتعددة مـوجـودة أو غـير مـوجـودة، وهـذا أمـر لـم يـفصل فـيه بـعد فـي هـذه املـسألـة وعـلينا الـتعايـش 
مـع هـذا الـاليـقني. ال غـبار عـلى الـتأمـالت الـفلسفية الـقائـمة عـلى الـعلم، وهـذا هـو حـال مـقترحـات 

تعدد األكوان. ولكن علينا تسمية األشياء بأسمائها. 
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