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 ِعلُْم ادِلفَاِعيَّاِت 
 2ُء  ، اجلُزْ اِتي الَ   ُق لْ الَ :  19املحارضة  

 أر. يس. سربول 

 ِ نَْواَعُه الُْمْختَِلَفَة، ِمثَْل اتلََّودلي
َ
، َوأ اِتِّ تِنَا الَْماِضيَِة، َتنَاَوْْلَا َمْفُهوَم اْلَلِْق الَّ ِ اتلِّلَْقاِِئِّ  ِِف ُُمَارَضَ ، َواتلََّودلي ،  اتلِّلَْقاِِئِّ اتلَّْدِريِِجِّ

إِنَّهُ  بَِقْوِِل  َة  الُْمَحارَضَ إََِل آِخِرِه. لَِكنَِِّن اْختَتَْمُت تِلَْك  الْوُُجوِد،   ِ إََِل َحِّيِّ الَْكْوِن  ِر  ، يُوَصُف    َوَتَفجي الُْمَعاِِصِ الَْمْشَهِد  ِِف 
ِ ََعَدًة ِمْن ِخََلِل اْحِتََكٍم إََِل  يَماِن بِوُُجوِد اَّللَّ وَدي   بَِديُل اْْلِ

َ
". َوأ يِه "اْلَلَْق اتلََّصاُدِِفَّ  َتنَاُوَل َذلَِك بِبَْعِض اتلَّْفِصيِل ِِف  َما نَُسمِّ

ةِ اْْلَْوِم.   ُُمَارَضَ

لَّ بَِشْْكٍ ََعبٍِر ِِف الُْمَحارَضَ   َذَكْرُت 
َ
نَِِّن أ

َ
ابَِقِة أ ُ ْفُت ِكتَابًا ََكِمًَل َعْن َهَذا الَْموُْضوِع.  ةِ السَّ بَّيِّ

ُ
ْسبَاَب َذلَِك. َوُعنَْوانُ وََسأ

َ
  أ

ةِ الَْكْوِن. َوَما َحفَّ Not a Chanceالِْكتَاِب "
َ
ْوِر َوَوِظيَفِة الُْمَصاَدفَِة ِِف ِعلِْم الَْكْوِنيَّاِت اْْلَِديِث َونَْشأ َزِِن  "، َوُهَو ََتِْليٌل دِلَ

ِْلِف َهَذا الِْكتَاِب  
ْ
، ِِف ُُمَاوَ  ِديِد ِمنَ ُهَو قَِراَءِت لِلْعَ لََعَ تَأ نَاٍس ِِف الُْمْجتََمِع الِْعلِِْمِّ

ُ
  لٍَة ِمنُْهْم تِلَْفِسرِي َبْعٍض اْلََّظِريَّاِت ِِل

َمَعَها   اتلََّعاُمُل  اْْلَِديِث  الَْعْْصِ  ِلَعالَِم  ُيْمِكُن  الَِِّت  الَْمَفاِهيِم  ْصَعِب 
َ
أ وَ   -ِمْن   ، الُْمْخترََبِ ِِف  ََتِْري  ُموٌر 

ُ
أ َتتََعلَُّق َوِِهَ 

يَّةِ ََُدوَن ال   َزيْئَاِت بِاتلََّجارِِب، َوبِاجْلُ  ََشُْت ِِف َهَذا الِْكتَاِب، لََعَ َسِبيِل إِْخََلِء   ،رِّ
َ
، وََغرْيِ َذلَِك. َوأ وِْء، َوِميََكِنيََك الَْكمِّ َوالضَّ

 
َ
ِ الَْمْسُؤوِْلَِّة، إََِل أ ْو  َم فِِّْييَاءَ نَِِّن لَْسُت ََعل

َ
ْجُرُؤ لََعَ ، أ

َ
 َتْقِويِم ِاْكتَِشافَاِت  َخِبرًيا ِِف فِِّْييَاِء الَْكمِّ لََعَ اْْلِْطََلِق. فَلَْسُت أ

إََِل ا تِلَْك اتلََّجارِِب ِِف َسْعِيَها  اْسِتْمَراِريَِّة  َحاِوُل إََِعقََة 
ُ
أ ََتَاِربِِهْم. َولَْسُت  لِلَْواقِِع.  اكِ اتلَّوِْسيِع ِمْن إِْدرَ   لِْفِّْييَاِئيَِّّي ِمْن  نَا 

الُْمْعَطيَاِت    ْم، َوَما يَْستَنِْتُجونَُه ِمنَ َمَع الِْفِّْييَاِئيَِّّي ََل َيتََعلَُّق بِتََجاِربِِهْم، بَْل بَِطِريَقِة َتْعبرِِيِهْم َعْن َنتَائِِج ََتَاِربِهِ   فَِخََلِِف 
 الَِِّت قَاُموا بِالَْعَمِل َعلَيَْها.

ُكو
َ
أ ْن 

َ
أ يَلَْزُمِِن  ََتِْليِل  ََل  ِمْن  َن  َتَمكَّ

َ
أ ََكْ  فِِّْييَاِئيًّا  ُص  ُُمْتَوَن  ََتَصي َفَهَذا  َتَماُسِكَها.  َوَمَدى  حيَاِت  اتلَّْْصِ وََدََللَِة  ى 

ُ الِْفِّْييَ  حيَاِت. وَِعنَْدَما ُيَعربِّ ِة اتلَّْْصِ ُموَن ََتِْليًَل َمنِْطِقيًّا لَِمَدى ِصحَّ ِي ُيَقدِّ ييوَن َعْن َنَظِريَّاتِِهْم بَِكََلٍم  ائِ الَْفََلِسَفِة، الَّ
نَْذاِر، قَائِِلَّي: "لَْسنَا َنْفَهُم مَ  َمُكْم  بََِل َمْعًًن، يَُكوُن الَْوقُْت قَْد َحاَن ِْلُْطِلَق الَْفََلِسَفُة َصافَِرَة اْْلِ نَّ لََكَ

َ
ا َتُقولُونَُه، ِِل

 . رََجاءً ٍف لِلَْعْقِل وََغرْيُ َمْفُهومٍ ُمنَا 
ُ
وحاِولوا إَعَدَة ِصياَغِة تَْْصحياتُِكم". أو ُربَّما يكتَفوَن بالقول:    وا ِمْن َجِديٍد،، ابَْدأ

ثون سلوَب حديِثُكم يُظِهُر أنَُّكم لَع اِلقلِّ َل تَعِرفوَن كيَف تتحدَّ
ُ
ثون، ِلنَّ أ .  "فقط قولوا إنَُّكم ََتَْهلوَن َعمَّ تتحدَّ

 ."ُه لَع اِلقلِّ سيَعِكُس َجْهًَل يتعلَُّق بكَلٍم َمْفهومُربَّما سيَْعِكُس ذلَك َجْهًَل أكرب، لكنَّ 

ََشُْت إَل آرثر كيسلر 
َ
َمِة هذا الكتاب، أ الي قال: "ما داَمْت الُمصاَدفَُة ََتُكم، فإنَّ فِكَرَة اهلِل قد َعفا علَيْها   ويف ُمَقدِّ

ًة للغاية. فما داَمْت الُمصادفَُة ََتُْكم،   فإنَّ الزمن". وتناَولُْت هذا اَلقِْتباَس ِلنَِّن رأيُت أنَّ كيسلر َطَرَح فِكَرًة ُمِهمَّ
تَّفِ 

َ
َمن. أ ًدا بعَض فِكَرَة اهلِل قد َعفا علَيْها الزَّ ُق َمَع هذهِ الِفكَرةِ إَل حدٍّ ما. لكنَّ اْعِِتايض الوَحيد ُربَّما يكوُن ُمَعقَّ
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  اليشء، وهو أنَِّن ُكنُت أتمًنى أْن َيتَمادى كيسلر بتْصحِيِه أكََثَ قليًَل، ِلنَِّن لسُت أظني أنَُّه ِمَن الرضوريِّ أْن َتُكمَ 
َمُن عن ُب إِثْبَ   فِكَرةِ اهلل.    الُمصاَدفَُة حىت َيْعُفَو الزَّ نَّ ُُكَّ َما ََيِ

َ
ْعتَِقُد أ

َ
َمنُ بَْل أ ِ هُ   اتُُه َحىتَّ َيْعُفَو الزَّ َو وُُجوُد  َعْن فِْكَرةِ اَّللَّ

ِي 
َ
ْ   الْوُُجودُ   الُْمَصاَدفَِة، أ يِه بِال يَّ الُْمَصاَدفَةُ   ُمَصاَدفَِة. فَلَْو َتَمتََّعِت اْْلَِقيِِقي ِِف الَْواقِِع لَِما نَُسمِّ

َ
َ  بِأ َعْن    ِة ُسلَْطٍة، َستَْخلَُع اَّللَّ

ْن تُوَجَد. َوَكتَبُْت 
َ
أ َفَقْط  ُهَو  لَِك  يَلَْزُمَها ِلَ َتَماًما. َوُُكي َما  ِ َعْن عَ   َعرِْشِه  نَّ ُُمَرََّد وُُجوِد الُْمَصاَدفَِة ََكٍف ِلَلِْع اَّللَّ

َ
رِْشِه  أ

. فَلَيَْسِت  ْو تَُسوَد. َفَفَقْط إَِذا وُِجَدْت َكَخاِدَمٍة َضِعيَفٍة َوُمتََواِضَعٍة، َستَْجَعُل الُْمَصاَدفَُة ِِبَا   الَْكْوِِنِّ
َ
ْن ََتُْكَم أ

َ
َجٍة إََِل أ

َساِسيَّةُ 
َ
ْدََن َدْوٍر. َوالَْفرِْضيَُّة اِْل

َ
يًْضا بََِل أ

َ
َمُن، بَْل أ َ لَيَْس َفَقْط فِْكَرًة َعَفا َعلَيَْها الزَّ مُ  اَّللَّ قَدِّ

َ
َها ِِف َهَذا الِْكتَاِب ِِهَ  الَِِّت أ

ْكرَبُ ُخَرافٍَة ِِف الِْميثُولُوْجيَا اْْلَِديثَِة ِِهَ ُخَرافَةُ 
َ
نَُّه ِِف اْلَِّهايَِة، ََل وُُجوَد لِلُْمَصاَدفَِة. َوأ

َ
َحاِوُل الْوُُصوَل    أ

ُ
الُْمَصاَدفَِة. َوَهَذا َما أ

 إَِْلِْه ُهنَا.

َزِِن لََعَ   َحفَّ ُهَو َحدِ َوَما  ِل  وَّ
َ
اِْل الَْمَقاِم  الِْكتَاِب ِِف  َهَذا  ِْلِف 

ْ
َراَساِت    َدارَ   يٌث تَأ لدِلِّ َهاْرفَارْْد  ْستَاٍذ بُِكلِّيَِّة 

ُ
أ َوبَّْيَ  َبيِِْن 

ْصِل الَْكْوِن، فََرفََض َنَظِريََّة اْلَ  الُْعلْيَا ِِف فَلَْسَفِة الُْعلُوِم،
َ
ُث َمًعا َعْن أ ْيَن  ِفيَما ُكنَّا َنتََحدَّ

َ
تْلُُه: "َحَسنًا، َوِمْن أ

َ
لِْق، فََسأ

َجاَب: "وُ َجاَء الَْكْونُ 
َ
َضاَف: "ُخلِ َد الَْعالَُم نَتِيَجةَ جِ ؟" فَأ

َ
ْرُت إَِْلِْه َوقُلُْت: "َهْل  بِالُْمَصاَدفَِة". َفنَظَ   َق الَْكْونُ  ُمَصاَدفٍَة". َوأ

ْخرَْجُت ُربَْع ُدوََلٍر، َوقََذْفتُُه ِِف الَْهوَ   ِلَق الَْعالَمُ خُ 
َ
َجْل". َفَمَدْدُت يَِدي ِِف َجيِِْب َوأ

َ
َجابَِِن: "أ

َ
اِء، ُثمَّ اتْلََقْطتُُه،  بِالُْمَصاَدفَِة؟" فَأ

نَا اْْلَن قََذفُْت اَوقَلَبْتُُه، فَََك 
َ
ًة، َوقُلُْت: "أ ْو َنْقًشا، إَِذا لَْم  َماََلُت ُسُقوِط َهِذهِ ا اْحتِ   لُْعْملََة ِِف الَْهَواِء. َفَما َن ُطرَّ

َ
ًة أ لُْعْملَِة ُطرَّ

ْعِنيِه َوقَاَل: "نِْسبَُة ِمئٍَة بِالِْمئَةِ ؟" َفَفهِ تَْسُقْط لََعَ َجانِِبَها 
َ
 َم َما أ

َ
ْو اْلَّْقُش. إَِذْن،    -ِن  يْ نَُّه ََل يُوَجُد ِسَوى ِخيَارَ ، ِِل

َ
ُة أ رَّ ا الطي إِمَّ

ْو َذاَك". َفُقلُْت: "َحَسنًا، ِحَسابِيًّا، َما اْحِتَماََلُت ُسُقوِطَها ُطرَّ ِمْن  ََل بُدَّ  
َ
ا َهَذا أ ْن تَُكوَن إِمَّ

َ
َجاَب: "ََخْسُ ًة أ

َ
َن بِالِْمئَِة".  و؟" فَأ

َض 
َ
ْطَرحُ َفُقلُْت: "َرائٌِع". ُثمَّ أ

َ
ثرِِي ا  ْفُت: "َواْْلَن َدْعِِن أ

ْ
ْو َنْقًشا؟ بِتَْعِبرٍي َعلَيَْك ُسَؤاًَل: َما َمَدى تَأ

َ
ًة أ لُْمَصاَدفَِة ِِف ُسُقوِطَها ُطرَّ

الُْعْملََة لََعَ ُُمَرٍِّك، إَِذا وََضْعنَا  ْي 
َ
أ ْمنَا ِِف اتلَّْجِربَِة بِالََْكِمِل،  إَِذا ََتَكَّ ا   آَخَر،  نَا بِوَْضِعيَِّة 

ْ
ْجَريْنَا َوبََدأ

َ
َوأ ةٍ،  ِِف ُُكِّ َمرَّ ةِ  رَّ لطي

ِِف  ثُ اتلَّْجِربََة  ةٍ.  َمرَّ ُُكِّ  ِِف  َتَماًما  ُمتََساِويًَة  الُْعْملَِة  تِلَْك  لََعَ  ُتَمارَُس  الَِِّت  ُة  الُْقوَّ تَُكوُن  َحيُْث  فََراٍغ،  إََِل    َصِعَدْت  مَّ 
اِت َدَوَرانَِها ِِف الَْفَراِغ ُمتَ  ةٍ، َوََكَن َعَدُد َمرَّ ةٍ، ُثمَّ َهبََطْت ِِف الَْمََكِن اَِلْرتَِفاِع َنْفِسِه ِِف الَْفَراِغ ِِف ُُكِّ َمرَّ َساِويًا ِِف ُُكِّ َمرَّ

ْو نَ 
َ
اٍت ِمْن قَِبيِل َما إَِذا ُكنَّا َسنَْقِلبَُها أ َ يَُّة ُمتََغريِّ

َ
ْينَا أ ةٍ، َولَْم تَُكْن دَلَ  َنْفِسِه ِِف ُُكِّ َمرَّ

َ
ْو ُهنَا أ

َ
ْو لْتَِقُطَها ُهنَا أ

َ
ْو ُهنَا، أ

َ
ْو ُهنَا أ

ي  
َ
ْكََثَ ِمْن ََخِْسَّي بِالِْمئَ ِمْن تِلْ   أ

َ
ًة إََِل أ ُن ِمْن ِزيَاَدةِ نِْسبَِة ُهبُوِطَها ُطرَّ اِت، َفَهْل َستَتََمكَّ َ ِكيِد".  َك الُْمتََغريِّ

ْ
َجابَِِن: "بِاتلَّأ

َ
ِة؟" أ

نَّ الَْعوَ 
َ
نَّنَا نُْدرُِك أ

َ
بَِبيََّة الُْمَساهِ َفُقلُْت: "َحَسنًا، ِِل ِل إََِل َما إَِذا ََكنَِت َمَة ِِف اتلَّ اِمَل السَّ ْو َنْقًشا    وَصي

َ
ًة أ الُْعْملَُة َستَْهِبُط ُطرَّ

ةٍ ُخَراِفيٍَّة تُْدََع بِالُْمَصاَدفَِة، لَِكنََّها ُمتَِّصلٌَة َحتًْما بِالَْعَواِمِل الَِِّت ذَ  نَا بِ َكْرُتهَ ََل َتُمتي بِِصلٍَة ِلُقوَّ
ْ
ْي إِْن ُكنَّا بََدأ

َ
ْو    ةٍ ُطرَّ ا، أ

َ
أ

ْبَهاُم َعلَيَْها، َوَمَدى َكثَافَِة اجْلَوِّ  ُة الَِِّت ُيَمارُِسَها اْْلِ ي تَِصُل إَِْلِْه، وََعدَ تَِفاُع ا َواَِلرْ ،  َنْقٍش، َوالُْقوَّ ِ اِت َدَوَرانَِها ِِف لَّ ُد َمرَّ
نْ الَْهَواِء، َواتْلَِقاُطنَ 

َ
ْم ُهنَا، ُثمَّ َبْعَد أ

َ
ْم ُهنَا أ

َ
اِت    ا لََها ُهنَا أ َ ْم َنْقِلبَُها. ُُكي تِلَْك الُْمتََغريِّ

َ
نَلْتَِقَطَها، إِْن ُكنَّا َننُْظُر إَِْلَْها ِِف اْْلَاِل أ

 
ُ
نَُّه َحىتَّ لََعَ الرَّْغِم ِمْن ُُكِّ تِلَْك اِْل

َ
ْن تَُؤثَِّر ِِف نَتِيَجِة اتلَّْجِربَِة. لَِكنَّنَا َنْعلَُم أ

َ
ْينَا ِْلَْدرَُسَها ُموِر الَِِّت ََل وَ ُيْمِكُن أ قَْت دَلَ
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ُب   نَُّه ِِف اْلَِّهايَِة، ََيِ
َ
نَا بِأ ةٍ، ََل تََزاُل اَِلْحِتَماََلُت َُترِْبُ َق اْحِتَماٌل ِمِن ِِف ُُكِّ َمرَّ ْن َيتََحقَّ

َ
ْو َنْقٌش، َولَِهَذا    أ

َ
ٌة أ ا ُطرَّ ، إِمَّ اثْنَّْيِ

  بِالِْمئَِة. َنُقوُل إِنَّ نِْسبََة اَِلْحِتَماِل ِِهَ ََخُْسونَ 

. َوِِهَ ُمَراِدفٌَة  ٍب ِِف ََكَِمِة "ُمَصاَدفٍَة". فَِِهَ ََكَِمٌة َمْفُهوَمٌة َتَماًما ِحَّي نَْستَْخِدُمَها لِوَْصِف اْحِتَماََلٍت ِحَسابِيَّةٍ طْ َما ِمْن خَ 
مْ   َِ( ُحُدوث odds, chances(. َفَما اْحِتَماََلُت )oddsِلََكَِمِة "اْحِتَماََلٍت" )

َ
َ   ٍر َما؟ بَْل َوِمنَ أ ن ْن 

َ
ائِِع أ ْستَْخِدَم ََكَِمَة  الشَّ

 ." لِْْلَِشاَرةِ إََِل "ِلَقاَءاٍت ُدوَن ََتِْطيٍط""ُمَصاَدفَةٍ 

تِلَْك   َويِف  ََكِْلُفوْرِنيَا.  إََِل  وْرََلنُْدو 
ُ
أ ِمْن  بِالِْقَطاِر  ُمَسافًِرا  ُكنُْت  نَِِّن 

َ
أ ةٍ  َمرَّ َذاَت  ُر  تََذكَّ

َ
إََِل  أ َهاُب  الَّ  َّ لََعَ ََكَن  الرِّْحلَِة، 

الْقِ  اْسِتْقََلُل  ُثمَّ  الَْوقِْت،  ِِلَْعِض  اتلََّوقيُف   َّ لََعَ ََكَن  َواِشنُْطْن،  َوِمْن  ًَل.  وَّ
َ
أ الَْعاِصَمِة  إََِل  َواِشنُْطْن  َهاِب  لذِلَّ ًدا  ُُمَدَّ َطاِر 

لُْت ِمنَ ِشيََكُغو ْن تَرَجَّ
َ
بَاِح لِلتََّوقيِف ِْلَْحِو َثَماِِن َساََعٍت، ِِف َوقٍْت  الِْقَطارِ   . فََحَدَث أ   ََكَن ِفيِه زَِحاٌم َكِبرٌي ِمنَ  ِِف الصَّ

إََِل وََسِط مَ  ِمْن َضَواِِح ِشيََكُغو  اِهِبَّي  الَّ الَْمَحلِّيَِّّي  ِب  َكَّ َّ الري لََعَ َوََكَن  ةِ   ِدينَِة ِشيََكُغو.  لُِمدَّ الَْمِدينَِة  ِِف  َثمَ اِْلََقاُء  اِِن   
الَْعوَْدةُ  ُثمَّ  الْ   َساََعٍت،  ِة  َُمَطَّ الِْقَطارَ إََِل  ْستَِقلَّ 

َ
ِِل ِِف    ِقَطاِر  الِْقَطاَر  اْستَْقلَلُْت  نَِِّن 

َ
أ َوتََصاَدَف  لُوْس.  ْْنِ

َ
أ لُوْس  َوقٍْت إََِل 

ةِ  ٍر ِمْن فَِْتَ خِّ
َ
ي ََكنَْت    ُمتَأ ِ ْهِر، ِِف الَْوقِْت َنْفِسِه الَّ لْ ِفيِه الِْقَطاَراُت الَْمَحلِّيَُّة ََعئَِدًة إِ َبْعَد الظي الِْقَطاِر    ِمنَ   ُت ََل وُْجَهِتَها. فَََنَ

ْعرُبُ َذلَِك الَْمبًَْن 
َ
ي يَِعجي ِِبُُشوٍد ِمنَ ِِف ِشيََكُغو َصبَاًحا، َوبَيْنََما ُكنُْت أ ِ يُْت َصِديًقا    الَّ

َ
ًة، َرأ

َ
َماِِم، َوفَْجأ

َ
، َنَظْرُت أ الْبَََشِ

َسنََواٍت.  ِل  َعَْشِ  ُمنُْذ  بِِه  تْلَِق 
َ
أ َتْفعَ   لَْم  "َماَذا  ِل:  َفَقاَل  َرائٌِع.  َحِديٌث  بَيْنَنَا  وََداَر  َحالَُك؟"  َكيَْف  َفُقلُْت:  "آَل،  ُهنَا؟"  ُل 

نْ   "تََصاَدَف 
َ
وََسأ بِالَْمِدينَِة،  اتلَّاِل ُمُرورِي  قَِطارِي  ُهنَا  َنْفِسَها.  تَِظُر  ِب  َكَّ الري ِة  َُمَطَّ إََِل  ُعْدُت  َساََعٍت،  َثَماِِن  َبْعَد  ُثمَّ   ."

ِليَْستَِقلي  اََحُوَن  يَََتَ يَن  ِ الَّ ْشَخاِص 
َ
اِْل آََلُف  ُهنَاَك  ََكَن  ًدا،  ا َوُُمَدَّ ًة 

َ
َوفَْجأ اَلِْقَطاَراِت،  َما تْلََقيْ وا  ًدا.  ُُمَدَّ بَِصِديِِق  ُت 

  َذلَِك؟ ْحِتَماََلُت ُحُدوِث ا

نَّنَا لَْم نَلْتَِق َعْمًدا. فَِحّيَ 
َ
يِه "ِلَقاًء ُدوَن ََتِْطيٍط"، ِِل ْو  نَُسِمِّ َذلَِك "ََتِْربًَة تََصاُدِفيًَّة"، َونَُسمِّ

َ
ْط أ َخطِّ

ُ
 ََغَدرُْت فُلُوِريَدا، لَْم أ

َتَعمَّ 
َ
ِة ِشيََكُغو.  اَِلتْلَِقاَء بَِصِديِِق آْل   دِ أ ْرِوقَِة َُمَطَّ

َ
ْن يَلْتَِِقَ    ِِف أ

َ
بَاِح، لَْم يَُكْن َينْوِي أ ََلُ ِِف َذلَِك الصَّ وَِعنَْدَما ََغَدَر ُهَو َمَْنِ

. لَِكنَّ الُْمَصاَدفََة ََل ُتفَ  َحُدنَا بِاْْلَخِر ِِف ِلَقاٍء تََصاُدِِفٍّ
َ
ْي  ِِب. لَِكْن إِْن َجاَز اتلَّْعِبرُي، اْصَطَدَم أ

َ
ُ َسبََب ُحُدوِث َذلَِك، أ ِّسِّ

ْسبَاٍب ُُمْتَِلَفٍة     تَتََسبَّْب ِِف َذلَِك. َفَقدِ نَّ الُْمَصاَدفََة لَمْ إِ 
َ
نَُّه تََصاَدَف تََواُجُدنَا ِِف الَْمََكِن َنْفِسِه َويِف الَْوقِْت َنْفِسِه ِِل

َ
اتْلََقيْنَا ِِل

ًدا ُُمَدَّ إَِذْن  َوالَْمََكِن.  َماِن  الزَّ ِِف  َمًعا  تَََلقَْت  َدةٍ،  لِوَْصِف   فَةٍ ُمَصادَ   َمةُ ََكِ ،  ُمتََعدِّ نَْستَْخِدُمَها  ِحَّي  َتَماًما  وَعٌة  َمَْشُ ََكَِمٌة 
ْو لِوَْصِف ِاْحِتَماََلٍت ِحَسابِيٍَّة. 

َ
َدةِ، أ  اللَِّقاَءاِت َغرْيِ الُْمتََعمَّ

نَّ ََكَِمَة ُمَصادَ   لَِكنَّ َما َحَدَث ِِف الليَغِة اْْلَِديثَةِ 
َ
َ   فَةٍ ُهَو أ ْكرَبَ بَِكِثرٍي ِمنَ   بَِشْْكٍ َغرْيِ َملُْحوٍظ َذْت  اَتَّ

َ
َماََلِت  اَِلْحتِ   َمْعًًن أ

ٌة ُمَسبِّ اْْلَِسابِيَِّة، َونُسِ  ثْ بٌَة. وَِعنْدَ بَْت إَِْلَْها قُوَّ دْ َمَع َذلَِك ا ُت َما ََتَدَّ
َ
ْستَاِذ ِمْن َهاْرفَارْْد، َوقُلُْت ََلُ: "َهْل أ

ُ
َرْكَت ِمْن ِخََلِل  ِْل

ْن ََتَْعَل اا  تَْشِبيهِ 
َ
ةٍ ُيْمِكُن أ يََّة قُوَّ

َ
يِه بِالُْمَصاَدفَِة لَْم ُيَمارِْس أ ي تَُسمِّ ِ َء الَّ ْ نَّ َذلَِك اليشَّ

َ
ًة؟" فَاتََّفَق  لُْعْملَِة أ لُْعْملََة تَْسُقُط ُطرَّ

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    4   جميع الحقوق محفوظة 2220 ©

ْمُت ََلُ َذلَِك الِْمثَاَل اتلَّوِْضيِِحَّ الْبَِسيَط، ُمْستَخْ  نَُّه  َمِِع. فَِعنَْدَما قَدَّ
َ
ُظني أ

َ
َسُه بِيَِدهِ، ُثمَّ قَاَل: "أ

ْ
ِدًما الليَغَة الَْعاِديََّة، َخبََط َرأ
نَُّه ِفيَما َيتَعَ 

َ
قُوَل إنَّ الَْكْوَن ُخِلَق بِالُْمَصاَدفَِة". َفُقلُْت: "َهَذا َصِحيٌح"، ِِل

َ
ْن أ

َ
ْنُطولُوْجيَا )ِعلُْم  لَْم يَُكْن يَنْبَِِغ أ

َ
لَُّق بِِعلِْم اِْل

وََجوْهَ ا وُُجوِد  ِدَراَسُة  َمْعنَاُه  ْنُطولُوْجيَا 
َ
َكيْنُونَتِ ِْل ْي 

َ
أ الَْواقِِع،  َهاْرفَارْْد،هِ ِر  ِمْن  لَِصِديِِق  قُلُْت  َكَما  الْوُُجوِديَُّة   (،  اْْلَالَُة 

يي وُُجوٍد. لَيَْسِت لِلُْمَصاَدفَِة ِِهَ ِصْفٌر. فَلَيَْس لِلُْمَص 
َ
ْخَرى، لَِكنََّها ُُمَرَُّد  الُْمَصاَدفَُة َشيْ   اَدفَِة أ

ُ
ْشيَاَء أ

َ
ئًا َيْعَمُل َويَُؤثُِّر ِِف أ

 ٌة.َمْفُهوٍم َعْقِِلٍّ يُِشرُي إََِل اْحِتَماََلٍت ِحَسابِيٍَّة، َولَيَْس لََها وُُجوٌد ِِف َذاتَِها. َولَيَْسْت لََها َكيْنُونَ 

قَاِدرٌ  َووُُجوُدَها  وُُجوٌد.  لََها  بُْشوَرُة  الطَّ َسايِسِّ    َهِذهِ 
َ
اِْل ْْكِ 

الشَّ َفْهِم  لُِمَحاَولَِة  ِلُقُروٍن،  َوالَْفََلِسَفَة  الِْفِّْييَاِئيَِّّي  يَْشَغَل  ْن 
َ
أ

بُْشوَرةَ  َء، لَِكنَّ تِلَْك الطَّ نََّها لَيَْسْت ََل ََشْ
َ
بُْشوَرةِ. لَِكنَّنَا َنتَِّفُق َمًعا لََعَ أ ٌء. َوتََذكَّ جِلَوَْهِر َهِذهِ الطَّ نَِِّن قُلُْت  ِِهَ ََشْ

َ
ُروا أ

ٍء مَ  يي ََشْ
َ
ْو إَِذا ََكَن أ

َ
ٌء َموُْجوًدا، أ نَُّه إَِذا ََكَن ََشْ

َ
ِ ِِهَ أ ٍة تَُؤيُِّد وُُجوَد اَّللَّ بَْسَط ُحجَّ

َ
ٍء َيتََمتَُّع  إِنَّ أ يي ََشْ

َ
ْو إَِذا ََكَن أ

َ
وُْجوًدا، أ

َزِِلٍّ َذاِتِّ َمْدفُوِعَّي ِِبُ   وُُجوِديٍَّة، فَِإنَّنَا نَِصريُ ِِبَالٍَة  
َ
وَرةِ إََِل اْستِنْتَاِج وُُجوِد ََكئٍِن أ ُ ُموَر   الْوُُجوِد. لَِكنَِِّن اْستَبَ ْكِم الرضَّ

ُ
ْقُت اِْل

بُْشوَرةِ َحالًَة   قُوَُلُ ُهَو إِنَّ لَِهِذهِ الطَّ
َ
ٌء، ََلُ وُُجوٌد. فَِِهَ  ُهنَا. َفَما أ ْي إِنََّها ََشْ

َ
َتَمتَُّع  .  َحِقيَقٌة َولَيَْسْت َوْهًما وُُجوِديًَّة، أ

َ
فَِإنَِِّن أ

نَا  
َ
 ِِبَالٍَة وُُجوِديٍَّة. أ

َ
وِ سْ ََكئٌِن. لَْسُت الََْكئَِن اِْل

َ
َء. لَِكْن ِفيَما    ََم، أ ٌء َولَيَْس ََل ََشْ . لَِكنَِِّن ََشْ ، فَِإنَِِّن بَََشٌ لَِِهَّ الََْكئَِن اْْلِ

ُق بِالُْمَصاَدفَِة، قُ 
ْن لَيْ َيتََعلَّ

َ
نَّ   َس لََها وُُجوٌد، فَِِهَ إَِذنْ لُْت لَِصِديِِق ِمْن َهاْرفَارْْد إِنَُّه لَيَْس لِلُْمَصاَدفَِة وُُجوٌد. َوِِل

َ
ةٍ، ِِل بََِل قُوَّ

ةُ ِمْن  َما ُهَو بََِل وُُجوٍد، ََل بُدَّ   نَُّه ََكْ تُوَجَد الُْقوَّ
َ
ةٍ، ِِل وَرةِ بََِل قُوَّ ُ ْن يَُكوَن بِالرضَّ

َ
ْو َتْعَمَل، ََل بُدَّ  أ

َ
ةَ ِمْن   أ ْن تَُكوَن قُوَّ

َ
ٍء.    أ ََشْ

ةٌ فَََل  ْن تُودَلَ قُوَّ
َ
ءٍ    ُيْمِكُن أ ٍء. فَالْقُ َمْن ََل ََشْ ْشيَاُء َمْن ََل ََشْ

َ
ِتَ أ

ْ
ْن تَأ

َ
ْو الَْعَمُل يَْستَلِْزَماِن   ةُ وَّ ، َتَماًما َكَما ََل ُيْمِكُن أ

َ
أ

ٍر. وُُجوَد ََعِمٍل، ِمثْلََما   قَاَل ِديَكارْْت إِنَّ اتلَّْفِكرَي يَْستَلِْزُم وُُجوَد ُمَفكِّ

ُمَها لَُكْم   قَدِّ
ُ
يُع الَْفََلِسَفِة َوالُْعلََماِء َعرْبَ الُْعُصوِر    - إَِذْن، الَْفرِْضيَُّة الَِِّت َسأ نَّ ََكَِمَة ُمَصادَ   - َوَهَذا َما اتََّفَق َعلَيِْه ََجِ

َ
  فَةٍ ِِهَ أ

ْصبََحْت ََكَِمًة تَِصُف َجْهلَنَا 
َ
ِِف الُْمَعاَدلَِة ِحَّي َْنَْهُل َما حَيُْدُث ِمْن َحْوِْلَا. فَِحَّي ُُنِْفُق ِِف    فَةٍ ُمَصادَ   فَِإنَّنَا ُنْقِحُم ََكَِمةَ .  أ

ِل إََِل ُحَجٍج ُمْقِنَعٍة َوقَِويَّةٍ  ةِ الُْمَصاَدفَِة. ُربََّما  الِْقيَاِم بَِما َعلَيْنَا ِمْن ََتِْليٍل، َواتلَّوَصي ْو إََِل قُوَّ
َ
ُموَر إََِل الُْمَصاَدفَِة، أ

ُ
، نَنِْسُب اِْل

 َتُقولُوَن ِل: "لَِكْن َمْهًَل يَا  
َ
، َحيُْث أ لَْعاَب اْْلَظِّ

َ
ْوَراُق َعْشَواِئيًّا، َوتَُوزَُّع، َويُْمِكنَُك ََتِْديُد  لَ َُتْ   ْر. يِس.، ََنُْن نَلَْعُب أ

َ
ُط اِْل

حِ احْ 
ُ
نَا أ

َ
َوأ ةٍ. َهَذا َصِحيٌح.  تَُوزَُّع َعلَيَْك ِِف ُُكِّ َمرَّ ْوَراِق الَِِّت 

َ
اِْل بِنَاًء لََعَ  إِْحَصاِئيٍَّة  الَْوَرِق. وََدرَْسُت  ِتَماََلٍت  بي لَِعَب 

لَْعُب وَ 
َ
لَْعُب، أ

َ
لَْعاِب الَْوَرِق. وَِحَّي أ

َ
ْعرَِف  اَِلْحِتَماََلِت اْْلَِسابِيََّة ِِف ُُمْتَِلِف أ

َ
ْن أ

َ
ْفًقا لَِِلْحِتَماََلِت. َويُِفيُدِِن بِالِْفْعِل أ

نَِِّن ََل 
َ
. لَِكنََّها لُْعبَُة َحظٍّ ِِل لَْعاَب اْْلَظِّ

َ
لَْعاِب الَِِّت تَُسَمَّ أ

َ
ْوَراِق.  اَِلْحِتَماََلِت اْْلَِسابِيََّة ِِف اِْل

َ
ْعلَُم َكيِْفيََّة تَْوِزيِع تِلَْك اِْل

َ
 أ

ثْنَاَء تَْوِزيِع الَْوَرِق، َيْعتَِمُد لََعَ الَْكيِْفيَِّة الَِِّت ُرتِّبَْت بِهَ لَِكنَّ َسبَ 
َ
ْوَراٍق ُمَعيَّنٍَة أ

َ
ْوَراُق ِعنَْد َخلِْطَها  َب ُحُصوِِل لََعَ أ

َ
ا اِْل

الَّ  ةِ  لِلَْمرَّ َخلِْطَها  ِعنَْد  بَِها  ُرتِّبَْت  الَِِّت  َوالَْكيِْفيَِّة  وََل، 
ُ
اِْل ةِ  َوالتََّسلُْسلِ   َوَطِريَقةِ ،  اِنيَةِ لِلَْمرَّ ثْنَاَء   تَْوِزيِعَها، 

َ
أ اتيِبَع  ي  ِ الَّ

مَ ُة َشبًَحا َغرْيَ َمنُْظوٍر ََتَ الُْمَصاَدفَ   َها، إََِل آِخِرِه. لَْم تَُكِن تَْوِزيعِ  ْوَراِق ِِف تََسلُْسٍل    كَّ
َ
ِِف يَِد الُْمَوزِِّع، َوتََسبََّب ِِف تَْرِتيِب اِْل
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، ٍ ًدا لَ   ُمَعّيَّ نَُّه ُُمَدَّ
َ
ةِ َغرْيِ الَْمنُْظوَرةِ الَِِّت تُْدََع بِالُْمَصاَدفَِة، ِِل ْن ََل وُُجوَد لِِمثِْل َهِذهِ الُْقوَّ

َ
نََّها ِِل

َ
يَْس لِلُْمَصاَدفَِة وُُجوٌد. َوبَِما أ

ةٍ.   بََِل وُُجوٍد، فَِِهَ بََِل قُوَّ

ًدا لَِصِديِِق: "لَيْ َوَهَكَذا، قُلُْت   ْن ُيَمارَِس قُ   َسِت ُُمَدَّ
َ
يَ الُْمَصاَدفَُة َشيْئًا ُيْمِكُن أ

ْ
أ تَُوافُِقِِن الرَّ

َ
ًة. أ ِخريً وَّ

َ
َجْل،  ؟" َوأ

َ
َجابَِِن: "أ

َ
ا أ

ِء. الُْمَصاَدفَُة لَيَْسْت شَ   لَيَْسِت  ْ ْسلُوٍب ُُمْتَِلٍف َبْعَض اليشَّ
ُ
ِصيُغ َذلَِك بِأ

ُ
وْ الُْمَصاَدفَُة َشيْئًا". َواْْلَن َدُعوِِن أ

َ
 الُْمَصاَدفَُة يْئًا. أ

ءٌ  ٍء. َوبَِذلَِك،. وَِحَّي َتُقوُل إِنَّ الَْكْوَن ُخِلَق بِالُْمَصاَدفَِة، فَِإنََّك َتْقِصُد َمنِْطِقيًّ ِِهَ ََل ََشْ نَّ الَْكْوَن ُخِلَق بََِل ََشْ
َ
  لَْسَت   ا أ

ًة إََِل  نْسُ َفَقْط تَ  ةٍ ُيْمِكُن تََصويرَُها، بَِقْولَِك إِنََّها قَاِدَرٌة لَيَْس َفَقْط لََعَ فِْعِل  الُْمَصاَدفَِة، لَِكنََّك تَنْسُ ُب قُوَّ ْسََم قُوَّ
َ
ُب إَِْلَْها أ

َما  ٍء  إَِيَ ،  ََشْ لََعَ  ْ بَْل  ال َفَهَذا  قَْوََلُ.  وَدي 
َ
أ َما  َوَهَذا   . َكُْكٍّ الَْواقِِع  ِمنَ اِد  َدقَائَِق  َبْعَد  يَْكِشُف    َمْفُهوُم،   ، الَْمنِْطِِقِّ اتلَّْحِليِل 
نَْواِع  

َ
 أ
ُ
ْسَوأ

َ
نَُّه أ

َ
نَُّه ُمنَاٍف لِلَْعْقِل، َويُْظِهُر أ

َ
ْ ُه  تَ فْ اْلَُرافَاِت. لَِكْن إَِذا َغلَّ بِنَْفِسِه أ َعنُْه بِلَُغِة الِْعلِْم، َكَما   َت بِلَُغٍة فَْخَمٍة، وََعربَّ

اْلََّظِريَّاِت  تِلَْك  ُموا  َفَقدَّ َذَهٍب،  إََِل  الَْمْعِدِن  ََتِْويَل  بِإِْمََكنِِهْم  نَّ 
َ
أ َمََض  ِفيَما  اْلَّاُس  َظنَّ  ُمْصَطلََحاٍت  ِحَّي  َشْْكِ  ِِف   

اِم  َكاِديِميَّةٍ ِعلِْميٍَّة، فََحِظيَْت بِاَِلْحِِتَ
َ
اًما إَِذا َغلَّْفتََها بِلَُغٍة أ ْن تُْضِِفَ لََعَ اْلَُرافَاِت اْحِِتَ

َ
 ََكِفيٍَة. ِلُقُروٍن، َهَكَذا تَْستَِطيُع أ

َمَك، ِحَّي تَنْسُ لَِكْن َمْهَما ََجَّ  ْ لَْت لََكَ ةٍ إََِل ال يََّة قُوَّ
َ
نَّ ُمَصاَدفَِة، َتنِْطُق بُِهَراءٍ ُب أ

َ
ءٌ  الُْمَص ، ِِل   . َولَْو َظنَنَْت اَدفََة ِِهَ ََل ََشْ

ْم إِنَّهَ 
َ
ْبَعاٌد َحِقيِقيٌَّة أ

َ
؟ َوَكْم تَِزُن؟ َهْل لََها أ لََك: َوَما ِِهَ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
َّ أ ٌء، َسيَُكوُن لََعَ نََّها ََشْ

َ
ا َغرْيُ َملُْموَسٍة؟ َهْل ِِهَ َحْقُل َطاقٍَة؟  أ

ْعلَُم"؟ َما مَ ْل ِِهَ َكْهُروَمْغنَاِطيِسيَّةٌ هَ 
َ
ْمًرا َما ُمَصاَدفٌَة، فَِإنََّك َتْعِِن "ََل أ

َ
ةِ؟ فَِحَّي َتُقوُل إِنَّ أ  .ْصَدُر َهِذهِ الُْقوَّ

" ِشَعاَر  َتبًَنَّ  ِي  الَّ بُوْر،  ِنيلْْز  ِمثَْل  نَاًسا 
ُ
أ ُد  َْنِ الُْمَصاَدفَِة،  ُمَؤيِِّدي  َهمِّ 

َ
أ َعْن  ُث  َنتََحدَّ  Contraria suntِحَّي 

complimentaria َثَاَر ا َبْعًض َها  ِمُل َبْعُض َمْعنَاُه "اتلَّنَاقَُضاُت تُكَّ "، و
َ
ا أ ِييِد لََكَ َطَريَفْ اْلَِّقيِض، ِممَّ

ْ
". َوََكَن لََعَ اْسِتْعَداٍد تِلَأ

ِييِد َطَريَفْ اْلَِّقيِض 
ْ
ِث َعْن تَأ  ِنيلْْز ِِف اتلََّحدي

َ
ْن َيبَْدأ

َ
يْنِْشتَايِْن، َفَقاَل: "َما أ

َ
ْن يَُكوَن  ُجنُوَن أ

َ
، َيتََوقَُّف لَيَْس َفَقْط َعْن أ

يًْضا".
َ
ْن يَُكوَن ِعلِْميًّا أ

َ
 َمنِْطِقيًّا، بَْل َعْن أ

يبَِة لَِهايَْزنرِْبْغْ  ْن َنُقوَل: "ََنُْن ُْنِْري اتلََّجارَِب  َوبُِظُهوِر َمبَاِدِئ الرِّ
َ
، ُيْمِكُن اتلَّْعِبرُي َعْن َذلَِك بُِطُرٍق ُُمْتَِلَفٍة. ُيْمِكُن أ

ثَّ لََعَ اجْلَُزيْئَاِت ُدوَن الَّ 
َ
نَّ اتلََّجارَِب أ

َ
نَّ َهَذا يُِشرُي إََِل أ

َ
يَِّة، َولَْسنَا َنْعلَُم َسبََب ُسلُوِكَها َهَكَذا". َيبُْدو أ َها. رِّ َرْت ِِف َنتَاِِئِ

َ َويَبْدُ  ْشيَاَء ت
َ
نَّ تِلَْك اِْل

َ
ْعلَُم َسبََب سُ َماًما. فَِحَّي َيُقوُل الَْعالِ ُك بَِطِريَقٍة َغرْيِ َمنِْطِقيٍَّة تَ لُ سْ و أ

َ
لُوِك اجْلَُزيْئَاِت  ُم: "لَْسُت أ

ِريَقِة ِِف  ُدوَن الَّ  يَِّة بَِهِذهِ الطَّ َء ِمْن َنمَ رِّ ُر َتْفِسرُيُه  اِذِجنَا الِْعلِْميَِّة ُمَؤهَّ ََتَاِربِنَا، َوََل ََشْ ي َيتََعذَّ ِ لُوِك الَّ ٌل تِلَْفِسرِي َهَذا السي
َجيِّدً  ََلِحُظُه 

ُ
َوأ حَيُْدُث،  َهَذا  نَّ 

َ
أ ْعلَُم 

َ
أ ََتَارَِب َتَماًما.  َعلَيِْه  ْجِري 

ُ
َوأ بَ ا،  السَّ ْعرُِف 

َ
أ ََل  لَِكنَِِّن  ُسلُوًَك  ،  بَِهَذا  يَْسلُُك  َب"، 

. ْعلَُم".  ُمََلئًِما لِلْبَْحِث الِْعلِِْمِّ
َ
 فَِعنَْدَما يَْصَطِدُم بَِمْحُدوِديَِّة َمْعِرفَِتِه، َيُقوُل: "ََل أ

الِْكيْميَاِء، َوالِْفِّْييَاِء، َوالَْفلَْسَفِة، وَِعلْمِ  ْحيَاِء، َويِف 
َ
اِْل َذلَِك ِِف ِعلِْم  ُب فِْعُل     ََيِ

َ
أ َفيَِجُب  ُهوِت.  ْن تَُكوَن َهِذهِ ِِهَ  الَلَّ

َمةُ  ُ   السِّ يَّ بَاِحٍث َحِقيِِقٍّ َعِن الَِِّت ُتَمِّيِّ
َ
ْعلَُم" ََيْتَِلُف َتَمامَ اْْلَِقيَقِة. لَِكنَّ قَْوَْلَا "  أ

َ
ءٌ اَِلْخِتََلِف    ََل أ  َعْن قَْوِْلَا: "ََل ََشْ
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نََّك ََكْ َهِذهِ اْلَّتِيَجةَ  َب َسبَّ 
َ
ةٍ ُيْمِكُن تََصويرَُها َموُْجوَدًة َداِخَل الَْكْوِن  "، ِِل ْن َتْعرَِف ُُكَّ قُوَّ

َ
 َتْعرَِف َذلَِك، َسيَتََحتَُّم َعلَيَْك أ

ْو َخارَِجُه. َوالْوَِسيلَُة الْوَِحيَدُة َِلْكتِسَ 
َ
َّ الِْعلِْم. َوِلَ   اِب َهَذا اْلَّْوِع ِمنَ أ ْن تَُكوَن ّلُُكِّ

َ
ِل،  الَْمْعِرفَِة ِِهَ أ ، لََعَ َسِبيِل اتلََّعقي ُظني

َ
ا، أ

نَّ 
َ
ْن َنتََوقََّف َعِن أ

َ
ُب أ نَّ   نَا ََيِ

َ
يٌح بََِل َمْعًًن، وَُخَراِِف    الَْقْوِل بِأ نَّ َهَذا تَْْصِ

َ
َء يَُسبُِّب َشيْئًا، ِِل   فَلَيَْس َفَقْط ََلُهوتًا   .ََل ََشْ

يِّ ُمَسَمًّ 
َ
ٍء ََتَْت أ يِّ ََشْ

َ
اِتَّ إََِل أ ْن نَنُْسَب اْلَلَْق الَّ

َ
يًْضا ِعلٌْم َخاِطٌئ، أ

َ
   . َخاِطئًا، َوإِنََّما أ

 

نْ 
َ
يِس أ َحَد رَُعةِ َكِنيَسِة الِْقدِّ

َ
ُس َهيْئَِة ِخْدَماِت ِْلُجونرِي، َوَكَن أ ْر. يِس. ْسرْبُول ُهَو ُمؤَسِّ

َ
ْكتُور أ  St. Andrews)  ْدُروادلي

Chapel  )  َل وَّ
َ
ِس لِْلِْصَلِح ِِف َمِدينَِة َساْنُفورْد بِِوَليَِة فْلُوِريَدا، َكَما َكَن أ  Reformation)  َرئِيٍس ِلَُكِّيَِّة الِْكتاِب الُْمَقدَّ

Bible College)  " ْكََثِ ِمْن مائَِة ِكتاٍب، بَِما ِِف َذلَِك
َ
 ". أدَهَشِن اِللم" و" َكينا َلهوِتييونَ َوْهَو ُمَؤلُِّف أ
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