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 الققاةة يف متغلغلةينطلق وليام دميبسكي يف هذا الكتاب من حقيقة أن املادية 
بقوة على أن املادة ليست هي املكّون اجلوهري للواقع، بل  ويربهنالعلمانية الغربية، 

ونفي اجلملة األوىل ال يتضمن بالضرورة ثبوت القانية، لذا ةلم حياول دميبسكي  .املعلومات
مام على هتولكن صب اال حشد الردود على املادية، وال تدعيم بديل قدمي وهو املقالية،

 .تقدمي املعلومات كبديل

وإبراز  ،نع دميبسكي من اإلشارة إىل أهم االنتقادات على املاديةت ميومع ذلك، مل
 مقال، أورد أهمةالتناقضات، والتعرض أيضا للمادية املنهجية كمبدأ تنظيمي حبقي.  أهم

 ف بن قدم دميبسكي بإجياز اخلال ويف هذا .متاسكها املنطقي؛ عدم االنتقادات على املادية
، –ل العاشرتابع هذا التقدمي يف الفص–املقالين )كجورج باركلي( واملادين )كدميقريطس( 

مباشرة حبياة  ةعلقالتناقضات املت ويف إطاراملادية تدمر نفسها بنفسها منطقيا. وبّن كيف أن 
باعتبارها  –يف املعلومات– اإلنسان، قدم دميبسكي ةصال قيما عن حرية اإلرادة وتصوره هلا

 –سواء كانت حتمية شاملة أو حمددة احتماليا–املادية  إطارقدرة على جتاوز املادية، أما يف 
 .ه القدرة، ةما اإلنسان على ذلك إال كومة من الذراتةال جمال هلذ

بصر ف – ايلعلى النحو الت ةسار ةيه دميبسكي ،أو بديل املادية ،أما اجلزء القبويت
مبا يف ذلك –: يعترب دميبسكي جوهر الطبيعة معلومايت، ةالطبيعة –النظر عن ترتيب الفصول

، أي أخرىحتقق بعض الوقائع دون أخرى من خالل إقصاء احتماالت وحتقيق  –(1)البشر
تبدأ بعدد أكرب مث تصل إىل عدد أقل، ويناقش دميبسكي رأسا ما إذا كانت الطبيعة يف 

اديون واملعلومة منذ أرسطو، ويبن غموضه وكيف استخدمه املوهنا يتتبع دميبسكي الفصل الفلسفي بن املادة ( 1)
لصاحلهم، وهو نقاش يذكرنا بالنقاش الذي دار بن التهاةتن، ةتهاةت الفالسفة أليب حامد الغزايل قدم تصورا معينا 

 زايل.غللفاعل العاقل ووصف ةاعليته لغويا، بينما رد ابن رشد بتصور أرسطي خمالف لطبيعة تصور الفاعل عند ال
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ور التصميم ةهو يتص .التصور املادي قادرة على خلق كل املعلومات اليت جندها ةيها أم ال
إهلي، ا إما ليد علميات داروينية مادية أو لفعل خارجي/مبعىن شامل، ةيبقى التصميم منسوب

صمم الطبيعة غائية، وهنا ميكن تصور معجزات األنبياء كمعلومات جديدة أدخلها اهلل يف 
 بنية الطبيعة الغائية.

وهذا التصور الغائي للطبيعة ال يتناسب إال مع كون الطبيعة معلوماتية، أي تتحرك 
، ةكيف ميكن للطبيعة جتاوز القوانن (1)أهدا ف معينة من خالل حتقيق احتماالت حنو

العادية اليت تبحث حبقا أعمى لتصبح غائية؟ أو بصورة أخرى: هل ميكن للمادة أن متدنا 
هبذه املعلومات؟ هل املادة نفسها شكال من أشكال املعلومات؟ هنا يربط دميبسكي بن 

قراء بصورة د النظر يف مشكلة االستاالحتماالت ونظرية املعرةة وةلسفة العلم، حيث سيعي
احتمالية، ال نقصد هنا أن حيل مشكلة االستقراء احتماليا، إمنا نسخة مغايرة لالستقراء 
الكالسيكي، مث خيلص إىل حل ةيه تصور جديد للصدةة جدير بالنظر. أما الفصول األخرية 

ت الداروينية ال ختلق لياةهي تطبيقية على مشكلة املعلومات يف نظرية التطور، وبيان أن العم
 ، وكذلك توضيح لتصور خلق املعلوماتا تعمل على معلومات موجودة سلفااملعلومات إمن

باستعمال خمطط شانون وربطه مبفهوم اخللق بالكلمة يف األديان السماوية عموما واملسيحية 
ح مدى ارتباط طر خصوصا. وهذا ينقلنا للحديث عن موقف العلم من وجود اإلله، وعن 

 .دميبسكي بالديانة املسيحية على وجه اخلصوص

 صميمالت وحركة دميبسكي موقف هو هذا اإلله؛ وجود وال ينفي يقبت ال العلم
 يظل أن نبغيي التجرييب ةالعلم عليه، القفز أبدا ينبغي ال الذي وهو بل. أيضا وموقفنا
 أطروحات ينفي أو تويقب شيء لكل تصوًرا يعطي معريف ملنهاج يتحول وال للتجربة، حبيسا
 من وغريه دميبسكي كقريًا به صرح ما وهذا. اإلله وجود كأطروحة دائرته، عن متاما بعيدة

ومن أجل ذلك قدم دميبسكي بعض الفصول عن نظرية املعلومات واالحتماالت متهيدا ملا يقول، ةال ينبغي القلق  (1)
من صعوبة ةصل أو ةصلن من الكتاب، بل ميكن جتاوزمها بسهولة.
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 يقبتان ذكاءوال والتصميم والذكاء، التصميم صحة يقبت ةالعلم الذكي؛ التصميم منظري
 .العلم نطاق خارج يقع سؤال هذا أن اإلجابة الذكي؟ املصمم هو من ذكي، مصمم وجود
 رةصو  يرسم هنا بل هو عنوانه، من واضح هو كما علم، كتاب ليس الكتاب هذا لكن

 .املعلومات علم ضوء يف العامل عليه يكون أن جيب ملا ميتاةيزيقية

موما، من ع يف التصميم واملعلومات يعد هذا الكتاب خصوصا، ومشروع دميبسكي
 متواةق مع العلم والدين. وبالرغم من أن معريف أةضل األطروحات اليت تؤسس لتصور

 اإلله اخلالق؛ عند التأسيس ملفهومولكن إنتاجه يف هذا املشروع، يتوقف دميبسكي مسيحي، 
 ة التفكريعن حماولنع تال ميةهو ومع ذلك  األمر الذي يشرتك ةيه معظم األديان السماوية.

ى أن هذا ال كن هو نفسه ير بتصوره املسيحي للخالق، ول يف ربط استدالله على اخلالق
 بالنسبة غةً مبال سيكون، بل وهو مدرك متاما أن ذلك "بسهولة يستقيم له يف هذا املوضع

ةاخلالق يف  ."، وهو احلال ةعال بالنسبة للمسلمن، بل ورمبا لليهود أيضاالقراء من لكقري
 ردجم اليهودية واإلسالم، هو اإلله الواحد، ولكن األمر يف املسيحية يتطلب أكقر بكقري من

، ث األقانيمإله واحد مقلفلسفي على خلق وخالق، ةلكي تقبت أن اخلالق هو التدليل ال
 لنوهو أمر  !ما يسمى بالتوحيد القالوثيأصال ةأنت يف حاجة إىل جتاوز معضلة أن هناك 

وال وسيلة لقبوله  ،"لغز غري قابل للفهم" بعض الالهوتينتقيم إطالقا، أو على حد تعبري يس
 (1).إال بالتصديق واإلميان ةقط

نأمل أن يرتقي هذا الكتاب مبستوى الطرح يف القضايا املرتبطة بالعلم والدين يف 
ولعلنا أيضا  تناول.لعاملنا العريب، وأن يدةع املفكرين والباحقن حنو جدية أكقر يف العرض وا

 املادية.ا امليقودولوجينطمع يف أن يغري هذا الكتاب خارطة التعامل مع امليتاةيزيقا و 

 مركز براهين

(1) A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy, p17; Merrill F. Unger, The New Ungers Bible

Dictionary, 2006, TRINITY. 
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يف  فكريةال النماذجحتوالت و أقر العلماء على مر العصور حبدوث القورات العلمية 
تفسريًا أو  ،التاريخ اإلنساين، ولكن نادرًا ما حنظى بفرصة أن نشهد مباشرة أحد التحوالت

واضًحا ودقيًقا هلا. تفسري ويليام دميبسكي املفصل واجلاد هلذا التحول من عصر املادة لعصر 
املعلومات يف العلم والفلسفة، هو منوذج عبقري ونادر. انطالقا من كونه ةيلسوةا ورياضياتيا، 

سببية الذكية؛ لوكتابته السابقة يف كال اجملالن، باإلضاةة لتطويره لطريقة إحصائية الستنتاج ا
 استطاع دميبسكي ترسيم اخلطوط املنهجية وامليتاةيزيقية هلذا التحول.

 يطرح السؤال األكقر جوهريًة وحتديًا يف –امتدادا لعمله السابق–الكتاب هذا يف 
كانت املادة ال ميكنها االستمرار كمكون أساسي للحقيقة،  وهو إنالقرن الواحد والعشرين، 
يكون؟ بينما كانت املادة اإلجابة الوحيدة املتاحة يف القرن املاضي ةما الذي ميكنه أن 

أنه بدون كي ، يشرح دميبس–ما زال تعريف نشأة املادة نفسه لغًزا–لسؤال احلقيقة اجلوهرية 
ن املعلومات وهو بالتايل يظهر أاملعلومات، مل يكن للمادة أن تكون، وبالطبع احلياة نفسها. 

 املعلومات املعقولة الفعالة هي اجلوهر األساسي.ادة، هي األكقر جوهرية من امل

يفهم دميبسكي املعلومات يف أساسها كقرار، واليت تتحقق ةيها احتماالت حمددة 
يث حتقق ح مستعمال "مصفوةات االحتماليات"، باستبعاد األخرى. هو يقدم املعلومات

ي للدليل االستقرائواستبعاد االحتماالت ميكن التأكد منه من خالل اختبار منهجي 
كل   أن الذكاء واملعلومات ميكن وصف ، وال ينفيواالستنتاجي. هو ال ينفي العامل املادي

 منهما على حدة مبظاهرمها املادية )الدنا، على سبيل املقال(.

ولكن حجته باألحرى هي أن الذكاء خيلق املعلومات، اليت بدروها تتمظهر ماديا، 
ألول األعلى. ذلك يضع املادة على أسفل سلم السببية، حتت الذكاء هو السبب اوبالتايل 

الذكاء واملعلومات، جاعال إياها مفهوما تابعا ومشتقا. يشري دميبسكي إىل أن املادة أيضا 
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يت نراها بأن األنظمة املعلوماتية ال"مفتقرة للمعلومات" لكي تعمل بغرض حقيقي، حمتجا 
سميه توماس ي ن النوع الذي ال يفتقر إىل املادة، ةيماأو ذكاء م ،يف الطبيعة حتتاج إىل غائية

 ل "بيئة ]مادية[ ميتة".ناج

دميبسكي ال يكتفي ةقط بالقول بأن املعلومات هي املكون األساسي، ولكن يؤمن 
 الذي ،أيضا بشكل واضح )كما أةعل( أن هذا املكون نشأ أساسا بواسطة إله شخصي

قاعدته املادية، وهدى قاطنيه لغرض ما. وبالرغم من ونظم أعطى الوجود للعامل عن قصد، 
ذلك، ال حياول دميبسكي إقناعنا هنا، هو يقرتح أن تلك العقيدة ليست شرطا أساسيا 
لرةض سيطرة اهليكل املادي املقبول واعتباره خطأ بائن. بل هو هنا يقري النقاش باستدعاء 

 ةالسفة العلم امللحدين، مقل توماس ناجل وغريه.

أحد أبرز  واليت يعترب دميبسكي–ا يرى كقري من العلماء حركة التصميم الذكي بينم
 الكيمياءو على مستوى الكون كمجرد حتدي لسطوة الفرضية التطورية املادية ) –علمائها

َيكُشف هذا الكتاب أن احلركة لديها تطلعات ألبعد من ذلك بكقري. اجلدال بيولوجيا(، الو 
اآلن، ليس إال جزء ضئيل من التحدي األكرب لالةرتاضات لدارويين حىت حول التطور ا

األساسية اليت لدينا عن البنية األساسية للعامل. ميدد دميبسكي عرضه ليشمل كون الشيء 
األساسي يف العامل هو املعلومات بالتشديد على إمكانية ةهمه من خالل الذكاء والغرض 

ظم ظهور التواصل اإلنساين ونمشرية لأساسها دائمة التواصل، والتواصل. املعلومات يف 
 .كومينيونالتواصل بن مجيع الكائنات احلية. ومن هنا يأيت العنوان؛ 

؛ يتحدى الطريقة نفسها اليت نرى ونفكر هبا حول العامل على املستوى كومينيون
اجلوهري. أن نقبل مفهوم دميبسكي أن املعلومات هي مبقابة املصدر اجلوهري للحقيقة، يعين 
 أن علينا حتويل مناذجنا الفكرية، بطريقة ال ختتلف عن مهمة الفيزيائين حن قبلوا تفسري

نية. يقدر النظرة الصاحلة للميكانيكا النيوتمع اإلبقاء على اعتبار أينشتاين للمكان والزمان، 
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العامل املادي، ومع ذلك ةهو يضع املادية يف اإلطار األعلى واألكقر  دميبسكي ما نعرةه عن 
 كونية؛ حقيقة املعلومات والغاية.

يأخذنا دميبسكي خطوة خبطوة داخل سلسلة من الفصول املكتوبة بعبقرية، كاشفا 
 من أن وبالرغمب عن التحدي للقدمي وعن االحتماالت العلمية والنظرية للجديد. النقا

ال يفعل ذلك بالطريقة السهلة، ولكن معظم الكتاب مفهوم وقراءته ممتعة. ومع  دميبسكي
الفصل كذلك رمبا يقابل غري املتخصصن يف الرياضيات مقلي صعوبة يف بعض الفصول )

تية للمعلومات(. أشجع القراء على إكمال القراءة أو حىت النظرية الرياضيا السابع مقال؛
، ومن املهم أن دميبسكي يرسم صورة كبرية يت تبدو تقنية يف القراءة األوىل،ختطي األجزاء ال
 ترى الصورة أوال.

ال أقل من أن يقال عن اقرتاحه، أنه خرق ثوري لنظرية املعرةة. توحيده للمعلومات 
 د ةتح احتمالية سبب الوجود األصلي للجامعة القدمية، أال وهوحتت ظل الذكاء الفاعل يعي

 أن كل املعار ف احلقيقية تشكل سويا احتادا يصف احلقيقة.

كل ةصل قصري جيمع كل املتطلبات املنهجية للقيام بالتحول الفكري هلذه العقالنية 
العليا. يسأل دميبسكي عن اجلانب اجلوهري للكون، وجييب أن ذلك ليس املادة، ولكن 

املعلومات املكونة بذكاء، اليت هلا غاية وقدرة على التواصل. 

 عن األكقر حقيقيًة.اسرتخي، وأعد التفكري يف االةرتاضات األساسية 

 د. ماري بوبلين
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م هو الكتاب األخري يف القالثية، الكتابن السابقن مها )استنتاج التصمي كومينيون
The Design Inference ( و)كل شيء له مثنNo Free Lunch.)(1)  يف هذه

نه  إحصائي الستنتاج السببية الذكية ومن مث طبقت ذلك املنه  على الكتب، أسست مل
ا السبب وراء والذي يعد جزئيكتاب خمتلف متاما،   كومينيونسؤال الغائية يف البيولوجيا. 

الذكي  تقدمي دعما نظريا معلوماتيا للتصميم حاوال بعد أكقر من عقد. الكتابن السابقن
و السببية أ اط يف الطبيعة اليت أةضل تفسري أاها نتاج الذكاء)الذي يعر ف على أنه دراسة األمن
ن عليه رسم صورة ميتاةيزيقية ملا ينبغي أن يكو  كومينيونالغائية(. على النقيض، حياول 

ول يف امليتاةيزيقا غري معق –بوضوح–العامل ليصبح التصميم الذكي معقوال )ةالتصميم الذكي 
ر يف تلك مع ذلك، ميكن التفك املادية اليت تسيطر على معظم احلياة الفكرية املعاصرة(. 

ادية الصورة وةقا لشروطها. على عكس امليتاةيزيقا املادية اليت تصب الطبيعة يف تصنيفاهتا امل
احمة للعلم باتباع ث العلمي، ساملسبقة، الصورة امليتاةيزيقية املرسومة هنا تطلق العنان للبح

 الدليل أينما قاد.

إذن، ما هي هذه الصورة امليتاةيزيقية؟ باختصار؛ أن توجد هو أن تكون يف 
وبالتايل ةالعلم األساسي،  (2)هو أن تتبادل املعلومات. كومينيون، وأن تكون يف كومينيون

(1) William A. Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance through Small

Probabilities (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); No Free Lunch: Why 

Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence (Lanham, Md.: Rowman 

& Littlefield, 2002). 

( يف اللغة اإلجنليزية مبعىن تبادل األةكار أو communionباإلضاةة ملا شرحه املؤلف، يستعمل لفظ )كومينيون  (2)
وان ابل بالعربية يؤدي نفس املعاين، تعمدنا تعريب اللفظ اإلجنليزي. باإلضاةة الختصار العناملشاعر، ولعدم وجود لفظ مق

 ( لـ)كومينيون( تسهيال لتداول العنوان. )املرتجم( Being as Communionاألصلي للكتاب من )الكون ككومينيون 
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ة أو الذري، وليس االتصالالعلم الذي حيتاج حقا ألن يؤسس لكل العلوم، هو نظرية 
 ستحتاج ، واليتغريها من الكيانات غري العاقلةأو  ،علم ميكانيكا اجلزيئاتاالختزالية أو 

أن تركب يف أنظمة أكرب من التعقيد بواسطة مبادئ ارتباط غري عاقلة هي األخرى، تلك 
 (1)لذايت.ااخلصائص الناشئة أو مبادئ التنظيم املعروةة بقوانن الطبيعة أو اخلوارزميات أو 

نظرية اتصال كهذه، املادة الرئيسية للدراسة ليست اجلزيئات، ولكن املعلومات اليت  داخل
متر بن الكيانات؛ الكيانات اليت تعر ف بقدرهتا على توصيل املعلومات. وبالتايل، الصورة 
 يفامليتاةيزيقية اليت أرمسها حتاول أن تصب يف صاحل وعد جون وييلر وبول ديفيس وآخرون، 

لنا للعامل"، وأننا يف املعلومات "وص أساسيأن املعلومات تستعد لتحل حمل املادة "كشيء 
 (2)وحد" العلوم.يي سالذ الصحيح للمجازأخريًا 

كما هو احلال دائما مع مقل هذه املقرتحات الكربى، اخلطر يكمن يف التفاصيل، 
ة ييف هذا الكتاب. التفاصيل هنا ستكون رسم صورة ميتاةيزيق وسو ف أوضح التفاصيل

للعامل بدقة، واليت تلعب املعلومات ةيها دورًا رئيسيا ال ميكن االستغناء عنه. وبالعكس، لن 
تتكون التفاصيل هنا من تقدمي عرضا منهجيا ميتاةيزيقيا منهجيا. أخذت حتذير كارل بوبر 

تعنيه  "ما هو" و"ما الذيأسئلة النشغال غري املربر بحتديدا على حممل اجلد، كي أجتنب ا
"تبدوا يل أاها عرضة إلنتاج خطر استبدال املشاكل  –وعلى حد تعبريه–، ألنه بذلك"

ولكن بالتأكيد سو ف أقدم التعاريف  (3)اللفظية )أو مشاكل املدلول( باملشاكل احلقيقية".

ئية، كما تفهم هي أشياء خالية بطبيعتها من الغاالقوانن، واخلوارزميات، واخلصائص الناشئة، ومبادئ التنظيم الذايت،  (1)
داخل املادية، ولكن داخل ةهم أوسع للطبيعة، ميكن أن تكون هلا غاية حقيقية، ويف هذه احلالة لن توصف بأاها جمرد 

مادة، ولكن نظام طبيعي أكقر ثراًء من املادة. درست يف الفصل التاسع قوانن الطبيعة الغائية.
(2) Paul  Davies,  “Bit  Before  It?”  New Scientist 161(2171) (30 January 1999): 3;  John

A. Wheeler, “Information, Physics, Quantum: The Search for Links,” in W. Zurek, ed.,

Complexity, Entropy, and the Physics of Information (Redwood City, Calif.: Addison-

Wesley, 1990), 5.
(3) Karl R. Popper and John C. Eccles, The Self and Its Brain: An Argument for
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قائق أجتنب الفخ املادي الذي ةيه احلعلى التوضيح، ولكين أود أن  أينما كانت ستساعد
غري املادية مقل الذكاء والغاية واحلرية، وبالطبع املعلومات!، جيب أن تظهر مبصطلحات 

 مادية، ةهذه لعبة منهزمة ذاتيا، وأنا أرةض لعبها.

رقية(  (، جون زيزيولس )الهويت أرثوذكسية شكومينيون)عنوان ال يتفرد هذا الكتاب ب
يف اإلطار الكنسي.  الشخصية، ويشرح كتابه (1)لعنوان منذ ثالثة عقودكتب كتابا بنفس ا

يغطي كتابه كقريا من االهتمامات امليتاةيزيقية العامة، بالرغم من أنه يبدوا ظاهريا حمصور يف 
والذي يعد  خصية،للشيقدم زيزيولس تقريرا تارخييا متبصرا  وكذلكقضايا الهوتية ضيقة. 
 سيطب بالرغم من أن هناك تداخلاء كمصدر أساسي للمعلومات. متواةقا مع معاجليت للذك

لك سيكون ( سببه أين رأيت أن ذكومينيونولكن اختياري لعنوان )الكتابن،  مواضيع بن
العنوان الوحيد املناسب هلذا املشروع، بل أنا ةعال اخرتته من قبل علمي بكتاب زيزيولس 

العناوين ال ختضع حلقوق النسخ، األمر الذي الذي حيمل نفس العنوان. وحلسن احلظ، أن 
 يسمح بإعادة استعماهلا كل ةرتة.

عن  1111هذا الكتاب هو القمرة األخرية جلائزة تيمبلتون اليت استلمتها يف 
ع مع تركيز خاص على "دليل الغاية" و"توسي"استكشا ف التفاعل البناء للعلم والدين"، 

ت. جزء واحد لتناول كل من علم وميتاةيزيقا املعلوما رتبت مبدئيا لكتابة (2)دالالت اإلله".
                                                

Interactionism (London: Routledge & Kegan Paul, 1977), 9. 
(1) John D. Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church 

(Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1985). 

مل تعد اإلشارة للتناةس على هذه اجلائزة متاحة على موقع تيمبلتون. وبالرغم من ذلك، اإلعالن األصلي عن التناةس  (2)
 ميكن االطالع عليه على هذا الرابط:

http://lists.ucla.edu/pipermail/religionlaw/1998-November/013503.html (last accessed 

May 14, 2013). 

شخص تقدم مبدئيا، ومت تصفيتهم لقائمة قصرية. العروض يف القائمة القصرية مت تقييمها بواسطة احلكام  044أكقر من 
 ألف دوالر، وكانوا: 144ومت إعطاء كٍل درجاته. السبعة األوائل حصلوا على جائزة وقدرها 
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بالرغم من أين ما أن انطلقت يف املشروع، وجدت أين سأحتاج لكتابن منفصلن؛ أحدمها 
للعلم، واآلخر للميتاةيزيقا. تناولت علم املعلومات يف )كل شيء له مثن(، والذي حيتاج 

وراء طبيعة املعلومات. وبالرغم من أن ( ما كومينيون، وتناولت يف )(1)اآلن إلصدار جديد
ولكن ميكن قراءته مستقال، مبعزل عن أعمايل األخرى. يف ( جزء من القالثية، كومينيون)

احلقيقة القراء الذين مل يعتادوا على أعمايل، سيفضلون البدء بقراءته. ذلك ألن الصورة 
روع علمي وةكري. لذكي كمشامليتاةيزيقية اليت أرمسها هنا تقدم أةضلية مناسبة للتصميم ا

ملا استغرق هذا الكتاب كقريًا لكي يكتمل؟ بعد )كل شيء له مثن( الذي صدر يف 
(، اشتعل اجلدال حول التصميم الذكي، وخاصة 1111)صدر استنتاج التصميم يف  2442

حول مسامهيت ةيه. يف السنوات القالثة الالحقة، استغرقت معظم وقيت يف ةرص لكتابة  
كتب جديدة ومقاالت لتطوير التصميم الذكي كمشروع ةكري جاد. بعد ذلك، بدئت يف 
شراكة جادة مع مهندس بايلور روبرت ماركس، أصبح من الواضح لكالنا أن األةكار النظرية 

1) Philip Clayton, California State University in Sonoma; “The Emergence of Spirit: God

Beyond Theism and Physicalism.”

2) William Dembski, the Discovery Institute’s Center for the Renewal of Science and

Culture, Irving, Texas; “Being as Communion: The Science and Metaphysics of

Information.”

3) Noah J. Efron, Bar Ilan University, Israel; “Golem, God and Man: Divine and Human

in an Age of Biotechnology.”

4) Niels Henrik Gregersen, University of Aarhus, Denmark; “Theology and the Sciences

of Complexity.”

5) David J. Krieger, Institute for Communication Research, Meggen, Switzerland; “The

Self-Organization of Meaning: A New Paradigm for Science and Religion.”

6) Michael Ruse, University of Guelph, Ontario, Canada; “Darwin and Design: Science,

Philosophy, and Religion.”

7) Robert John Russell, Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley,

California; “Time in Eternity: Theology and Science in Mutual Interaction.”

بعد استالم اجلائزة، علمت من مؤسسة تيمبلتون أين قد حصلت على أعلى الدرجات من بن املتقدمن.
 روبرت ماركس كمؤلف مشارك.جيري العمل ةعال على إصدار جديد، بالتعاون مع  (1)
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أطلق  2442حتتاج إىل أن تصبح أكقر دقة وتوسعا. يف مثن(  املعلوماتية يف )كل شيء له
، كبيت هلذا العمل. البحث (www.evoinfo.org)ماركس معمل املعلوماتية التطورية 

يف هذا املعمل على مدار اخلمس سنوات الالحقة، أقنعين أن أي ميتاةيزيقا للمعلومات 
من وجهة نظري، هذا هو ات. جيب أن يكون هلا أوال أساس نظري سليم يف علم املعلوم

خرتاقات ا عمل معمل املعلوماتية التطورية. بفضلالذي حدث اآلن، ولدرجة ال يستهان هبا 
معلومات ليس للتفكري يف أن تطوير ميتاةيزيقا للين حقا الققة تاملعمل لعلم املعلومات، منح

 (1)جمرد ممارسة ةكرية، ولكن مشروع الستيعاب طبيعة الطبيعة.

مدين بالفضل لكقري من الزمالء واملؤسسات. ألولئك الذين تواصلت معهم مباشرة، 
. بشكل كبري، أتوجه هلم مجيعا خبالص الشكر أثرى الكتابوهلؤالء الذين رؤاهم ودعمهم 

جاك أكينز، جيمس بارام، مايكل بيهي والرت براديل، جون بول، ستيفن القائمة تشمل: 
مو ، بول ديفيس، ريتشارد دوكينز، وينستون يورت، جالري بوري، جون كامب، بروس تشبمان

جونزالس، بروس جوردن، بيلي جراسي، تشارلز هاربر، ةيليب جونسون، ستيورت كوةمان،  
كيسي لسكن، روبرت ماركس، جورج مونتانيز، تيموثي وليديا ماجرو، ستيفن ماير، توماس 

 ريفز، جاي (، كولن!متها الرائعةناجل، بول نيلسون، دينسي أولرياي، ماري بوبلن )ملقد
ريتشاردز، تريي ريكارد، روبرت راِسل، جون سانفورد، جيفري شوارتس، مايكل شريمر، 
روبرت سوالن، مايكا سباريشيو، تشارلز ثاكستون، ةينسينت توريل، جوناثان ويلز، وجون 

موضوع طبيعة الطبيعة ألكقر من عقد من الزمن. االهتمام هبذا املوضوع حفزين لتنظيم مؤمتر بعنوان "طبيعة أسرين  (1)
 11حىت  12الطبيعة: مؤمتر متعدد التخصصات عن دور الطبيعانية يف العلم"، والذي عقد جبامعة بايلور يف الفرتة من 

 يل أكقر عن املؤمتر:. لتفاص2444إبريل 
http://www.designinference.com/documents/2000.04.nature_of_nature.htm  

(last accessed May 14, 2013).  

 واملؤمتر بدوره أهلمين للعمل على مقاالت خمتارة، حررهتا باالشرتاك مع بروس جوردن:
Bruce L. Gordon and William A. Dembski, eds., The Nature of Nature: Examining the 

Role of Naturalism in Science (Wilmington, Del.: ISI Books, 2011). 
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ذا املشروع، ه اليت مولت جائزهتا، ذلك، أود أن أشكر مؤسسة تيمبلتونويست. باإلضاةة ل
، الذي أشر ف على اجلائزة وحقين على إكماهلا. وأود أيضا أن أشكر  ميتانيكسوسومعهد 

كل أصدقائي، زمالء وأعضاء معهد ديسكفري بسياتل؛ هؤالء بعض من الكقري من 
املشجعن واملتبصرين الذين أعرةهم. أهدي هذا الكتاب هلم. أخريًا، أشكر عائليت، 

 لى حبهم املتواصل وتشجيعهم.وخصوصا زوجيت جانا، ع

التايل ةالقراءة املتأنية ، وبملحوظة: ربع الكتاب تقريبا يتكون من اهلوامش التفسريية واملرجعية
 حتتاج االنتباه لتلك اهلوامش.

 ويليام ديمبسكي
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هذا  ؟ليس مادة، بل معلوماتالعنصر األساسي للواقع كيف يبدو العامل لو كان 
ا يف عصر ض  أيحنن نعيش يف عصر معلومايت، إال أننا نعيش ، السؤال هو حمرك هذا الكتاب

لذا  ؛لثقةا لا وبعث  حيث تبدو لنا األشياء املادية هي األكثر رسوخ   ؛مادي بشكل ساحق
  (1).منيل إىل تصور املعلومات نفسها بطريقة مادية، كخاصية للمادة

ا لنقلب األوضاع بدرجة أشد، ماذيف املادة؟  ماذا لو مل ميكن اختزال املعلومات لكن
القليلة  مثل هذه األسئلة خالل العقود؟ طُرحْت عن املعلومات ات املادة نفسها تعبي  لو كان

ل كشيء أكثر جوهرية من املادة ال تزا  تبلور املعلوماتمقنعة األخية، لكن بلورة إجابة 
، وهدف هذا الكتاب هو دفع هذا النقاش إىل األمام، وتوسيع مدى وأمهية املعلومات (2)حمية

                                                           

يكمن  –ولوجيةخاصة  يف النظم البي–يعترب العلماء املاديون املعلومة مادة باألساس، ويرى الكثي أن مصدر املعلومات  (1)
يف النهاية يف الكيمياء، وقد طور الكيميائي واحلاصل على جائزة نوبل كريستيان دي دوف هذا املبدأ بإسهاب يف كتابه 

 اريخ احلياة: الغبار احليوي؛ حيث رسم سبعة "عصور" يف ت
 عصر اخللية الوحيدة.–4(. Protocellعصر اخللية البسيطة )–3عصر املعلومات. –2عصر الكيمياء. –1
 عصر اجملهول.–7عصر العقل. –6عصر الكائن متعدد اخلاليا. –5

ي د وأهم حتول بني تلك العصور بالنسبة ملقصودنا هو التحول من العصر األول إىل العصر الثاين، وهنا كيف وصف
 دوف هذا التحول؟

إن التاريخ عملية متواصلة، قسمناها بعد ذلك إىل عصور، العصر احلجري والعصر الربونزي والعصر احلديدي، وكل عصر 
يتميز بابتكارات رئيسية تضاف إىل املنجزات السالفة، وهذا يصح أيض ا على تاريخ احلياة... أوال : هناك عصر الكيمياء، 

من املكونات الرئيسية للحياة، وصوال  إىل األمحاض النووية، وهو حمكوم مببادئ عامة حتكم  ويغطي فرتة تشكيل عدد
سلوك الذرات واجلزيئات، مث يأيت عصر املعلومات، بفضل نشوء جزيئات خاصة حاملة للمعلومات، اليت افتتحت العمليات 

 Christian de Duve, Vital Dust: Life asاجلديدة للتطور الدارويين واالنتخاب الطبيعي اخلاص بالعامل احلي. 

a Cosmic Imperative (New York: Basic Books, 1995), 10 

فقت مع مراحل مسيته املهنية بأهنا توا –أحد علماء الفيزياء النظرية البارزين يف القرن العشرين–وصف جون ويلر  (2)
 ثالث: 

الفرتة األوىل اليت متتد من بداية مسييت إىل اخلمسينيات كنت فيها أسي ا لفكرة أن األشياء كلها جسيمات، وكنت أحبث 
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وزن ا،  من اجلسيمات األكثر أساسية واألخف –كالنيرتونات والربوتونات وامليزونات–عن طرق بناء الكيانات األساسية 
غة ة عامل اجلسيمات البسيطة على عملي مع فاينمان، كنا قادرين على صيااإللكرتونات والفوتونات، وسيطرت نفس فكر 

الديناميكا الكهربية من حيث عمل اجلسيمات على مسافة واحدة من بعضها دون احلاجة إىل جماالت مغناطيسية أو  
 كهربية وسيطة...

حىت  1552لعامة والتجاذب يف عام أطلُق على مرحليت الثانية: األشياء كلها جماالت، منذ أن وقعت يف حب النسبية ا
وقت متأخر يف مسييت؛ حيث اتبعت رؤية أن العامل مكون من جماالت؛ حيث ما يظهر فيه كجسيمات هو يف الواقع 

 مظاهر جملاالت مغناطيسية وكهربية، وجماالت تثاقلية، والزمكان نفسه...
ا ومات، فكلما تأملت أكثر يف سر الكوانتم وقدرتنأما اآلن فأنا حتت قبضة رؤييت اجلديدة، وهي أن كل األشياء معل

الغريبة على فهم العامل الذي نعيش فيه؛ أدرك أكثر األدوار األساسية احملتملة للمنطق واملعلومات كحجر أساس للنظرية 
 الفيزيائية، أنا اآلن ابن ست ومثانني، وما زلت أحبث".

A. Wheeler and Kenneth W. Ford, Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in

Physics (New York: Norton, 1999), 63–4; See Also: Wheeler, “Information, Physics, 

Quantum,” 5

 ""it from bitحيث عرض شعاره: 
 ويف نفس السياق شعر الرياضي كيث ديفلن لبعض الوقت أن تلك املعلومات ُُتيئ إلحداث ثورة يف العلم:

ب أن تُعترب املعلومات )أو رمبا هي كذلك( خاصية أساسية للكون، جبانب املادة والطاقة، )وأن هناك قابلية للتحول "رمبا جي
فيما بينهم باألساس(، يف هذه النظرية )أو اقرتاح لنظرية لنكون أكثر دقة( تصبح املعلومات قْدر ا جوهريًّا من اهليكل، 

 له، مرتبطة ارتباط ا وثيق ا باألنرتويب )ومعكوسه بشكل ما(".ومرتبة يف أجزاء من الكون أو يف الكون ك
Keith Devlin, Logic and Information (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 2.

كتب ديلفن هذه الكلمات يف أواخر الثمانينيات، يف الوقت الذي كان حياول فيه حتسينها، وتبيني أولية وفائدة املعلومات 
  العلوم الرياضية والفيزيائية، ومن مث يأمل يف إحداث ثورة علمية شاملة. يف

اليوم هو مل يعد يعترب املعلومات فكرة واعدة كما كان إىل حد كبي، فاملشكلة اليت تتعلق باملعلومات كما يرى ديلفن حالي ا 
لذلك ل يراه سؤاال  يعتمد على السياق بشدة، و هو أن سؤال: "ما هي املعلومة يف إشارة ما؟" ليس لدينا إجابة حمددة له، ب

 Mediaمل يعد ديلفن يركز على املعلومة، بل على كيفية تفاعل الوسائط )وبالتايل ارتبط خبلية تفكي مشروع ستانفورد 

X :انظر ،http://www.stanford.edu/~kdevlin  :(.33/5/2313)تاريخ آخر وصول) 
املعلومة،  سائط وليس املعلومات املتأصلة فيها، وهبذا التحول قام ديلفن بتفعيل مفهومفما يشغله اآلن هو التفاعل بني الو 

حموال  الرتكيز على سؤال: ما املعلومة؟ إىل: ما تفعله املعلومة، ويف خمططه اجلديد تتفاعل الوسائط بأساليب تتفق مع املادية، 
ثورة  ثل حتديًّا للمادية، ناهيك عن أهنا ال تعد بإحداثومن مث فمقاربة ديلفن للمعلومة من خالل تفاعل الوسائط ال مت

 فيما يتعلق مبفهوم املعلومة.
تراُجع ديلفن عن املعلومة ليس القاعدة، فأغلب الباحثني )مبجرد أن يلدغهم فيوس املعلومة( مييلون إىل اإلبقاء على 
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 يف سعينا لفهم العامل. 

كما – املادة األفضلية على املعلومة، فالعلوم الطبيعيةلكن حىت الوقت الراهن متتلك 
ي بقية ألي ن ترك أحتاول أن تفهم العامل من حيث اخلصائص املادية، دو  –متارس يف عصرنا

فاع كان يف ا عن هذا االندويظهر يل أن أكثر التعبيات اليت واجهتين بروز  شيء غي مادي، 
 اضرات: حيث قال يف بداية هذه احمل ؛يف الفيزياء فاينمان ريتشاردـاحملاضرات املعروفة ل

                                                           

اللغة اجلديدة  ان فون باير يف كتابه "املعلومات:قناعتهم بأن كل شيء معلومة )كـجون ويلر(؛ فمثال ، اقرتح هانز كريستي
للعلم" أن املعلومات تستعد "لتحل حمل املادة كعنصر أويل للكون"، وأن متدنا "بإطار قاعدي جديد لوصف الواقع والتنبؤ 

 به يف القرن الواحد والعشرين". انظر:
Hans Christian von Baeyer, Information: The New Language of Science (Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 2004)  
 االقتباسات مأخوذة من الغالف الورقي للكتاب. 

 أما الكتب األحدث يف نفس السياق فتشمل اآليت:
Charles Seife, Decoding the Universe: How the New Science of Information is Explaining 

Everything in the Cosmos, from Our Brains to Black Holes (New York: Penguin, 2006), 

Seth Lloyd, Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the 

Cosmos (New York: Vintage, 2007), Vlatko Vedral, Decoding Reality: The Universe as 

Quantum Information (New York: Oxford University Press, 2010),Paul Davies and Niels 

Henrik Gregersen, eds., Information and the Nature of Reality: From Physics to 

Metaphysics (New York: Cambridge University Press, 2010), and James Gleick, The 

Information: A History, a Theory, a Flood (New York: Vintage, 2011). 
هذه الكتب كلها علمية شعبية، لكن هناك حماوالت أكثر صرامة لرتسيخ أولية املعلومة على حساب املادة، مثل إعادة 

 الصياغة اليت قام هبا روي فريدن للفيزياء املعاصرة مبصطلحات النظرية املعلوماتية يف رسالته البحثية حتت عنوان:
Physics from Fisher Information (Cambridge: Cambridge University Press,1998) 

كما شعر كريستوفر الجنان بالقلق حيال "االختزال املعلومايت" عند ويلر وكذلك "االختزال املادي" عند املاديني، وقدم 
اإلدراكي للكون"  ه النظريجلية"، انظر "منوذج –اإلدراك واملعلومة–"إطار ا مفاهيميا تصبح فيه العالقة بني العقل واملادة 

)آخر وصول  http://www.iscid.org/papers/Langan_CTMU_092902.pdf( على املوقع التايل: 2332)
 (. 3/13/2313بتاريخ 

لكن على الرغم من هذه املشاريع واحملاوالت اليت قام هبا العلماء لتعميم املعلومات بقيت آمال ويلر الكبية إلحداث ثورة 
للعامل من خالل املعلومات مل تتحقق إىل حد كبي، فما زالت األشياء األساسية يف الواقع منيل إىل تصورها يف فهمنا 

 بشكل مادي.
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ن ولن مير إىل األجيال القادمة م ،لو تدمرت املعرفة العلمية يف طوفان أو ما شابه
املخلوقات إال مجلة واحدة؛ فما هي اجلملة اليت حتتوي على املعلومات األغلب يف أقل عدد 

كل   الذرية أو كيفما تسميها(، أي أن أو احلقيقة) من الكلمات؟ أعتقد أهنا الفرضية الذرية
األشياء مكونة من ذرات، جسيمات صغية تتحرك بشكل دائم وجتذب بعضها البعض 

جلملة الوحيدة ا يف هذهعندما تقل املسافة بينها، وتتباعد حينما تكون على وشك السحق، 
خليال من اسوف ترى أن هناك كمية هائلة من املعلومات عن العامل، إذا اسُتعمل القليل 

 (1).والتفكي فقط

 ميكن أن ا، وليس كل املعرفة، وبالتايلهنا عن املعرفة العلمية خصوص   فاينمانيكتب 
ترك مساحة ألشكال أخرى من املعرفة، لكن يف ثقافتنا قد يُنظر إىل هذا املقطع على أنه 

ذه ببساطة مادي، هختضع إىل اختزال  –أيا ما كانت– املادية هذه األشكال البديلة للمعرفة
 ا من املادةمكون   حيث نرى العامل ؛حقيقة اجتماعية عن كيفية النظر إىل املعرفة يف ثقافتنا

وأن األفضل أن يُفهم بشكل مادي، هذا هو الرأي  –سواء كان هناك شيء آخر أم ال–
يدرس  )الذي حياول أن وعلى ذلك يزعم كثي من املفكرين أن العلمالسائد بشكل ساحق، 

معريف.  منوذجيفهم املادة كمهمة رئيسية( يشكل أفضل و 

ناك جتربة ا، فليس همعريف ليس علميًّ  منوذجا الزعم نفسه أن العلم هو أفضل قطع  
ا، زليًّ أعلمية أو نظرية علمية ميكن أن تعرف ما هو العلم، يف الواقع ما يشكل العلم ليس 

ون كما  )العلماء أو الفالسفة الطبيعي بل مت التفاوض حوله باستمرار ألكثر من ألفي عام
فعلوا ذلك على األقل لفرتة طويلة(، ولذلك ففهم فاينمان املادي للعلم كان يُطلق عليهم 

(1) Richard P. Feynman and Robert B. Leighton, The Feynman Lectures on Physics, vol. 

1(1963; reprinted New York: Basic, 2011), ch. 1, p. 2.

ة إىل "املعلومات" يف آخر مجلة من هذا االقتباس تصبح ساخرة لو أن املعلومات ُتيأت بالفعل لتحل حمل املادة، اإلشار 
فتصبح العنصر األساسي للواقع.  
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من املنظور املادي.  ا ينبثق مباشرة  والواقع عموم  

إن معارضة هذا املنظور منتشرة ويسهل فهمها، فلو كان الطريق املشروع الوحيد لنا 
قط أو تصبح سالطريقة املادية فالكثي من األشياء اليت نثمنها جيب أن ت لفهم العامل هو

واحلرية  اإلله)الثيتني الشهيتني، هنا قد ندرج الثُ ، ال تأثي هلا كما كان جمرد أفكار خافتة
مادي  ، وعلى الرغم من الثقافة الفكرية املتشبثة بفهم(احلقيقة واجلمال واخلي)، و(واخللود
غي مقتنعني باملادية.  –عند مستوى ما– يظل معظم الناس ،للعامل

قد تكون التفسيات املادية جيدة بالقدر الذي تقوم به، لكن بالنسبة ملعظم الناس 
ا ما من ون تردد أن نوع  د –يف مقابل الثقافة العلمانية– ال تكفي، فتعتقد الثقافة اجلماهيية

  (1)منجز لغرض.الغائية يكمن وراء الواقع املادي، وأننا هنا من أجل غرض ما، وأن العامل 

 االعتقاد متأثرة بقيم اليهودية واملسيحية، فنحن منيل إىل أيض اال تزال الثقافة الغربية 
ال ميكن إال أنه  ،(2)صة ال توجد يف شيء آخر يف العاملباستثنائية البشر، وأن هلم منزلة خا

نظمة م أو يكون له معىن على أسس مادية، فعلى أسس مادية ما حنن إال حزم   تربير ذلك
ام يف وعندما يُفقد هذا النظعلى هذا النظام،  من املادة، ومن نكون وما نفعله يعتمد كلية  

  (3).االنهاية عند املوت، نُفقد أيض  

 The Purpose Driven Life: What on Earth Amيشهد على ذلك املبيعات اهلائلة لكتاب ريك ووران  (1)

I Here For? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2002) مليون  33؛ حيث باع يف سنواته اخلمس األوىل
نسخة. 

 Wesley J. Smith’s initiative at Seattle’sتتمحور مبادرة ويزيل مسيث يف معهد ديسكفري سياتل" (2)

Discovery Institute: The Center on Human Exceptionalism.  حول هذا احلدس األساسي الذي يقول
)تاريخ  http://www.discovery.org/cheأن اإلنسان لديه خصوصية جتعله خمتلف ا عن بقية العامل احليواين، انظر: ب

 (.14/5/2313آخر وصول: 
تتبع بنيامني ويكر بتبصر هذا الفهم املادي للهوية اإلنسانية، ورفضها الناتج لذلك للخلود الشخصي خالل ألفي  (3)
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لكل  املحندق يف كآبة واقع مادي شعلنا جنرؤ أن ا، جيا جديد  جتلب لنا املادية حتديًّ 
 راسل برتراند نجدمبرارة أو بسعادة، ف اء املطلق لتطلعات اإلنسان سواء  اإلهن شيء وأن نقبل

الوصول بعندما ينحل الكون على كيف أن اإلنسانية ومنجزاُتا قد قّدر هلا أن تفىن يأسف 
  ميجد ما امتاز به اإلنسان دوكينز ريتشاردوكذلك جند  ؟(1)ة القصوى لألنرتويبإىل القيم

لكن مهما كان املعىن الذي ، (2)كي يستمتع حبياته ووعيه، حىت لو كان ذلك لفرتة قصية

 قبل امليالد(، انظر: 341–273ا من فلسفة أبيقور)عام من الفكر الغريب، بدء  
Moral Darwinism: How We Became Hedonists (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2002).

طبق ا لراسل "العاملم الذي يقدمه العلم لنا كي نعتقده" "ال غرض له"، و"فارغ من املعىن"، ويتابع فيقول: وسط هذا  (1)
جتد ُمثُلنا العليا مأوى هلا، فاإلنسان نتاج ألسباب ال رؤية هلا ملا حققته يف هناية األمر، وأن أصله ونشأته العامل جيب أن 

وآماله وخماوفه وما حيبه وما يعتقده ليسوا سوى نتائج الرتصافات عرضية للذرات، فال محاس وال بطولة وال حدة فكر 
رية الكفاح عرب العصور والتفاين واألفكار امللهمة وإشراقات العبق ومشاعر ميكن أن تصمد حلياة فردية بعد املوت، فكل

اإلنسانية قّدر له أن يتحطم باملوت الكبي للنظام الشمسي، وأن يُدفن معبد املنجزات اإلنسانية حتم ا وراء بعد حتطم 
 الكون.

ا من اليقني، وأ ن تبقى، ي فلسفة ترفضها ال يُأمل أكل هذه األمور إن مل تكن حقائق ال ميكن إنكارها؛ فهي قريبة جدًّ
فقط ضمن منّصة هذه احلقائق، وفقط على أساس جازم من يأس ال يتزعزع ميكن ملأوى الروح أن يُبىن بأمان من اآلن 

ا.   فصاعد 
، وأعيد طباعتها بشكل واسع، 1533، اليت نشرت ألول مرة عام A Free Man's Worshipاقُتِبس من مقالة راسل: 

 لى املوقع التايل: وهي متاحة ع
www.philosophicalsociety.com/Archives/A%20Free%20Man%E2%80%99s%20Worshi

p.htm  :(.14/5/2313)تاريخ آخر وصول 
(2)   Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Houghton Mifflin, 2008), 404–5:

"كم حنن سعداء احلظ أن نكون على قيد احلياة بالنظر إىل أن الغالبية العظمى من البشر املمكن نشأُتم من ياناصيب 
ا... ومهما كان الوقت الذي تشرق علينا فيه الشمس ضئيال ؛ لو ضيعنا ثانية منه أو  احلمض النووي الذين لن يولدوا أبد 

 ؛ أال ميكننا أن نرى يف ذلك حتقي ا قاسي ا للمليارات الذين لن يولدوا أصال ؟ اشتكينا من كونه ممال  أو فارغ ا )كالطفل(
وكما قال الكثي من امللحدين بشكل أفضل مين: إن املعرفة بأن لدينا حياة وحيدة فقط جتعلها أعز من كل وجه، إن 

ين، أو الشعور عقل بوهم ذايت، أو متالرؤية اإلحلادية متاثل اإلصرار على احلياة وحتسينها، ويف نفس الوقت ال تلوث ال
 بالشفقة املتذمرة على الذات كما جتد عند أولئك الذين يشعرون بأن احلياة تدين هلم بشيء ما".

احلديث هنا كما هو متوقع من القرن الواحد والعشرين يشبع رغبة الفكر الغريب، لكن الكثي من الناس يعانون مشاق  



12

يبقى أنه ال مغزى على أسس مادية وراء دقائق املادة  ،يقدمه إنسان ما للوجود اإلنساين
 اليت تشغل حيزنا الصغي من املكان والزمان.

بدائل املادية؟ كانت املثالية يف أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن  ما هي ،لكن
سائدة، اليت جعلت العقل وليس املادة احلقيقة األساسية، فاملثالية أحادية  التاسع عشر 

كاملادية، كالمها حيددان احلقيقة من معتقد أحادي، العقل يف املثالية واملادة يف املادية. 

، الذي مييز بني اإلله غي (1)ا، كاإلميان املسيحيوية أيض  نالكن يوجد خيارات ث
)اليت تتضمن املادة لكنها ال تقتصر عليها( من جهة أخرى،  واخلليقة ،املادي من جهة

لكنها غي  ،دينية اليت تكاد تقع يف املثالية احملضةفهناك العديد من اخليارات الفلسفية وال
 متوافقة مع املادية احملضة.

ل األلفي عام ( خال)مع األفالطونية بفارق غي بعيد لعبت الفلسفة األرسطيةوقد 
لفهم وذلك حىت بعد صعود وجناح ااملاضية بشكل أساسي هذا الدور يف احلضارة الغربية، 

غي الوجود الدنيوي احلايل، لتكون احلياة ذات شأن، لكن دوكينز وامللحدين ال ميلكون كثية من احلرمان من وجود آخر 
 شيئ ا ليقدموه.

وعلى خالف وجهة نظر دوكينز يقول جون هيك: "يضاء التاريخ اإلنساين بالبطولة والتضحية بالنفس واحلب والرمحة، 
ر الذي أنانية إنسانية مزمنة، نبع منها كثي من أشكال الشلكن ومضات النور جُتّلي يف النهاية الظالم الذي حييط هبا من 

 قام به اإلنسان. 
إن القسوة واجلشع والطموح عدمي الرمحة والشك اخلانق مبا خيلفونه من بؤس بشري كلها مظاهر لإلحلاد العملي الذي 

 شخصه كانقالب اإلنسانية على نفسها".
John Hick, Evil and the God ofLove, 2nd edn. (1977; reprinted New York: Palgrave 

Macmillan, 2010), 263.

و أمر طبيعي املسيحي(، وه-سيتكرر انطالق دميبسكي يف الكالم عن اإلله من املنطلق املسيحي وأحيانا )اليهودي (1)
ال كبي و  فهو يف األساس مسيحي، وكتاب املسيحيني املقدس هو منقسم إىل جزئني؛ قدمي )يهودي( وجديد )مسيحي(.

إشكال يف األمر، حيث معظم الكتاب يتكلم عن اإلله اخلالق، الذي خيلق بالكلمة، وهو مفهوم متكرر يف اليهودية 
واملسيحية واإلسالم. )املرتجم(
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وأن كل  ،وحان وقت سيادة التصنيف املادي على اخلطاب الثقايف يف الغرب ،املادي للعلم
 املادي يُنزع إىل النظر إليه بعني الريبة.  شيء ال يتناسب مع إطار العمل

  ،دايةقة املادية منذ البعلى الرغم من ذلك فقد ُوجدت أسباب قوية للشك يف حقي
اريخ ( أحد الوجوه املبكرة اليت سجلها التسقراط)فيلسوف ذري أتى قبل  قريطسديمكان 

سيمات حيث اعتقد أهنا ج ؛فقد قال بأن الواقع كله مكون من ذرات ؛اليت متسكت باملادية
 ندركننا إ مث تبىن الفرضية الذرية كفاينمان، يقول:ا ال ميكن أن تتجزأ، ومن صغية جدًّ 

املذاقات واأللوان، وما هو ساخن وماهو بارد، لكن يف احلقيقة ال يوجد سوى ذرات 
 .(1)وفراغ"

 الفعليةت يف موقفه، فهذه املدركا نةما الصعوبة املتضقد أدرك أيض   ديمقريطسإال أن 
ا ض  تبقى هي أي ،رغم االختزال التام إىل أساس مادي –القائمة على املظهر واالعتقاد–

ا ، فاحلقائق العميقة للواقع قد تكون كلهاألسس املدللة على أن املادية صحيحة ابتداء  
اليت متدنا هبا مادية، لكن ال ميكن معرفة ذلك إال من خالل حقائق اإلدراك العادي 

، فما هو الشيء األكثر جوهرية القادر على إدراك املادة، العقل أم املادة؟ أدرك (2)احلواس
أي ) اإلزعاج، وصاغه بقوله: أيها العقل الضعيف، هل تأخذ برهانك مناهذا  ديمقريطس
اختزال كل االنطباعات احلسية إىل ذرات )أي من خالل  حتاول اإلطاحة بنا احلواس( مث

 ال توجد كتابات لدميقريطس إال على هيئة قطع متفرقة، وهذه القطعة )باإلضافة إىل قطع أخرى لدميقريطس( يف: (1)
Jonathan Barnes, EarlyGreek Philosophy (London: Penguin, 1987), 252–3.

حنن جند متييز ا مماثال  يف حياتنا بني ما يسمى باستخفاف "علم النفس الشعيب"، وما يسمى بتبجيل "علوم األعصاب  (2)
 From Folk Psychology toالناضجة"، والشاهد الكالسيكي على هذا التمييز هو كتاب ستيفن ستيتش )

Cognitive Science: The Case Against Belief (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983). ومن ،)
املفرتض أن العلوم العصبية تبطل علم النفس الشعيب، إال أنه يبدو أيض ا أنه يفرتضه مسبق ا، للحديث أكثر يف هذا السياق 

(، الفصل السادس، املخصص لعلم النفس التطوري والعلوم The Nature of Natureانظر كتاب جورادن ودميبسكي )
 العصبية والوعي.
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 (1)سقوطك. إن اإلطاحة بنا هي وفراغ(؟

هذا التحدي للمادية الذرية  ديمقريطسإىل أي حد اختذ  :من الصعب أن نقول
رقات، ال يوجد منه سوى أجزاء متف سقراطقبل  جاءواا، ألن ما كتبه الفالسفة الذين جديًّ 

 فأغلبه مفقود. 

من مادة  كيف ميكن لفاعلني يتكونون  ؛إن هذا التحدي يُظهر مفارقة املرجعية الذاتية
؟ فيبدو أن املادة ليس لديها قدرة طبيعية إلنتاج فاعلني مفكرين، كذلكفقط معرفة أهنم  

ناهيك عن قدرُتم على تشكيل متثيالت عن العامل، وناهيك عن قدرُتم على معرفة أن 
 هذه التمثيالت حقيقية. 

ذه األفكار ه بالنتنجا ألفنو ،لويس ستيبلز كليفـك  ؛ا طور بعض املفكرينمؤخر  
يف مشكلة املرجعية  يظهر ،(2)تنافر املرجعية الذاتيةداخل نقد شامل للمادية، متهمني إياها ب

عات ليستنتج أن كل املوضو  ن العقل الذي يوظف احلواسإحيث  ؛الذاتية إمكان املثالية
يف هذا  خيط مل ديمقريطسلكن ، اا عقليًّ تعبي   من ذرات يأيت ليعترب هذه الذراتمكونة 

دها املاديان البارزان يف العامل القدمي، وهي حقيقة أك –أبيقورمع – ا، ويُعترباالجتاه أبد  
 ديمقريطس نيبملوضوع رسالته العلمية: "االختالف يف فلسفة الطبيعة  ماركس كارلاختيار 

                                                           

(1) Barnes, Early Greek Philosophy, 255. 
(: يعلم اجلميع أن االُتام األكرب ضد أي أطروحة هو تعارضها مع دليلها، فلم ميكنها 255وقد علق بارنز فقال )ص

 ون أطروحة جديرة بالثقة إذا هامجت الدليل الذي تنطلق به؟أصال  أن تبدأ بدليل ذايت، فكيف ميكن أن تك

(2) Lewis, Miracles: A Preliminary Study, rev. edn. (1960; reprinted San Francisco, Calif.: 

HarperCollins, 2001), ch. 3, titled “The Cardinal Difficulty of Naturalism.” 
Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism (New 

York: Oxford University Press, 2011), ch. 10, titled “The Evolutionary Argument Against 

Naturalism.” 
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ا. ا شرس  نفسه بطبيعة احلال كان ماديًّ  وماركس، (1)"وأبيقور

فهي بالرغم  ،تتعلق برتابطها املنطقيهلا مزعجة معينة  أسئلةاملادية  أثارتحىت لو 
يث تُفرتض ح ؛ا ما تتخذ صورة املادية املنهجيةكثي  و  العصر، تسودمتيل إىل أن من ذلك 

بينما حياولون  ،ا كفرضية عمل مناسبة ألولئك الناس الذين يفكرون بصورة جيدةاملادية مسبق  
فهم العامل. 

اد املنهجي( املنهجية أو اإلحل بالطبعانيةا )اليت تعرف أيض   د املادية املنهجيةال تؤك
 –لمالسيما الع– نه من أجل حتقيقات جديةإ :أن كل الواقع مادي، بل تقول فقطعلى 

نتشر هذا الرأي م ،من األفضل أن نعامل العامل كمادة خالصة، ونتجاهل العوامل غي املادية
 (2).على نطاق واسع للغاية، وُيستشهد بنجاح العلم لتربيره

يعية، ومع ا لتوجيه البحث يف كافة العلوم الطبتنظيميًّ  أصبحت املادية املنهجية مبدأ  

لدليل التارخيي؛ هناك عن ا طبق ا ملاركس، يتطابق دميقريطس وأبيقور إىل حد كبي يف أسس الفيزياء، "بصرف النظر (1)
الكثي من األدلة االخرى على متاثل فيزياء أبيقور ودميقريطس، املبادئ نفسها بال خالف )الذرات والفراغ(، فقط يف 
حاالت منعزلة يبدو أن هناك اختالف تعسفي )وبالتايل غي جوهري(". إن االختالف الذي وجده ماركس موجود يف 

العلم  الفيلسوفني عن الفيزياء: "رغم بقايا ملغزة ومثية للفضول، هذان الفيلسوفان يعّلمان العواقب الفلسفية لتصورات
سوفان على طريف يقف الفيل –وياللتناقض!–يعّلمان بنفس الطريقة بالضبط، لكن  –بشكل أدق–نفسه بالضبط، أو 

عموم ا، أقول بأهنم على  قة بني الفكر الواقعنقيض فيما يتعلق باحلقيقة واليقني، وتطبيق هذا العلم وكل ما يشي إىل العال
طريف نقيض بكل ما يف الكلمة من معىن، وسأحاول اآلن أن أثبت ذلك". الفقرة مقتبسة من رسالة ماركس، انظر املوقع 

)تاريخ آخر  http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/dr–theses/ch03.htmالتايل: 
 نظر يف رسالته يف شكل كتاب يُنظر: (، ولل11/4/2313وصول: 

Paul M. Schafer, ed., The First Writings of Karl Marx (Brooklyn,N.Y.: Ig Publishing, 

2006).

 للقراءة عن الطبعانية املنهجية وعالقتها بأشكال أخرى من املذهب الطبيعي انظر:  (2)
Plantinga, Where the Conflict Really Lies, 168–74.
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عند املؤمنني  (1)فالكتاب املقدس، الكتابيةذلك قد جندها يف ميادين غي متوقعة، كالدراسات 
يصف و  بيعة،للط وحي خارقو ، للطبيعة على نطاق واسع أنه كتاب خارق العاديني يُفرتض

 ا خارقة للطبيعة، كاملعجزات والنبوءات اليت يُعتقد فعال أهنا وقعت على النحو املوصوف. أحداث  

ينما تنبأ ح يسوعتقدم األناجيل  فمثال   ؛هنا ال ميكن أن منضي باملادية املنهجية
م يستنتج العديد من علماء 73هذا احلدث مل يقع حىت عام ن ألو خبراب اهليكل يف القدس، 

الكتاب املقدس أن األناجيل قد ُكتبت بعد ذلك، ملاذا؟ ألن التنبؤ املوثوق به ألحداث 
يف  لكتابيةاالدراسات  املادي اخلالص، إال أن مستقبلية حمتملة ال ميكن أن يتفق مع العاملم 

 لكتاب املقدساجية، وبالتايل جيب أن يكون تأويل إىل تقبل املادية املنه متيل هذه األيام
امل أي دون االستعانة بأي شيء وراء الع ؛اواألحداث اخلارقة اليت تضمنها تأويال طبيعيًّ 

 (2).املادي

يعمل العاملم الطبيعي اخلالص بقانون طبيعي ال يتخلف، واجلميل يف املادة هو أن 
 تنقسم إىل عدد معني من الفئات األساسية –عند املستوى األساسي– املوضوعات املادية

وتتماثل األشياء داخل كل فئة، داخل كل منها، عالوة على ذلك داخل وعرب هذه الفئات 
الكل يتفاعل بنفس الطريقة، فاإللكرتون مماثل ألي إلكرتون آخر، والربوتون مماثل ألي 

مع بعضها  احلاالتومع ذلك فاإللكرتونات والربوتونات تتفاعل يف نفس ن آخر، و بروت
 .بنفس الطريقة

ذه هوبالنسبة للمنظور املادي هذا التماثل صحيح لكل الوحدات األساسية للمادة، 

                                                           

)الكتايب( و)الكتابية( هي وصف لألمور املتعلقة بكتاهبم ، وBibleاملقصود طبعا هو كتاب املسيحيني املقدس  (1)
 . )املرتجم(Biblicalاملقدس، وهي يف اإلجنليزية 

(2) Jay Wesley Richards, “Naturalism in Theology and Biblical Studies,” in William A. 

Dembski and Jay Wesley Richards, eds., Unapologetic Apologetics: Meeting the 

Challenges of Theological Studies (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2001), 95–110. 
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الوحدات ستفرتض حاالت أخرى وتتحد بطرق خمتلفة، لكن املبادئ أو القوانني اليت تعمل 
ة إال وما مجلة فاينمان السابقة عن الفرضية الذري ،وتتفاعل هبا واحدة وثابتة بشكل رائع

 يف التبسيط للصورة املادية.  إفراط واه  

قوانني اليت )كال بعض القوانني اليت تصف عمل وتفاعل املوضوعات املادية حتمية
كالقوانني اليت ) وبعضها غي حتمي ،تصف قوى اجلاذبية على طول اخلطوط اجليوديسية(

حلالة الالحتمية اا من النتائج احملتملة(، ما جيعل تية اليت تفرتض نطاق  تصف العمليات الكوان
ا متيز سلوك ا، ويُعتقد أهنا جيد  ا عن قانون طبيعي أن تلك االحتماالت حمددة حتديد  تعبي  

عتبارها الحظ أن احلالة احلتمية ميكن ا ،املوضوعات املادية اليت تتصرف بشكل غي حتمي
حداث اليت )األ حتمية اليت تنهار فيها االحتماالت إىل صفر وواحدواقعة ضمن احلالة الال

نتيجة غي ل حتتمل صفر وواحد هي على الرتتيب مستحيلة ويقينية، فليس هناك جماال  
 حتمية(.

وبالتايل تصبح "الصدفة والضرورة" شعار العامل املادي احملكوم بقانون طبيعي ال 
ما هي األسباب األخرى اليت ميكن أن توجد يف عامل مادي كهذا جبانب  ،(1)يتخلف

ا تلقائيًّ  )وبالتايل ضرورية( أو حتدث الصدفة والضرورة؟ حتدث األشياء ألهنا جيب أن حتدث
)وبالتايل صدفوية(، أو مزيج بني االثنني.  داخل نطاق من النتائج احملتملة

ند أن حيدث ع ل شيء، وأنه ميكن فعال  وبالنظر إىل الفهم املادي للعامل هذا ك
املستوى األساسي للواقع، فاملادة تقوم مبا تقوم به ألهنا متتلك خصائص معينة وتفاعالت 

امل، ليس أقلها ا على كيفية فهمنا للعإن املادية تؤثر جذريًّ  ،داخلها بطرق معينة وفرتة معينة
 لعميق باملعلومات.تايل التصاله افصل السنتجه إىل هذا املوضوع يف الو  ،نظرتنا حلرية اإلنسان

(1) Compare Jacques Monod, Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy

of Modern Biology (New York: Vintage, 1972).





203 

األكثر  ءشيا للعامل لو كان اليف هذا الفصل األخري من الكتاب أريد أن أرسم خمطط  
 أساسية الذي جيري فيه ليس تفاعل اجلسيمات، بل تبادل املعلومات. 

سأحاول أن أمجع األفكار  ليس هناك أفكار جديدة بشكل أساسي فيما يلي، بل
 سلسة من شديد، يف زاملتقدمة يف الفصول السابقة يف كل متماسك، وسأفعل ذلك بإجيا

النقاط املرقمة، تؤكد السمات الرئيسية للرؤية املعلوماتية للواقع، اليت ركزنا عليها طوال الوقت، 
اب مع بعضها كتمبثل مستمد من لعبة اجلولف، يربط العناصر املختلفة هلذا ال وسأختم
 البعض. 

حان الوقت لتعيني اسم للموقف الذي طورته طيلة هذا الواقعية المعلوماتية: ( 1
ل األساسي للواقع، يف الفص شيءالكتاب، الذي ينص على أن املعلومات ال املادة هي ال

أشرُت إىل نفسي إشارة عابرة باعتباري "واقعي معلومايت"، ويبدو يل الرابع واحلادي عشر 
ن مصطلح الواقعية املعلوماتية جيسد جبدارة رؤية املعلومات املطورة يف الفصول السابقة، إن أ

ا، فاملعلومات ا على واقعيتههذا املصطلح ال يؤكد فقط على أولوية املعلومات، إمنا يؤكد أيض  
 ا للدراسة تقدمه الطبيعة لنا، واملعلومات كيان قابل للقياسا حقيقي  موضوع   –كما رأينا–

بدقة، كما أن للمفاهيم املعلوماتية قيمة نظرية يف العلوم. إن املعلومات ليست جمرد 
 .  (1)استعارات، بل أدوات استكشافية متبصرة لسرب طبيعة الطبيعة

                                                           

 امعة تكساسجختفف الواقعية املعلوماتية من القلق التايل املتعلق باملعلومات الذي أثاره فيلسوف البيولوجيا من  (1)
)أي تفسر األشياء  الوجيالبيو : "يقع على عائق الذين يعتقدون أن املفاهيم املعلوماتية لديها قيمة نظرية يف ساركر ساوترا

 بدال  من أن تكون جمرد استعارات( إنتاج مفهوم تقين مناسب للمعلومات يتعلق بالسياقات البيولوجية".
Sahotra Sarkar, Doubting Darwin? (Oxford: Blackwell, 2007), 119. 

االت العلم ، ال يف جمال البيولوجيا فقط، بل يف كل جمساركروترد الواقعية املعلوماتية املطورة يف هذا الكتاب على قلق 
 بعامة. 
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ما الذي يوجد داخل الواقعية املعلوماتية؟ الواقعية املعلوماتية ليست األنطولوجيا: ( 3
 ن املعلومات متطابقة مع جممل الكينونة(. إ :تقولواحدية معلوماتية )الرؤية اليت 

 –لواقعأو نسيج أساسي ل شيءباعتبار رؤية املعلومات ك– إن الواقعية املعلوماتية
ياء وجد بقدر ما تتفاعل عرب املعلومات مع أشأنطولوجيا عالئقية، تؤكد على أن األشياء ت

وجودة قد ن األشياء املإحيث  ؛املعلوماتيةال تقصي الواحدية الواقعية املعلوماتية أخرى، 
أن  امعلوماتية بالكامل، فالواقعية املعلوماتية ميكنها أيض   –كما كانت من قبل– تكون

يف الالهوت  لهاإل تشمل مصادر املعلومات اليت هي نفسها ليست عناصر معلوماتية، فمثال  
العامل  ا، بل املصدر املطلق للمعلومات، الذي فصلا معلوماتي  املسيحي ليس عنصر  –اليهودي

 الفعلي من كل العوامل املمكنة يف الفعل املعلومايت األول. 

إنه ألمر مريح أن نتحدث عن تبادل املعلومات من منظور تبادل المعلومات: ( 2
 
ُ
 ل معلومات أسفل قناة اتصال إىل املستقبل، لكن من املهم أن نتصور أن هذهرس  إرسال امل

ما تكون حتقق  االطريقة التعبريية جمرد سبيل للراحة، فاملعلومات عند أبسط صورها دائم  
احتمال إلقصاء احتماالت أخرى، وتبادل املعلومات أسفل قناة اتصال هو يف الواقع عالقة 
بني هذه العناصر املعلوماتية، وبالتايل قد يُظهر إصدار عنصر معلومايت من مرسل وانتهاء 

 ؛دقيقة ائيةإحصمايت عند مستقبل وكذلك أي عناصر معلوماتية وسيطة: عالقة عنصر معلو 
املعلومات  ، ويشري تبادلحيث جيعل عنصر معلومايت العناصر األخرى أكرب أو أقل احتماال  

 املمتد على طول قناة اتصال ما إىل هذه العالقة بني خمتلف العناصر املعلوماتية.

 ؟اءملاذا تقع األشي :على سؤال –اعموم  – ملاديةجتيب االحرية داخل القيود: ( 4
بعبارة: الصدفة والضرورة، أو بطريقة أخرى: األشياء تقع بتلقائية حمضة أو باضطرار حتمي 
 أو مبزيج من االثنني. أما الواقعية املعلوماتية فعلى النقيض، فهي تقرتح عبارة أخرى للوصف

 : احلرية داخل القيود. –ابشكل عام أيض  –
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ما فهو يقع من خالل حتقق احتمال واستبعاد احتماالت أخرى،  شيءعندما يقع 
لكن احتمال الوقوع واالحتماالت املستبعدة ال متتد عرب جممل كل االحتماالت، بل مقتصرة 

 على جمموعة خمفضة من االحتماالت، وهي املصفوفة االحتمالية املعنية. 

 ن الشعريحيدد الوز حيث  ؛ود من الشعرتأيت الصورة الكالسيكية للحرية داخل القي
ا من خالهلا ميتلك الشاعر احلرية ليبدع، لكن الحظ أن القيود ذاهتا اليت حتدد حدود قيود  

كتب الشاعر ي آخر، وبالتايل قد ا للحرية يف سياقاحلرية يف سياق ما ميكن أن تكون منتج  
عر الوزن جيب أن حيدد الشا )القيود(، لكن قبل الكتابة ا )احلرية( سداسي التفاعيلشعر  

الذي سيستعمله من بني نطاق من األوزان املسموح هبا، اليت تناسب لغة الشاعر، ويصبح 
 ا. د  ، ويصبح نطاق األوزان املسموح هبا قياحر   اختيار الشاعر للوزن يف هذه احلالة فعال  

تعرب  نتستطيع احلرية اليت تعمل داخل القيود أ الضرورة والصدفة والتصميم:( 5
 عن نفسها من خالل طرق ثالث: 

 الضرورة: قد تسمح القيود فقط باحتمال واحد. 

 الصدفة: قد تسمح القيود باحتماالت متعددة، يوصف حدوثها من خالل توزيع احتمايل. 

وحيدث احتمال معني من خالل الذكاء ، التصميم: قد تسمح القيود باحتماالت متعددة
 الذي يسعى حنو حتقيق نتيجة أو غرض. 

، وأن الصدفة اا بأن هذه األمناط التفسريية الثالثة ال يلزم أن يستبعد بعضها بعض  علم  
ذين ن هإحيث  ؛هلما معىن خمتلف عن معنامها داخل املادية –كما وصفا هنا– والضرورة

 الن التحليل للواقعية املادية. تان رئيسيتان ال يقبالنمطني مس

داخل الواقعية املعلوماتية ميكن النظر للصدفة والضرورة كغائية غري مباشرة، ومن مث 
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ميكن ا ما، يسمح بنتيجة واحدة، و ميكن النظر للضرورة كنتيجة لذكاء ميتلك اختيار قيد  
أما  ،شر(ع)تذكر الفصل السادس  النظر للصدفة كنتاج عرضي للذكاء أو الفعل الغائي

باشرة ا غائية مالتصميم )املتصور بشكل عام وليس فقط كتصميم خارجي( فهو دائم  
 بالطبع. 

يف الفصل احلادي عشر والثاين عشر أشرُت إىل املادة كأسطورة ماذا عن المادة؟ ( 6
 ا. ا لزعزعة أحاسيسنا اليت متجد منزلة املادة حالي  وكمسهلة للفكر، وقد فعلت ذلك جزئي  

كتبته قبل ذلك عن كون املادة أسطورة أو مسهلة   شيءرغم أنين ال أتراجع عن أي 
يف شكل من أشكال موضوعات مادية – ا أن أعطي للمادة حقها، فاملادةأود أيض   ،للفكر
قعية املعلوماتية  ا، لكن داخل الواواقعية، وتعرب هذه املوضوعات عن واقعيتها معلوماتي   –معينة
ماعية  ا )وهذا يشمل الكيانات الرياضية واحلقائق االجتيعرب عن واقعيته معلوماتي   شيءكل 

 كاملال والفاعلني الروحيني كاملالئكة وغري ذلك(. 

لفهمنا؟ يف إخراج املعلومات تعمل ا ما ماديا أن كيان   يضيف القولإذن كيف 
 –سميتهاكما ميكن ت– اديةاملوضوعات املادية داخل جمموعة معينة من القيود، هذه القيود امل

 تتضمن قوانني الفيزياء والكيمياء وكذلك التموضع يف الزمان واملكان. 

مع  اتناسب  ا ما على ما إذا كان ما خيرجه معلوماتي  ولذا يعتمد أي موضوع ليكون مادي  
 القيود هبذه الطريقة. 

، ما يف املادية الطبيعة والتنشئة تسببان كل قدرات الكائنات الطبيعة والتنشئة:( 7
ندما عبعد ذلك بفرض أن املادية صحيحة؟  ا أن يؤثر على قدرات الكائنالذي ميكن أيض  

 ا على تنفيذ عمل ما تعني املادية هذه القدرة إما إىل بنيته املادية املوروثةيكون كائن ما قادر  
سة والتغذية ا )يف صور التعلم واملمار رت عليه من احلمل فصاعد  من والديه أو اخلربات اليت أث
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 وما إىل ذلك(. 

ليس لدى الواقعية املعلوماتية أي إشكال يف عزو بعض قدرات الكائنات إىل الطبيعة 
يف الواقع ليس هناك إشكال يف عزو كل القدرات إىل الطبيعة والتنشئة طاملا أن والتنشئة، 

يات طبيعة والتنشئة للكائن ال تقتصر على أسس مسبقة، أي على عملاملعلومات اليت متدها ال
قد يكون يف طبيعة كائنات معينة االستفادة من مصادر معلوماتية  مادية فحسب، فمثال  

غري مادية ترشدهم، ولنقل موضع تزاوج معني، فالقدرة اخلارقة لبعض الطيور واملخلوقات 
عن مصادر  أن تنجم ا معقوال  املائية على التنقل آلالف األميال إىل مواقع حمددة ميكن إمكان  

أطرح هذا اإلمكان وال إشكال لدي إذا أمكن العثور على ، إنين (1)معلوماتية غري مادية
األساس املادي الواضح هلذه القدرات )كما هو احلال يف احلساسية الشديدة هلذه احليوانات 

 من اجملال املغناطيسي لألرض(. 

ا شئة دائم  املعلوماتية أن نتلقى الطبيعة والتنوجهة نظري بسيطة، ال تشرتط الواقعية 
                                                           

استيقظ اهتمامي  كامبردجيف  كلير كليةالتايل: "عندما كنت زميل باحث يف  شيلدريك روبرتاعترب مثال  بقول  (1)
مرة أخرى باحلمام الزاجل، وكنت أسأل زمالئي يف علم احليوان عن كيف يقوم بعمله، وسرعان ما وجدت أنه ال أحد 

 ا، وهو انطباع تؤكده قراءة األوراق املتخصصة ومراجعات املطبوعات العلمية. يعرف حق  
بل باهلجرة أيض ا،   هذا اللغز احملري ال يتعلق فقط بالعودة، كل الفرضيات املعقولة مت جتربتها وظهر فشلها، ورأيت بعد ذلك

 أنه يعود إىل نفس املبىن يف الربيع، حىت إنجلترامث يعود إىل  أفريقيا جنوبكيف يهاجر السنونو اإلجنليزي يف اخلريف إىل 
ور بالقوة عتمدا على شعالذي قطن فيه العام السابق؟ مرة أخرى ال أحد يعرف، بدأت يف الشك أن العودة واهلجرة قد ي

ال يعرتف به العلم حىت اآلن، يبدو يل أنه قد يكون هناك اتصال مباشر بني الطيور ووطنهم، أشبه بشريط مطاطي غري 
 مرئي". 

Rupert Sheldrake, Seven Experiments That Could Change the World, new edn. 

(Rochester, Vt.: Park StreetPress, 2002), 33–4. 
مرة أخرى أنا ال أقول: إن قدرات احليوانات ال ميكن تفسريها بشكل معقول من منظور مادي، فقد يكون التفسري املادي 
املناسب قادم ا يف الواقع، ما أقوله هو أن الواقعية املادية ال تشرتط تفسريات مادية لكل الظواهر، إمنا تستطيع استيعاب 

، وذلك من منظور ريكشيلداآلن"، و "األشرطة املرنة غري املرئية" اللتان حتدث عنهما  "القوة اليت ال يعرتف هبا العلم حىت
 املعلومات الصادرة من مصادر غري مادية توجه هذه احليوانات.  
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ي حبت، إمنا من منظور أوسع للطبيعة والتنشئة كما تسمح به الواقعية من منظور ماد
 املعلوماتية. 

 سيرل ونجكتب الفيلسوف الواقعية االجتماعية مقابل الواقعية الفيزيائية: ( 8
يف كتابه "بناء الواقع االجتماعي": "كيف ميكن أن يكون هناك عامل موضوعي للمال 
وامللكية والزواج واحلكومات واالنتخابات وألعاب الكرة وحفالت الكوكتيل واحملاكم يف عامل 

يف األنظمة  حيث تنتظم بعض اجلسيمات ؛يتكون كله من جسيمات فيزيائية يف حقول القوة
كيف يبين البشر )من يصف   سيرلرغم أن  (1)وجية واعية، مثلنا؟"اليت هي وحوش بيول

خالل القصد اجلماعي واحلقائق املؤسسية والوظائف االعتبارية( حقائق اجتماعية كاملال 
والزواج؛ مل يستطع من منظور مادي حمدد تتبع هذه احلقائق االجتماعية حىت أصوهلا املادية 

لواقعية املادية ا لا واضح  ة املعلوماتية، حيث تقدم توحيد  ، على النقيض من الواقعي(2)املفرتضة
ل إن التوحيد ا لقيود خمتلفة، بيعمال ببساطة وفق  واالجتماعية، فكالمها واقعية معلوماتية، 

األشد ممكن، وذلك عندما جنمع بني الواقعية املعلوماتية واإلميان، ففي هذه احلالة فإن 
، تصبح الطبيعة إللهاتمالية اليت شيدها البشر تعكس الوقائع املادية اليت خلقها حالوقائع اال

شر وقائع ا( يشيد عليه البا )حرفي  يوفر مسرح  ، مما اإللها شيده ا اجتماعي  نفسها واقع  
 اجتماعية. 

، (3)فكان العب جول  اإللهأختتم مبثل يوضح نطاق الواقعية العلمية، تصور أن 

                                                           

(1) John R. Searle, The Construction of Social Reality (New York: Free Press, 1995), xi–

xii. 
  يف توحيد الواقع االجتماعي والفيزيائي كامال  كما هو يف تتمته لكتاب بناء الواقع اجملتمع، أعين: سيرلبقي فشل  (2)

Making the Social World: The Structure of Human Civilization (Oxford: Oxford 

University Press, 2010). 
ر االنتساب العلمي يف تقرير عن مؤمت نيلسوند خلص مبثال اجلولف، فق نيلسون بولأنا مدين بشكل غري مباشر إىل  (3)

ائق بأنه "العب بلياردو ف اإلله، الذي استشهد فيه براهبة وصفت ميلر كينيثحديث  1991الذي جرى يف عام 
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اجتماعي شيده البشر، لكن يعتمد على العشب واملاء وغري ذلك من املوارد واجلولف واقع 
زمة بة بشكل مجيل، وكذلك كل املعدات الالالطبيعية اليت تتيح لنا مالعب جولف مشذ  

 للعب. 

هو اخلالق هلذه املوارد الطبيعية واملالك للقوى اخلارقة للطبيعية  اإللهاآلن رغم أن 
ا، تاحة جتاري  اجلولف امل ومضاربه، ولذا جيب أن يستخدم كرات فبلعب اجلولف يقبل قواعد

قوة برأس املضرب ميكن هلل أن يضع الكرة يف العالمة، ومن فقط من خالل ضرب الكرة ب
د الرياح لتنفخ يف كرة اجلولف إىل املكان الذي يريده، أو جتني اإللهال ميكن أن يسبب  مث

 الراكون لرمي الكرة خارج فخ الرمال.  

ي قوة ا ميكن هلل أن يستخدم أيف لعب اجلولف؟ قطع   اإللهإذن أين تكمن أفضلية 
على رأس املضرب، لكن القوة األكثر من الالزمة ستسبب يف انثناء املضرب، أو تعرض 

من  حىت كالعب جولف من الطراز األول ال بد له اإللهالكرة للتلف، أو كليهما، وبالتايل ف
ا حبجم لق كثري  ال تتع اإللهأن يتقيد بقدر من القوة يضرب به الكرة، وعلى ذلك فأفضلية 

ر(، وال نه ميتلك أفضلية القوة هنا على كل البشإالقوة اليت يقدر على نقلها للكرة )حيث 
يت قد تؤثر على مسار ية اللعوامل البيئمبعرفة دقيقة بكيفية توجيه تلك القوة يف ضوء كل ا

أي إنسان،  اإللهم ا أن يهز ا تام  الكرة، فتكفل هذه املعرفة وهذه القدرة على تنفيذها تنفيذ  

                                                           

 ا...يرفع احلامل الثالثي ليسند الكرات فتنتظم يف صف مث يدخل الكرات بضربة واحدة".حق  
م هنا، وذلك ا وثاقب ا كمثال اجلولف املقدلكن رغم أين أحب هذا التشبيه أنا ال أظنه غني  : "هذا إهلي أيض ا"، ميلروأضاف 

ألن الطبيعة غائبة يف مثال البلياردو، خالف ا ملثال اجلولف )الذي يعتمد على مالعب تنتشر فيها النباتات(، كما أن القيود 
ن احلركة الفيزيائية ية على لعب البلياردو، فال يتضح يل مثال  أالفيزيائية على لعب اجلولف أكثر وضوح ا من القيود الفيزيائ

للكرات تتفاعل على طاولة البلياردو، ساحمة للكرات بالسقوط بضربة واحدة، خاصة إذا كان التصادم ليس مرن ا متام ا. 
 ، انظر: لنيلسونلالطالع على تقرير املؤمتر 

http://www.arn.org/docs/asa795rpt.htm  (.22/11/2113)تاريخ آخر وصول 
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شريطة أن القيود  ،حفرة 11يف ملعب مكون من  مرة 11إدخال الكرة بضربة واحدة  بل
عب البداية، لكن الحظ أنه إذا كان ملالفيزيائية ال متنع الكرة من الوصول إىل احلفرة من 

قدام فيتطلب ن املسافة من نقطة البداية إىل احلفرة تقاس بامليل ال باألإ، حبيث اجلولف هائال  
 لدرجة عالية ضربات متعددة لكل حفرة.  اإللهحتقيق 

على  إللهاحينما يلعب اجلولف أن يتقيد بقواعد اجلولف، وبالتايل فقدرة  اإللهيقبل 
ولف توازي قدرتنا، فنحن مثله نستطيع أن نسري يف كرة اجلولف طاقة موج هة، ال لعب اجل

 جمرد طاقة. 

قادر على توجيه الطاقة أكرب وبصورة أدق منا، وبالتايل ميكن له أن  اإللهبالطبع 
ني مجيع الطرق ا، فمن بما هي الطاقة املوجهة؟ إهنا املعلومات طبع   ،يصيب احلفرة تلو احلفرة

ه تدخل الكرة يف ا داخلجد   اضيق   انطاق   اإللهح هبا هلل ليسري الطاقة يف الكرة خيتار املسمو 
ا، ونقل الطاقة املوجهة إىل الكرة هو يف الواقع نقل معلومات، إفراد مسار واستبعاد احلفرة قطع  

 مسارات أخرى. 

ات املادية باملوضوعال شك أن اجلولف يف هذا املثال كناية عن العامل، فالعامل حافل 
اليت ختضع ملبادئ مادية، كالنجوم والكواكب ومساحات اليابسة اليت يُلعب عليها اجلولف، 

ية طة من املوضوعات املادية اليت ختضع ملبادئ غائما على ترتيبات منلكن حيتوي أيض  
واضحة، كاألشياء احلية وعربات اجلولف والعيب اجلولف أنفسهم، وحيتوي على وقائع 

تماعية، كلعبة اجلولف واملوضوعات الرياضية، كاألرقام املستخدمة يف تسجيل النقاط يف اج
 –حتةعلى أسس املبادئ املادية الب–ستؤدي اجلولف، وحيتوي العامل على عمليات غائية 

ة احتمالية ا معجز ا أبد  إىل ما ال بد أن يُعترب معجزات احتمالية، نسلم بأنه مل يشهد أحد  
مرة متتالية يف ملعب جولف معقول  11وم بإدخال الكرة بضربة واحدة ولف يقلالعب ج

 املساحة، لكن تبدو الطبيعة أهنا تعرض لنا معجزات احتمالية أخرى، مثل نشأة احلياة. 
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كالعب جولف خارق، يقيد قواه اخلارقة بقواعد اللعب،   اإللهيف هذا املثال وصفت 
ال إله شخصي أال متي ز من أفع –تقيد هبذه الطريقةعندما – وبالتايل ميكن ألفعال إله خارق

حمايث، أو حىت من أفعال غائية طبيعية جمردة، بشرط أنه يف احلالة األخرية أال ينتمي الفعل 
الالعب اإلله وبالتايل ف ،إىل واقعية اجتماعية )كاجلولف(، إمنا إىل عمليات أساسية طبيعية

 ؛ناجل ستوماأو قوانني غائية رآها ملحد مثل  يف هذا املثال ميكن أن يتوافق مع مبادئ
 متجانسة. 

كامل األلوهية،   اخارق   ايف هذا املثال مينع الالعب اإلهلي من كونه إهل   شيءبالطبع ال 
 ا أن يلعب وفق قواعد اللعبة، لكن له أيضا أن خيتارطوع   اإللهيف هذه احلالة قد خيتار 
أن تسقط  ابفعل قوة خارقة أن يغري مسار كرة يستحيل فيزيائي   اإللهخالف ذلك، فيستطيع 

لكرة يف احلفرة يف ا فتسقط ايف احلفرة من نقطة البداية من خالل التواءات مستحيلة فيزيائي  
 –عة الطبيعيةذوي النز –يف هذه احلالة يقوم باخلداع؟ بعض املوحدين  اإللهالنهاية، لكن هل 

 إللهايف هذه احلالة، لكن يرى موحدون آخرون  باخلداع فعال  يقوم  اإللهن إ :قد يقولون
 اإللهأن  ا يف كسرها أو جتاوزها، فيمكن القولللقواعد، ومن مث له احلق دائم   اباعتباره صانع  

 حبكم التعريف غري قادر على اخلداع.  اإللهمل يقم باخلداع، ورمبا يضاف أن 

هلل يف كيفية  ا ملا ينبغي أو ال ينبغيباعتباره وصف  أما من جهيت فأنا ال أقدم هذا املثال 
 . اإللهتفاعله مع العامل، فذلك مرده إىل 

أختتم هذا الكتاب مبالحظة أخرية عن االختالف بني املادية والواقعية املعلوماتية. 
إن ضعف املادية يكمن يف أهنا تقيد بصورة مصطنعة مصادر املعلومات اليت قد تعمل يف 

لى وجه التحديد؛ إذا كانت مصادر املعلومات غري املقبولة للمادة موجودة يف فعالعامل، 
الواقع فمن املؤكد أهنا ستفوت املادية، أما قوة الواقعية املعلوماتية فتكمن يف أهنا ال تشرتط 

 وجود مصادر معلوماتية ال مادية فقط، بل تسمح باكتشافها، وتعرتف هبا إن وجدت. 
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، إال ا ال حتتاج أن ُتذكرح للعامل أن يكون كما هو واضحة جد  وقد تبدو أمهية السما 
ا أن نبدأ بأفكارنا املسبقة عن كيف جيب أن يكون أنه يلزم ذكرها، ألن من السهل جد  

من أن نأخذ العامل كما هو، واملادية فكرة من هذه األفكار، أما املقاربة املعلوماتية  العامل بدال  
 .فتتعامل مع العامل كما هو
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