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 ماذا حدث قبل االنفجار الكبري؟!
What happened before the Big Bang? 

 األرض كوكب يدور حول نجم 

 ة حيتوي عىل آالف النجوم  هذا النجم يف جمرَّ

 ات يف كون شبه ال هنائي يط من املجرَّ ة يف ُمح  هذه املجرَّ

  بب والنَّتيجة )نستطيع أن نحبحر يف املايض عن  (Cause and Effectطريق قاعدة السَّ

  ِالكونيات  العال( الَفَلِكيcosmologist)  إدوين هابل»األمريكي» (Edwin Powell Hubble)  أثبت

د )  (The Universe is expandingأنَّ الكون يتمدَّ

  ثبتة من قبل عن طريق العاِل  (Georges Lemaître) «جورج لوميرت»النَّظرية مح

 «إدوين هابل» ( قام بعمل رسم بياين مشهور باسمHubble diagramأثبت من خال )د الكون  اهلا دمدد

  العح: م الكون كانت أقرب يف البداية، وِمن  لامء قالوا من، هذا يعني أنَّ أجرا د ويتَّسع مع الزَّ بام أنَّ الكون يتمدَّ

ع الكون( بدأ عندMoment of Creationثمَّ استنتجوا حلظة خلق ) د وتوسد  ها دمدد

 لامء لنظرية االنفجار الكبري ل العح  (Big Bang Theory) هذا االستنتاج وصَّ

 ربنا بأنَّ العال ل يكن دائاًم كام نراه اآلن ع الكون ُيح د وتوسد  ، ألنَّه اآلن أوسع!حقيقة دمدد

  نذ جح الكون بدأ يف الوح  عامًا( 13700000000أصفار! =  8وبجانبها 137مليار سنة ) 13.7ود مح

 لامء يف نظرية االنفجار الكبري عيَّنة يحواجهها العح ناك إشكاليات مح  هح

 ن البداية بعض هذه اإلشكاليات جعلت لامء يحفكرون يف أنَّ االنفجار الكبري ل يكح  !العح

 :ربنا بالتايل  نظرية االنفجار الكبري ُتح

o !كل ما يف الوجود ظهر من ال يشء 

o  بب من وراء بداية الكون!يعني املحشكلة ن يف أنَّ االنفجار الكبري ال يحبِّين لنا السَّ  تكمح

o !لامء زعجة للعح  فكرة أن يأيت كّل يشء من ال يشء، أو من غري سبب، فكرة مح
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 لامء  عىل نظرية االنفجار الكبري:الذين اهلم مآخذ  العح

o ( ميشيو كاكوMichio Kaku) 

 :؟!كّل يشء من ال يشء ... كيف هذا اعرتاض 

 :بدوس ... كيف هذا؟! اعرتاض  كل يشء بدأ من نحقطة أصغر من رأس الدَّ

 ( توقنفة عىل كيفية تعريفك لتعبري: ال يشء  (Nothingاملسألة كّلها مح

  اولة إعادة إنتاج (، نجد NASA( التي تقوم هبا ناسا )Space on Earth) «الفراغ»عند ُمح

ا  ر من خالله، هل هذا حقًّ غًا له أبعاد، ويستطيع الضوء أن يمح م يحنتجون فرا  «ال يشء!»أهنَّ

  ناك تعريفان لـ  (nothing) «الفراغ»أو  «الَعَدم»أو  «ال يشء»يقول إنَّ هح

 التَّعريف األول ِ( هو الَعَدم املحطلق أو الفراغ املحطلق :Absolute Nothing وهو ،)

يشء عىل األطالق، عدم وجود زمان أو مكان أو قوانِّي فزيائية أو عدم وجود أي 

 اخللو من أي يشء يستطيع العقل البرشي أن يفهمه أو يحدركه! طاقة.

 هو الفراغ )التَّعريف الثاين :Vacuum( ة  Absence of( أو َعَدم وجود املادَّ

matter) 

 وإنَّام جاء من الفراغ، عن طريق انفجار طاقييقول: بالننسبة يل، العاَل ل يأت ِمن الَعَدم املحطلق ، 

 يقول: إن القوانِّي الفيزيائية ل تظهر مع االنفجار الكبري 

 ( منية اعة الزَّ ة ل يحبدئ السَّ  (The Clock of Timeيقول: ظهور املادَّ

  ناك بالفعل مرحلة قبل االنفجار «الَعَدم»أو  «ال يشء»يقول: حسب تعريفه لعبارة ، كان هح

 الكبري

  ناك يشٌء ناك  «قبل»وهكذا إذا كان هح ى لـ  «سبب»االنفجار الكبري، إذًا هح  «نتيجة»أدَّ

 :ناك وجوٌد سابٌق  تعليقي املحسلمون ال يقولون بأنَّ الكون جاء من الَعَدم املحطلق، بل إنَّ هح

ة، هذا الوجود ليس كمثله يشء، هو اهلل ال ذي لوجود الكون، ولكن هذا الوجود ليس مادَّ

ة بب الذي أدى إىل نتيجة وجود الكون الذي نعيش فيه اآلنأوجد املادَّ ية . ويف الننها، وهو السَّ

أنَّه ال يعرتض عىل نظرية االنفجار الكبري، ولكنَّه يقول ببساطة  «كاكو»نفهم من الربوفيسور 
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وراء  ن بيان السببأنَّ االنفجار الكبري وحده ال يحفِّسن لنا بداية الكون، ألنَّ النظرية ُتلو م

 النتيجة!

o  أندريه لينديه(Andrei Linde) 

 يقول إن نظرية االنفجار الكبري حيتوي عىل مفاهيم معيبة أو خاطئة 

 :ملاذا الكون باحلجم الذي هو عليه اآلن؟! اعرتاض 

 :بب اعرتاض د أصاًل؟! ما هو السَّ  ؟!يف االنفجار َمن الذي جعل الكون يتمدَّ

 :يف حّد ذاته، االنفجارات تكون فوضوية «االنفجار»حول مسألة  اعرتاض 

 :كيف يكون انفجارًا والكون ليس فيه أي فوضوية البتَّة! اعرتاض 

  الكون الذي نعيش فيه َسِلس( و سويSmooth!ليس فيه آثار فوىض أو انفجار ) 

 ( يقول: ل حيدث انفجار فوضوي، وإنَّام حدثInflationع د أو توسد م أو دمدد  ( تضخد

 ع ال هنائي لكون ال هنائيي  (Eternal Inflation) قول: إنَّ كوننا احلايل نتيجة لتوسد

  ظمى، وكوننا احلايل بدأ يف الظهور نتيجة ع ال هنائية عح بمعنى أنَّ كوننا احلايل نتيجة لعملية توسد

ع يشء من قبله وصل مداه، فظهر كوننا من بعده!  لتوسد

 ت ستمّر، وأنَّ كوننا نتيجة اهلذا!يقول: إنَّ هناك أكوٌن كثرية مح د مح  وازية ال هنائية يف الكون يف دمدد

  لامء املحعرتضِّي عىل نظرية األكوان املحتوازية  (Neil Turok) «نييل توروك»أحد العح

 «زية ليس عليها أي دليل فيزيائي  «نييل توروك  نظرييقول إنَّ نظرية األكوان املحتوا

o ( بارام سينجيهParam Singh) 

 يعرتض أيضًا عىل فكرة وجود كّل يشء من ال يشء 

 ويعرتض عىل أنَّ نظرية االنفجار الكبري ال تحفِّسن سبب وجود الكون أو بدايته 

 ي إىل الفوضوية، وأنَّ الكون ليس فيه فوىض  ويعرتض أيضًا عىل فكرة االنفجار التي تؤدن

  غر، ويقول إن القوانِّي يقول إنَّ الكون يف البداية كان يف مساحة صغرية جدًا، ال مح تناهي الصن

نِّي الفيزيائية التي نتعامل  م الكبرية، غري القوا الفيزيائية )نيوتن( التي نتعامل هبا مع األجرا

نتم(، لذلك جيب علينا أن نبتكر رياضيات  معها مع اجلحسيامت الصغرية جدًا )فيزياء الكوا
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نتم، حتى نستطيع فهم ما حدجديدة تقوم بعملية دمج بِّي فيزياء نيوتن وفيزياء ال ث يف كوا

 بداية الكون

  ل الربوفيسور نتم، توصَّ نظريته التي  إىل «بارام»بعد عملية دمج فيزياء نيوتن بفيزياء الكوا

د،  تقول بأنَّ كوننا احلايل وليد لكون كان قبلنا، يقول إنَّه عندما يصل الكون إىل مداه يف التَّمدد

د يقوم باال ة أخرى بدالً من التَّمدد غر، يقوم مرَّ غر، وعندما يصل إىل مداه يف الصن نكام  والصن

د إىل مداه  ة، بعد التَّمدد ستمرَّ د، وهكذا يقول إن عملية إجياد الكون، عملية تسلسلية مح بالتَّمدد

ع! د والتَّوسد غر إىل مداه يكون التَّمدد غر، وبعد الصن  يكون االنكام  والصن

  ّل عىل وجود سالسل أو دورات كثرية، ونظريته عبارة عن دورة حياة يقول إنَّ الكون نفسه يدح

ة أخرى وهكذا. غر مرَّ د إىل االنكام  والصن د، ومن التَّمدد غر إىل التدمدد  الكون بأكمله، من الصن

 !ورة أصاًل؟ لسلة أو الدَّ  يقول إنَّ أهّم سؤال يف نظريته هو: من الذي أو ما الذي بدأ هذه السن

 ؤال، والربوفيسور  ي:تعليق ل إنَّه بنفسه اعرتف هبذا، وأقو «بارام»ال توجد إجابة عىل هذا السد

يستحيل التسلسل الالهنائي يف املايض، وإالَّ ملا بدأ كوننا أصاًل، كمثال اجلندي الذي ينتظر 

أن كّل األمر بإطالق النَّار، ولكنَّ قائده جيب أن يأخذ اإلذن أواًل من ضابط آخر، وإذا قحلنا 

صاصة  ضابط جيب أن يأخذ اإلذن من ضابط قبله، بشكل ال هنائي، فاجلندي لن يحطلق الرَّ

موات  أبدًا! ويف الننهاية جيب التَّسليم باخلرب اإلهلي الذي فيه إعالن أنَّ اهلل هو الذي خلق السَّ

قول آن الكريم ال يواألرض، ولكنَّني أقول إنَّ نظريته فيها ما يؤيندها يف القرآن الكريم، فالقر

ناك آيات كثرية جدًا تقول:  ع الكون، وهح كام بدأنا أول خلٍق »بانفجار، ولكنَّه يقول بتوسد

ة أخرى يف الننهاية، بمعنى أنَّ هناية الكون عبارة عن عودة مّرة أخرى «نحعيده امء مرَّ ، وطّي السَّ

ا سلسلة أو دورة!  ملا كانت عليه يف البداية، وكأهنَّ

o يل سمول( ِّيLee Smolin) 

  شاهبة لتلك املطروحة من ِقَبل الربوفيسور ان بأّن كوننا احلايل وليد لكون ك «بارام»نظرية مح

لِد بسبب نجم هائل  ى Collapse) «انطوى»أو  «اهنار»قبله، ولكنَّه يقول إنَّ كوننا وح ( ممَّا أدَّ

ة فيه  غإىل وجود ثقب أسود، والثقب األسود أدى إىل جتميع املادَّ نتهاي من الصن ر، بشكل ال مح

 ثمَّ حدث االنفجار!
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o نييل توروك (Neil Turok) 

 :ناك احتامالن للبداية  يقول هح

  ًا أنَّ الوقت ل يكن له وجود أصاًل، وبطريقة ما أصبح للوقت وجودا  إمَّ

 !أو أنَّ حادثة بداية كوننا كانت نتيجة واقعة حدثت يف كون سابق لوجود كوننا 

  نظريته تقول( إنَّ مساحة الكون كّله عبارة عن غشاءBrane ) ،وأنَّه يوجد عىل األقل كونِّي

جد كوننا. تباعدين، ولكن نتيجة اصطدام بِّي الكونِّي، وح  وأنَّ هاذين الكونِّي مح

o ( السري روجر بنروزSir Roger Penrose) 

 يقول: لكي نفهم بداية الكون، جيب علينا أن ندرس هناية الكون 

  ع ال هنائي للكونهناية الكون د وتوسد  عند العلامء عبارة عن دمدد

  ة، وال يبقى إىل فوتونات )طاقة(، يف د ال هنائي، تضمحل املادَّ ول الكون حلالة التَّمدد صح عند وح

غر،  تناهية الصن مان واملكان، وهذه الفوتونات مح هذه احلالة، مع عدم وجود املادة، ينتهي الزَّ

جلديد، بمعنى أنَّ كل أكوان جديدة كثرية جدًا تبدأ مع هناية كّل قد تكون هي بداية كوننا ا

د ملحنتهاه!  كون يتمدَّ

o ( بوب نيكولBob Nichol) 

  لوفار»منظار جديد اسمه» (Lofar) 

 ( مكان ملقياس موجات اجلاذبيةLIGO) 

o ة عينية عىل حدوث أّي يشء قبل االنفجار الكبري  ال توجد أّي أِدلَّ

o  لورا مريسيني هوجتون(Laura Mersini-Houghton) 

  موجة»تتعامل مع نشأة الكون عىل أهنا» 

 توازية، وعىل األقل انفجار كبري واحد ن مح  تفرتض أيضًا وجود أكوا

  لية مثل النَّظريات األخرىلكنها ال تفرتض وجود عيَّنة أوَّ وف مح  ظحرح

 ال تفرتض كون أسبق ينهار أو ينكمش 

  ع د أو توسد  سابقال تفرتض وجود دمدد

 تفرتض وجود ثقب أسود سابق نشأ فيه الكون ال 
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 النظرية تتامشى مع ثالث ظواهر كونية يصعب تفسريها 

 موجات املايكرويف الكونية اخللفية الفراغ املوجود يف (Void in the cosmic 

microwave background) 

 رة الكون  درجة حرا

 اٍه خاطئ ك يف اجتن  قطع املجرات التي تتحرَّ

o  عظم العح  لامء أصبحوا عىل قناعة بأنَّه هناك يشء قبل االنفجار الكبريمح

o االنفجار الكبري ل يكن بداية الكون ألنَّ هذا سيرتك أسئلة كثرية بدون إجابة 

o االنفجار الكبري واقعة بسيطة يف تاريخ الكون 

o نريفانا» البوذية تؤمن بـ» (buddhist nirvana)  هنايةبمعنى أن الكون أزيل، بال بداية وال 

احِلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصَّ


