مغالطات أكذوبة أن ظاهرة النفق
الكمومي تدمر مبدأ السببية

د.ربيع أمحد

و يف هذا املقال سنتناول إبذن هللا إحدى األكاذيب اليت يرددها املالحدة ،وهي أكذوبة أن ظاهرة
النفق الكمومي تدمر السببية يقول أحد املروجني هلذه األكذوبة :
( لنفرض أن لدينا كرة بينغ بونغ (كرة تنس طاولة) نرميها لتضرب بسطح طاولة خشبية .حنن نعرف
من حياتنا أن هذه الكرة لن تعرب إىل الطرف اآلخر من الطاولة اإّل إذا كسرت الطاولة واختقتها إىل
الطرف اآلخر ،وستبقى فوق الطاولة ترتد إىل األعلى .هذا املشهد خمتلف إذا كانت كرة تنس
الطاولة اليت نتكلم عنها هي جسيم أويل أو ذري كاإللكتون ،فاإللكتون ميلك ما يسمى اتبع كثافة
احتمالية يسمح له ابلعبور عرب أي حاجز صلب أو حاجز طاقة أو أي نوع آخر .فمع أن اإللكتون
موضوع فوق احلاجز ،فهناك احتمال صغري أن يصبح اإللكتون يف الطرف اآلخر من احلاجز دون
أي سبب على اإلطالق ،والسبب الوحيد هو العشوائية اليت تعيش فيها اجلسيمات األولية واليت هي
نتيجة للطبيعة املوجية للجسيمات الذرية ،أي أن اإللكتون يعرب احلاجز وكأن احلاجز غري موجود.
وليس فقط ذلك ،فتخيل أنك وضعت تفاحة يف علبة زجاجية مغلقة ،فهذه التفاحة سبتقى يف العلبة
ولن خترج منها إّل إذا أخرجها شخص ما وهذا ما نعرفه حنن مببدأ السببية ،فلكل فعل مسبب ،لكن
يف حالة اجلسيمات األولية هذا غري صحيح ،فهناك دوماً احتمال أن خيرج هذا اجلسيم من العلبة

دون أي سبب على اإلطالق.

هذا الكالم مت إثباته جتريبياً ،فقد مت حبس إلكتون فيما يسمى “نقطة كوانتية” أو Quantum

 ،Dotوفيها متت دراسة خروج اإللكتون من “العلبة” احملبوس هبا ،وذلك حيدث دون أي سبب!

نعم عزيزي القارئ ،مبدأ السببية غري مطلق وغري صحيح دوماً ،فهناك أشياء يف عاملنا حتدث دون

أي سبب.

،نشوء هذا الكون أيضاً قد يكون قد حدث بدون سبب ،فنشوء الكون تتم دراسته يف ميكانيك

الكم ،والذي يدعم ظاهرة النفق والكثري من الظواهر اليت حتدث دون سبب .ولذلك نشوء الكون

من العدم فكرة مقبولة علمياً ).
وقد احتوى كالم هذا امللحد على العديد من املغالطات منها الطعن و التشكيك يف مطلقية و
كلية إحدى مبادئ العقل و إحدى البديهيات العقلية إذ من مبادئ العقل و من البديهيات
العقلية مبدأ السببية فلكل ظاهرة سبب أو علة لوجودها ،وما من شيء حادث إّل كان لوجوده
سبب يفسر وجوده ، 1والعقل يدرك ذلك تلقائيا ،وبال معونة احلس و التجربة كالتالزم والتالحم
بني وجود البناء ووجود الباين ،واجلناية واجلاين. 2
والقول أبن لكل حادثة سب ببببا قول بديهي يدركه اإلنسب ببان تلقائيا ،وبال دليل ومقدمات و ّل حيتاج
يف تصبوره أو التصبديق به إىل اكتسباب أو معرفة سابقة بل يؤمن به مبجرد تصوره دون روية وأتمل
ودون معرفة سابقة ،ويشتك يف هذا اإلدراك مجيع الناس العامل منهم واجلاهل الكبري منهم والصغري
.
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ومن يرى كتابة يعرف أن هلا كاتب و لو كانت أول كتابة يراها يف حياته ،و من يرى كرس ب بي يعرف أن
له ص ب ب ببانع و لو كان أول كرس ب ب ببي يراه يف حياته ،و من يرى لوحة فنية يعرف أن هلا فنان ولو كانت
أول لوحة فنية يراها يف حياته ،و حىت الطفل الص ببغري إذا صع ص ببوات انتبه إيل مكانه ليعرف س ببببه و
إذا جاع طلب الطعام ليسد جوعته فالعقل يدرك بصورة فطرية وقبلية مستقلة عن احلس والتجربة أن
لكل حادثة سببا . 3

و ألن السببية إحدى مبادئ العقل فهي تتصف مبا تتصف به املبادئ العقلية ،و املبادئ العقلية تتصف
بصفتني رئيسيتني:

أ-

أهنا ضرورية ،أي ّل تقبل التعديل وّل اّلحتمال ،وّل تتوقف على األفراد والظروف ،ولذا

فهي فطرية يف اإلنسان .

ب-

أهنا كلية  ،إذ تسلام هبا كل العقول و حتكم كل األشياء. . 4

والسب ببببية مبدأ عام وحكم عام على مجيع األشب ببياء احملدثة ،و الزعم بعدم صب ببحة مبدأ السب ببببية يف
بعض األشب ببياء احملدثة كالزعم بعدم صب ببحة مبدأ عدم التناقض يف بعض األشب ببياء أي الزعم بوجود
بعض األشببياء احملدثة حتدث بال سبببب كالزعم أبن بعض األشببياء ميكن أن تتصببف بصببفة ،وبنقيض
تلك الصفة يف وقت واحد و ّل خيفى ما يف هذا الزعم من اخلطأ املبني .
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و من املغالطات اليت وقع الكاتب فيها أيضا أنه قدح يف كلية مبدأ السببية العقلي البديهي بكالم
نظري عن التأثري النفقي  ،وّل جيوز القدح يف املبادئ العقلية البديهية ابلكالم النظري ؛ ألن املبادئ
العقلية هي األسس اليت يستند إليها العقل يف تفكريه و لو جاز القدح يف البديهيات ابلنظرايت لزم
فساد البديهيات والنظرايت ،فإن فساد األصل يستلزم فساد فرعه ،فتبني أن من سوغ القدح يف
القضااي البديهية األولية الفطرية بقضااي نظرية فقوله ابطل. 5

وقد توهم الكاتب أن إبمكانه التشكيك يف كلية مبدأ السببية ببعض التجارب و املالحظات مع أن
مبدأ السببية مبدأ عقلي انبع من العقل ،وليس احلس والتجربة فال يعتمد على استقراء التجارب أو
املشاهدات ،واّلنتقال من اجلزء إىل الكل حىت يطعن يف تعميمه على مجيع املشاهدات ومجيع
التجارب عن طريق جتربة أو مالحظة ختالف اّلستقراء .

و قول امللحد – هداه هللا  ( : -هناك أشياء يف عاملنا حتدث دون أي سبب ) خيالف البديهية
القاضية أن لكل حادثة سببا ،ولكل أثر مؤثر و لكل فعل فاعل ولكل نتيجة سبب.

و قوله  ( :هناك أشياء يف عاملنا حتدث دون أي سبب ) كمن يقول  :هناك أشياء حتدث بسبب
الالشيء ،وكمن يقول  :أن الالشيء ميكن أن ينتج شيئا وهذا خيالف البديهة القاضية أن
الالشيء ّل ميكن أن حيدث شيئا و أن الالشيء ّل ميكن أن ينتج شيئا ،وّل ميكن لشيء أن أييت من
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العدم ،وفاقد الشيء إذا كان ّل ميلكه وّل ميلك أسبابه ّل يعطيه فكيف يعطي العدم الوجود ؟!!،
و كيف يعطي الالشيء شيئا ؟!! وكيف حيدث الالشيء شيئا ؟!!

و من املغالطات اليت وقع الكاتب فيها أيضا اّلحتجاج ابجلهل ،ومن املعلوم أن اجلهل ابلشيء ليس
دليال على أن هذا الشيء غري موجود 6إذ عدم العلم ليس علماً ابلعدم ،وعدم علمنا ابحلقائق ّل

ينفي ثبوهتا يف أنفسها

7

موجودا وّل يعلم دليل وجوده ،وقد يكون له أكثر من
،وقد يكون الشيء
ً

دليل لكن هذه األدلة غري معروفة و غري معلومة فعدم العلم بدليل إثبات وجود الشيء ليس دليال
على نفي وجوده  ،بل دليل على اجلهل بدليل إثبات وجوده  ،وما جيهله قوم قد يعلمه غريهم .

و إذا كان الكاتب ّل يعلم سببا للتأثري النفقي فبدل من أن يقول التأثري النفقي ّل أعلم له سبب أو
التأثري النفقي بال سبب معروف أو بال سبب معلوم حىت اآلن جزم أبن التأثري النفقي ليس له سبب
وكأن العلم مبيكانيكا الكم قد وصل إىل منتهاه ومن مث يغلق ابب البحث يف مسائل ميكانيكا الكم
،و هذا ّل يقول به أحد إذ ما يعرفه العلم عن األشياء أقل كثريا مما جيهله ،وكم من أمور كان العلم
ّل يعرف سببها يف املاضي مث اكتشف مؤخرا سببها .

و إن كان ّل ميكن تفسري ظاهرة النفق الكمومي أو اّلختاق النفقي أو التأثري النفقي
 Tunneling effectعلى أسس امليكانيكا الكالسيكية لكن ميكن تفسريها على أسس
ميكانيكا الكم و ما تقرره ميكانيكا الكم من ازدواجية املوجة واجلسيم فاألمواج ميكن أن تسلك
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كاجلسيمات واجلسيمات تظهر صفات موجية ، 8و كما تنص فرضية دي برويل De Broglie
 hypothesisأن اجلسيمات املتحركة تتمتع خبواص ازدواجية 9فاإلليكتون ذو طبيعة مزدوجة
مبعىن أنه جسيم مادى له خواص موجية فيمكن أن يتصرف يف بعض األحيان كموجة وميكن أن
يتصرف يف البعض اآلخر كجسيم .

وظاهرة اّلختاق ظاهرة من ظواهر املوجات ،وبسبب الطبيعة املزدوجة لإلليكتون فإنه ميكن أن
خيتق حاجز اجلهد  potential energy barrierدون أن يكتسب طاقة إضافية جتعله
خيتقه أي أن التأثري النفقي لإلليكتون سببه طبيعته املزدوجة Dual nature of
، electronومحله خصائص موجية .

أيها األخوة  :إن عبور اإللكتون حاجز اجلهد ليس معضلة ومل يكسر أي مسلمة طبيعية؛ ابختصار
فإن سلوك اإللكتون كان موجيا عند التجربة لطبيعته املزدوجة فالتأثري النفقي انتج من اخلواص
املوجية للجسيمات .

والغريب أن الكاتب قد ذكر سبب ظاهرة النفق فقال ( :فمع أن اإللكتون موضوع فوق احلاجز،
فهناك احتمال صغري أن يصبح اإللكتون يف الطرف اآلخر من احلاجز دون أي سبب على
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اإلطالق ،والسبب الوحيد هو العشوائية اليت تعيش فيها اجلسيمات األولية واليت هي نتيجة للطبيعة
املوجية للجسيمات الذرية ،أي أن اإللكتون يعرب احلاجز وكأن احلاجز غري موجود ) .

و لعل القارئ قد رأي تناقض الكاتب فبعد أن قال بعدم وجود سبب على اإلطالق هلذه الظاهرة
قال ( :والسبب الوحيد هو العشوائية اليت تعيش فيها اجلسيمات األولية واليت هي نتيجة للطبيعة
املوجية للجسيمات الذرية ) فكيف يدعي بعدم وجود سبب مث يقول  ( :و السبب الوحيد هو
العشوائية اليت تعيش فيها اجلسيمات األولية  ،و اليت هي نتيجة للطبيعة املوجية للجسيمات الذرية )
؟!!!! .
و لعل القارئ قد ّلحظ مدى الالمنطقية اليت عند الكاتب فقد انتقل من زعمه بعدم وجود سبب
لظاهرة التأثر النفقي إىل القول ابحتمالية أن ينشأ الكون بال سبب فكيف سوغ لنفسه قياس سبب
نشوء شيء ابنتقال شيء من موضع إىل موضع ؟!! أي كيف سوغ لنفسه قياس سبب نشوء
الكون بسبب انتقال إليكتون من موضع إىل موضع ؟!!

و كيف يقيس سبب ظهور شيء مل يكن له وجود مث أصبح له وجود بسبب شيء موجود لكنه انتقل
من مكان إىل مكان ؟!!! أضف إىل ذلك أن ما ينطبق على العامل امليكرسكويب ليس ابلضرورة
ينطبق على العامل املاكروسكويب ،وما ينطبق على مكوانت الشيء قد ّل ينطبق على الشيء نفسه .

ودعوى الكاتب أن الكون ميكن أن يكون انشئا من العدم بال سبب دعوى ابطلة فالعدم ليس بشيء
حىت خيلق ،و إن كان يقصد ابلعدم الفضاء الفارغ فالفضاء الفارغ مكان ُجرد من اإلشعاعات

واجلزيئات واجلسيمات واملادة ،و ليس عدما وهو جزء من أجزاء الكون فكيف أييت جلزء من أجزاء
الكون ويدعي أن الكون نشأ منه ؟!!!!!!!!!!.

وإذا كان العلماء قد استطاعوا مالحظة الكثري من الظواهر العجيبة يف العامل حتت الذري ومتكنوا
من تفسريها ،و هذه الظواهر تقبل التفسري و هي مطردة و متكررة فهذا ينفي الصدفة والعشوائية
،و يدل دّللة واضحة على وجود واضع و منشئ ومسنن هلا ؟ فمن الذي سن هذه الظواهر هلذا
العامل الصغري ؟!!

هذا واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

