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مقدمة
املحاضرات� من� عام��2009سجلت�جمموعة� وحتديًدا�يف� أعوام،� عدة� منذ�
أن� أردت� بودكاست1*،�وكنت�كلما� السايوير� منصة� على� العلمية� الصوتية�
أسجل�حلقة�كتبت�حمتواها�لتكون�األفكار�مرتبة�بتسلسل�منطقي.�كلفتين�كتابة�
املواضيع�كثرًيا�من�اجلهد�والوقت�واملال�الشخصي؛�حيث�مجعت�املعلومات�
املرموقة،� املجالت� يف� املنشورة� العلمية� املقاالت� منها:� متعددة،� مصادر� من�
وكذلك� املوثوقة،� املعلوماتية)اإلنترنت(� الشبكة� وصفحات� الكتب،� ومنها�
الصفحات�املبسطة�اليت�حتاول�إيصال�املعلومة�بتبسيط�شديد.�وقضيت�أياًما�

وأسابيع�ويف�بعض�األحيان�أشهًرا�لتأليف�كل�مقالة�على�حدة.

يف�تلك�األيام�مل�تكن�هناك�قناة�بودكاست�عربية�علمية�واحدة،�فقررت�أن�
أمأل�هذا�الفراغ،�كان�هديف�من�املحاضرات�نشر�الوعي�العلمي�والثقايف�يف�
املجتمع�العريب،�فبدأ�البودكاست�غريًبا�وأصبح�اليوم�أشهر�بودكاست�علمي�
يف�العامل�العريب�كله،�استمع�له��35شخًصا�خالل�األسبوع�األول،�واليوم�له�

متابعون�مبئات�اآلالف.�

بأعداد� للبودكاست� الناس� متابعة� السبب�يف� أن� يف�ظين،�وقد�أكون�خمطًئا،�
كبرية�ليس�فقط�فقر�املحتوى�العريب؛�بل�ألن�املحتوى�الذي�أقدمه�للمستمعني�
جذهبم� مما� املعلومات،� بدقة� االهتمام� من� عال� ومبستوى� كبرية� بعناية� � أِعدَّ
لالستماع�له�ونشره�لآلخرين.�وكم�أنا�سعيد�بذلك!�ألن�صوت�العلم�اخلايل�

من�الشوائب�بدأ�-�وإن�مل�يزل�يف�بدايته�-�يف�الوصول�للناس.

يف� املعلومات� هذه� مجع� إيّل� طلبوا� حيث� �- املتابعني� من� شديد� إحلاح� بعد�
أمجلها� العلمية� املواضيع� من� أقطف� أن� قررت� مين�-� وبتباطؤ�خطأ� كتاب،�
وأكثرها�شعبية،�ألكتبها�بوضوح�أكرب،�وألقدمها�هلم�متمنًيا�أن�يغفر�يل�تأليف�
هذا�الكتاب�البسيط�تأخري�عن�تلبية�طلبهم.�هديف�األول�إيصال�الكتاب�إىل�

املستمعني�األحباء�الذين�تابعوين�ودعموين�معنويًّا�على�مدى�سنوات.
1*�برنامج�صويت�إذاعي�ُيرفع�على�اإلنترنت،�وبتحميله�ميكنك�االستماع�إليه�مىت�تريد
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من�خالل� إليه�صويت� يصل� ال� من� إىل� العلم� إيصال� فهو� الثاين:� اهلدف� أما�
العلمية�لكي�يقرأها�بصوته� املادة� إليه� ُتنقل� البودكاست،�فهناك�من�حيبذ�أن�
الباطين�بداًل�من�االستماع�إليها�من�خالل�هاتفه�الذكي�بصويت؛�لذا�قررت�أن�

أقدم�هلم�هذا�الكتاب،�متمنًيا�أن�يعجبهم�كما�أعجب�املستمعني.

رغم�أن�للمادة�املقدمة�يف�هذا�الكتاب�مصادر�علمية،�فإنين�مل�أجد�الوقت�
على� متوفرة� فستكون� عليها� احلصول� أراد� من� هنايته،� يف� إلدراجها� الكايف�
وَأِعُد� للمصادر،� روابط� هنايتها� يف� أو� مقالة� كل� فبداخل� السايوير،� صفحة�

القارئ�أن�النسخة�الثانية�من�الكتاب�وما�يليها�ستحتوي�عليها.

http://www.sciwarepod.com

السايوير،� مادة� وتصحيح� تعزيز� يف� ساهم� من� لكل� اجلزيل� بالشكر� أتقدم�
وخصوًصا�الدكتور�عايد�العجمي�الذي�فتح�أبواًبا�من�النقاش�املحترف�لكل�
موضوع�قدمته�يف�السايوير�بودكاست،�مما�طور�من�مستوى�املعلومات�املقدمة�
تصاعديًّا�مع�صدور�كل�حلقة�جديدة،�فأصبحت�أكثر�عمًقا�وأكثر�دقة.�فقرة�

واحدة�من�الشكر�ال�تكفيه.
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 إهداء 

إىل زوجتي: عايدة

لقد صبرت كثيًرا

شكًرا
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اخليال�وأشياء�لن�تستطيع�أن�تتخيَّلها�مهما�حاولت
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الخيال وأشياء لن تستطيع أن تتخيلها مهما 
حاولت

قد�تستطيع�َتخيُّل�الكثري�من�األشياء�اليت�رأيتها�يف�حياتك،�وُتكوِّن�هلا�صوًرا�
ذهنية،�فمن�املمكن�أن�تتخيل�الغداء�الذي�أكلته�أمس،�أو�وجه�أبيك،�أو�من�
املمكن�أن�ترى�القمر�يف�ذهنك�إن�أردت،�وبإمكانك�أن�تتخيل�أشياء�مل�ترها�
يف�حياتك،�فمن�املمكن�أن�تتخيل�احلصان�أحادي�القرن،�أو�الفيل�األبيض�أو�
رجاًل�بست�أذرع�وأربع�أرجل،�كل�ما�عليك�القيام�به�هو�تركيب�األشياء�اليت�
رأيتها�يف�السابق�لتكّون�صورة�ذهنية�ملا�مل�تره�من�قبل،�ولكن�هناك�أشياء�ال�
ميكنك�ختيلها�مهما�حاولت،�لن�تكون�لديك�القدرة�على�صناعة�صور�ذهنية�
هلا�يف�خميلتك،�حيث�ال�يوجد�هلا�أي�مثيل�يف�عاملنا،�وال�توجد�طريقة�لتركيب�

أشياء�خمتلفة�لتكوينها.

إن�أردنا�أن�نعرف�أن�هناك�أشياء�ال�نستطيع�أن�نتخيلها،�علينا�أواًل�أن�نعرف�
ما�معىن�أننا�نتخيل�األشياء�يف�األساس؟�سأجيب�عن�هذا�السؤال،�وسأتطرق�
ألمهية�اخليال�يف�حياتنا،�فلو�مل�تكن�لدينا�القدرة�على�اخليال�ملا�متكنا�من�فهم�
العالقات�السببية�بني�األشياء،�لتطوير�العامل�من�حولنا،�بل�ملا�كان�باإلمكان�

سن�القوانني�اليت�تعترب�أبنية�فكرية�جمردة.

بعد�ذلك�أنتقل�إىل�األشياء�اليت�ال�نستطيع�ختيلها،�وكذلك�سأتطرق�ملعلومات�
إضافية�عن�كل�واحدة�من�هذه�األشياء،�حبيث�تتعرف�بعض�غرائبها�وبعض�
يف� يتناولوهنا� حينما� املفكرون� منها� يعاين� اليت� والفلسفية� العلمية� املشكالت�
علومهم.�مث�سأنتقل�إىل�قدرتنا�على�التخيل�يف�الواقع،�بعد�أن�نعرف�أن�هناك�

أشياء�ال�نستطيع�أن�نتخيلها�مهما�حاولنا.
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ميته غر و�أه خيال يف �ل�ص �ل
ما�هو�التخيل؟�التخيل�هو�قدرة�اإلنسان�على�أن�يرى�يف�عقله،�أو�أن�ُيكّون�
صوًرا�ذهنية�وأحاسيس�من�غري�أن�تأيت�له�هذه�الصور�من�خالل�احلواس،�فلما�
نفكر�يف�فكرة�معينة�فإننا�نتخيلها�سواء�أكانت�هذه�األفكار�صوًرا�أم�كلمات�
أم�أحاسيس�أم�ما�أشبه،�كل�هذه�اخلياالت�الذهنية�تساعد�يف�تشكيل�األفكار�
وتطوير�حياتنا،�وهي�املساهم�األول�يف�تطوير�احلياة�على�األرض.�فلوال�أننا�
قادرون�على�أن�نتخيل�ملا�كان�باإلمكان�أن�نصنع�اآليفون،�أو�الطائرة،�أو�
الصاروخ،�أو�املناظري�)التلسكوبات(،�أو�األدوية،�كل�هذه�كانت�يوًما�ما�يف�
خميلة�أحد�األشخاص،�مث�حتولت�من�اخليال�إىل�واقع�عملي،�فتحسنت�احلياة.

�Alison( غوبنيك� آليسون� بالفلسفة� واملختصة� السيكولوجي� عاملة�
األطفال،� خبيال� خيتص� فيما� النفس� وعلم� الفلسفة� بني� تربط� �)Gopnik
التسبب”�هو� إنه�من�أهم�الطرائق�الكتشاف�مبدأ�“التزامن�ال�يعين� وتقول�
كالباحث� الطفل� يكون� العمر� بداية� ففي� الطفولة،� أيام� ينشأ� الذي� اخليال�
العلمي،�وحينما�يكرب�ليصبح�رجاًل�يتحول�إىل�ُمصّنع،�دعونا�خنوض�يف�فكرة�
“التزامن�ال�يعين�التسبب،”�مث�ننتقل�خليال�الطفل�لنفهم�آلية�البحث�العلمي�

لديه.��

لقد�ضربت�آليسون�مثااًل�رائًعا�على�الفرق�بني�التزامن�والتسبب،�إن�نظرنا�إىل�
بعض�األشخاص�املصابني�بالسرطان،�فقد�نكتشف�أن�أصابعهم�صفراء،�هذه�
عالقة�تزامنية،�فمن�يدخن�كثرًيا�تكون�أصابعه�صفراء،�وكلما�كانت�أصابعه�
أكثر�اصفراًرا�ستكون�فرصة�إصابته�بالسرطان�أكرب،�وهذه�العالقة�وإن�كانت�
مرتبطة�بالسرطان�تزامنيًّا�إال�أن�صفار�األصابع�ليس�سبب�السرطان،�وكذلك�

فإن�غسل�اليد�وإزالة�الصفار�ببعض�املبيضات�لن�ُيشفي�املريض.

هي� السببية� والعالقة� التدخني،� هو� احلالة� هذه� يف� للسرطان� الرئيس� السبب�
يف�احلقيقة�بني�تدخني�السجائر�والسرطان؛�لذلك�فإن�التوقف�عن�التدخني�
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والسببية،� التزامنية� بالعالقة� نعنيه� ما� هذا� به.� اإلصابة� فرص� سيقلل� بالتأكيد�
يتزامن�صفار�األصابع�مع�مرض�السرطان،�ولكنه�ليس�السبب�يف�تكونه.

الطبيعة،�وإذا�فهمنا� العالقة�حىت�نفهم�كيف�تعمل� املهم�جًدا�فهم�هذه� من�
العالقات�فهًما�جيًدا�سنتمكن�من�أن�نعاجل�األمراض،�ونصنع�األجهزة،�ونبين�

األبنية،�وسنعرف�كيف�يتحرك�الكون�وبالتايل�كيف�نؤثر�فيه.

وحىت�نتمكن�من�فهم�هذه�العالقة�البد�أن�يتوفر�لدينا�اخليال،�فاألطفال�حينما�
بتجارب� يقومون� لعبهم،�فهم� أثناء� يتخيلون�سيناريوهات�خمتلفة�يف�خميلتهم�
بني� سببية� عالقات� إىل� التوصل� حياولون� التجارب� هذه� ومن�خالل� ذهنية،�

األشياء،�والدوافع�احلقيقة�حلركتها.�

من�املمكن�أن�يبدأ�الطفل�بتكوين�صورة�ذهنية�معينة،�وقد�تكون�هذه�الصورة�
خيالية�ال�عالقة�هلا�يف�الواقع�هنائًيا،�ولكن�سنجد�يف�طياهتا�مفاهيم�منطقية،�
اآلن� هو� فارغ،� من�كوب� املاء� يشرب� أنه� يتخيل� أن� الطفل� بإمكان� فمثاًل�
“ما� سألناه:� مث� نفسه� على� سكبه� أنه� أخربناه� وإذا� املاء،� يشرب� أنه� يتخيل�
حالتك�اآلن؟«�سيقول�إنه�مبلل،�ولو�ُخيل�له�أنه�ميسك�بالطحني�مث�تساقط�

هذا�الطحني�التخيلي�على�مالبسه�لقال�لك�إن�مالبسه�ال�تزال�جافة.

هذه�الفكرة�التخيلية�وإن�كانت�غري�واقعية�)لعدم�احتواء�الكوب�على�املاء�
فعليًّا(�إال�أن�هذا�االفتراض�الذي�يقوم�به�الطفل�يكّون�صورا�منطقية�لألحداث�
اليت�تليها،�وبذلك�يربط�األمور�ببعضها�ليكّون�عالقات�سببية،�فاملاء�يسبب�
بعد�سكبه� مبلل� إنه� للطفل� قلت� أنك� ولو� البلل،� يسبب� ال� والطحني� البلل�
للطحني�على�مالبسه�لرفض�ذلك،�ألن�الفكرة�غري�منطقية�وختالف�الواقع،�
التجارب� هذه� مثل� اخليايل،� املاء� شرب� وهي� خيالية� بفرضية� بدأ� وإن� حىت�
الذهنية�اليت�يقوم�هبا�األطفال�يف�حياهتم�اليومية�-باحثني�وجمربني�ألفكار�خمتلفة�
لفهم�العامل�من�حوهلم-�تتشابه�مع�ما�يقوم�به�العلماء�يف�حماولة�لفهم�حركة�

الطبيعة�من�حوهلم.
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حينما�يكرب�الطفل�تتغري�طبيعة�التفكري�من�خيايّل�إىل�واقعي،�فيتحول�اخليال�
إىل� ذلك� بعد� تتحول� ولكنها� وهلة،� ألول� غريبة� تكون� قد� افتراضات� إىل�
تطبيق�على�أرض�الواقع،�حينما�نفكر�إمنا�حنن�نقوم�بافتراضات�معينة،�ونقول�
ألنفسنا:�»ماذا�حيدث�لو�أنين�فعلت�هذا�أو�ذاك؟”،�وحناول�أن�نربط�األشياء�
ربًطا�سببيًّا،�وبعد�ذلك�ننتقل�لتحويل�الفكرة�من�الذهن�إىل�الواقع�بتصنيعها�

على�سبيل�املثال.

كل�ما�نراه�من�حولنا�اآلن،�بدأ�يف�خميلة�أناس�آخرين،�مث�حتول�من�اخليال�إىل�
تطبيق،�فالسيارة�اليت�تقودها�كانت�صورة�ذهنية�يف�خيال�فورد�على�سيبل�
املثال،�واملصباح�الكهربائي�كان�يف�خيال�توماس�أديسون،�والكهرباء�املزنلية�
والطائرة،� النقال� واهلاتف� و)الكمبيوتر(� الطاولة� وكذلك� تيسال،� خيال� يف�
وغريها،�كلها�بدأت�من�خيال�مث�حتولت�إىل�واقع�عملي�ميكن�االستفادة�منه.

ن �ملادة خيال ي�صنع �أكر م �ل
مقالة�كتبتها�بعنوان:�»املجتمعات�الفائقة�العدد�صناعة�خيال�املخ«.�يف�هذه�
جمتمعات� تكوين� على� بالتمثيل(� يسمى� ما� )أو� اخليال� تأثري� ذكرت� املقالة�
هائلة�العدد،�هذا�النوع�من�اخليال�ُيبىن�من�قدرة�اإلنسان�على�متثيل�الفكرة�
�Yuval( حريري� نوح� يوفال� الدكتور� الفكرة� هذه� شرح� � الذهن.� يف�
Noah�Harari(�يف�كتابه:�“سيبني�)العاقلون(:�تاريخ�خمتصر�للبشرية”�

.)Sapiens:�A�Brief�History�of�Humankind(

مع� مستقرة� روابط�شخصية� يكّون� أن� يستطيع� اإلنسان� أن� علميًّا� املعروف�
�Dunbar’s(�150شخًصا�كحد�متوسط،�ويسمى�هذا�العدد�بعدد�دنبار�
املخ� بتركيبة� مباشرة� عالقة� العدد� هلذا� أن� للعلماء� تبني� �،)number
وباخلصوص�باللوزة�الدماغية،�فبتكوين�عالقات�مع�أكثر�من��150شخًصا�
يفقد�الذهن�قدرته�على�فهم�الروابط�اليت�تربط�بني�األشخاص،�فمثاًل�بإمكاننا�
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أن�نعرف�العالقات�بني�أفراد�األسرة،�وعالقات�األصدقاء�مع�بعضهم�البعض،�
فأمحد�صديق�ألنور،�وأنور�عدو�لسلمان،�وأنا�صديق�لالثنني،�وعايد�أخ�أمحد،�
ونورة�زميلة�فريدة�يف�اجلامعة،�وهكذا،�ولكن�إن�كرب�عدد�العالقات�أكثر�لن�

يصبح�بإمكاننا�االحتفاظ�مبعلوماهتا�يف�الذهن.

فعالقتها� الطريقة،� هبذه� ببعضها� ترتبط� القرود� أن� اكتشف� فقد� وهكذا�
االجتماعية�ال�تزيد�عن�املئة�أو�املئة�واخلمسني،�بعد�ذلك�تفقد�القرود�القدرة�

على�احلفاظ�على�اجلماعة،�وتتفكك�اجلماعة�الكبرية�إىل�مجاعتني�أصغر.

وهنا�يأيت�متيز�اإلنسان،�حيث�إن�لديه�القدرة�الفريدة�على�تكوين�جمتمعات�
ضخمة�العدد،�واليت�تتعدى�رقم�دنبار�مبضاعفات�أسية،�فمثاًل:�يستطيع�أن�
يكّون�جمتمعات�كبرية�يف�حمل�العمل،�مثل�أن�يكون�لدى�شركة�جوجل��46
موظف،� ألف� على��181 حتتوي� اليت� فورد� شركة� وكذلك� موظف،� ألف�
وأيضا�ميكنه�تكوين�دولة�مثل�الصني،�واليت�حتتوي�على��1.3بليون�شخص،�

هو�ينتمي�لكل�واحدة�من�تلك�وهو�جزء�منها.

فكيف�متكن�من�ذلك�بالرغم�من�أن�اللوزة�الدماغية�غري�قادرة�على�ذلك؟�
هذه�اخلاصية�تأيت�من�قدرته�على�ختيل�األمور،�فهو�يستطيع�تكوين�جمتمعات�
ا�بسبب�اخليال�الذي�مسح�له�بتخيل�شركات�ودول�وقوانني�تضم� كبرية�جدًّ

أعداًدا�كبرية�من�الناس.

التميز�سأضرب�مثال�يبني�كيف�تكونت�املجتمعات�الكبرية� حىت�نفهم�هذا�
لنتساءل�أواًل،�ما�هي�شركة�فورد؟�قد�نقول�إهنا�شركة� من�خالل�اخليال.�
فورد� سيارات� أتلفنا�كل� أننا� لو� فماذا�حيدث� كذلك،� كان� إن� السيارات،�
حول�العامل،�فهل�ستنتهي�الشركة؟�بالطبع�ال؛�حيث�ميكن�أن�تصنع�الشركة�
ماذا� فورد؟� هي� فورد� شركة� مباين� هل� للناس،� تبيعها� مث� جديدة� سيارات�
حيدث�لو�أننا�أتلفنا�املباين�ومصانع�شركة�فورد،�فهل�ستندثر�الشركة؟�بالطبع�
أننا� لو� ماذا� السيارات،� إنتاج� وتعيد� مصانع�جديدة� تصنع� أن� فبإمكاهنا� ال،�
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اختطفنا�املوظفني�كلهم،�مث�ألقيناهم�يف�البحر،�فهل�ستنتهي�الشركة؟�بالطبع�
السيارات�من�شركات� إعادة�توظيف�متخصصني�يف�صناعة� فباإلمكان� ال،�
أخرى،�ويعاد�اإلنتاج�مرة�أخرى.�ماذا�لو�أن�الشركة�خسرت�كل�أمواهلا،�
املال،�وتعود� تقترض� فالشركة�تستطيع�أن� بالطبع�ال،� الشركة؟� انتهت� فهل�

مرة�أخرى�للحركة.

إذن،�كل�ذلك�يدل�على�أن�شركة�فورد�ليست�املادة�اليت�تتكون�منها،�كل�
تلك�األشياء�إمنا�هي�ظواهر�تدل�على�وجود�شركة�فورد،�ولكنها�ال�تعترب�أي�
واحدة�منها�باخلصوص،�حىت�نعلم�ما�هي�شركة�فورد�جيب�أن�نرجع�لصاحب�

الشركة�حينما�أراد�تأسيسها.

هنري�فورد�أسس�الشركة�سنة��1901حتت�امسه،�ولكن�هذه�الشركة�مل�تبدأ�
إال�حينما�كانت�هناك�فكرة�يف�خميلة�هنري،�فلوال�هذه�الفكرة�ملا�كانت�هناك�
شركة،�بل�احلقيقة�أن�شركة�فورد�كلها�مبجملها�ليست�إال�فكرة�»متثيلية«،�
كلما�حاولنا�أن�ندمرها�مل�نستطع،�ألهنا�فكرة�ذهنية�ختيلية،�وهي�موجودة�يف�

أذهان�الناس.

ال�يعين�ذلك�أنه�ليس�للفكرة�مظاهر�خارجية�أو�إهنا�ومهية،�إمنا�املقصود�أهنا�
فكرة�اخترعها�هنري�فورد�يف�ذهنه،�مث�زرع�هذه�الفكرة�يف�أذهان�اآلخرين.�
وحتت�مظلة�هذه�الفكرة�التخيلية�اجتمع�الناس�بأعداد�كبرية،�وعمل�اجلميع�يف�

صف�واحد�من�أجل�هدف�واحد،�وهو�إنتاج�وبيع�السيارات.

ولكي�نتمكن�من�القضاء�على�هذه�الفكرة�التخيلية�اليت�ال�ميكن�القضاء�على�
مظاهرها�اخلارجية�)كما�ذكرت�بتدمري�أجزائها(،�جيب�علينا�أن�نقضي�عليها�
أن� نستطيع� قلم�واحدة� فبجرة� القانون،� )متثيلية(�أخرى،�وهي� بفكرة�ختيلية�
نلغي�الشركة�حىت�ال�تعود�للعمل�مرة�أخرى،�فالقانون�هو�أيضا�فكرة�ختيلية�
يف�أذهان�الناس�اتفقوا�عليها،�وهي�اليت�حتدد�كيف�يتعامل�الناس�مع�بعضهم�

البعض.
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فإن� وكذلك� مادية،� أمور� لتصنيع� اإلنسان� يوصل� أن� يستطيع� اخليال� إذن،�
للخيال�دوًرا�كبرًيا�يف�تكوين�جمتمعات�كبرية�احلجم،�وهو�أيضا�السبب�يف�
تكوين�القوانني�وما�إىل�ذلك�من�أمور.�فاخليال�يوصل�إىل�إنتاج�أمور�مادية�

وأمور�معنوية.

ما حاولنا خيهها مه خيع �أن نت �أ�سياء ال ن�ست
ال�شك�أن�اإلنسان�قادر�على�ختيل�أشياء�كثرية،�فمن�املمكن�أن�نتخيل�أموًرا�
حقيقة�هلا�وجود�يف�عاملنا،�وكذلك�فإن�بإمكاننا�أن�نتخيل�أشياء�غري�موجودة�
يف�العامل�من�حولنا،�فمثاًل�من�املمكن�أن�نتخيل�سيارة�أو�دائرة�أو�املوناليزا�أو�
األرنب�أو�الربتقالة،�ورمبا�ختيلَت�هذه�األشياء�اآلن�وأنت�تقرأ�هذه�الكلمات،�
كل�األشياء�اليت�ُذكرت�قبل�قليل�هي�موجودة�يف�الواقع.�ولكن�بإمكاننا�أيضا�
أن�نتخيل�أموًرا�غري�موجودة،�فمثاًل�بإمكاننا�أن�نتخيل�ضفدًعا�يطري�جبناحني�
من�ريش�ذهيب،�أو�بإمكاننا�أن�نتخيل�أنفسنا�وحنن�نطري�يف�السماء�من�غري�
تدخل�تكنولوجي،�وبإمكاننا�أيًضا�أن�نتخيل�أننا�حنمل�الكرة�األرضية�على�

طرف�اخلنصر،�حنن�ننسج�هذه�اخلياالت�ببذل�أدىن�جهد.

قد�تتصور�اآلن�بعد�معرفتك�هلذه�القدرة�التخيلية�اهلائلة�أن�بإمكانك�أن�تتخيل�
كل�شيء،�احلقيقة�أن�هناك�أموًرا�ال�ميكنك�أن�تتخيلها�مهما�حاولت،�فحىت�
أنك�ال� إال� واقعية،� واقعية�وأمور�غري� أمور� ليشتمل�على� اتسع�خيالك� وإن�

تستطيع�أن�تتخيل�األشياء�التالية:

1� أبعاًدا�أكثر�من�ثالثة.
2� املاالهناية.
3� العدم.
4� اجتماع�النقيضني..
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بأي� تلوي�خيالك� أن� تستطيع� أشياء�هذه�حمجوبة�عن�عقلك،�ولن� األربعة�
ب�فكرة�على�أخرى� طريقة�للوصول�لرؤيتها�يف�ذهنك،�ولن�تستطيع�أن�ُتركِّ
لتصل�إليها�)كما�فعلت�يف�حالة�الضفدع(.�وبعد�أن�أصفها�لك�ستعرف�أن�

خيالك�الواسع�حمدود.

ث يء �الأول: ما بعد �لبعد �لال �ل�س
أحد�األمور�املستخدمة�يف�الرياضيات�واهلندسة�والفيزياء�وبعض�العلوم�األخرى�
هي�تعدد�األبعاد�إىل�ما�بعد�الثالث�اليت�نعرفها�ونعيشها،�هذه�األبعاد�)أي�ما�
بعد�األبعاد�الثالثة(�نظرية�حبتة،�نستطيع�أن�نتكلم�عنها،�ونستطيع�أن�نصفها�
يف�الرياضيات،�ونستطيع�أن�نربجمها�يف�)الكمبيوتر(،�ونستطيع�-�إىل�حد�ما�
–�أن�نتخيل�جوانب�منها�لكي�نستفيد�منها،�ولكن�ال�ميكن�ألحد�أن�يكّون�

صورة�ذهنية�عنها�بتاًتا.

إمكانية�ختيل� بنفسك� الثالثة،�مث�تستطيع�أن�جترب� باألبعاد� ألبني�ماذا�أعين�
أكثر�من�ثالثة�أبعاد.�لو�أننا�نعيش�يف�عامل�بال�أبعاد،�لكان�هذا�العامل�يتكون�
من�نقطة�واحدة�ليس�هلا�عرض�وال�طول�وال�ارتفاع�-�نقطة�منفردة�واحدة.

لو�أننا�نعيش�يف�بعد�واحد،�لكان�كل�ما�بإمكاننا�أن�نقوم�به�هو�أن�نرسم�
خطوًطا�مستقيمة�يف�خط�طويل�واحد.�ال�ميكن�اخلروج�عن�هذا�اخلط�الطويل�
هذه� وبإمكان� خمتلفة� أقسام� إىل� اخلطوط� هذه� نقسم� أن� املمكن� من� أبًدا،�
اخلطوط�أن�تتحرك�ذهاًبا�وإياًبا�على�طول�هذا�البعد،�ولكن�ال�ميكنها�االرتفاع�

وال�التحرك�عنه�إىل�أي�جهة.

ولو�كان�العامل�يتكون�من�بعدين�لكان�بإمكاننا�أن�نضع�فيه�مسطحات�فقط.�
فمن�املمكن�أن�نرسم�فيه�دوائر�ومربعات�ومثلثات�ومعينات�وأشكااًل�مسطحة�
عديدة،�كل�هذه�املسطحات�بإمكاهنا�أن�تتحرك�ذهاًبا�وإياًبا،�وتستطيع�أن�
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تتحرك�مينة�ويسرة،�ولكنها�ال�تستطيع�أن�خترج�خارج�السطح�إىل�األعلى.�

أما�بالنسبة�لألبعاد�الثالثة،�فيمكن�أن�نصنع�فيه�أشكااًل�كثرية�ال�ميكن�صناعتها�
يف�أي�من�األبعاد�السابقة،�فسيكون�هلا�طول�وعرض�وارتفاع،�فمنها�ما�هو�
مكعب�ومنها�ما�هو�هرمي�وكروي�وما�إىل�ذلك�من�أشكال،�وبإمكاهنا�أن�

تتحرك�يف�الفضاء�يف�أي�جهة.�

لنتوقف�قلياًل�عند�األبعاد�األوىل�وهي�البعد�الصفري�واألول�والثاين،�وذلك�
بعض� علّي� سيعترض� أذكرها� مل� إن� ورمبا� عنها،� حبتة� رياضية� نقطة� لذكر�
نقطة،� لدينا� ستكون� أبعاد،� لدينا� يكن� مل� إن� الرياضيات،� يف� املتخصصني�
يا�ترى،�كم�حجم�هذه�النقطة؟�إن�مل�يكن�لدينا�أي�بعد،�فكيف�ستتمدد�
النقطة� أن� يعين� ارتفاعي� أو� عرضي� أو� طويل� بعد� أي� وجود� عدم� النقطة؟�
ستكون�صغرية،�لكن�مهما�قلنا�إهنا�صغرية�فإن�ذلك�يعين�أهنا�تعيش�يف�األبعاد�

الثالثة�ال�يف�البعد�الواحد.

ختيل�لو�أنين�أتيت�حببة�رمل،�وسألتك�ما�أبعادها؟�لنظرت�هلا�حتت�املجهر،�
وستعرف�أن�هلا�طواًل�وعرًضا�وارتفاًعا،�وميكنك�إخباري�حبجمها،�ماذا�لو�
كانت�حبة�الرمل�تتكون�من�جمموعة�صغرية�من�الذرات؟�أيضا�سيكون�هلا�
عليها� سينطبق� واحدة،� ذرة� كانت� لو� ماذا� الثالثة،� األبعاد� يف� معيًنا� حجًما�
الشيء�ذاته،�فهي�أيًضا�حتتاج�لألبعاد�الثالثة�لكي�تكون،�على�خالف�النقطة؛�
فهي�ال�تعيش�يف�األبعاد�الثالثة،�وهي�غري�موجودة،�إذن�أين�النقطة؟�يف�احلقيقة�

ليست�النقطة�إال�إحداثية�ختيلية،�تدل�على�مكاهنا،�وليس�هلا�أبعاد�هنائيا.�

كانت� أهنا� لو� واحد،� بعد� يف� تعيش� اليت� املستقيمة� اخلطوط� إىل� اآلن� تعال�
خطوًطا�طولية�ال�عرض�هلا�لعدم�وجود�البعد�الثاين�الذي�حيتوي�على�عرضها،�
من� سلسلة� بقدر� أو� الشعرة؟� بقدر� حنيفة� هي� هل� إذن؟� حنافتها� مقدار� فما�
كانت� إن� فيه،� لتكون� األبعاد� ثالثي� مكان� إىل� حيتاج� ذلك� كل� الذرات؟�
اخلطوط�تعيش�يف�بعد�واحد�إذن،�فالبد�أهنا�حنيفة�إىل�ما�يشارف�على�الصفر.
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الدوائر� على� حيتويا� أن� يستطيعان� البعدين� أن� لو� للبعدين،� بالنسبة� وهكذا�
دائرة� ارسم� األشكال؟� تلك� ارتفاع� ما� ترى� فيا� ذلك،� إىل� وما� واملربعات�
على�ورقة،�هذه�الدائرة�حتتوي�على�ذرات�من�الرصاص�أو�احلرب�فوق�بعضها�
البعض،�وإن�مل�يكن�للبعد�الثالث�وجوًدا�فستكون�حنيفة�إىل�أقصى�احلدود،�

أو�حنيفة�إىل�حد�الصفر.

ذلك�يعين�أن�كل�تلك�األشكال�ال�ميكن�أن�يكون�هلا�وجود�ما�مل�يكن�هناك�
البعد�الثالث�ليضفي�عليها�حجما�معيًنا؛�ولذلك�فإن�األشكال�اليت�ُذكرت�يف�
األبعاد�األوىل�)قبل�الثالثة(�هي�يف�الواقع�نظرية�ورياضية�حبتة،�وال�وجود�هلا�

يف�الواقع.

�أر�ض م�ستوية: رومان�سية متعددة �الأبعاد
سنة� يف� قصة� �)Edwin�Abbot�Abbot( أبوت� أبوت� إدوين� كتب�
�1884أمساها�بـ�“أرض�مستوية:�رومانسية�متعددة�األبعاد”،�قصة�مجيلة�
يف�منتهى�الروعة،�أنصح�بقراءهتا،�تبدأ�برتابة�توضيحية،�ولكنها�تستمر�بتكوين�
ا،�تبدأ�بوصف�عامل�مسطح،�تعيش�فيه� صور�ذهنية�مجيلة�ومفاهيم�رائعة�جدًّ
وهناك� واملثلثة� واملربعة� الدائرية� الشخصيات� فهناك� خمتلفة،� أشكال�مسطحة�

أيًضا�اخلطوط�وغريها�من�األشكال.

اخلطوط�متثل�اإلناث�وأما�الذكور�فهم�املربعات�والدوائر�واملثلثات.�ويتكون�
العامل�املسطح�من�طبقات�خمتلفة�من�»الناس«،�فاملثلثات�هي�اجلنود،�واملربعات�
أعلى� يف� وهم� واملشرعة،� احلاكمة� الطبقة� هي� والدوائر� الذكية،� الطبقة� هي�

طبقات�املجتمع�املسطح.

انتبه�إىل�أمر�مهم،�وهو�أن�من�يعيش�يف�هذا�العامل�ال�يستطيع�أن�يرى�املربع�
أو�األشكال�املسطحة�األخرى�كما�نراها�حنن�إن�نظرنا�إليها�من�األعلى،�فهم�
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ينظرون�إىل�بعضهم�البعض�من�اجلنب،�وألن�العامل�كله�مسطح،�فكل�ما�يرونه�
هو�نقاط�وخطوط�من�اجلنب.�ولذلك�يترتب�عليهم�أن�يتفهموا�األشكال�من�
انعكاس�األضواء�من�أضالعها.�فتستطيع�أن�تتخيل�لو�أن�»شخًصا«�يف�هذا�
العامل�كان�ينظر�إىل�خط�مستقيم�من�املقدمة�فسريى�نقطة�فقط،�ولكي�يرى�
اخلط�بالكامل�البد�للخط�أن�يدور�حول�حموره،�لذلك�جتد�أن�»أفراد«�ذلك�
العامل�يتدربون�منذ�الصغر�على�كيفية�فهم�الشكل�من�النظر�إليه�من�اجلوانب�
ومن�خالل�مالمستهم�له�)وإن�كان�ذلك�قبيًحا�من�الناحية�األخالقية�لديهم(.

تعيش�األشكال�املختلفة�حياة�مستقرة�بالرغم�من�حروب�التلوين،�فأحد�قوانني�
العامل�املسطح�أنه�مينع�منًعا�باًتا�تلوين�الذات،�فال�حيق�ألي�شكل�تلوين�نفسه،�
وقد�نشبت�كثري�من�احلروب�بسب�خروج�بعض�األشكال�على�هذا�القانون،�
وكذلك�فإن�أي�شخص�يعتقد�بأن�العامل�غري�مسطح،�سيعترب�كافًرا،�فالدوائر�
وقد� التسطيح،� حدود� يتعدى� العامل� أن� يعتقد� أن� ألحد� تسمح� ال� املشرعة�

يسجن�أو�يقتل�أي�شخص�يغري�إميانه.

بطل�قصة�إدوين�هو�مربع،�ففي�يوم�من�األيام�حلم�حلًما�عن�عامل�ببعد�واحد،�
امللك�من�خط�طويل�واحد،�جبانبه� يتكون� العامل�ملك�ومأٌل،� عاش�يف�هذا�
املأل�املكون�من�خطوط�قصرية،�مجيعهم�يتمددون�على�امتداد�العامل�األحادي�

األبعاد،�خياطب�امللك�مأله�صوتيًّا.�ويعرفهم�بالصوت�أيًضا.

ا� نظر�املربع�إىل�امللك�املتكرب�املسكني�-�الذي�كان�يظن�أن�العامل�ليس�إال�خطًّ
واحًدا،�وحاول�أن�يقنعه�بأن�العامل�أكرب�بكثري�مما�يعرفه،�وأنه�مسطح،�ولكن�
امللك�املتكرب�مل�يقتنع�بذلك.�وحىت�يثبت�املربع�صحة�ما�يقول،�قام�بتجربة�
من� اخلطي� البعد� عرب�خالل� للملك،�حيث� بالنسبة� بالسحر� تكون� ما� أشبه�
اجلانب�مبروره�من�البعد�الثاين�إىل�داخل�البعد�الواحد،�وإذا�بامللك�يستغرب�

أشد�االستغراب�ملا�كشف�له.
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حاول�أن�تتخيل�ما�حيدث�لو�أن�مربعا�مر�بداخل�خط،�فلو�كنت�تنظر�له�
وهو�مير�بداخل�عود�املصاص�على�سبيل�املثال،�شريطة�أن�تنظر�له�فقط�من�
امللك(،�كيف�سيكون� يراه� افتراض�أن�هذا�هو�ما� العود�)على� خالل�فتحة�
شكل�املربع؟�يف�البداية�سيمر�ضلع�املربع،�وستراه�وكأنه�نقطة�من�خالل�ثقب�
املصاص،�وبعد�ذلك�سيختفي�اخلط�الطويل�يف�أثناء�حركة�املربع،�وستكون�
هناك�نقطتان�بعيدتان�عن�بعضهما،�يبعدان�مسافة�ضلع�املربع،�ولكنك�أيضا�
سترى�نقطة�واحدة،�ألنك�تنظر�إليه�من�جانب�واحد،�حيث�ال�يوجد�خيار�
آخر،�مث�ستبقى�هاتان�النقطتان�لفترة،�مث�سيدخل�ضلع�اجلانب�اآلخر�إىل�داخل�

عود�املصاص.

هذا�ما�رآه�امللك�حينما�دخل�املربع�من�البعدين�إىل�بعده�الواحد،�أضف�لذلك�
أنه�باستخدام�الصوت�يستطيع�متييز�وجود�ضلع�كامل�مير�يف�البداية�والنهاية،�
بالنسبة�للملك�فإنه�سريى�شيًئا�ما�يدخل�بداخل�عامله�وخيرج�كما�لو�كان�
بالعامل�املسطح.�وأفاق� امللك� بإقناع� املربع� أيًضا،�مل�ينجح� سحًرا.�مع�ذلك�

املربع�من�حلمه.

ويف�يوم�من�األيام�كان�املربع�جالًسا�يف�مزنله�اخلماسي�األضالع�–�كما�هي�
البيوت�اليت�يعيش�هبا�أفراد�العامل�املسطح،�وإذا�بدائرة�تدخل�إىل�بيته،�حيث�
ظهرت�يف�وسط�املزنل�من�غري�احلاجة�للدخول�من�الباب،�وبدأت�باحلديث�
معه،�صدم�املربع�من�هول�املشهد،�سحر!�كيف�استطاعت�الدائرة�أن�تدخل�

إىل�مزنله.

األبعاد،� الثالثي� العامل� يف� تعيش� كرة� احلقيقة� يف� كانت� الدائرة� فإن� بالطبع�
دخلت�عليه�من�البعد�الثالث�مباشرة�من�األعلى،�بالنسبة�للمربع�فإنه�ال�يوجد�
شيء�امسه�أعلى،�فاملربع�يعرف�اجلهات�األربع�من�ميني�ويسار�وجنوب�ومشال،�
ولكن�ليس�يف�قاموسه�شيء�امسه�أعلى،�وحينما�دخلت�الكرة�إىل�البعد�الثاين�

الذي�يعيش�فيه�رآها�على�شكل�دائرة.
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يقنع� أن� حياول� كان� )كما� اخلارجي� العامل� بوجود� تقنعه� أن� الكرة� حاولت�
اخلط�يف�حلمه(�-�األبعاد�الثالثة،�ولكنها�مل�تفلح،�حىت�إهنا�قامت�حبركة�أشبه�
بالسحر�يف�العامل�املسطح،�حيث�ذهبت�إىل�اخلزينة�املغلقة،�وسلبت�منه�شيء�
من�خالل�بعدها�الثالث،�وأحضرته�للمربع�لكي�يراه،�ولكن�املربع�تصور�أن�ما�
قامت�به�هو�سحر،�ولكي�تقنع�الدائرة�املربع�حبقيقة�البعد�الثالث�قامت�مبا�هو�
أدهى�من�ذلك،�فقد�وخزته�بداخل�بطنه،�ال�ننسى�أن�الناظر�الذي�يعيش�يف�
البعدين�فقط�يرى�أن�األجسام�كلها�مغلقة،�وأن�األحشاء�كلها�حماطة�خبطوط�
حتوي�ما�بداخلها،�ولكن�بالنسبة�للناظر�من�األعلى�فهو�يستطيع�أن�يرى�ما�
بداخل�بطن�املربع�من�األعلى،�فتفاجأ�املربع�هبذه�الوخزة�وطار�عقله�املسطح.

حاول�املربع�أن�ميسك�بالكرة،�طاردها،�حشرها�يف�زاوية،�وإذا�بالكرة�تتخذ�
القرار�يف�أن�خترج�من�البعد�الثنائي�وختلع�معها�املربع،�لتدخله�إىل�العامل�الثالثي�

األبعاد.

دخل�املربع�إىل�البعد�الثالث،�فصعق�من�هول�املشهد،�رأى�عاملا�جديدا�مل�يكن�
ليخطر�على�ذهنه،�وانبهر�ملّا�رأى�شكل�الكرة�يف�أبعادها�الثالثة،�فزاد�احترامه�

وتبجيله�هلا�)الدائرة�يف�العامل�املسطح�مبجلة،�فكيف�بالكرة(.

بعد�أن�اكتشف�املربع�العامل�اجلديد�أصبح�رسوال�يدعو�للعامل�الثالثي�األبعاد،�
عاد�إىل�عامله�وحاول�أن�يقنع�أفراده�مبا�رآه،�ولكن�الدوائر�رفضت�االقتناع،�
خصوًصا�أن�هناك�مرسوًما�لرفض�أي�أكذوبة�عن�عامل�ثالثي�األبعاد،�فُسجن�

املربع،�وبقي�يف�السجن�إىل�آخر�عمره.

هذه�باختصار�كانت�قصة�»أرض�مستوية.«
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ما هوقها �الأبعاد �لالثة ه
لنعد�اآلن�للتفكري�يف�األبعاد�املختلفة،�ففي�البعد�الواحد�طول،�وليس�هناك�
عرض،�ويف�العامل�املسطح�هناك�طول�وعرض،�وليس�هناك�ارتفاع،�ويف�العامل�
الثالثي�األبعاد�هناك�طول�وعرض�وارتفاع،�الطول�والعرض�واالرتفاع�كل�
منهم�يأيت�بزاوية��90درجة�مع�اخلطوط�األخرى،�تستطيع�أن�تنظر�إىل�زاوية�
الغرفة�اليت�جتلس�فيها�األن،�ستجد�أن�هناك�طواًل�وعرًضا�وارتفاعا،�كل�منها�

مستقيم�وعمودي�على�اآلخر.

اآلن�حاول�أن�تتخيل�الصورة�التالية�-�ولن�تستطيع�مهما�حاولت.�ختيل�أن�
األبعاد� على� وعمودي� هو� الرابع� البعد� يكون� أن� بشرط� أبعاد،� أربعة� هناك�
الثالثة�األوىل:�الطول�والعرض�واالرتفاع،�هل�تستطيع�أن�تقوم�بذلك؟�لن�
استخدمت� وإن� طريقة،�حىت� بأي� الصورة� هذه� تتخيل� أن� بإمكانك� يكون�
لن� حسابيًّا� و)الكمبيوتر(� والفيزياء� الرياضيات� يف� فوق� فما� األربعة� األبعاد�

ميكنك�أن�تتخيل�بعًدا�إضافيًّا�واحًدا�بعد�الثالثة�اليت�تعرفها.�

الطريقة� للمربع�كيف�يكون�املكعب،� أرادت�أن�تشرح� الدائرة� لو�أن� ختيل�
اليت�ميكنها�هبا�أن�تشرح�هذه�الفكرة�هي�أن�تقول�للمربع�إن�تكدس�جمموعة�
من�املربعات�فوق�بعضها�البعض�للحصول�على�املكعب،�ولكن�كيف�للمربع�
أن�يتخيل�األشياء�فوق�بعضها�البعض؟�فهو�ال�يعرف�سوى�اليمني�واليسار�

والشمال�واجلنوب.

ا،� لنبسط�األمور�قلياًل،�ختيل�لو�أن�لدينا�نقطة،�اسحب�هذه�النقطة�لتصبح�خطًّ
اجلانبني،�اآلن�اسحب� للخط�على� أو�طرفان� نقطتان�هنائيتان� ستكون�هناك�
لدينا�مربع،�وسيكون�عدد�األطراف�احلادة�هي� اخلط�إىل�اجلانب،�سيصبح�
أربعة،�اركم�جمموعة�مربعات�فوق�بعضها�وستحصل�على�مكعب،�وسيكون�
عدد�أطراف�املكعب�مثانية،�اآلن�-�وهذا�هو�الشيء�الصعب�-�ُاْرُكِم�املكعباِت�
وهذا� ختيله،� ميكنك� ال� شكاًل� لديك� سيكون� الرابع،� البعد� يف� بعضها� على�
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الشكل�سيكون�لديه��16طرفا�حادا.�هل�تستطيع�أن�تتخيل�هذا�الشكل؟

“تسراكت”� بـ� امللقب� اجلديد� الشكل� هذا� ترسم� أن� تستطيع� لن�
اليت�تسقط� أردنا�أن�نرى�ظالله� لو� )Tesseract(�وال�حىت�ختيله،�ولكن�
على�األبعاد�الثالثة،�لتكّون�لدينا�شكل�غريب،�وهو�مكعب�بداخل�مكعب،�

وكل�زاوية�من�املكعب�الداخلي�مرتبطة�بزاوية�من�املكعب�اخلارجي.

العوامل� نتخيل� أن� نستطيع� ولن� األبعاد،� رباعي� عاملًا� نتخيل� أن� نستطيع� لن�
األخرى�اليت�حتتوي�على�عدد�أكرب�من�األبعاد.�وهذا�هو�أحد�حدود�اخليال.

يء �لاين: �لالنهاية �ل�س
قصة�قصرية�كتبها�هورهي�لوي�بورخس�)Jorge�Luis�Borges(�سنة�
“مكتبة� الكتاب:� عنوان� “بيبل”،� بـ� امللقبة� الالهنائية� املكتبة� عن� �1941
بيبل”�)The�Library�of�Babel(،�إهنا�مكتبة�ال�هنائية�احلجم،�حتتوي�
على�غرف�سداسية�الشكل�)تشبه�خاليا�النحل(،�على�أربعة�حوائط�من�كل�
على� حيتوي� كتاب� وكل� كتب،� على� األرفف� وحتتوي� أرفف،� هناك� غرفة�
�410صفحات،�كل�صفحة�حتتوي�على�فقرات�ومجل،�وكل�مجلة�تتكون�من�
»كلمات«�وهذه�الكلمات�تتكون�من��25رمًزا،��22منها�حروف،�والثالثة�
الباقية�هي�النقطة،�والفاصلة�والفراغ،�وعلى�كل�كتاب�عنوان.�أما�احلائطان�
املتبقيان�ففي�أحدمها�باب�للخروج�إىل�ممر،�ويف�املمر�خمزنان�قائمان،�واحد�
منهما�يستخدم�للنوم�واآلخر�مّحاًما،�تتصل�هذه�الغرف�مع�بعضها�عن�طريق�

ممرات�وسالمل�توصل�الطبقات�املختلفة�من�املكتبة�ببعضها.

أنه�حيتوي�على�سلسلة�من� لوجدت� الكتب� فتحت�كتاًبا�من�هذه� أنك� لو�
الكلمات،�بعضها�يعين�شيًئا�والبعض�اآلخر�)وهو�الغالب�األعم�من�الكتب(�
ال�يعين�أي�شيء�بتاًتا.�فعلى�سبيل�املثال�باإلمكان�أن�جتد�حروًفا�مكررة�مثل�
�MCVعدة�مرات،�أي��MCV�MCV�MCV�MCVوهكذا،�
أو�قد�جتد�حروًفا�ال�ميكن�فهم�معانيها�ألهنا�ليست�حروًفا�ألي�كلمة�يف�أي�
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لغة.�البعض�يعتقد�أهنا�قد�تكون�مشفرة،�لعدم�وجود�معان�لكثري�منها،�ولكن�
البد�أن�هلا�معان.

املكتبة� بني�غرف� متنقلون� إهنم� للمكتبة،� أمناء� أو� بشر� العامل� هذا� يعيش�يف�
املختلفة�حبًثا�عن�احلقيقة،�فال�أحد�يعرف�بثقة�مطلقة�إن�كانت�املكتبة�هنائية�
أو�ال�هنائية،�البعض�يبحث�عن�كتب�معينة�اشتهرت�بأهنا�مشفرة،�وُيعتقد�أن�
فيها�مجيع�علوم�املكتبة،�وُيعتقد�أن�شخًصا�ما�اكتشف�هذا�الكتاب�اجلامع�
وأنه�يعرف�كل�شيء،�البعض�يبحث�عن�كتب�تكشف�له�مستقبله،�ومبا�أن�
الكون�املكتيب�هائل،�ومبا�أن�تراتيب�احلروف�كلها�موجودة�بداخل�الكتب،�
إذن،�البد�أن�يكون�هناك�كتاب�حيتوي�على�تفاصيل�حياة�أي�شخص�يعيش�
يف�مكتبة�بيبل،�وكذلك�عن�مستقبله،�وهناك�آخرون�يبحثون�عن�إميان�أعمق�

باهلل�من�خالل�اكتشافهم�للكتب.

ويف�املقابل�هناك�من�يعتقد�أن�الكتب�عشوائية�احلروف،�وال�حتتوي�على�معان�
حقيقية،�لذلك�فهم�يدمروهنا�إذا�مروا�عليها،�يعتربهم�املجتمع�املكتيب�كفاًرا�
بسبب�معتقداهتم�املخالفة�للمتعارف�عليه،�وبالرغم�من�أهنم�دمروا�الكثري�من�
الكتب،�لكن�ال�خيشى�املجتمع�تدمريهم�إياها،�ألن�حمتوياهتا�موجودة�يف�كتب�
للكتب� مكررة� أخرى� نسًخا� هناك� إن� حيث� اهلائلة،� املكتبة� بداخل� أخرى�

املدمرة�وإن�اختلفت�معها�بأمور�طفيفة�)مثل�الفاصلة�أو�النقطة(.

من�أهم�املعاين�املوجودة�يف�هذه�القصة�اجلميلة�املسبوكة�بأسلوب�رائع�هي�
الالهنائية،�فاملكتبة�ال�تنتهي،�ألهنا�متتد�شرًقا�وغرًبا�ومشااًل�وجنوًبا،�وإىل�األعلى�
واألسفل�إىل�ما�ال�هناية�يف�كل�جهة،�كل�غرفة...�أي�غرفة�يف�هذه�الالهنائية�
ملا� حياته،� طوال� املكتبة� يف� سافر� األمناء� أحد� أن� ولو� ملكتبة،� مركًزا� تعترب�
استطاع�أن�يعربها،�حىت�وإن�عمر�مدى�الدهر.�هذه�الالهنائية�هي�واحدة�من�
األمور�اليت�ال�يستطيع�أن�يتخيلها�كان�من�كان�من�أمناء�املكتبة،�ففي�حماولة�
لتخيل�املكتبة�بال�هنائيتها�ُيخيل�إليهم�سراًبا�ينتقل�إىل�األمام�كلما�تقدم�اخليال�

ليحتويها.
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الالهنائية�هي�أحد�أغرب�األشياء�اليت�نتعامل�معها�يف�بعض�جماالت�العلوم.�
باخلصوص،� الرياضيات� يف� تستخدم� املتعددة� األبعاد� يف� كما� أيضا� وهي�

وتستخدم�رياضياهتا�يف�شىت�جماالت�العلم.

قد�نعتقد�أن�الالهناية�رقًما،�ولكنها�يف�احلقيقة�ليست�كذلك،�بل�هي�معىن�
جمرد�يصف�شيًئا�ال�هناية�له،�لن�جتد�تعريًفا�واضًحا�لالهناية.�ولكن�يرمز�له�
بالرمز�∞،�ويعين�أنه�كلما�حتركنا�على�خطه�امللتوي�لن�نتوقف�عن�احلركة،�

حيث�إن�اليد�ستتحرك�على�اخلط�وتعود�للبداية�لتكمل�احلركة�إىل�األبد.

ث �لالنهاية غر�ئ
من�غرائب�الالهناية�عالقة�تساوي�اجلزء�مع�الكل،�فمثاًل�حنن�نعلم�أن�بإمكاننا�
أن�نعد�ابتداء�من�الرقم��1مث�4�،3�،2،�...�وهكذا�إىل�ما�ال�هناية،�اآلن�لو�
ربعنا�كل�رقم�من�تلك�األرقام،�سيصبح�لدينا�تربيع�الرقم��1هو�1،�وتربيع�
الرقم��2هو�4،�وتربيع��3هو�9،�وتربيع��4هو�16،�نتساءل�اآلن،�كم�هو�
عدد�األعداد�املربعة؟�بإمكاننا�أن�نعرف�بالطريقة�التالية،�ضع�أمام�كل�رقم�
من�األرقام�اليت�تؤدي�إىل�ما�ال�هناية�الرقم�املقابل�له�من�التربيع،�سيكون�لدينا�

التايل:

� .11�----�
� .24�----�
� .39�----�
� .416�----�

وهكذا�نكمل�إىل�ما�ال�هناية،�سنجد�أن�عدد�األعداد�املربعة�ال�هنائي�أيًضا،�
فبإمكاننا�أن�نعدها�باستخدام�األعداد�الصحيحة�كلها�إىل�ما�ال�هناية،�الغريب�
تتجه� واليت� الصحيحة� األرقام� من� جزء� هي� املربعة� األرقام� أن� املوضوع� يف�
إىل�ما�ال�هناية،�أي�أن�الرقم�16�،9�،4�،1،�كلها�موجودة�من�ضمن�عد�
األعداد�الصحيحة،�ولكن�لو�أننا�حسبناها�إىل�ما�ال�هناية،�لوجدنا�أن�أعدادها�
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الصحيحة،� األعداد� من� جزء� هي� املربعة� األعداد� أن� من� بالرغم� تتساوى،�
فكيف�للجزء�أن�يتساوى�مع�الكل؟

أيضا�هناك�ما�يسمى�باملتناقضات�أو�املفارقات�يف�الالهناية،�فمنها�مثاًل�»فندق�
هيلربت�الالهنائي«�وهو�فندق�ختيلي�حيدث�فيه�ما�ال�حيدث�يف�عامل�الطبيعة،�

هذه�الفكرة�التخيلية�ترجع�للرياضي�ديفيد�هيلربت.�

ختيل�لو�أن�فندقا�مليئا�بالزبائن�من�أول�غرفة�إىل�ما�ال�هناية،�لنفترض�أن�زبوًنا�
استيعاب�هذا� لن�يستطيع�موظف�االستقبال� أن�يستأجر�غرفة،� أراد� جديًدا�
الشخص�اجلديد�لو�أن�الغرف�هنائية،�حيث�ستكون�كلها�مستأجرة،�ولكن�
مبا�أنه�يعمل�يف�الفندق�الالهنائي،�سيقرر�أن�يتصل�جبميع�الزنالء،�ويطلب�من�
املستأجر�املوجود�يف�الغرفة�األوىل�أن�ينتقل�إىل�الغرفة�الثانية،�ويطلب�من�الثاين�
أن�ينتقل�إىل�الغرفة�الثالثة،�والثالث�إىل�الرابعة،�وهكذا�إىل�ما�ال�هناية،�مث�يدخل�
الزنيل�اجلديد�يف�الغرفة�األوىل،�فيتمكن�من�إسكان�شخص�جديد�يف�فندق�

قد�امتأل�قبل�ذلك�كلية.

املعضلة�األدهى�اليت�يواجهها�عامل�االستقبال�هي�حينما�تأيت�باصات�ال�هنائية�
أن� للعامل� بزنالء�عددهم�ال�هنائي،�فكيف�ميكن� األخرى�حمملة� تلو� واحدة�
يسكنهم�مجيًعا�يف�فندق�قد�امتأل�بالسكان�إىل�ما�ال�هناية؟�كل�ما�عليه�أن�يفعله�
هو�أن�يتصل�بالزنالء،�ويطلب�إىل�الزنيل�األول�أن�يذهب�للغرفة�2،�وللثاين�أن�
يذهب�للغرفة�4،�وللثالث�أن�يذهب�للغرفة�6،�أي�أن�كل�نزيل�ينتقل�للغرفة�
رقم�“�2×�رقم�غرفته”،�ويف�املحصلة�النهائية�ستكون�مجيع�الغرف�الفردية�
فارغة�من�الزنالء،�ومبا�أن�األعداد�الفردية�ال�هنائية�سيتمكن�كل�الزنالء�اجلدد�
أن�يسكنوا�يف�تلك�الغرف،�غرف�ال�هنائية�ِمْلؤها�نزالء،�أضيف�إليها�عدد�ال�

هنائي�من�الزبائن.�

األعداد�الالهنائية�بعضها�أكرب�من�بعض،�ال�تتساوى�الالهنائيات،�فمثاًل�أيهما�
أكرب�األعداد�الصحيحة�أم�األعداد�احلقيقية؟�األعداد�الصحيحة�هي:�1�،0،�
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2،�...،�∞،�أي�تلك�اليت�ليس�فيها�كسور،�وتشتمل�على�األعداد�السالبة�إىل�
ما�الهناية�من�اجلانبني،�أما�األعداد�احلقيقية�فهي�األعداد�الصحيحة�كلها�مضافا�
إليها�األعداد�الكسرية،�ستشتمل�على�0.54332�،0.25�،0،�وهكذا.�

أم�احلقيقية؟�نستطيع�أن�نقول:�مبا�أن�األعداد� الصحيحة� أي�األعداد�أكرب،�
ال�هنائية�يف�كال�اجلانبني،�سيكون�كل�منهما�متساوًيا�مع�اآلخر.�ولكن�من�
الناحية�الرياضية�فإن�األعداد�احلقيقية�هي�أكرب�بكثري�يف�ال�هنائيتها�من�األعداد�
الصحيحة.�فحىت�بني�الرقم��0و�1هناك�عدد�ال�هنائي�من�الكسور�تتعدى�يف�
الرياضي�كانتور� أثبت� الصحيحة.�وقد� األعداد� الالهنائي�من� العدد� حجمها�
)Georg�Cantor(�أن�األرقام�احلقيقية�أكرب�بكثري�من�األرقام�الصحيحة،�
وبّين�أنه�مهما�حاولت�أن�حتصى�األعداد�الالهنائية�احلقيقية�لن�تستطيع�أن�تقوم�

بذلك�باستخدام�األرقام�الصحيحة.

الالهناية�خيتلف�عن� التعامل�مع� أن� نستنتج� أن� الالهناية�ميكننا� رياضيات� من�
التعامل�مع�األرقام�النهائية.�ففي�األرقام�النهائية�األجزاء�أقل�من�الكل،�ولكن�

يف�األعداد�الالهنائية�فإن�اجلزء�قد�يتساوى�مع�الكل.

الصعوبة�اليت�ستجدها�يف�ختيل�الالهناية�هي�أنك�كلما�فكرت�يف�رقم�هنائي�
جتد�نفسك�تنجرف�إىل�األمام،�العقل�يريد�الوقوف�عند�نقطة�حمددة،�ولكن�
هذه�النقطة�ليست�النهاية،�هذا�بالنسبة�للالهناية�الكامنة،�وإن�أتيت�إىل�الالهناية�
تتخيل� أن� تستطيع� أنت� رمبا� كلها؟� األعداد� تتخيل� أن� لك� فكيف� الفعلية،�
املعاين،�أو�الفكرة�من�وراء�الالهناية،�أو�كلمة�ال�هناية،�ولكنك�بالتأكيد�ال�
تستطيع�أن�تتخيل�أي�شيء�ال�هنائي،�فالعامل�من�حولك�ال�حيتوي�على�شيء�
حمسوس�أو�ملموس�ال�هنائي،�فكيف�للمخ�أن�يتصور�هذا�الشيء؟�حىت�لو�
قررت�أن�تركب�فكرة�على�فكرة�حبيث�تتخيل�شيًئا�جديًدا�كما�تفعل�يف�أن�
تتخيل�رجاًل�جبناحني�من�أملاس،�فكيف�ستقوم�بذلك�مع�الالهناية؟�ما�الذي�
تستطيع�أن�تركبه�على�بعضه�حىت�تكّون�صورة�هلا؟�فكيف�ميكنك�أن�تتخيل�
حبات�رمل�ال�هنائية�مثاًل،�كلما�أضفت�صورة�إىل�صورة�أنت�ال�تتخيل�الكل،�
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بل�تتخيل�اجلزء،�وهذا�اجلزء�ليس�الهنائًيا�بل�حمدود.

م ث: �لعد يء �لال �ل�س
لغز:�“حيتاجه�األغنياء،�وميلكه�الفقراء،�وهو�أسوأ�من�الشر،�ما�هو؟«�فكر�
رمبا� اللغز� عن� اإلجابة� القراءة.� تكمل� أن� قبل� السؤال� عن� اإلجابة� يف� قلياًل�
تستطيع�أن�تعرفها�من�موضوع�هذا�اجلزء،�وهو�»ال�شيء«.�فال�شيء�حيتاجه�

الغين،�وال�شيء�ميلكه�الفقري،�وال�شيء�أسوأ�من�الشر.

م ت �لعد ق�صة ق�صرية: لقد عره
استلقى�الفيلسوف�الكبري�فيصل�العمريي�على�فراشه�وهو�يفكر�يف�سؤال�مل�
يستطع�اإلجابة�عنه�طوال�عمره،�ولكنه�أحس�أنه�سيكتشف�اإلجابة�اآلن،�
إنه�السؤال�القدمي�الذي�لطاملا�فكر�فيه�الفالسفة�منذ�أن�بدأ�اإلنسان�بالتفكري�

والتحليل،�»ما�العدم؟�وهل�ميكنين�ختيله؟«

فيصل:�»أنا�جاهز�اآلن«�خماطًبا�احلكيم.

أحس�فيصل�بطاقة�كبرية�تسري�يف�عروقه�وإىل�داخل�جسده،�إهنا�الطاقة�اليت�
أعطاها�له�احلكيم�بعد�أن�أمسك�بيده،�شكر�فيصل�احلكيم�أثناء�تثاقل�لسانه،�
اليت�حصل� باالنزالق�يف�خياله،�وركز�ذهنه�الستخدام�قدرته�اجلديدة� وبدأ�

عليها.

عينيه،�وركز،� أغلق� بتركيز�ذهين�كبري،� ما�حوله� بإزالة� فيصل� بدأت�رحلة�
فرأى�يف�خميلته�اختفاء�األشياء�من�حوله،�وحتقق�ذلك�يف�الواقع�أيًضا.

اليت� اإللكترونية� األجهزة� التلفاز�مث� فأزال� الغرفة،� ما�يف� بإزالة�كل� أواًل� بدأ�
عجت�هبا�الغرفة،�مث�الكراسي�واألسرة�من�حوله،�وبعد�ذلك�بدأ�بإزالة�من�
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حوله�من�الناس،�وجعل�آخر�من�أزاهلم�من�الوجود�هي�زوجته�احلبيبة�نوال،�
فتح�عينيه�ومل�جيد�حبيبته�حوله،�فدمعت�عيناه�لذلك.�ولكنه�أكمل�املسرية،�

حيث�إنه�علم�أن�هذه�هي�الفرصة�الوحيدة�ملعرفة�كيف�يكون�العدم.

أزال�الفراش�أسفل�منه،�فتعلق�جسده�على�وسادة�من�اهلواء،�مث�انتقل�بذهنه�إىل�
الغرفة�فمحا�حوائطها،�وكذلك�أزال�املبىن�الذي�كان�فيه،�فأصبح�يف�اخلالء،�

نظر�إىل�املباين�األخرى�من�حوله،�فقرر�أن�يزيلها�كلها...�فأزاهلا.

للفضاء� يذهب� أن� له� البد� األرض،� يزيل� لكي� ولكن� األرض،� موعد� حان�
اخلارجي،�لكن�جسده�لن�يتحمل�ضغط�الفضاء،�ولذلك�البد�أن�يقضي�على�
اجلسد،�ليبقي�على�روحه�أو�وعيه،�حىت�يتمكن�من�مراقبة�العدم،�أطبق�جفنيه�

وضغط�عليهما�بتركيز،�ومتىن�إزالة�جسده،�فإذا�باجلسد�خيتفي.

مث�ارتفع�بروحه�إىل�السماء،�ورأى�األرض�من�بعيد�كما�يراها�رواد�الفضاء،�
وعلم�أن�إزالة�األرض�حتتاج�لطاقة�أكرب،�وقد�وفر�له�احلكيم�تلك�الطاقة،�فركز�
على�األرض�بقواه�الروحية،�وإذا�هبا�ختتفي�كلها�وما�كان�ومن�كان�عليها.�

أصبح�فيصل�وحيًدا�يف�الفضاء.

ولكنه�مل�يكن�وحيًدا�مبا�فيها�الكفاية،�أدار�وجهه�مينة�ويسرة،�فرأى�املجموعة�
أيًضا،� هي� الوجود� من� أزاهلا� أكرب،� وبتركيز� هلا،� واحدة� وبنظرة� الشمسية،�
بأن�قوته�تكرب� الشمس،�أحس� أن�اختفت� بعد� النجوم�بوضوح� له� فظهرت�
كلما�ركز�أكثر،�يبدو�أنه�كلما�أزال�من�الوجود�شيًئا�كلما�أصبحت�طاقته�

أكرب.

نظر�إىل�النجوم�اليت�مألت�درب�التبانة،�وبإحياء�منه�ومتٍن�أزاهلا�كلها،�فاختفت�
كل�األجرام�السماوية�القريبة،�واختفى�درب�التبانة،�مث�انتقل�بعد�ذلك�لباقي�
النجوم�يف�املجرات�األخرى،�فأطفأها�كلها،�وحماها�من�الوجود�كلية،�أصبح�
فيزيائًيا� املعروف� فمن� خمادع،� الظالم� أن� علم� ولكنه� حالًكا،� مظلًما� الكون�
أن�الفراغ�ال�يعترب�فارًغا،�بل�إنه�يعج�باجلسيمات�االفتراضية�واملادة�الداكنة�
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والطاقة�الداكنة،�إهنا�تكون�%�95من�الكون،�وّجه�تركيزه�صوب�كل�ما�
تبقى�من�حمتويات�الكون،�فأزاهلا�هي�أيًضا.

تعلق�فيصل�يف�الفضاء�املظلم�اخلايل�من�كل�شيء،�أصبح�الكون�فارًغا،�ولكن�
الفراغ�ال�يعين�العدم،�فقد�بقي�املكان�والزمان�أو�الزمكان،�فاملكان�وإن�كان�
خالًيا�من�كل�شيء�إال�أنه�هو�وعاء�بإمكانه�أن�حيتوي�على�أشياء،�وسيحتوي�
الوعاء�على�الزمان�أيًضا.�ركز�بكل�ما�أويت�بقوة،�فأزال�الزمكان،�ومل�يبق�

شيء�من�حوله.�إنه�العدم!

ذهب�كل�شيء،�»هل�ذهب�كل�شيء؟�هل�أنا�اآلن�يف�عدم؟«�سأل�فيصل�
أنه�موجود،�فكيف�ميكن�ألن�يكون�هناك�عدم� فتذكر� السؤال،� نفسه�هذا�
بوجوده،�فوجوده�هو�شخصيًّا�-�وإن�كان�روحيًّا�-�ليس�بعدم،�فالعدم�ال�
شيء.�فقرر�أن�يزيل�ما�تبقى،�وما�تبقى�هو�فيصل�العمريي،�فيصل�العمريي�

الروح،�فيصل�العمريي�الوعي.

ا،�فاختفى�هو�أيًضا،�ومل�يبق�منه�شيء. ودع�نفسه،�مث�ركز�جيدًّ

سقطت�دمعة�نوال�على�جسد�الفيلسوف�الكبري�فيصل�العمريي،�فقد�تويف�
وهو�يف�التاسعة�والتسعني�من�عمره،�وأدارت�نوال�وجهها�إىل�الطبيب�وشكرته�

إلعطائه�حقنة�املورفني�لتخفف�من�أمل�السرطان.

م ل �لعد تي
فعل� كما� الالشيء،� تتخيل� أن� حاول� العدم؟� نتخيل� أن� ميكن� ال� فعاًل� هل�
الفيلسوف�الكبري�فيصل�العمريي�يف�القصة�اخليالية�القصرية�السابقة،�تستطيع�
والصخور� واألبنية� واملياه� والنباتات� واحليوانات� البشر� خيالك� من� متسح� أن�
والتراب،�أو�أن�تزيل�األرض�كلها،�مث�تنتقل�إىل�الشمس�والكواكب�والنجوم�
واملجرات،�مث�تتوجه�إلزالة�الفراغ،�هنا�تتوقف...�لن�تستطيع�أن�تزيل�الفراغ،�

فكلما�فكرت�يف�ال�شيء�وجدت�نفسك�يف�ظالم�دامس.



30

قد�تستطيع�أن�تتخيل�الفراغ�أو�الفضاء�وكأمنا�يصغر�تدرجييًّا�إىل�أن�يصل�إىل�
نقطة�صغرية،�ولكن�سرعان�ما�ستجد�هذه�النقطة�يف�فراغ�آخر،�ولنفترض�
العمريي،�واستطعت�أن�تزيل�كل�ما� أنك�شخص�غري�اعتيادي�مثل�فيصل�
أزلتها� إن� نفسك،� املراقب،�وهي� هناك� سيبقى� الفراغ،� ذلك� مبا�يف� حولك�
ستجد�أن�مراقًبا�آخر�موجود�لرياقب�اضمحالل�املراقب�األول،�بل�مل�تكن�

هناك�فاصلة�بني�هذا�وذاك�املراقب.

إن�أردت�أن�تقترب�من�معرفة�الالشيء،�فتذكر�ما�تشعر�به�بعد�أن�تقوم�من�
النوم�حينما�ال�تتذكر�أي�شيء،� أثناء� الفترة�اليت�مررت�هبا� النوم،�إهنا�تلك�
بشرط�أنك�ال�تتذكر�أنك�حلمت�حلًما�واحًدا�أيًضا،�لن�تشعر�بوجود�عامل�

من�حولك،�وال�وقت،�وال�حىت�وعي�تتذكره.

ولكن�حىت�التجربة�اليت�متر�هبا�خالل�النوم�فهي�ال�تعترب�ختياًل،�فأنت�مل�تكن�
بوعيك�يف�أثناء�النوم�حىت�تعرف�ما�هو�العدم،�حينما�ذكرت�لك�أن�ختيل�
العدم�مستحيل،�إمنا�كان�املقصود�من�ذلك�أنك�تبذل�جمهوًدا�عقليًّا�من�أجل�

رؤية�العدم�يف�خميلتك،�ال�أن�يكون�خيالك�معطال،�مث�تعترب�ذلك�وعًيا�به.

العدم،�فقبل�أن�تأيت�للحياة،�أو�حىت�قبل�أن� قد�تكون�لك�جتربة�يف�معرفة�
تكون�يف�بطن�أمك،�كيف�كان�العامل�بالنسبة�لك؟�قد�جتيب�بأنه�مل�يكن،�
بالنسبة�لك�أنت�كان�العامل�عدًما،�ولكن�هل�من�الصحيح�أن�تقول�إن�لك�
جتربة�شخصية�يف�ذلك؟�فأنت�مل�تكن�موجوًدا،�فكيف�ستكون�لك�جتربة؟�يف�
فترة�ما�قبل�وجودك�أنت�مل�تكن�لكي�تكون�لك�جتربة�شخصية�مع�األشياء�

املوجودة،�ناهيك�عن�جتربة�شخصية�مع�العدم�احلقيقي.

ماذا�يعين�أننا�ال�نستطيع�أن�نتخيل�العدم؟�هل�يعين�ذلك�أن�العدم�ال�ميكن�أن�
يكون�موجوًدا؟�لقد�طرح�هذا�التخيل�الفلسفي�الفيلسوف�هنري�بريجسون�
العدم،� )Henri�Bergeson(،�وبعد�حماوالته�وفشله�للوصول�إىل�ختيل�
ادعى�أن�العدم�غري�موجود�ألننا�ال�نستطيع�أن�نتخيله.�فهل�نقبل�هبذا�االدعاء؟�
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أملجرد�عدم�قدرتنا�على�ختيل�العدم�يصبح�العدم�غري�ممكن؟

حنن�نعرف�أننا�ال�نستطيع�أن�نتخيل�أشياء�كثرية،�ولكن�ال�يعين�ذلك�أهنا�غري�
موجودة،�فخذ�على�سبيل�املثال�اجتماع�النقيضني�)سآيت�هلذا�املوضوع�الحًقا�
يف�كتاب�آخر،�وهو�الشيء�الرابع�الذي�ال�نستطيع�ختيله(�وهو�أمر�حيدث�يف�
الفيزياء،�وقد�أكدت�التجارب�مراًرا�وتكراًرا�على�حدوثه،�ولكننا�ال�نستطيع�
أن�نتخيل�اجتماع�أي�نقيضني�مع�بعض،�فمثاًل�ال�ميكن�أن�نتصور�أن�يكون�
الشخص�حيًّا�وميًتا�يف�نفس�الوقت�واحلال،�وال�نستطيع�أن�نتخيل�أن�اجلسم�
الوقت�واحلال،�هذا�شيء�خارج�نطاق�تغطية� يتحرك�وهو�ساكن�يف�نفس�

اخليال،�ولكنه�حيدث،�وهو�أمر�موجود.

كذلك�فمن�األشياء�اليت�ال�نستطيع�ختيلها�رغم�أهنا�موجودة�على�أرض�الواقع�
األجسام�بال�ألوان،�حاول�أن�تتخيل�شيئا�من�غري�أن�تصبغه�بلون�ما،�ستجد�
أنه�أمر�مستحيل،�كلما�ختيلت�شكاًل�معيًنا�سيكون�ذلك�الشكل�ملوًنا،�ويف�
اليت�تتكون�منها� الذرات�ليست�ملونة،�حىت�وإن�كان�لألجسام� الواقع�فإن�
ألواًنا�إال�أن�ال�لون�هلا،�ال�هي�وال�الربوتونات،�وال�اإللكترونات،�وال�أي�

جسيم�فيزيائي�أويل.

إذن،�أن�تتخيل�العدم�هو�أمر�مستحيل�ذهنيًّا،�ومهما�حاولت�أن�تتخيله�ستجد�
نفسك�مرغًما�على�ختيل�شيء�ما.

م يف �لبد�ية �لعد
من�أوائل�الفالسفة�الذين�حتدثوا�عن�الالشيء�الفيلسوف�اليوناين�بارمنديس�
)Parmenides(،�ألف�شعًرا�طوياًل�ُفقد�كثرًيا�منه،�وبقيت�بعض�مالحمه�
يف��150سطًرا�لتدل�على�خطابه�الفلسفي،�كان�يتحدث�يف�هذا�الشعر�عن�
الالشيء،�فمثاًل�-�من�آرائه�الفلسفية�-�أن�العدم�ال�يأيت�منه�شيء،�الالشيء�
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يف� يتحرك� أن� املمكن� من� كان� ماذا� ويتساءل،� الشيء،� يكّون� أن� ميكنه� ال�
وإن� للشيئية،� ليدفعه� فيه� فالالشيء�ال�شيء� الشيء؟� منه� يأيت� الالشيء�حىت�
كانت�األشياء�ال�تأيت�من�ال�شيء�فكيف�إذن�لدينا�الكون�وكل�ما�فيه؟�هذا�
خمالف�للمبدأ�الذي�أسس�له،�ولذلك�فقد�اقترح�أن�كل�ما�نعرفه�من�حولنا�
كان�موجوًدا�يف�األساس.�وأن�ما�ندعيه:�أننا�نأيت�للوجود�أو�أننا�ننتهي�من�
الوجود�إمنا�هي�كلمات�تعبريية�ال�تعين�أي�شيء�يف�الواقع.�إذن،�إما�أن�يكون�
هناك�ال�شيء،�ويبقى�كذلك،�وإما�أن�هناك�شيًئا�ويبقى�على�ما�هو�عليه،�

وال�ميكن�له�أن�ُيعدم.

كان�ذلك�بالنسبة�لنظرة�بعض�الفالسفة�للعدم�من�الناحية�الفلسفية�يف�بدايات�
تسجيل�الفكر�اإلنساين،�أما�بالنسبة�للوقت�احلايل�فهناك�مدارس�خمتلفة�تنظر�
للعدم�من�عدة�زوايا،�منها�ما�هو�موجود�يف�مدارس�فلسفية�وهي�خمتلفة،�ومنها�

ما�هو�موجود�يف�مدارس�علمية،�فالعلم�أيًضا�ينظر�للعدم�من�زوايا�خمتلفة.

�لعدمية
من�املدارس�اليت�حتدثت�عن�العدم�املدرسة�العدمية،�تعرضت�إىل�إلغاء�األشياء�
من�العامل�شيًئا�فشيًئا�إىل�أن�تصل�إىل�العدم�كما�ذكرت�مسبًقا�يف�قصة�فيصل.�
�- ولكنها� منطقيًّا.� العدم� حصول� إمكانية� إلثبات� فلسفية� قواعد� فوضعت�
وكعادة�أي�مدرسة�فلسفية�-�تقابل�جبدل�منطقي�فلسفي�وبأدلة�علمية�تبني�

أن�العدمية�غري�ممكنة.

الفكرة�تتلخص�يف�أن�العامل�من�حولنا�يتكون�من�أشياء،�مثل:�السيارة�والطائرة�
أشياء،�كل� يشبهها�من� وما� واإللكترونات� والذرة� واألرنب� واجلبل� والكرة�

هذه�األشياء�حمدودة�وليست�ال�هنائية.�هذه�هي�الفرضية�األوىل.

لنفترض�أننا�أزلنا�أحد�هذه�األشياء،�ولنفترض�أيًضا�أن�األشياء�ال�تعتمد�على�
بعضها�البعض،�فإن�كانت�هذه�األشياء�“طائرة”�)ليس�مبعىن�الطائرة�اليت�تطري�
وحتمل�الركاب(�أو�حمتملة�الوجود،�أي�أنك�إن�أزلتها�فلن�يتأثر�شيء�بعدم�



33

وجودها،�أزهلا�من�العامل،�وسيكون�ذلك�العامل�أقل�من�السابق�بشيء�واحد،�
حتمل� )اليت� والطائرة� السيارة� فتزيل� وهكذا،� بعده،� آخر� مث� آخر� شيًئا� أزل�
الركاب(�والكرة�واجلبل�واألرنب�والذرة�واإللكترونات�إىل�أن�تصل�إىل�عامل�
خال�من�األشياء،�فيصبح�هناك�العدم،�إذن�من�املمكن�أن�يصبح�هناك�عامل�

العدم.

القواعد� تراجع� لو� شديدين،� وتبسيط� باختصار� العدمية� فلسفة� كانت� هذه�
الفلسفية�هلا�لوجدت�أهنا�أكثر�تعقيدا�من�ذلك،�لكن�ليس�من�السهل�طرح�

الفكرة�بأسلوب�فلسفي�عميق�يف�موضوع�قصري.

هناك�عدة�إشكاليات�يف�منطق�العدمية،�وذلك�ابتداء�من�الفرضية�األوىل�اليت�
تفترض�أن�مكونات�العامل�هنائية،�قد�يكون�الكون�ال�متناهيًّا؛�أي�أنه�حيتوي�
على�عدد�ال�متناه�من�األشياء،�وإن�كان�كذلك،�فإن�إزالة�أي�شيء�منه�لن�
ينقصه�أبدا،�كما�لو�أننا�طرحنا�العدد��1من�ماال�هناية�ستكون�النتيجة�ما�الهناية�

مرة�أخرى،�وهبذا�لن�يكون�مبقدورنا�الوصول�إىل�العدم�يف�هذه�احلالة.

اإلشكالية�األخرى،�وهي�إشكالية�كبرية،�لو�أننا�قبلنا�بصحة�االفتراض�األول�
أو� “االعتمادية”� مع� لتصادمنا� هنائية،� أهنا� أي� العدد،� حمدودة� األشياء� بأن�
الطائرة�ال� أن� نفترض� قد� �،)Dependence(�”أو�“التبعية “االتكالية”�
تعتمد�على�السيارة،�والسيارة�ال�تعتمد�على�الكرة،�وال�الكرة�على�اجلبل،�
فتصبح�إزالة�أي�واحدة�من�تلك�ال�تؤثر�على�وجود�األخرى،�ولكن�ليس�هذا�
هو�الواقع،�فمثاًل�هل�من�املمكن�أن�يكون�هناك�إلكترون�من�غري�أن�يكون�
هناك�بوزترون�)ضديد�اإللكترون(؟�فإذا�ألغينا�كل�اإللكترونات�من�الوجود،�
ذلك�يعين�أن�قانون�حفظ�الشحنة�سُيخترق،�وهذا�ما�ال�يقبله�علماء�الفيزياء،�
فالبد�للمحصلة�النهائية�للشحنات�أن�تكون�متعادلة.�إلغاء�إلكترون�من�الكون�
خمالفة�صرحية�للقوانني�الفيزيائية.�إذن،�ال�ميكن�إعدام�شيء�من�غري�أن�يتأثر�

به�شيء�آخر.
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والبوزترون� اإللكترون� نعدم� أن� مثل� معا،� االثنني� نعدم� أننا� افترضنا� لو� حىت�
الفيزيائية،� القوانني� تناقض� أخرى� مشكلة� لدينا� لتكونت� الوقت،� نفس� يف�
فقانون�الديناميكية�احلرارية�مينع�صراحة�مسح�األشياء�بال�مقابل،�فإن�مسحنا�
اجلسيم�من�الوجود،�البد�أن�حتل�حمله�طاقة،�وإن�مسحنا�الطاقة�من�الوجود�
ستتكون�جسيمات�حلل�حملها.�إذن،�ال�ميكن�االعتماد�على�فكرة�إلغاء�األشياء�
شيًئا�فشيًئا�إىل�أن�نصل�إىل�العدم.�ألن�الفيزياء�ال�تسمح�بإزالة�شيء�إال�بعد�

استبداله�بشيء�آخر.

وعلى�افتراض�أننا�استطعنا�أن�نزيل�األشياء�كلها�شيئا�فشيئا�من�الوجود�إىل�أن�
نصل�إىل�العدم،�فمن�الناحية�الذهنية�التصورية�سيبدو�ظاهريًّا�أن�مثل�هذا�الشيء�
ممكن�احلدوث،�أليس�كذلك؟�لكن�حاول�أن�تفكر�يف�قلب�مؤشر�السهم،�ابدأ�
من�العدم،�مث�كون�األشياء،�هل�تقبل�هبذه�الفكرة؟�الحظ�أنين�ذكرت�سابًقا�
أن�تكوين�األشياء�من�العدم�أمر�مستحيل؛�ألن�العدم�ليس�شيًئا�ليدفع�باألمور�
للحصول،�ملاذا�إذن�نشعر�وكأن�إلغاء�األشياء�تدرجييًّا�إىل�العدم�أمر�ممكن؟��هل�

يعين�ذلك�أننا�خمطؤون�يف�تصور�إمكانية�اإللغاء�إىل�حد�العدمية؟

غوية ن �لناحية �له م م �لعد
ذكرت�أن�الكون�مل�يكون�موجوًدا،�وكان�هناك�عدم،�ال�يبدو�أن�اللغة�قادرة�
على�إسعافنا�يف�شرح�العدم،�فقولنا:�»كان�هناك�عدم«�أو�»العدم�موجود«�
يتحول� الطريقة� موجوًدا،�وهبذه� يكون� العدم�شيء�حىت� أن� نّدعي� أننا� يعين�
العدم�من�الالشيئية�إىل�الشيئية،�بإمكاننا�أن�نقول�اجلملتني:�»هناك�كواكب�
تشبه�األرض،�وأخرى�ال�تشبه�األرض«،�ولكن�ال�نستطيع�أن�نقول:�»هناك�
كواكب�موجودة،�وهناك�كواكب�غري�موجودة«�ماذا�يعين�أن�تكون�هناك�
كواكب�غري�موجودة؟�إن�مل�تكن�موجودة،�فماذا�يعين�أن�تكون�كواكب؟

كيف�نصف�شيًئا�ال�ميكن�للغة�أن�تصفه�بطريقة�جيدة،�هذا�إشكال�لغوي�
مينعنا�من�حتويل�الكلمات�إىل�منطق�رياضي�ميكن�االستفادة�منه.
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م �لعهم و�لعد
للعدم� ينظر� مبجمله� فالعلم� الفلسفة،� كموقف� ليس� العدم� من� العلم� موقف�
على�أنه�فراغ،�وحىت�هذا�الفراغ�ليس�من�السهل�احلصول�عليه،�قد�تعرف�
عن�الفراغ�من�خالل�ما�درسته�يف�املدرسة،�فقد�تعلمت�أنه�خلو�املكان�من�
األشياء�بصورة�هنائية،�لكن�العلم�املعاصر�ال�يتفق�مع�هذا�التعريف؛�ألن�هذا�
الفراغ�ليس�حقيقيا،�فمهما�حاولنا�أن�نفرغ�املكان�من�األشياء�فلن�نتمكن�من�
ذلك،�ألن�ذلك�خيالف�مبادئ�الفيزياء،�وخصوًصا�فيما�يتعلق�مبيكانيكا�الكم.

ميكن� ال� شيء� أنه� يعتقد� كان� ولكنه� الفراغ،� يف� فكر� أرسطو� الفيلسوف�
احلصول�عليه،�ألنه�ال�ميكن�إيقاف�األجسام�من�احلركة�فيه،�حيث�ستكون�
للفراغ� سرعتها�ال�هنائية�لعدم�وجود�شيء�يعرقل�حركتها،�إذن،�ال�ُيسمح�

بالتكون�ألن�الطبيعة�تكره�ذلك.

تفريغ �لهو�ء
ناقش� لقد� الفراغ،� تكره� الطبيعة� فإن� القدماء� الفالسفة� حبسب� أن� ذكرت�
توفر� لعدم� بتكوينه� أحد� ينجح� مل� ولكن� طويلة،� لفترة� الفراغ� الفالسفة�
األدوات�املناسبة�يف�أيامهم،�لكن�يف�سنة��1656صنع�العامل�السياسي�األملاين�
ماغدبريج� مدينة� من� �)Otto� von�Guericke( جيغريكا� فون� أوتو�
بطيخة� )ختيل� نصفني� إىل� ُقسمت� معدنية� كرة� األملانية� �)Magdeburg(
كروية�قطعت�إىل�نصفني،�مث�أزيل�ما�بداخلها�لتكون�جموفة(،�ألصق�نصفي�
الكرة�املعدنية�لُيكّون�كرة�واحدة�كاملة،�مث�فّرغها�من�اهلواء�كلية�باستخدام�
املعدنيني� الكرة� التصق�نصفا� اهلواء� أزال� الداخل.�حينما� مضخة�تشفطه�من�

ببعضهما�بقوة�شديدة.�
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لكي�يبني�للناس�قوة�التصاق�نصفي�الكرة،�أتى�بـ��30حصاًنا،�وربط�نصفي�
الكرة�حببال،�مث�ربط�أطرافها�بنصف�األحصنة�من�جانب،�والنصف�اآلخر�
من�اجلانب�اآلخر،�وحينما�حرك�األحصنة�لتسحب�نصفي�الكرة،�اضطربت�
األحصنة�بعشوائية،�كل�حصان�ركض�يف�جهة�يف�البداية،�واضطربت�األمور�
قلياًل،�مث�عادت�لتستقر�مرة�أخرى،�مث�انطلقت�لتسحب�احلبال�بقوة،�ولكنها�
مهما�حاولت�أن�تفصل�نصفي�الكرة�عن�بعضهما�مل�تستطع.�وأعيدت�التجربة�

بـ��32حصاًنا،�ولكنها�مل�تفلح�مبهمة�الفصل�أيًضا.

يا�ترى�ما�السبب�الذي�جيعل�نصفي�الكرة�املعدنيني�يلتصقان�بقوة�شديدة؟�قد�
تستغرب�من�اإلجابة�إن�مل�تكن�تعرفها�مسبًقا،�فسبب�متاسك�نصفي�الكرة�

بقوة�شديدة�هو�الضغط�اجلوي�على�الكرة.

الحظ�أنك�أنت�تعيش�أسفل�أطنان�من�اهلواء�تصل�إىل�السماء،�وكل�ذلك�
عليه� الضغط� بقياس� قمت� أنك� لو� رأسك،� على� هائاًل� ثقاًل� اهلواء�سيشكل�
لوجدت�أنك�حتمل�ما�يعادل�طنًّا�من�اهلواء،�أي�أن�على�رأسك�كمية�من�

الذرات�حاصل�مجع�أوزاهنا�يعادل�وزن�سيارة.

ال�حتاول�أن�حتمل�سيارة�على�رأسك،�ألن�رأسك�سيتهشم�وسيتبعه�حتطم�
جسدك،�ملاذا�إذن�ال�يتحطم�جسدك�من�ثقل�كل�هذا�اهلواء؟�ألنه�موجود�من�
حولك�وبداخل�جسدك،�حيث�يعادل�اهلواء�الداخلي�ضغط�اهلواء�اخلارجي�
الضاغط�من�مجيع�اجلهات،�ولذا�ال�تشعر�هبذا�الضغط�الكبري�لتساويه�من�مجيع�

اجلهات�عليك.

ألن� بعضهما؟� عن� جزئيها� ينفك� مل� ملاذا� املعدنية،� أوتو� كرة� مع� هذا� قارن�
الكرة�من� ُفرغت� بداخلها،�حينما� الضغط� بكثري�من� اخلارجي�أكرب� الضغط�
اهلواء،�مل�يكن�هناك�شيء�بداخلها�يضغط�عكسيًّا؛�لذلك�فإن�اهلواء�املحيط�هبا�
-�والذي�يشكل�ثقاًل�هائاًل�-�سيضغط�على�الكرة�من�اجلوانب�بقوة�شديدة�

ا،�فتتماسك�الكرة،�وال�تنفك�بسهولة. جدًّ
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ق؟ خه ل هناك هر�غ م ه
لو�ابتعدت�خارج�الكرة�األرضية�وبعيًدا�عن�الغالف�اجلوي،�لوجدت�الفضاء�
فارًغا�من�اهلواء،�وسيكون�فارًغا�من�الذرات�املختلفة،�قد�تكون�هناك�ذرات�
ا.�هذا�هو�الفراغ�الذي� من�اهليدروجني�هنا�وهناك،�ولكنها�ستكون�قليلة�جدًّ
اعتدت�على�معرفته،�قد�تعتقد�أن�هذا�الفراغ�هو�الفراغ�احلقيقي�)ال�أقصد�
العدم(.�سنرى�اآلن�ما�إذا�كان�ما�تعرفه�صحيًحا،�أو�أن�الفضاء�ليس�فارًغا.

هل�احلاوية�املفرغة�من�اهلواء�فارغة�كلية؟�هل�الفضاء�فارغ؟�ماذا�عن�الفراغ�
بداخل�الذرة؟�لو�نظرت�إىل�ذرة�اهليدروجني�على�سبيل�املثال،�لوجدت�أن�
اإللكترون�ُيكّون�سحابة�احتمالية�حول�نواهتا،�ولو�كربنا�النواة�لتصبح�حبجم�
�1سم�أو�حبجم�زر�من�أزرار�القميص،�لكانت�املسافة�بني�اإللكترون�والنواة�
الذرة،� النواة�واإللكترونات�يف� بقدر�نصف�كيلومتر،�فهل�يوجد�شيء�بني�
أهناك�فراغ؟�اإلجابة�على�كل�هذه�األسئلة�هي�»ال«،�لننتبه�أن�يف�حالة�الذرة،�
ال�نستطيع�أن�نقول�إن�ما�ميأل�الفراغ�بني�اإللكترون�والنواة�هو�اهلواء،�فاهلواء�

مكون�من�الذرات،�والذرات�ال�تكون�بداخل�ذرات.

الفضاء� إىل� ذهبت� أو� بالكامل،� الذرات� من� املكان� فرغت� أنك� لو� علميا،�
اخلايل�أو�أنك�دخلت�إىل�داخل�الذرة�بني�اإللكترون�والنواة�أو�حىت�بداخل�
تنشأ� اجلسيمات� افتراضية،�هذه� مليئة�حبركة�جلسيمات� أهنا� لوجدت� النواة،�
املعلومات� من�ال�شيء�فتعود�إىل�ال�شيء.�وقد�تكون�هذه�هي�من�أغرب�
اليت�تتعرف�عليها�يف�حياتك:�هناك�جسيمات�خترج�من�ال�شيء�وعلى�طاقة�
لفترة�وجيزة� البعض� تنفصل�“الالشيئية”�عن�بعضها� مقترضة�من�ال�شيء،�
لتصبح�جسيمات�افتراضية،�لتعود�مرة�أخرى�فتلغي�نفسها�وختتفي.�حىت�إهنا�
تبدو�وكأهنا�ختالف�قانون�حفظ�الطاقة:�“الطاقة�ال�ختلق�من�العدم�وال�تفىن”�

)هي�يف�احلقيقة�ال�ختالف�القانون(.
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مسيت�جبسيمات�افتراضية،�ولكنها�حقيقية،�فقد�أثبتت�جتربة�“تأثري�كازميري”�
)Casimir�Effect(�وجودها،�وتتلخص�التجربة�كالتايل:

شرحيتان�معدنيتان�صغريتان�توضعان�جبانب�بعضهما�مبسافة�تقدر�بالنانومترات،�
أي�أن�الشرحية�الواحدة�تبعد�بقدر�جزء�من�مليار�جزء�من�املتر�عن�األخرى،�
ُتوضع�هاتان�الشرحيتان�بداخل�غرفة�مفرغة�من�اهلواء،�مث�يتأكد�العلماء�من�
خلو�الشرحيتني�من�أي�مغنطة�أو�شحنات�كهروستاتيكية،�أي�ليس�هناك�أي�

سبب�يدعو�الشرحيتني�للحركة�ابتعاًدا�أو�اقتراًبا�عن�األخرى.

الحظ�العلماء�أن�الشرحيتني�تقتربان�إىل�بعضهما،�ما�السبب�يف�ذلك؟�السبب�
يعود�لوجود�اجلسيمات�االفتراضية،�فوجود�الشرحيتني�مبسافة�قريبة�يعين�أن�
خارج� هو� مبا� باملقارنة� ا� جدًّ قليلة� بينهما� تتكون� اليت� االفتراضية� اجلسيمات�
الشرحيتني،�ولذلك�–�وكما�حيدث�يف�الضغط�اجلوي�-�فإن�ضغط�اجلسيمات�
اخلارجية�على�سطح�الشرحيتني�من�اخللف�أعلى�من�ضغطها�بني�الشرحيتني�

ولذلك�يقتربان�من�بعضهما.

يتكلمون�عن�موجات�خارج�وبني� فإهنم� الفكرة� العلماء�هذه� حينما�يشرح�
للتبسيط� ولكين� لالقتراب،� الشرحيتني� دفع� يف� تتسبب� املوجات� الشرحيتني،�

شرحت�الفكرة�وقربت�املعىن�من�خالل�فكرة�الضغط�اجلوي.�

بل� أبدا،� فارًغا� ليس� الفراغ،� اسم� عليه� نطلق� أن� اعتدنا� الذي� الفراغ� إذن،�
الفضاء� اآلن�من�حولك،�وهي�يف� االفتراضية،�هي� باجلسيمات� مزدحم� هو�
تعود� مث� تنشأ� مكان،� كل� يف� موجودة� إهنا� الذرة،� بداخل� وهي� اخلارجي،�
ا�من�الثانية،�ال�ميكن�تفريغ�الفضاء�منها�كما�ُفرغت� لتختفي�يف�جزء�بسيط�جدًّ

الكرة�املعدنية.

ما� كل� هي� ليست� وإشعاعية� ذرية� مواد� من� الكون� مكونات� فإن� كذلك�
العلم� يكتشف� مل� أخرى� وطاقات� مبواد� يعج� أيضا� فهو� الكون،� منه� يتكون�
كنهها،�فمنها�املادة�الداكنة�والطاقة�الداكنة،�وكالمها�ُيكوِّن�حوايل�%�95من�
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مكونات�الكون،�أي�أن�كل�ما�نعرفه�يف�حدود�%5،�وما�تبقى�ميأل�الكون�
من�غري�أن�نراه.

باجلسيمات� مليء� أيضا� وهو� املجهولة،� باملواد� مليء� نعرفه� الذي� الفراغ�
االفتراضية،�وهو�أيضا�مليء�باملجاالت�املختلفة.

م ن عد كون م
من� تتكون� العضوية� واملواد� عضوية،� مواد� من� تتكون� البيولوجية� أجسادنا�
ميتة،� أم� حية� أكانت� سواء� كلها� األجسام� مكونات� هي� والذرات� ذرات،�
وكذلك� خمتلفة،� بتراكيب� الذرات� هذه� من� تتكون� حتتويه� وما� فاألرض�
النجوم،�واملجرات،�فهي�أيضا�حتتوي�على�ذرات،�كل�هذه�الذرات�تتكون�
من�بروتونات�ونيوترونات�وإلكترونات،�وبعض�هذه�اجلسيمات�تتكون�من�

مواد�أولية�مثل�الكوركات.�من�أين�أتت�هذه�املواد؟

السحيق�)�13.8مليار�سنة(�تدرجيًيا� املاضي� الشريط�إىل� نستطيع�أن�نرجع�
إىل�أن�نصل�إىل�بداية�الكون�وقبل�أن�تتكون�الذرات،�سنجد�أن�الكون�مليء�
الذرات.� تكونت� ومنها� املختلفة.� اجلسيمات� انبثقت� الطاقة� ومن� بالطاقة،�
لنرجع�إىل�الوراء�قلياًل،�ستصبح�هذه�الطاقة�مضغوطة�يف�نقطة�صغرية،�وكلما�

ا. عدنا،�كلما�صغرت�لتصبح�نقطة�صغرية�جدًّ

الصغرية�بل� النقطة� تلك� الكون�مل�تكن�عند� بداية� أن� العلماء�يدعون� بعض�
بالنسبة� النقطة�الصغرية� يوجد�ما�يسبقها،�بداية�كوننا�هذا�كانت�عند�هذه�
لكوننا�حنن،�ولكن�كوننا�اهلائل�الذي�نعرفه�والذي�يعود�إىل��13.8مليار�سنة�
يف�املاضي�إمنا�هو�كون�أنشأته�قّوة�أكرب،�مّث�ينشق�من�الكون�أكوان�أخرى�
بني�احلني�واآلخر،�وكل�منها�ينفجر�انفجاًرا�عظيًما�بطاقة�هائلة�كما�حدث�

لكوننا�هذا.
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ختيل�لو�أنك�متسك�بعود�مصاص�وتنفخ�يف�كوب�ماء�ُخلط�معه�صابون�سائل،�
لتكونت�فقاعات�تتراكم�كل�واحدة�منها�فوق�األخرى.�يصور�العلماء�كوننا�
هذا�وكأنه�واحدة�من�تلك�الفقاعات،�هناك�قوة�هائلة�أكرب�من�مجيع�األكوان،�
وهو�الذي�أنتج�وال�يزال�ينتج�األكوان�األخرى،�وكل�كون�من�هذه�األكوان�
له�خصائصه�وقوانينه�ونظامه�اخلاص.�وهذا�يعين�أن�البداية�مل�تأت�من�العدم،�
وبذلك�ال�حاجة�لتحليل�العدم،�بالطبع�فإن�الدليل�على�وجود�قوة�أكرب�تنتج�
أكواًنا�أخرى�دليل�يعتمد�على�النظريات�العلمية�والرياضيات�اليت�تعاجل�هذه�

النظريات�للقول�بوجود�األكوان�املتعددة�املنبثقة.

م ن �لعد �أمور �أئرى متفرقة ع
هناك�جوانب�أخرى�للعدم�وهي�رياضية،�فالرياضيات�جمردة،�فال�هي�مادة�وال�
هي�روح،�فمبدأ�1+�1=�2،�هو�مبدأ�عام�جمرد،�تنطبق�عليه�األمور�الطبيعية،�
فمثاًل:�قلم�+�قلم�=�قلمان،�أو�تفاحة�+�تفاحة�=�تفاحتان،�أو�جمرة�+�جمرة�
=�جمرتان،�وهكذا،�املبدأ�الذي�استخدمناه�1+1=�2هو�مبدأ�رياضي�جمرد،�
القوانني� املدرسة،�كل�هذه� قانون�رياضي�درسته�يف� وهذا�يشتمل�على�أي�
جمردة،�وليست�مادة�وال�روًحا،�فهل�نستطيع�أن�نعدمها؟�حىت�األمور�غري�
الرياضية،�مثل�مبدأ�العدالة�واجلمال�والكراهية،�هذه�كلها�مبادئ�جمردة،�فهل�

ميكن�إعدامها�كلها�لكيال�تكون�موجودة؟

العدم�موضوع�شائك�صعب،�فال�الفالسفة�يعرفون�كيف�يفكرون�به،�وال�
العلماء�قادرون�على�الوصول�إليه�نظرًيا،�وال�حنن�مجيًعا�قادرون�على�ختيله.
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اكتشاف�موجات�اجلاذبية،�عصر�جديد�من�املناظري�
)التلسكوبات(�الفلكية
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كتشاف موجات الجاذبية، عصر جديد من  ا
المناظير )التلسكوبات( الفلكية

رايتزي�)David�Reitzi(�كلمته�يف�مؤمتر� ديفيد� الفيزيائي� افتتح� هكذا�
لقد�اكتشفنا�موجات� الوطنية�األمريكية:�“سيدايت�وساديت،� العلوم� مؤسسة�
اجلاذبية،�لقد�جنحنا!”،�معلًنا�يف�أول�مجلة�له�أن�املوجات�اجلاذبية�اليت�تنبأ�هبا�
�،)LIGO(آينشتاين�قبل�مئة�عام�ُاكتشفت،�وذلك�عن�طريق�مرصد�اليغو�
وأكمل�بقوله:�“قبل��400عام�أدار�غاليليو�تلسكوًبا�إىل�السماء�وفتح�األجواء�
للمراصد�الفلكية�احلديثة،�أعتقد�أننا�نقوم�بشيء�بنفس�مستوى�األمهية�اليوم،�
أعتقد�أننا�نفتتح�نافذة�على�الكون،�نافذة�من�فلك�املوجات�اجلاذبية«.�عبارة�

ا،�وحتتاج�لشرح�مفصل. عميقة�جدًّ

�Kip( ثورن� كيب� الفيزيائي� العامل� املؤمتر� هذا� يف� املشاركني� أبرز� من�
للفيلم� الفيزيائية� القواعد� ووضع� إنتاج� يف� شارك� الذي� وهو� �،)Thorne
املستقبلي�“انترستلر”�)Interstellar(،�بل�األهم�من�ذلك،�أنه�واحد�من�

ثالثة�علماء�أسسوا�مرصد�اليغو�الذي�كشف�عن�موجات�اجلاذبية.�

ما�القصة�التارخيية�هلذا�االكتشاف�الكبري؟�وكيف�يعمل�خمترب�اليغو؟�وما�أمهية�
اكتشاف�موجات�اجلاذبية؟

ت �جلا�بية تاريخ موجا
من� نلتها� اليت� »األشياء� البنه:� بعثها� رسالة� يف� ذكر� حينما� آينشتاين� صدق�
األيام� يف� ألبنائي.� للغرباء،�خاصة� فقط� فائدة� ذات� تكون� لن� املضين� العمل�
انتهيت�من�واحدة�من�أعظم�األوراق�يف�حيايت«،�كتبها�البنه�وهو� املاضية�
العامة،�كان�ذلك�قبل� النسبية� النظرية� املتواصلة�على� العمل� مثخن�بساعات�
أيام�من�تقدميه�للنسخة�النهائية�من�البحث،�كان�عمله�مضنًيا،�مما�أبعده�عن�
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أبنائه،�ولكن�نظريته�كانت�ذات�فائدة�هلم�وللغرباء،�وكانت�من�أعظم�ما�قدمه�
للبشرية�من�نظريات.

املتني� األساس� على� املعتمدة� األخرى� النظريات� من� بالعديد� آينشتاين� تنبأ�
للنظرية�النسبية�العامة،�وكلما�تنبأ�بنظرية�أقيمت�عليها�التجارب�ملعرفة�توافقها�
مع�الواقع�فتثبت�صحة�ما�تقدم�به،�رمبا�أخطأ�آينشتاين�مرات�طفيفة،�ولكن�
عدد�نظرياته�الصحيحة�الكبري�غفر�له�تلك�األخطاء�الطفيفة�هنا�وهناك،�أما�
بعد�اكتشاف�موجات�اجلاذبية�فقد�ُتوجت�نظرية�أخرى�له�بالتاج�التجرييب�
من�مرصد�اجلاذبية�»اليغو«،�ليضاف�هذا�النجاح�إىل�رزمة�نظرياته�الصحيحة،�

وقد�تكون�هذه�هي�آخر�نظرية�رئيسة�أسس�هلا�آينشتاين.

بعدما�انتهى�آينشتاين�من�النظرية�النسبية�العامة�ونشرها،�وقبل�أن�ُتكتشف�
�)Sir�Arthur�Eddington(أدينغتون� السري�آرثر� صحتها�عن�طريق�
سنة�1919،�تنبأ�آينشتاين�بوجود�موجات�اجلاذبية،�مث�نشر�حبًثا�علميًّا�عنها�
يف�جملة�علمية�أملانية،�حيث�كان�ذلك�يف�شهر�يونيو�سنة�1916،�ويف�عام�
�1918نشر�ورقة�أخرى�–�كان�مرغًما�على�نشرها�-�تعاجل�أخطاء�رياضية�
يف�الورقة�اليت�قدمها�سنة�1916،�وكان�عنواهنا�“عن�موجات�اجلاذبية”،�
دوران� بسبب� حتدث� أهنا� وكشف� رياضيًّا،� اجلاذبية� موجات� فيها� حِسب�
لكن� بعضهما،� حول� جنمان� يدور� أن� مثل� بعضهما،� حول� كونيني� جرمْين�
حبسب�النظرية�يف�تلك�األيام�مل�يكن�باإلمكان�الكشف�عن�هذه�املوجات�بأي�

ا. شكل�من�األشكال؛�ألهنا�كانت�ضعيفة�جدًّ

يف�تلك�الفترة�وحىت�سنة��1936مل�يكن�هناك�توافق�تام�بني�آراء�العلماء�يف�
موجات�اجلاذبية،�)رغم�أن�عموم�التيار�العلمي�كان�متجًها�إىل�قبوهلا(،�ويف�
تلك�السنة�حينما�كان�آينشتاين�يف�الواليات�املتحدة�األمريكية�عمل�معه�العامل�
نيثن�روزن�)Nathen�Rosen(.�وقدم�له�جمموعة�من�احلسابات�الرياضية�
اليت�تدل�على�عدم�وجود�موجات�اجلاذبية،�فبعث�آينشتاين�برسالة�إىل�العامل�
الكبري�ماكس�بورن�قال�فيها:�“يف�الفصل�القادم�سوف�يكون�لدينا�املشارك�
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املؤقت�إنفيلد�)Infeld(�يف�برينستون�الذي�أتطلع�ملناقشته�مًعا،�ومع�مشارك�
يافع�وصلُت�إىل�نتيجة�مثرية،�وهي�أن�موجات�اجلاذبية�ليست�موجودة،�وقد�
كان�ُيعتقد�أهنا�مؤكدة�للتقريب�األويل.«�بيد�أنه�كان�يعمل�مع�العامل�نيثن�
تتحدى� كانت� إحدامها:� علميتني� ورقتني� معه� كتب� والذي� الذكي،� روزن�
ميكانيكا�الكم،�واألخرى:�كانت�تتحدث�عن�الثقوب�الدودية،�ويف�الورقة�
الثالثة�اكتشف�هو�ونيثن�أن�موجات�اجلاذبية�مل�تكن�موجودة،�وأن�ما�نشره�
يف�سنة��1916مل�يكن�إال�تقريًبا�للحسابات،�وبعد�حسابه�إياها�مبعادالت�

أدق�توصل�إىل�خالف�وجودها.

بعد�ذلك�أرسل�آينشتاين�ونيثن�ورقة�علمية�إىل�املجلة�العلمية�فيزيكال�ريفيو�
)Physical�Review(،�اليت�تعد�من�أقوى�املجالت�العلمية�يف�الفيزياء،�
كانت�الورقة�بعنوان:�»هل�موجات�اجلاذبية�موجودة؟«،�حيث�كانت�اإلجابة�

على�هذا�السؤال�-�وباستخدام�القوانني�الرياضية�-:�ال.

بعد�ذلك�حضر�إليه�العامل�ليوبولد�إنفيلد�)Leopold�Infeld(،�مل�يصدق�
قاله� مبا� اقتنع� ولكنه� اجلاذبية،� موجات� عن� رأيه� غري� آينشتاين� أن� ليوبولد�

آينشتاين�رغم�تشككه.

حينما�ترسل�ورقة�علمية�إىل�جملة،�فإن�املحرر�يرسلها�إىل�حمكم،�وهو�بدوره�
ينظر�يف�الورقة�ليتأكد�من�صحة�املعلومات�اليت�فيها،�فإذا�اعتقد�املحكم�أن�
املعلومات�صحيحة،�سريد�على�املحرر�بقبول�الورقة،�وإال�سريفضها،�حينما�
أرسلت�ورقة�آينشتاين�إىل�املحكم،�ونظر�فيها�كشف�عن�وجود�أخطاء�فيها،�
فقابل�الورقة�بالرفض،�وكما�جرت�العادة�فإن�التصحيحات�ترسل�إىل�مؤلف�

الورقة�لكي�يعدل�عليها.

تضايق�أينشتاين�من�الرفض،�ألنه�مل�يعتد�أن�تراجع�أوراقه�العلمية�يف�املجالت�
�Traveling�at( الضوء”� بسرعة� “السفر� كتاب� يف� جاء� وقد� األملانية،�
�Annalen( فيزيك� دير� آنالني� املجلة� أن� �،)the�Speed�of�Light
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der�Physik(�األملانية�اليت�نشر�فيها�النظرية�النسبية�اخلاصة�كانت�ترفض�
�10باملئة�من�املقاالت�العلمية�املقدمة�هلا�فقط،�حيث�كان�العاملون�على�املجلة�
القوية،�وقد�توفرت�هذه�اخلشية�آلينشتاين�يف� العلماء�ذوي�السمعة� خيشون�
أملانيا،�ولكنها�مل�تتوفر�له�يف�املجلة�األمريكية�فيزيكال�ريفيو،�وخصوًصا�أن�
املحرر�»جون�تورينس�تيت«�)John�Torrence�Tate(،�الذي�أدار�
املجلة�سنة��1926قلبها�إىل�جملة�ناجحة�يف�حقل�الفيزياء،�ومل�يكن�ليفوت�

مقالة�آينشتاين�املحتوية�على�أخطاء�مهما�كانت�شهرته.

أرسل�آينشتاين�رسالة�شديدة�اللهجة�إىل�حمرر�املجلة،�قائاًل�فيها:

�ل�سيد �لعزيز،
ك  ح ل م مل ن�س ك كتابما لهن�سر، و ن )�ل�سيد روجن ونف�سيغ قد �أرحسهنا ل ح خاء ن ى �الأئ ي مربر الأن �أرد عه ل طباعته، �أنا ال �أرى �أ ني قب ى مت�ص بعر�سه عه
ى هذه  ل، وبناء عه جمهو ن �س�ص مت�ص  ت م ت موجودة، وقد �أت غ �ثن كان

ل �أن �أن�سر هذه �لورقة يف مكان �آئرغ �حلادثة �أهذس
م مع ئال�ص �الحك�
ويف�تلك�األثناء�دار�نقاش�بني�ليوبولد�إنفيلد�والرياضي�اهلائل�هاورد�روبرتسون�
آينشتاين،� يعتقده� كان� ما� له� وشرح� �،)Howard� Robertson(
فاكتشف�روبرتسون�خطأ�آينشتاين�وذكر�ذلك�ليوبولد،�فعاد�ليوبولد�ليخرب�
آينشتاين�باخلطأ،�وإذا�به�يكتشف�أن�آينشتاين�أيًضا�قد�اكتشف�اخلطأ�واعترف�
به�بسرعة،�وصححه�رياضيًّا.�ذلك�يعين�أن�ورقته�العلمية�كانت�خطأ�فعاًل!

�The( فرانكلني� مؤسسة� جملة� يف� العلمية� الورقة� آينشتاين� نشر� ذلك� بعد�
أرسلها� اليت� الورقة� عنوان� )عن� عنواهنا� وغري� �،)Franklin� Institute
لفيزيكال�ريفيو(�إىل:�»عن�موجات�اجلاذبية«،�وتغريت�النتائج�لتثبت�وجود�

موجات�اجلاذبية�بداًل�من�أن�تنفيها،�لقد�انقلبت�النتائج�رأًسا�على�عقب.
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يف� روبرتسون� ملسامهة� تقدير� رسالة� الورقة� مع� أرفق� آينشتاين� أن� املثري� من�
تصحيح�املعلومات�الرياضية�لديه�)من�غري�اخلوض�يف�تفاصيل�تلك�املسامهة(،�
نفس�تلك�التصحيحات�اليت�قام�هبا�روبرتسون�كانت�موجودة�يف�الرد�على�
حتكيم�ورقته�يف�الفيزيكال�ريفيو،�وقد�تبني�الحًقا�أن�الشخص�املجهول�الذي�
حكم�الورقة،�والذي�ساهم�بتصحيحها�الحًقا�هو�ذاته�روبرتسون،�ولكنه�مل�
خيرب�آينشتاين�بذلك،�رمبا�أراد�أن�يصححه�من�غري�أن�يواجهه�كما�واجهه�

حينما�حكم�ورقته.�

رغم�أن�قرار�جملة�فيزيكال�رفيو�كان�صحيًحا�يف�عدم�نشر�ورقة�آينشتاين،�
ورغم�أهنا�قدمت�له�معلومات�لتصحيح�الورقة،�مل�ينشر�آينشتاين�أي�ورقة�
علمية�أخرى�فيها�بعد�ذلك،�لألسف�أثر�كربياؤه�يف�قراره�للنشر�يف�واحدة�من�
أقوى�املجالت�العلمية،�واليت�سامهت�يف�تصحيح�معلومات�يف�غاية�األمهية.

غو؟ ي �كت�سفه مر�صد الي ما �لذ
الذين�يعملون�يف�اليغو�موجات�جاذبية�انطلقت�من�ثقبني� العلماء� اكتشف�
سرعة� نصف� تعادل� بسرعة� وذلك� بعضهما،� حول� يدوران� كانا� أسودين�
واحًدا� ثقًبا� وتكوََّن� جبربوت،� تصادما� بسرعة� الثقبني� دوران� وبعد� الضوء،�
بعد�االلتقاء�املروع.�لقد�كان�هذان�الثقبان�على�بعد��1.3مليار�سنة�ضوئية�
من�األرض،�أي�أن�اندماجهما�تكون�قبل��1.3مليار�سنة�يف�املاضي،�لتصل�

موجاته�إىل�األرض�ويكتشفها�اليغو�بتاريخ��14سبتمرب�سنة�2015.�

الثقب� بداخل� كيلومتًرا،� الثقبني�حوايل��150 من� احلدث�يف�كل� أفق� قطر�
الثاين�ما�يعادل��36مشًسا�)ختيل�ثقًبا� األول�ما�يعادل�كتلة��29مشًسا،�ويف�
أسود�بأفق�حدث�قطره�أصغر�من�املسافة�بني�احلدود�الشمالية�واجلنوبية�لدولة�
الكويت،�وتفوق�كتلته�عدة�مرات�كتلة�الشمس،�هائل!(.�أما�بعد�أن�اندمج�
الثقبني�كل�على�حدة،� أقل�من�كتليت� اجلديد� الثقب� الثقبان�أصبحت�كتلة�
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حبيث�أصبح�يعادل��62مشسا�)فلو�مجعت��29مشًسا�+��36مشًسا�ستكون�
املحصلة��65مشًسا،�ولكن�الكتلة�النهائية�للثقب�املتكون�هي��62مشًسا(،�أين�
ذهبت�هذه�الكتلة�املتبقية؟�لقد�ُصِرفت�تلك�الطاقة�الكبرية�يف�تكوين�أمواج�

اجلاذبية،�وانطلقت�عرب�الكون،�لتسبح�يف�كل�أحنائه.

باإلضافة�الكتشاف�العلماء�موجات�اجلاذبية،�فقد�كانت�هذه�هي�أول�مرة�
يثبت�فيه�العلماء�وجود�ثقوب�سوداء�ثنائية�أو�ثقبني�يدوران�حول�بعضهما.

ت �جلا�بية؟ ت موجا كيف �كت�سف
قبل�الشروع�يف�شرح�طريقة�اكتشاف�موجات�اجلاذبية،�البد�من�البدء�بشرح�
ماهيتها،�فما�الذي�يتموج؟�موجات�اجلاذبية�هي�متوجات�حتدث�يف�الزمكان،�
أي�أن�الزمن�واملكان�يتموجان،�وحيدث�ذلك�بسبب�إعصار�زمكاين�تسببت�
فيه�الثقوب�السوداء�أو�النجوم�النيوترونية�عندما�تدور�حول�بعضها،�وحيدث�
�من�نوع�سوبر�نوفا،�أو�حينما� ذلك�أيًضا�حينما�يكون�هناك�انفجار�جنميٌّ
تدور�جنمة�غري�كروية�%�100حول�نفسها،�أو�أهنا�حدثت�بسبب�االنفجار�

العظيم�يف�بداية�تكون�الكون�)وهذه�حادثة�فريدة�من�نوعها�يف�كوننا(.

يبدو�أن�من�املهم�أن�نفصل�فيما�جاء�يف�الفقرة�السابقة،�فقد�يبدو�املوضوع�
أكثر�إهباًما�بعد�ذلك�الشرح�السريع،�بداية�-�ما�هي�اجلاذبية؟�يتصور�البعض�
أن�اجلاذبية�عبارة�عن�قوة�جيرُّ�فيها�جرم�جرًما�آخر،�مثل�أن�يكون�هناك�حبل�
خفي�ممدود�بني�الشمس�والكرة�األرضية،�وهبذا�احلبل�متسك�الشمس�بالكرة�
نظرنا� إن� صحيح� غري� التصور� هذا� أن� إال� حوهلا،� األرض� فتدور� األرضية،�

للجاذبية�مبنظور�نظريات�آينشتاين.

لقد�فسر�آينشتاين�اجلاذبية�على�أهنا�احنناء�يف�الزمكان،�أي�أن�املكان�والزمان�
االحنناء� فسيكون� األرض،� هو� اجلرم� كان� فلو� اجلرم،� كتلة� ينحنيان�حبسب�
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صغرًيا،�أما�لو�كان�اجلرم�هو�الشمس،�فإن�االحنناء�سيكون�كبرًيا.

لكي�نفهم�الفكرة�لنتخيل�الفراش�املرن�وليكن�هو�املكان،�فإن�مل�يكن�عليه�
شيء�سيكون�مسطًحا،�ولكن�مبجرد�وضع�كرة�ثقيلة�يف�الوسط�سينخفض�
إىل�األسفل�ويتقعر.�إذا�ما�دحرجت�كرات�صغرية�على�الفراش�وبسرعة�معينة�
جبانب�الكرة�الثقيلة،�فستلتف�الكرات�الصغرية�عند�مرورها�يف�التقعر،�لتدور�
حول�الكرة�الكبرية�)بالطبع�ستفقد�طاقتها�تدرجًيا،�مث�ستزنل�لتصدم�بالكرة�
لعدم�وجود�نفس�درجة� الفضاء� األمر�ال�حيدث�يف� النهاية،�هذا� الكبرية�يف�

ا�من�طاقتها(. االحتكاك،�فلن�تفقد�الكواكب�إال�الشيء�اليسري�جدًّ

هذا�الفضاء�الذي�حيتوي�على�األجرام�السماوية�هو�الفراش،�ولكنه�بداًل�من�
أن�يكون�مسطًحا�فهو�ثالثي�األبعاد،�أضف�لذلك�فإن�فيه�البعد�الزمين�)ال�
حنتاج�ألن�خنوض�يف�البعد�الزمين�وتأثري�اجلاذبية�عليه�لشرح�اكتشاف�موجات�
فلكها� يف� ويدور� بذلك،� تقوم� فالشمس� السماء،� يقعر� جرم� اجلاذبية(،�كل�
الفضائية� واملحطة� القمر� فلكها� يف� ويدور� السماء،� تقعر� واألرض� األرض،�
الدولية،�والقمر�يقعر�السماء�وتدور�حوله�األقمار�الصناعية،�وهكذا�بالنسبة�
الثقوب� على� ينطبق� وهو� األخرى،� السماوية� واألجرام� كلها،� للكواكب�

السوداء�والنجوم�النيوترونية�الثنائية�والثقوب�السوداء�الثنائية�أيًضا.

هذه�الصورة�تستبدل�اجلاذبية�هبندسة�لشكل�الزمكان،�ولكنها�ال�تعطي�الصورة�
ا،�كالفراش�الذي�ذكرته،�ينخفض�بتدرج� الكاملة�له،�فهي�صورة�هادئة�جدًّ
موجات� أدخلنا� إن� ولكن� متعرج،� وغري� أملس� ولكنه� الثقيلة،� الكرة� ناحية�
اجلاذبية�يف�الصورة�ألصبح�الزمكان�متعرًجا،�كالبحر�املتعرج�بسبب�املوجات�
الصغرية،�إن�شوهد�من�بعيد�فستراه�وهو�يف�حالة�صفاء�وهدوء،�ولكن�إن�
اقتربت�منه�سترى�التموجات�الصغرية�على�سطحه،�هكذا�هو�الزمكان،�فيه�

ا�يف�تلك�االحنناءات�أو�التقعرات. متوجات�صغرية�جدًّ

وهذه�التموجات�يتسبب�هبا�دوران�األجرام�حول�بعضها�بعًضا�أو�حول�نفسها�



49

يف�بعض�احلاالت،�فاألرض�والشمس�تصدران�هذه�التموجات�أثناء�الدوران،�
وتكون�متناهية�الصغر،�وال�ميكن�الكشف�عن�موجات�هبذا�الصغر�يف�العصر�
حول� النيوترونية� النجوم� دوران� يف� عنها� للكشف� العلماء� يلجأ� لذا� احلايل،�
بعضها�أو�حول�الثقوب�السوداء،�أو�من�خالل�الثقوب�السوداء�حول�بضعها،�
والسبب�يف�ذلك�أن�هلذه�األجرام�كتاًل�ضخمة،�فستكون�موجات�اجلاذبية�

ا. الصادرة�منها�أشد�بكثري،�وستسافر�إىل�مسافات�بعيدة�جدًّ

اجلاذبية،� ترتبط�بشكل�موجات� التوقف�عند�فكرة�مهمة،�وهي� وهنا�جيب�
حينما�متر�عليك�كلمة�موجات،�ما�الذي�خيطر�على�ذهنك؟�فكر�يف�صورة�
تتكون�هي�موجات�شبيهة�مبوجات� اليت� الصورة� أن� اآلن،�ستجد� موجات�
البحر،�هذه�الصورة�اليت�رأيتها�يف�ذهنك�يطلق�عليها�اسم�موجات�عرضية�
)موجات�البحر�ليست�عرضية�متاًما،�لذلك�ذكرت�»شبيهة�مبوجات�البحر«(،�
تتحرك�املوجة�إىل�األمام�وهي�تفعل�ذلك�صعوًدا�ونزواًل،�موجات�اجلاذبية�هي�
موجات�عرضية،�ولكنها�ليست�متاًما�كموجات�البحر،�فهي�تضغط�الزمكان�
من�جهة�ومتدده�من�جهة�مث�يتبدل�الضغط�والتمدد�يف�اجلهتني،�امسك�كرة�
صغرية�يف�يدك،�اضغطها،�ستجد�أهنا�تنضغط�من�جهة�وتتمدد�يف�جهة�أخرى،�

وهذه�هي�الفكرة�بتبسيط�شديد.

األرض� على� سنة� مليار� �1.3 قبل� انطلقت� اليت� اجلاذبية� موجات� مرت� ملا�
ضغطتها�وضغطتك�أنت�بقدر�أقل�من�حجم�الربوتون،�هذا�االنضغاط�والتمدد�
هو�ما�اكتشفه�العلماء�باستخدام�مرصد�اليغو،�لنرى�كيف�صنعوا�مثل�هذا�

املرصد،�ليصبح�هبذه�الدقة.

غو مر�صد الي
يف�عام��1974ُاكتشفت�موجات�اجلاذبية�قبل�أن�ُتكتشف�من�خالل�مرصد�
اليغو،�ولكنها�مل�تكتشف�بنفس�الطريقة�احلديثة،�الفرق�بني�االكتشاف�اجلديد�
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سنة��2015والقدمي�سنة��1974هو�أن�خمترب�اليغو�كشفها�بطريقة�مباشرة،�
بينما�اكتشفت�سابًقا�بطريقة�غري�مباشرة.

�Russle�Hulse�and(تايالر� العاملان�رسل�هالس�وجوزيف� اكتشف�
من�خالل� عليهما� تعرفا� وقد� ثنائيني،� نيوتونيني� جنَمْي� �)Joseph�Tyler
اإلشارات�الراديوية�على�مدى�سنة�كاملة�من�املراقبة،�ومن�خالل�معرفة�سرعة�
آلينشتاين،� النسبية� قوانني� تطابق� السرعة� أن� اكتشفا� بعض� حول� دوراهنما�
أهنما� أخرى،�والحظا� النجمني�على�مدى��8سنوات� مبراقبة� العاملان� استمر�
يقتربان�إىل�بعض�بالضبط�كما�تنبأت�قوانني�آينشتاين،�واستنتجا�أن�السبيل�
الوحيد�الذي�جيعل�النجمني�يقتربان�من�بعض�هو�أن�تفقد�كل�منها�طاقتها�
على�شكل�موجات�جاذبية.�كان�ذلك�اكتشاًفا�كبرًيا،�وبفضله�حصال�على�
جائزة�نوبل�سنة��1993)اليوم،�وبعد�مراقبة�النجم�الثنائي�ملدة��40سنة،�ال�
تزال�حركتهما�مطابقة�لنظريات�آينشتاين�للنسبية�العامة(.�كان�ذلك�استنتاًجا�
لوجود�موجات�اجلاذبية،�حيث�مل�يقم�أحد�بقياس�هذه�املوجات�مباشرة�يف�

تلك�األيام.

ث ثورن حهم ير�ود كي
اجلاذبية� موجات� عن� للكشف� واملخربي� العملي� املنهج� طرح� من� أول�
بوستوفويت� وفالديسالف� غريتسنشتني� ميخائيل� الروسيان� العاملان� مها�
�،)Mikhail�Gertsenshtein� and�Vladislav� Pustovoit(
وذلك�بنشر�ورقة�علمية�نظرية�سنة��1962بعنوان:�»الكشف�عن�موجات�
On� the� Detection� of� Low-( التردد«� املنخفضة� اجلاذبية�
Frequencey�Gravitational�Waves(.�للموجات�اجلاذبية�تردد�
ا�وال�ميكن�التقاطها�باألجهزة� منخفض،�وكذلك�سعة�موجتها�منخفضة�جدًّ
التداخل� العاملان�استخدام�ما�يطلق�عليه�جهاز�قياس� اقترح� التقليدية،�لذلك�

�.)Interferometer(
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بعد�ذلك�بسنوات�َأسس�ثالثة�علماء�القواعد�اليت�سيعمل�عليها�مرصد�اليغو�
بناء�على�مبدأ�قياس�التداخل،�كان�ذلك�سنة�1992،�وهؤالء�العلماء�هم:�
ورونالد� �)Rainer�Weiss( وايز� ورينر� ثورن،� كيب� الفيزيائي� العامل�
دريفر�)Ronald�Drever(،�ُبين�املرصد�سنة��1994وُأكمل�بناؤه�سنة�
�2002)رغم�أن�املوضوع�عن�مرصد�اليغو�واحد،�إال�أن�احلقيقة�أن�هناك�
مرصدْي�اليغو،�أحدمها�يف�واشنطن�ستيت�واآلخر�يف�لويزيانا،�وكالمها�يف�

الواليات�املتحدة�األمريكية(.�

املرصد� ُينشأ� أن� قبل� اجلاذبية� موجات� ُتكتشف� بأن� ثورن� حيلم�كيب� كان�
بسنوات�عديدة،�ستجد�ورقة�رهان�حماطة�بربواز�ومعلقة�خارج�مكتبه،�حيث�
راهن�زميله�بريتويت�على�أن�موجات�اجلاذبية�ستكتشف�سنة��1988)شتان�
على� بعشاء� وانتهى� الرهان� ولكنه�خسر� وسنة�1988(،� سنة��2015 بني�

حسابه�الشخصي.�كتب�العاملان�على�الورقة�بعد�خسارة�الرهان.

ث ن” كي م حزي ت مع ند ”ئ�سر
ي ك مع ندمغ” بريتوت ت كذه ”قبه

مل�تكن�خسارة�الرهان�هناية�املطاف،�بل�كانت�نقطة�البداية�لنجاح�كبري!

غو الي
�Laser�Interferometer(هي�اختصار�جلملة��)LIGO(كلمة�اليغو�
املوجات� مرصد� أو� �)Gravitational-Wave� Observatory

الثقالية�بالتداخل�الليزري.

ُبين�املرصد�على�شكل�حرف��Lباللغة�اإلجنليزية،�طول�كل�ذراع�من�ذراعي�
بتقوس� تتأثران� فهما� طويلتان� الذراعني� وألن� كيلومترات،� أربع� �L حرف�



52

األرض� عن� واحد� متر� بقدر� الذراعني� رفعوا� املهندسني� فإن� لذلك� األرض،�
تدرجييًّا�من�بداية�إىل�هناية�الذراع�ليصبح�مستقيما�متاًما.�

بداخل�زاوية�حرف��Lجهاز�يطلق�أشعة�ليزر،�حينما�ينطلق�الشعاع�منه،�مير�
يف�مرايا�نصف�عاكسة�وضعت�بزاوية��45درجة�من�شعاع�الليزر�الساقط�
ضوئني،� إىل� فينقسم� نصفه،� وتعكس� الضوء،� نصف� املرايا� ستمرر� عليها،�

أحدمها�يدخل�يف�ذراع،�واآلخر�يف�الذراع�اآلخر.

بتناغم� موجتامها� تتحرك� حيث� الذراعني،� هذين� هناية� إىل� متجه� ضوء� لدينا�
تام،�حينما�يصل�شعاع�الليزر�إىل�هناية�املمر،�ينعكس�على�مرآة�معلقة�هناك�
ويرجع،�وهذا�ما�حيدث�يف�كلتا�الذراعني،�ليعود�الشعاعان�على�شبه�املرآة�اليت�
بدءا�منها،�وحينما�يصالن،�سوف�ينعكس�أحدمها،�وينفذ�اآلخر،�وجيتمعان�

يف�نقطة�واحدة�على�مستشعر�ضوئي.

حينما�ال�تكون�هناك�موجات�اجلاذبية�–�وهي�احلالة�الطبيعية�املستقرة�للمرصد،�
بالكامل،�ولن�تظهر�أي� الليزر�إىل�املستشعر�ويلغيان�بعضهما� يعود�شعاعي�
إشارة�على�املستشعر،�ويعين�عدم�ظهور�إشارة�أنه�ال�توجد�موجات�جاذبية�
األرض،� على� اجلاذبية� موجات� مرت� لو� ولكن� للزمكان.� ممدة� أو� ضاغطة�
التمدد� وسيتبادالن� اآلخر،� الذراع� وينكمش� األول،� الذراع� يتمدد� فسوف�
واالنكماش�بينهما،�عندها�ستتغري�األطوال�املوجية�لشعاعي�الليزر،�لتجتمعان�
التحليالت� تبدأ� وعندها� األخرى،� إحدامها� تلغي� أن� من�غري� املستشعر� على�

ملعرفة�إذا�ما�كانت�تلك�التغريات�بسبب�موجات�اجلاذبية.

ت بدقة متناهية قياحض �ملوجا
املقاييس� يف� خيالية� احتياطات� اختذت� املوجات� قياس� األجهزة� ُتحِكم� لكي�
البشرية�االعتيادية،�فحىت�ُيلغى�التشويش�ُفرَِّغت�ذراعا�اليغو�من�اهلواء،�فلو�
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قدم،� كرة� مليون� �1.8 هبا� ملألت� فيهما� كان� الذي� باهلواء� كرات� نفخت�
وكذلك�املرايا�اليت�تزن�كل�منها��40كيلوغراًما�ُعلقت�ببندوالت�ِلَمْنِعها�من�
التأثر�بالذبذبات�مثل�التذبذب�األرضي�اخلفيف�الناتج�من�الزالزل�البعيدة،�وقد�
أخذت�احلرارة�يف�االعتبار�لكي�ال�تؤثر�على�القياسات،�وأضيفت�مستشعرات�
لتلتقط� ومستشعرات� الصوت،� لتلتقط� وميكروفونات� الطقس،� حالة� لقياس�
الناتج� التشويش� وحىت� الكونية،� اإلشعاعات� لتلتقط� ومستشعرات� املغنطة،�
قناة� إىل��100,000 باإلضافة� االعتبار،� عني� يف� وضع� الكم� ميكانيكا� من�
استشعارية�يف�اليغو�ملراقبة�جهاز�التداخل�)Interferometer(،�ناهيك�
يضمن� لكي� ذلك� كل� الوظيفة،� بنفس� يقوم� آخر� اليغو� مرصد� وجود� عن�

العلماء�صحة�اكتشاف�اإلشارة.

األمر�الذي�قد�يبدو�أكثر�غرابة�أن�هناك�من�املسؤولني�من�يضخ�إشارة�مزيفة�
بني�احلني�واآلخر،�وال�خيربون�هبا�أحًدا،�لتظهر�للعلماء�املراقبني�وكأهنا�إشارة�
اإلشارة� متييز� على� املراقبني� العلماء� قدرة� خيتربون� مغناطيسية،�حىت� موجات�
الصحيحة�من�غريها�املشوشة،�وبذلك�يراقب�املسؤولون�كيف�يعمل�العلماء�

لكشف�صحتها.

وقد�حقن�املسؤولون�إشارة�مزيفة�اختبارية�قبل�سنوات،�ويف�العادة،�يف�مثل�
هذه�الظروف،�ينطلق�العلماء�على�جانيب�البحث،�فيبدؤون�بكتابة�حبث�علمي�
على�أساس�أن�اإلشارة�صحيحة،�ويف�نفس�تلك�األثناء�يعملون�على�اكتشاف�
صحة�اإلشارة.�حىت�إذا�ما�اكتشفوا�أهنا�صحيحة�كان�البحث�جاهًزا،�وإذا�ما�

اكتشفوا�أهنا�مزيفة،�ألغوا�البحث�من�غري�أن�ُيحرجوا�بعد�نشره.

مل�يكن�آينشتاين�ليحلم�بإمكانية�إقامة�مثل�هذه�التجربة،�فموجات�اجلاذبية�
البعيدة�-�مثل�تلك�املكتشفة�-�ال�ميكن�التقاطها�بأي�وسيلة�كانت�متوفرة�
يف�أيامه،�ولكن�العلماء�األذكياء�يف�عصرنا�استطاعوا�بناء�مرصد�هائل�ميكنه�
استشعار�موجات�اجلاذبية�اليت�تتمدد�وتضغط�الزمكان�حىت�إن�كان�بقدر�جزء�

من��1000حبجم�الربوتون�املوجود�يف�نواة�الذرة.
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لعل�أبرز�ما�ميكن�أن�نتعلمه�من�هذا�املستوى�من�الدقة�أن�العلماء�ال�يريدون�
نشر�معلومات�خطأ،�وإن�فعلوا�)وهذا�حيدث�أحياًنا(�فقد�عملوا�ما�بوسعهم�
العلم،� الوقوع�يف�اخلطأ،�وحىت�بعد�أن�يعملوا�ما�بوسعهم�وينشروا� لتفادي�
يتحقق�علماء�آخرون�من�عملهم�ليكشفوا�إذا�ما�كانت�هناك�أخطاء�فاتت�
مستوى� نفس� جتد� فلن� أخرى،� مدرسة� أي� يف� جتده� ال� ما� وهذا� الناشرين،�

التدقيق،�وال�نفس�مستوى�املصداقية.�

ت �جلا�بية ف موجا غو يف �كت�سا ل الي ه�س
على�مدى�سنوات�ومنذ�أن�افتتح�املرصد�سنة�2002،�وحىت�سنة�2010،�
مل�يستشعر�اليغو�موجات�اجلاذبية�بتاتا،�فأقفل�لسنوات�لتطويره،�وبدأ�العمل�
عليه�يف�تلك�السنة�حىت�سنة�2015،�مث�افتتح�من�جديد�باسم�اليغو�املتقدم�
ما� أضعاف� ثالثة� إىل� املرصد� قوة� تضاعفت� �،)Advanced� LIGO(
كان�عليه�يف�السابق،�وبعد�التشغيل�بعدة�أشهر�التقط�إشارة�قادمة�من�ثقبني�

أسودين�مباشرة.�

سيتمكن�العلماء�من�رفع�مستوى�الرصد�إىل��10أضعاف�ما�هو�عليه.�وهذا�
يعين�أن�املرصد�سيتمكن�من�اكتشاف�أشياء�أبعد�بقدر��10مرات،�وسيمسح�
طول� يف� تغري� قياس� على� قادًرا� وسيكون� احلجم،� أضعاف� �3 بقدر� الكون�
الذراع�الناتج�من�التموج�اجلاذيب�بقدر�جزء�من��10,000جزء�من�حجم�

الربوتون�يف�نواة�الذرة.�دقة�هائلة!

فسنرى� لتسرعها،� االكتشافات� مسار� من� تغري� سوف� التحسينات� هذه�
اكتشافات�أخرى�قريًبا�أيضا�من�اليغو،�ومن�مراصد�أخرى�كذلك،�حيث�
يف� وستعمل� أخرى،� جاذبية� مراصد� تطوير� على� تعمل� دول� عدة� هناك� إن�

املستقبل،�منها�ما�سيكون�يف�األرض،�ومنها�ما�سيكون�يف�الفضاء.�
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ف مية �الكت�سا �أه
حينما�يكتشف�العلماء�أمًرا�جديًدا�يف�بعض�احلقول�مثل�الفلك�واجلسيمات�
الصغرية�أو�ما�شابه،�فغالًبا�ما�يسأل�الناس:�»ما�أمهية�هذا�االكتشاف؟«�وإن�
كانت�امليزانيات�املخصصة�لتلك�املشاريع�كبرية�فإن�السؤال�يصبح�أكثر�حدة�
يف�طرحه،�ويكون�على�شكل:�»أمل�يكن�من�األفضل�أن�تصرف�تلك�األموال�
يف�إطعام�الفقراء؟«�ستجد�اإلجابة�املفصلة�على�هذا�السؤال�يف�موضوع�»ملاذا�

نعد�النجوم؟«

اجلميع�يسأل�عن�أمهية�االكتشافات�العلمية�يف�حياتنا،�ولكن�باإلمكان�تصنيف�
طبيعة�السؤال�على�نوعني�من�الناس،�النوع�األول:�يريد�أن�يعرف�إذا�كان�
هذا�االكتشاف�يؤثر�مباشرة�حبيث�يضع�على�طاولته�الطعام�أو�يوفر�له�العالج�
أو�جيعل�حياته�أكثر�راحة،�أما�النوع�الثاين:�فيسأل�من�باب�أمهية�االكتشاف�
على�املعرفة�البشرية،�وأمهيتها�لألجيال�القادمة،�وشتان�بني�النوعني�من�الناس.

االجابة�على�النوع�األول�من�الناس:�أننا�لن�نرى�ملثل�هذه�االكتشافات�نتائج�
مادية�مباشرة�يف�هذا�العصر،�إمنا�سيستفيد�منها�البشر�ماديًّا�مستقباًل،�ولكن�
سيعود�عليها�بالنفع�املعنوي�حالًيا،�فمثاًل:�حينما�أنتج�آينشتاين�نظريتيه�اخلاصة�
والعامة�مل�يكن�هلما�أي�فائدة�يف�ذلك�العصر،�أما�اليوم�فنحن�نستخدمهما�يف�
حياتنا�اليومية�يف�جهاز�املالحة�»اجلي�يب�إس”�)GPS(�على�سبيل�املثال،�
وكما�مل�يكن�هناك�أي�أمهية�مليكانيكا�الكم�يف�عصرها�يف�عام��1930حينما�
أيًضا�مستخدمة�يف�كل� اكتشفت،�ومل�تكن�سوى�قوانني�على�ورقة،�فهي�
األجهزة�املعاصرة�من�هواتف�ذكية،�وأجهزة�إم�آر�آي�)MRI(،�وأجهزة�
اتصاالت�وكل�األجهزة�اإللكترونية�على�األرض�إال�ما�ندر�منها،�ولذلك�ومن�
هذا�الباب،�سيكون�ملوجات�اجلاذبية�أثر�مستقبلي�مباشر�على�أبنائنا�وأحفادنا.

أما�من�الناحية�املعنوية�املباشرة،�فنحن�العرب�نعيش�حالة�من�ازدراء�وحتقري�
الذات�ألننا�مل�نتقدم�ومل�نقدم�شيئا�قيما�يف�املجاالت�العلمية،�وال�سيما�يف�
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جماالت�الفضاء�والفلك،�وننظر�للدول�املتقدمة�يف�هذا�املجال�وكأهنا�يف�أعايل�
قمم�الفلك�والفضاء،�ونستشعر�اعتزازهم�بأنفسهم،�ويف�كل�اكتشاف�جديد�
ننطوي�على�أنفسنا�حرًجا،�وتنشرح�نفوسهم�أكثر.�صرف�مبالغ�كبرية�على�

الفلك�يعز�الدول�القائمة�عليه،�وحنن�بأمس�احلاجة�هلذه�العزة.

أما�النوع�الثاين�من�الناس،�والذين�يسألون�عن�أثر�االكتشافات�على�املعرفة:�
ليكتشف� جاليلو� اخترعه� الذي� البصري� بالتلسكوب� قورن� اليغو� فمرصد�
يرون� الناس� كان� كيف� ختيل� والنجوم،� الشمسية� املجموعة� يف� الكواكب�
األجرام�السماوية�قبل�أن�يقرهبا�إىل�أبصارهم،�مل�تكن�الكواكب�سوى�نقاط�
مضيئة�يف�صفحة�مساوية�مظلمة،�ولكن�باستخدام�التلسكوب�البصري�استطعنا�
أن�نراها�عن�مقربة،�فتحولت�النقاط�إىل�كواكب�بألوان�خمتلفة،�وبتضاريس�

متنوعة.

هكذا�سيكون�أثر�مرصد�اليغو�يف�كشف�الكون�من�خالل�اجلاذبية،�ليس�هلذا�
املرصد�مثيل�حاليا�)الدول�بدأت�بتطوير�تلسكوبات�لنفس�الغرض�قبل�عدة�
سنوات،�ومل�تنته�بعد(،�هو�فريد�من�نوعه�حاليا،�وقد�فتح�نافذة�جديدة�على�
الكون�وحمتوياته،�سنراه�بعني�ذات�حساسية�خمتلفة�عن�العيون�املخربية�السابقة�
اليت�ترى�الضوء�يف�الطيف�البصري،�أو�اليت�ترى�أشعة�إكس،�أو�اليت�ترى�

املوجات�الراديوية�األخرى،�حنن�يف�نقطة�حتول�يف�املراصد�الفلكية�تارخييًّا.

سيستخدم�العلماء�هذا�النوع�من�املناظري�)التلسكوبات(�لألمور�التالية:

1� الكشف�عن�الثقوب�السوداء�الثنائية�كما�حصل�يف�االكتشاف�احلايل..
2� الكشف�عن�الثقوب�السوداء�اليت�تبتلع�النجوم..
3� الكشف�عن�النجوم�النيوترونية�الصغرية�واليت�هي�حبجم�مدن�صغرية..
4� الكشف�عن�تصادم�النجوم�النيوترونية..
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5� االنفجار�. خلفها� اليت� اجلاذبية� أثر� من� الكون� تكون� بداية� لفهم� حماولة�
العظيم.

6� لرؤية�موجات�اجلاذبية�من�األوتار�. العلماء�يف�استخدامه� يأمل� وكذلك�
الكونية�اليت�متتد�عرب�الكون،�وهي�اليت�تكونت�يف�بداية�انطالقه.

وللعلم�فإن�هذا�االكتشاف�على�قدر�من�األمهية�وال�شك�يف�تقدمي�جائزة�نوبل�
ملجموعة�من�العلماء�بسببه.

إن�كّنا�نبحث�عن�النتائج�املباشرة�واإلشباع�اللحظي�فرمبا�لن�جند�هذا�الشيء�
يف�كثري�من�املكتشفات�العلمية�احلديثة،�ولكن�إن�أردنا�أن�نرتقي�قلياًل�فوق�
احلاجات�والرغبات�واألهواء�فالبد�أن�تكون�لنا�رؤية�أسالفنا�الذين�صنعوا�
العلوم�قبل�مئات�السنني،�أو�أن�نستلهم�من�رؤى�من�يصنعها�يف�هذا�العصر.
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املوسيقا�يف�العلم
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الموسيقا يف العلم
تعلمت� فحينما�كنت�صغرًيا� املوسيقا،� لتعلم� دعاين� الذي� السبب� أتذكر� ال�
العزف�على�األكرديون،�ولكين�أتذكر�أنين�كنت�أستمتع�بالعزف،�ال�أتذكر�
أعزف� أنين�كنت� أتذكر� ولكين� خمتلفة،� مقطوعات� أعزف� أنين�كنت� أيًضا�

السالم�الوطين�بطابور�املدرسة.�كان�ذلك�يف�املرحلة�املتوسطة.

وأحد� أنا� رحبت� سنة-� �21 حوايل� عمري� كان� -حينما� �1987 سنة� يف�
أصدقائي�األعزاء�امليدالية�الذهبية�العاملية�يف�برجمة�)الكمبيوتر(�يف�املعرض�العاملي�
للعلوم�يف�كيوبيك�كندا،�فكّرمنا�الشيخ�جابر�أمري�الكويت�-رمحه�اهلل-�يف�
تلك�السنة�بـ��1000دينار�كوييت،�أو�ما�يعادل��3000دوالر،�تقامسنا�أنا�

وصديقي�املبلغ�بالتساوي.

الواقف� نوع� من� كاواي� املوديل� فاشتريت� بيانو،� لشراء� مباشرة� انطلقُت�
)Upright(،�ليس�ذلك�البيانو�الكبري�املنحين�الطرف�اجلميل�الشكل،�ويف�
احلقيقة�أنا�سعيد�ألنين�مل�أشتر�ذلك�النوع�من�البيانوهات�اجلميلة�األكثر�تكلفة�

بكثري،�ملا�كان�سيحدث�له�الحًقا،�حيث�سأدمره�بالكامل.

فانطلقت� بالعزف،� وبدأت� اخلاصة،� غرفيت� يف� والدي� مزنل� إىل� البيانو� ُنقل�
أصوات�النشاز.�حيث�مل�أكن�قادًرا�على�العزف�بيدين�اثنتني،�فبدأت�بتعلم�
العزف�كالذي�يطبع�على�لوحة�مفاتيح�بإصبعني�فقط.�لقد�كان�تعلمي�بطيًئا،�

ويداي�مل�تكونا�متعاونتني.

زارين�أحد�األصدقاء�األعزاء�يف�مزنيل،�ونظر�إىل�عزيف�بشفقة�تامة،�فضحك،�
وقال�يل�إنه�لن�يكون�بإمكاين�أن�أعزف�بيدي�أبًدا،�وقد�يكون�حمقًّا،�فلنتذكر�
أنين�كنت�أعزف�على�األكورديون�ومل�يكن�حيتاج�إال�ليد�واحدة�للعزف�على�
لوحته،�أما�األخرى�فتستخدم�لشفط�أو�دفع�اهلواء�بداخله،�بقي�هذا�التحدي�

يف�ذهين�يعصر�قليب:�»أنا�سأريك�من�ال�يقدر�على�العزف.”
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)باخ(،�فقد�كانت�بسيطة،�ولكنها�كانت� بالتدرب�على�مقطوعات� بدأت�
تفصل�يدي�اليمىن�عن�اليسرى�يف�العزف،�فكنت�أشعر�وكأن�كل�يد�حتتاج�
ملخ�خاص�هبا،�فجلست�على�البيانو�ساعات�متواصلة�من�الصباح�إىل�الليل،�
حىت�متكنت�من�األشياء�البسيطة�)لباخ(،�بعد�ذلك�انتقلت�ملا�هو�أقوى�منها�
وبني�احلني�واآلخر�أجد�نفسي�تنجرف�خلف�املوسيقار�)ريتشارد�كليدرمان(�

واملقطوعات�الناعمة�الرومانسية�احلديثة�)حديثة�يف�ذلك�الوقت�بالطبع(.

مع�الوقت�تطور�عزيف�فتمكنت�مما�كان�يتطلب�جهًدا�أكرب،�ولكين�دفعت�
مثن�التدريب�على�املوسيقا�لساعات�طويلة،�فيداي�كانتا�تتورمان�من�شدة�أمل�
املمارسة�الطويلة�على�مقطوعات�صعبة،�ومع�ذلك�فقد�كنت�أدهنهما�باملراهم�
العالجية،�مث�ألفهما�برباط�لياًل�قبل�النوم،�ويف�صباح�اليوم�التايل�أزيل�الرباط،�
مث�أعود�للعزف�مرة�أخرى،�وحىت�قبل�أن�أعطيهما�فرصة�للتحسن.�ويف�بعض�
الطرق� واألظافر�من�كثرة� اجللد� بني� تدمى� أصابعي� أطراف� األحيان�كانت�

السريع�على�املفاتيح�السوداء،�هكذا�كان�شغفي��باملوسيقا.

تطورت�قدريت�على�العزف�إىل�درجة�أنين�وصلت�إىل�عزف�مقطوعات�صعبة�
�،)La�Campanella(�»ا،�واحدة�من�تلك�كانت�معزوفة�»ال�كامبانيال جدًّ
للموسيقار�فرانز�ليزت�-�هي�يف�األصل�لباغانيين،�ولكن�فرانز�ليزت�حوهلا�من�
ا،�توجه�لتراها�على�يوتيوب�ستعرف� الكمان�إىل�البيانو،�إهنا�مقطوعة�صعبة�جدًّ
أعزفها�كلها،�ولكنها�كانت�كافية�لدعوة�صديقي� مدى�صعوبة�عزفها.�مل�

الذي�ضحك�مين�لريى�عزيف.

دعوته�إىل�مزنيل�ذات�يوم،�وأريته�عزيف�ملقطوعات�باخ،�فانبهر�أشد�االنبهار،�
واعترف� ركبتيه،� على� وقع� انبهاره� شدة� لتمثيل� وحلبه� الصدمة،� شدة� ومن�
بتفوقي�يف�العزف،�بداخل�نفسي�كانت�فكرة�ربح�الرهان�جتول�يف�خاطري،�
يطلع�عليه�أحد�سواي،�رهانا� لقد�رحبت�رهاًنا�من�طرف�واحد،�رهاًنا�مل�

كنت�ضامًنا�فوزي�فيه.
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ويف�يوم�من�األيام،�وبعد�تعلمي�حلصيلة�من�املوسيقا�الكالسيكية�والرومانسية،�
جذبين�أحد�األصدقاء�املحترمني�-�شاب�متدين�-�إىل�الدين�بأسلوب�جذاب�
ا،�وأدخله�يف�قليب�بطريقة�دخول�املوسيقا�إليه،�فاندجمت�متاًما�فيه.�وكالعادة،� جدًّ
حينما�يتدين�الشخص�يبدأ�بتغيري�أثاثه�الفكري�إىل�أثاث�خمتلف�متاًما�عما�تعود�
لت� عليه�طيلة�حياته،�فيأيت�املصمم�ليخربك�أن�كثرًيا�من�الديكورات�اليت�ُشكِّ
هبا�حياتك�ليست�يف�حملها�الصحيح،�البد�من�التخلص�من�بعضها،�وإدخال�
أثاث�آخر�بداًل�منه،�والبد�من�إعادة�تنظيم�باقي�الديكورات�لتكون�متناسبة�

مع�احلياة�الطيبة.

هنا�علمت�أن�أحد�هذه�الديكورات�الفكرية�اليت�البد�من�التخلص�منها�خارج�
عقلي�هي�املوسيقا...�املوسيقا�حرام،�وبالتتابع�فسيكون�العزف�حرام،�والبد�

يل�من�التخلص�من�قطعة�األثاث�الشيطانية:�البيانو.

توقفت�عن�العزف،�ولكن�مل�يزل�البيانو�الشيطاين�يف�مزنلنا،�فدعوت�جاري�
فأنزلناه�من� املزنل،� البيانو�خارج� إخراج� املساعدة�يف� إليه� الصديق،�وطلبت�
ا،�فلم�نستطع�أن�حنمله�دفعة�واحدة،�ولكن�القوة� السلم.�لقد�كان�ثقياًل�جدًّ
اإلميانية�يف�قليب�أمدتين�بطاقة�حتمل�الكرة�األرضية،�وهي�اليت�ساعدتين�يف�جره�
على�دفعات�من�الغرفة�إىل�السلم�مث�إىل�خارج�البيت،�مع�التوقف�بني�احلني�

واآلخر�ملسح�عرق�جبني�احلياة�الطيبة.

شارف�البيانو�على�هنايته�بعد�أن�أوصلناه�إىل�املمر�بني�مزنلنا�وبني�مزنل�اجلار،�
أخرجت�املطرقة�الكبرية�املخصصة�لإلطاحة�حبيطان�كونكريتية،�وأمسكت�هبا�
بقوة،�وأنزلتها�على�البيانو�األسود�الالمع�بضربة�شديدة�فإذا�به�يتصدع،�مث�
اهنلت�عليه�بضربة�تلو�األخرى،�حىت�انكسر�ذلك�اخلشب�اجلميل�حتت�ضغط�
اجلميلة� أحشاؤه� فبانت� مندفعة،� متدينة� شبابية� وبيد� املتتالية� املطرقة� ضربات�
كانت� األسالك� تلك� من� واحدة� كل� بالظهور،� متنوعة� أسالك� من� املكونة�
يف� سبًبا� كانت� املوسيقية� األسالك� تلك� معني،� موسيقي� تردد� عن� مسؤولة�

سعاديت�يوًما�ما،�مث�تعاسيت�بعد�تديين.
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مل�أنته�بعد،�فتلك�األسالك�البد�أن�ُتقطع،�كنت�أريد�أن�أضمن�عدم�عزف�
أحد�باستخدام�أي�جزء�من�البيانو،�وهكذا�حتول�البيانو�من�آلة�مجيلة�ممتعة،�

إىل�آلة�شيطانية،�بدأ�مجياًل،�وانتهى�بعد�تكسريه�قبيًحا.

مل�أعزف�البيانو�بعدها�ملدة��25عاًما.

مية �ملوحسيقا �أه
املوسيقا�جزء�ال�يتجزأ�من�حياة�البشر،�فهي�أشبه�باللغة�اليت�ال�حروف�لغوية�
وال�صور�مصورة�فيها،�بدأت�منذ�القدم�يف�تاريخ�البشرية،�وبقيت�معنا�إىل�
يومنا�هذا�بشكل�أو�بآخر،�ومع�تطور�ذوق�اإلنسان�باملوسيقا�تطورت�اآلالت�
لتغري�هي�بالتايل�املذاق�املوسيقي،�ازدهرت�املوسيقا�يف�العديد�من�دول�العامل،�
وأصبحت�رمًزا�هلا�ولتراثها،�وهي�اليت�تضفي�هوية�لكل�دولة،�وببحث�سريع�
ستجد�أن�لكل�دولة�موسيقا�وطنية�متثلها.�املوسيقا�يتأثر�هبا�الشخص�الواحد،�

وتتأثر�هلا�املجتمعات�ككل.

حب�املوسيقا�والتأثر�هبا�يبدأان�يف�الصغر،�األم�تنشد�لطفلها�لكي�ينام،�وحينما�
بتناغم� أشهر،�جنده�حيرك�جسده� عدة� بعد� احلركة� على� القدرة� لديه� تصبح�

معها،�وسنجده�يف�اجنذاب�عاطفي�هلا.�هكذا�يكون�الطفل�بفطرته.

املوسيقا�ينجذب�هلا�اجلميع،�ويستمع�هلا�الغالبية�العظمى�من�الناس�بشكل�أو�
أو� الطرب� أو� التلذذ� أو� االستمتاع� أجل� االستماع�من� يكون� أحياًنا� بآخر،�
اهلدوء،�وأحياًنا�يكون�االستماع�من�أجل�العالج،�يف�كل�احلاالت�تنجرف�

العواطف�مع�املوسيقا.�

عن� تامة� باستقاللية� يكونان� ومساعها� فعزفها� مستقلة،� املوسيقا� تكون� قد�
أي�موضوع�آخر،�أي�أن�تكون�املوسيقا�حبد�ذاهتا�هي�املوضوع،�وقد�تأيت�
كمكمل�للصورة�أو�الصوت،�فمثاًل�تعتمد�الربامج�اإلذاعية�والتلفزيونية�على�
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املوسيقا�كمؤثر�صويت�يدعم�الفكرة،�كل�ذلك�هبدف�حتريك�املشاعر،�فبتأثري�
املوسيقا�جتد�نفسك�منجرفا�إىل�احلزن�أو�السعادة�أو�الغرابة�أو�احلذر�أو�اخلوف�
أو�الغضب�أو�الكراهية،�وهكذا.�املوسيقا�هلا�ذلك�التأثري�على�عواطف�الناس،�

والدراسات�واحدة�تلو�األخرى�تدل�على�ذلك.

قلة�قليلة�من�البشر�حترم�املوسيقا،�لكن�حىت�الذين�حيرمونه،�ال�حيرمون�كل�
أنواعه،�فحىت�إن�وصل�حترميه�إىل�أقصى�حدوده�سنجد�أنه�ال�يطال�املوسيقا�
الكالسيكية،�أو�املوسيقا�التصويرية،�أو�األناشيد،�أو�النعي�بصوت�موسيقي�

عذب،�ولكن�بشرط�أن�تكون�الكلمات�املنطوقة�مقبولة�لدى�امُلحرِّم.

يعيد� أنه� املوسيقا�مهمة�يف�حياة�اإلنسان�إىل�درجة� الذي�جيعل� نتساءل،�ما�
تعريفها�بأي�طريقة�حىت�يتمكن�من�االستماع�هلا�حىت�بعد�حترميها؟�وما�السبب�
الذي�ميكن�الناس�-�حىت�يف�أقصى�حدود�التحرمي�–�من�إجياد�خمرج�لتأديتها�

أو�مساعها؟�هل�هناك�سبب�علمي�لذلك؟

)البوزتروين(� باإلصدار� املقطعي� التصوير� جهاز� باستخدام� العلماء� كشف�
للعديد� باإلضافة� أنه� �)Positron� Emission� Tomography(
النطاقي� اجلهاز� فإن� املوسيقا� مساع� أثناء� يف� املخ� يف� تشتعل� اليت� املناطق� من�
)Limbic�System(�و)البارا�ليمبك(�)Paralimbic(�يشتعالن،�حيث�
املنطقة� هي� عام� وبشكل� والبهجة،� بالسعادة� الشعور� املناطق�يف� هذه� ترتبط�
على� املرور� غري� من� اإلفرازات.� حيث� من� واملكافأة� العاطفة� عن� املسؤولة�
اليت�نشرت�يف� العلمية� الورقة� أن� إال� املناطق� املتأثرة�يف�هذه� املناطق� تفصيل�
�)Proceedings�Of�National�Academy�of� Sciences(
تدل�على�أن�مساع�املوسيقا�يفرز�مادة�)الدوبامني(�)Dopamine(،�وهي�
ذاهتا�اليت�تفرز�)الدوبامني(�حينما�نأكل�أكاًل�طيًبا�لذلك�فإن�اإلنسان�الذي�
لألكل� يعود� كمن� فهو� أخرى،� مرة� هلا� ليستمع� ويعود� للموسيقا،� يستمع�
الطيب،�فاألكل�الطيب�بالتأكيد�هو�شيء�يتمىن�اإلنسان�العودة�لتذوقه�مرة�

تلو�األخرى.
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ت تاأثري موحسيقا موج�ر
نشرت�مقالة�علمية�سنة��1993يف�جملة�نيتشر�)Nature(�املرموقة�عن�تأثري�
موزارت�على�ذكاء�الناس،�فسارعت�وكاالت�األخبار�بنشر�اخلرب�الذي�يدعي�
أن�استماع�األطفال�ملوسيقا�موزارت�يزيد�من�ذكائهم،�وتردد�صدى�هذه�
األخبار�بني�خمتلف�أنواع�وكاالت�األخبار�ابتداء�من�جريدة�نيويورك�تاميز�سنة�
�1994وانتهاء�بالعامل�بأسره�بعد�ذلك�)ورمبا�مسعت�مثل�هذه�األخبار�سابًقا(.

بعد�انتشارها�تلقفتها�شركات�املوسيقا�مباشرة،�وبدأت�بإنتاج�خمتلف�أنواع�
أقراص�الليزر�»سي�دي«�بتسجيالت�ملوسيقا�موزارت،�وسوقت�هلا�حبماس�
�The�Mozart(�»أتت�كلها�حتت�عنوان�»تأثري�موزارت غري�مسبوق،�
�”Mozart�Effect�The“تبحث�عن� أن� بنفسك� Effect(.�جرب�
ا�هائال�من� يف�شركة�أماوزن�على�الشبكة�املعلوماتية)اإلنترنت(،�وسترى�كمًّ

التسجيالت�املوسيقية.�ستجد�على�سبيل�املثال:�

1� تأثري�موسيقا�موزارت:�قوِّ�العقل..
2� تأثري�موزارت:�الوصول�لطاقة�املوسيقا�لعالج�اجلسم،�وتقوية�العقل..
3� تأثري�موزارت:�موسيقا�لألطفال..
4� تأثري�موزارت:�موسيقا�لألطفال�من�اللعب�إىل�النوم..
5� تأثري�موزارت�لألطفال:�إيقاظ�عقل�طفلك،�وصحته�وإبداعه�مع�املوسيقا..

آالف�التسجيالت�والكتب�كتبت�حول�املوضوع�بسبب�هذه�الدراسة.

هل�هناك�شيء�امسه�تأثري�موزارت؟�اإلجابة�وبكل�تأكيد:�ال،�ليس�هناك�أي�
تأثري�من�هذا�النوع�هنائيا،�بل�إن�الدراسة�مل�تتعرض�لتأثري�موزارت�على�عقول�
األطفال،�ومل�تذكر�أهنا�ترفع�من�مستوى�ذكائهم،�وال�إبداعاهتم،�وال�شيء�من�
هذا،�بل�كانت�عن�التأثري�املؤقت�لسماع�موسيقا�موزارت�على�رفع�مستوى�
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.)IQ(ذكاء�الشخص�يف�اختبارات�آي�كيو�

الناس،� بتشغيل�موسيقا�ملدة��10دقائق�ملجموعة�من� اختباًرا� العلماء� أجرى�
و�10دقائق�من�األشرطة�اهلادئة�غري�املوسيقية�آلخرين،�و�10دقائق�من�اهلدوء�
الكامل�ملجموعة�ثالثة،�والحظ�العلماء�أن�قدرات�األشخاص�الذين�استمعوا�
ملوسيقا�موزارت�كانت�أعلى�من�املجموعتني�األخريني،�وحبساب�عدد�النقاط�
اليت�حصلوا�عليها�يف�االختبار�تفوقت�جمموعة�مستمعي�موسيقا�موزارت�يف�
االختبارات� التحسن�يف� نقاط�عن�غريهم.�وهذا� بقدر��9 اختبار�اآلي�كيو�
املكانية�)Spatial(�فقط،�ومل�يدم�التحسن�أكثر�من�10-�15دقيقة.�هذه�

كانت�الدراسة�عموًما.

الفارق�الكبري�بني�نتائج�الدراسة�وما�ادعته�األخبار؟�إن�الذي� إذن،�ما�هذا�
التأثري� من� كثرًيا� أبعد� هو� ما� إىل� البحث� ضخمت� األخبار� أن� هو� حدث�

احلقيقي،�فاستفادت�منه�شركات�إنتاج�املوسيقا.

وكذلك�انتشر�اصطالح�»تأثري�موزارت«�بعد�أن�ُنشر�كتاب�بعنوان:�»تأثري�
موزرات«�يف�سنة�1997.�وبالغ�الكاتب�يف�تأثري�موسيقا�موزارت�كثرًيا،�ومل�
تكن�لديه�أدلة�إلثبات�ادعاءاته،�بل�إن�كثرًيا�من�األحباث�اليت�أتت�مباشرة�بعد�
انتشار�دراسة�النتيشر�كانت�بني�تأكيد�ونفي�لصحة�مزاعم�الدراسة�األصلية.�
ولكن�أكثر�الذي�يعرفون�بتأثري�موزارت�ال�يعلمون�بالنتائج�األحدث�املعارضة�

له،�وذلك�ألن�األخبار�مل�تنشرها.

ي م ن تيد �لتعهي ى �ملخ م ف عه تاأثري �لعز
إذن�تأثري�املوسيقا�من�حيث�السماع�ال�يتجاوز�االستمتاع�هبا�وإفراز�)الدوبامني(�
يف�املخ،�ولكن�هناك�تأثري�آخر�اكتشفه�العلماء،�فبداًل�من�ان�يكون�للسماع�
تأثريات� للعزف� إن� احلقيقي.�حيث� املؤثر� هو� موسيقية� آلة� فإن�عزف� تأثري�
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عميقة�يف�املخ،�وتأثريات�كبرية�على�ذكاء�الشخص،�وعلى�ذاكرته،�وعلى�
توقيته،�وعلى�خفة�حركة�يده،�وأمور�أخرى�كلها�تتجاوز�التأثري�البسيط�اليت�
دلت�عليه�دراسة�مساع�موسيقا�موزارت،�لتبقى�هذه�التأثريات�مع�الشخص�

مدى�احلياة،�وحىت�سن�الشيخوخة.

هناك�فيديو�من�تيد�التعليمي�على�اليوتيوب�وهو�يسرد�سرًدا�مفصاًل�عن�تأثري�
عزف�املوسيقا�على�املخ،�وقد�ترمجتها�بالكامل،�وهذا�هو�نصها:

نارية�يف� ألعاٌب� تنطلق� املوسيقية� آالهتم� العازفون� ميسك� كلما� أنه� تعلم� هل�
حينما� ومركزون� هادئون� وكأهنم� اخلارجي� مظهرهم� يف� سيبدون� أدمغتهم؟�
يقرؤون�املوسيقا�ويقومون�بالتدريب�املطلوب،�ولكن�ستجد�أن�هناك�حفلة�

يف�أدمغتهم.

كيف�نعلم�ذلك؟

يف�العقد�املاضي�تقدم�العلماء�يف�معرفتهم�لكيفية�عمل�املخ�عن�طريق�مراقبته�يف��
الوقت-�نفسه�الذي�تنطلق�فيه�النشاطات-،�وذلك�عن�طريق�أجهزة�اإلف�إم�
آر�آي��fMRIالرنني�املغناطيسي�الوظيفي،�وكذلك�عن�طريق�ماسح�يب�إي�

يت�)PET�Scanner(�وهو�تصوير�مقطعي�باإلصدار�البوزيتروين.

واحدة� كل� أن� العلماء� جيد� األجهزة� هبذه� األشخاص� أدمغة� ُتمسح� حينما�
من�الوظائف�اليت�يقوم�هبا�الشخص�-�مثل�حل�الرياضيات�أو�القراءة�-�هلا�
أماكن�حمددة�يف�املخ،�إذ�يتكون�هلا�نشاط�هناك،�ولكن�حينما�َأْسمع�العلماء�
أماكن� إن� حيث� رؤوسهم،� تنطلق�يف� نارية� ألعاًبا� رأوا� للمتطوعني� املوسيقا�
خمتلفة�اشتعلت�يف�املخ�يف�الوقت�نفسه،�وذلك�حينما�كانوا�يعاجلون�املوسيقا؛�
فقد�قسموا�الصوت�املوسيقي�إىل�حلن�وإيقاع�لفهمه،�مث�دجموا�التقسيمات�مع�
بعضها�لتصبح�جتربة�شخصية�موحدة،�وكل�هذا�حيدث�يف�جزء�من�الثانية�بني�

أن�نسمع�املوسيقا�وأن�نبدأ�بالنقر�بأرجلنا.
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العلماء�أدمغة�عازيف�املوسيقا�باملقارنة�مع�املستمعني�هلا،� ولكن�حينما�درس�
حتولت�اإلشارات�يف�املخ�من�ألعاب�نارية�إىل�يوبيل،�وتبني�أنه�حينما�نستمع�
للموسيقا�يثار�املخ�بنشاطات�كبرية،�ولكن�عزف�املوسيقا�جيعل�املخ�وكأنه�
يقوم�برياضة�متكاملة،�الحظ�علماء�األعصاب�أن�أماكن�متعددة�منه�اشتعلت،�

ا. فقد�عاجل�املخ�عدة�معلومات�تزامنيًّا�بطريقة�معقدة�وبتسلسل�سريع�جدًّ

تزال� املجال�ال� البحوث�يف�هذا� املخ؟� املوسيقا�تشعل� الذي�جيعل� ما� ولكن�
فالعزف� املوضوع.� لديهم�فكرة�جيدة�عن� ابتدائية،�ولكن�علماء�األعصاب�
مبنطقة� يرتبط� فيما� وخصوصا� واحد،� وقت� يف� املخ� يف� منطقة� كل� ُيشغل�
اإلبصار�والسمع�واحلركة،�وكما�يف�الرياضة،�فإن�التدريب�املنضبط�واملنظم�

يقوي�وظائف�املخ،�مما�يساهم�يف�استخدام�هذه�القوة�لنشاطات�أخرى.

الفرق�الرئيس�بني�مساع�املوسيقا�وعزفها�أن�العزف�يتطلب�وظائف�حركية�
اللغوية� القدرات� بني� ما� يدمج� العزف� فيها،� املخ� جانبا� يتحكم� إذ� دقيقة،�
األمين� الفص� وكذلك� األيسر،� الفص� فيها� يشارك� اليت� الدقيقة� والرياضية�
املسؤول�عن�اإلبداع،�ولذلك�تزيد�املوسيقا�من�حجم�ونشاط�املخ،�وخصوًصا�
يف�منطقة�اجلسم�الثفين�)Corpus�Callosum(،�وهو�اجلسر�املوصل�بني�
الفصني؛�حيث�يسمح�مبرور�اإلشارات�عربه�بسرعة�ومن�خالل�طرائق�متنوعة،�
وهذا�قد�يسمح�للموسيقيني�أن�حيّلوا�معضالت�بطرائق�أكثر�كفاءة�وإبداًعا�

سواء�أكانت�يف�مؤسسات�أكادميية�أم�اجتماعية.

العاطفي� املحتوى� وفهم� صياغة� على� تشتمل� أيضا� املوسيقا� صناعة� وألن�
واملعلومايت،�فإن�املوسيقيني�عادة�ما�تكون�لديهم�قدرات�وظيفية�تنفيذية�عالية،�
وهي�تشتمل�على�التخطيط�وتكوين�اإلستراتيجيات�ومالحظة�التفاصيل،�مبا�
يف�ذلك�قدرهتم�على�معاجلة�اجلوانب�اإلدراكية�والعاطفية�يف�الوقت�نفسه.

وقدرة�العزف�أيضا�تؤثر�على�كيفية�عمل�الذاكرة،�حيث�تظهر�للموسيقيني�
كفاءة�حمسنة�يف�الذاكرة�من�تكوينها�وختزينها�واسترجاعها�بسرعة�وبكفاءة�



69

أكرب،�الدراسات�بّينت�أن�املوسيقيني�يبدون�وكأهنم�يستخدمون�خمهم�بروابطه�
الكثرية�إلعطاء�كل�ذاكرة�أكثر�من�وسم�)بطاقة�أو�شعار(،�مثل�وسم�مفاهيمي�

وعاطفي�وصويت�وسياقي،�كما�يف�أداة�حبث�إنترنتية.

كيف�نعرف�أن�هذه�االمتيازات�خاصة�فقط�باملوسيقا�دون�الرياضة�أو�الرسم�
الذين�يتوجهون�للموسيقا�هم�باألساس�أذكياء،�لقد� مثاًل؟�أو�قد�يكون�أن�
درس�علماء�األعصاب�هذه�املسائل،�ووجدوا�–�إىل�هذا�الوقت�–�أن�اجلانب�
الفين�واجلمايل�لتعلم�آلة�موسيقية�خمتلفة�عن�أي�نشاط�آخر�ُبِحث�-�مبا�يف�

ذلك�الفنون�األخرى.

أجريت�عدة�دراسات�عشوائية�ملتطوعني�كانوا�باملستوى�الوظيفي�نفسه�للمخ�
حينما�بدؤوا،�فتبني�أن�الذين�ُعرِّضوا�لتعلم�آلة�موسيقية�حتسنوا�يف�عدة�جوانب�

يف�أدمغتهم�باملقارنة�مع�آخرين�[مل�ُيعرضوا�لتعلم�املوسيقا].

هذه�الدراسات�احلديثة�اليت�تبني�الفوائد�الدماغية�للعزف�حسنت�من�فهمنا�
للوظائف�العقلية،�وكشفت�النغمات�الداخلية�والتفاعالت�املعقدة�اليت�ُتكوِّن�

األوركيسترا�اهلائلة�للمخ.

حىت�أتأكد�من�صحة�مزاعم�ما�ورد�يف�هذه�اللقطة�الرسومية�من�تيد�حبثت�
عن�األوراق�العلمية�اليت�تؤكد�عليها،�وتبني�أهنا�صحيحة�بال�أدىن�شك.�فعلى�

سبيل�املثال:

� دراسة�ُنشرت�يف�جملة�النيتشر�تقول�إن�هناك�أجزاء�من�مخ�عازيف�	
املوسيقا�أكرب�من�تلك�املوجودة�يف�أدمغة�غري�العازفني،�وهذه�املنطقة�
�،)Left�Planum�Temporal�Region(يطلق�عليها�اسم�
قبل� املوسيقي� التدريب� يتلقون� الذين� األطفال� أن� الدراسة� وبينت�
لديهم� ليس� الذين� أولئك� أفضل�من� لفظية� لديهم�ذاكرة� سن��12
تدريب،�وذلك�بقدر�%�16)وهذا�فارق�كبري(.�وُتبني�الدراسة�أن�
هذه�اخلاصية�تبقى�معهم�مدى�احلياة.�خلصت�بتقدمي�نصيحة�لتعليم�
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األطفال�املوسيقا1.

� 	�Journal� of األعصاب� علم� جملة� يف� نشرت� دراســة�
Neuroscience((�تبني�أن�األطفال�الذين�يتعلمون�املوسيقا�ملدة�
�15شهرا�يف�الصغر�ُتظهر�أدمغتهم�تغريات�هيكلية،�وذلك�يعطيهم�
التميز�يف�قدراهتم�احلركية�يف�أصابعهم،�وأن�هذه�التغريات�اليت�حتدث�
يف�املخ�ختتلف�متاما�عن�التغريات�اليت�حتدث�يف�أدمغة�األطفال�الذين�

ال�يتعلمون�املوسيقا2.

� ورقة�أخرى�نشرت�يف�جملة�النيتشر�تقول�إن�املادة�البيضاء�يف�املخ�	
البدء� البيانو،�ولكن�البد�من� العزف�على� تزداد�إن�تعلم�الشخص�
البيضاء�هي�املكون�األساسي� املادة� الصغر�حىت�تظهر�فوائدها،� يف�
مكان� من� اإلشارات� تنقل� اليت� وهي� املركزي،� العصيب� للجهاز�
�Corpus( النفثي� اجلسم� يتكون� املثال:� سبيل� فعلى� آخر.� إىل�
Callosum(�الذي�يربط�بني�فصي�املخ�من�املادة�البيضاء،�وهو�

الذي�يعمل�على�اتصال�طريف�املخ3.�

� 	�The� Journal� of( األعصاب� علم� جملة� يف� دراسة�
املناطق� يف� املوجودة� الداكنة� املادة� أن� تبني� �)Neuroscience
على� مترنوا� الذين� للموسيقيني� املخ� يف� واملرئية� والسمعية� احلركية�
األدوات�ذوات�املفاتيح�)مثل�البيانو(�أكثر�من�أولئك�الذين�ليسوا�
موسيقيني،�وكلما�كان�املوسيقار�أكثر�خربة�يف�املوسيقا�زادت�هذه�

املادة�بداخل�الدماغ4.

ليس�ذلك�فحسب،�بل�إن�كثرًيا�من�الدراسات�تبني�أن�املوسيقا�تتسبب�يف�
تطوير�املخ،�أي�أن�العلماء�حرصوا�كثرًيا�على�كشف�العالقة�السببية�لزيادة�
1��http://www.nature.com/nature/journal/v396/n6707/abs/396128a0.html
2��http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996392
3��http://www.nature.com/neuro/journal/v8/n9/abs/nn1516.htm
4��http://www.jneurosci.org/content/239240/27/.short
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منو�املخ،�وبينوا�أن�تعلم�العزف�سبب�ذلك،�أي�أن�الزيادة�يف�النمو�ليست�
جمرد�تزامن�مع�العزف،�وبعبارة�أخرى،�حرص�العلماء�على�أن�يتأكدوا�أال�
تكون�العالقة�عكسية،�فيكون�الشخص�ذكي�يف�األصل،�ولذلك�يتعلم�عزف�

املوسيقا،�حتققوا�من�أن�املوسيقا�هي�اليت�جتعل�املتعلم�أذكى.

غة ف �ملوحسيقا و�له عز
تبني�التجارب�العلمية�-�وبال�أدىن�شك�-�أن�القدرات�اللغوية�تتحسن�لدى�
األصوات� ومتييز� على�مساع� بقدرهتم� يتعلق� فيما� املوسيقا،�وخصوًصا� عازيف�
التشويش� يصدر� أن� املمكن� فمن� اخللفية،� تشويش�يف� والكلمات�يف�وجود�
يف�خلفية�الصف�الذي�جيلس�فيه�األطفال،�وهذا�ما�حيدث�دائًما�يف�املراحل�
باألحاديث� تكون�مشوشة� ما� غالًبا� الطفل،�حيث� حياة� األوىل�يف� الدراسية�
القدرة�األكثر� لديهم� املوسيقا� الذين�تدربوا�على� أولئك� املتداخل،� والصراخ�
متيًُّزا�يف�فرز�املعلومات�عن�اخللفية�املزعجة،�وهذه�القدرة�تؤثر�مباشرة�على�

تلقيهم�للمعلومات�املراد�تعلمهم�إياها.

لقد�شاهدت�حماضرة�للعاملة�الدكتورة�نينا�كراوس�)Nina�Krauss(،�وهي�
عاملة�يف�علم�األعصاب،�وقد�كتبت�مقاالت�كثرية�عن�عالقة�املوسيقا�باملخ،�
بيانية� لقد�عرضت�رمسات� الطويل،� املدى� اإلنسان�على� وتأثريها�على�حياة�
إلشارات�املخ�وهو�حياول�فرز�األصوات�ومتييزها�عن�خلفية�هادئة�وأخرى�
مشوشة،�وضحت�الرمسات�البيانية�تساوي�قدرات�املستمعني�يف�فرز�األصوات�
يف�اخللفية�اهلادئة،�ولكن�حينما�يكون�هناك�تشويش�فإن�اإلشارات�اليت�تصدر�
يف�املخ�للذين�يعزفون�املوسيقا�ال�تتغري�يف�التقاط�الصوت،�أي�أهنا�متيزه�بنفس�
تتغري� بينما� يستمع�يف�خلفية�هادئة،� الشخص� لو�كان� الوضوح�كما� درجة�
وليست� نقاء،� أقل� إهنا� حيث� املوسيقا،� يعزفون� ال� الذين� عند� املخ� إشارات�
كتلك�اليت�سجلت�يف�أثناء�االستماع�يف�خلفية�هادئة.�هذا�يعين�أن�كفاءة�مخ�

املوسيقار�أعلى�يف�متييز�األصوات�عن�اآلخرين.
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وتبني�الدراسات�أيًضا�أنه�كلما�كانت�ساعات�التمرين�أكرب�فإن�قدرة�التمييز�
تزداد�لدى�الشخص.�وأن�هذه�اخلاصية�تبقى�مع�العازفني�إىل�الكرب،�حىت�إذا�
ما�ضعفت�قدرة�األذن�على�التقاط�األصوات�املختلفة�ستبقى�كفاءة�التقاطهم�
وفهمهم�األصوات�عالية.�بل�حىت�إن�توقيت�إشارات�خالياهم�العصبية�تكون�
أفضل�من�غري�املحترفني،�فأداؤها�ال�يقارن�مع�كبار�السن�غري�العازفني،�بل�مع�
فئة�الشباب.�املوسيقا�سبب�من�أسباب�املحافظة�على�جوانب�هامة�يف�املخ،�
وخصوًصا�تلك�اليت�هلا�عالقة�بالسمع،�وبالتايل�فهي�تؤثر�على�قدرة�الشخص�

على�التواصل�االجتماعي�مع�اآلخرين.

الوظيفية؛�وهي� السمعية� الذاكرة� املوسيقية�حتسن�من� التمارين� فإن� وكذلك�
قدرة�اإلنسان�على�تذكر�ما�مسعه�بعد�حلظات،�إن�احتاج�إلعادة�تكراره�كما�
مسعه�بالضبط�أو�باختالف،�فحينما�يتعلم�الشخص�عزف�املوسيقا�فهو�يستمع�
هلا�أوال،�مث�حياول�أن�يقلدها�بعزفه�على�آلة،�فيحاول�املخ�حفظ�ما�مسعه�حىت�
وبعد� مرة،� تلو� مرة� التمارين� هذه� تكرار� مع� بعزفه،� ذلك� يقلد� أن� يستطيع�
املمارسة�ستصبح�هذه�اإلمكانية�جزًءا�من�قدرات�العازف،�ومتتد�هذه�القدرة�

لتشتمل�على�اللغة.�

على� تدريبه� ويتم� النغم،� ومتييز� املوسيقا� عزف� على� املخ� يتعود� حينما� إذن،�
حفظها،�مث�يأيت�صاحب�هذا�املخ�للحديث�مع�شخص�آخر�يف�جو�مشوش،�
فإنه�سيتمكن�من�التقاط�صوته�هو�فقط�من�اخللفية�بنقاوة�أكرب،�وسيستطيع�

أيضا�أن�يتذكر�احلديث�تذّكًرا�أفضل.

اإليقاع� متابعة� يستطيعون� الذين� األطفال� أن� بينت� متعددة� أخرى� دراسات�
إىل� ُطلب� جتربة،� ففي� أفضل،� قراءة� للقراءة� أكرب� استعداد� لديهم� املوسيقي�
جمموعة�أطفال�أن�يقرعوا�الطبل�وهم�يتسمعون�إليقاع�طبل�آخر،�مث�فرقوا�
أن� أكرب�عن�غريهم،�ولوحظ� بدقة� اإليقاع� اتباع� الذين�متكنوا�من� األطفال�
األطفال�القادرين�على�اتباع�اإليقاع�زمنيًّا�كانت�استعداداهتم�للقراءة�أفضل،�
وأن�ذاكرهتم�السمعية�قصرية�املدى�أفضل�أيًضا،�وكذلك�فإن�قدراهتم�على�
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التسمية�كانت�أيًضا�أفضل.�واكتشف�أن�قدرة�اتباع�اإليقاع�حتسن�من�مهارة�
الطفل�يف�القراءة،�وبالتايل�فإن�مستواه�يف�الدراسة�يصبح�أفضل.

يف� حصرهتا� وقد� متعلمها،� على� للموسيقا� خمتلفة� تأثريات� هي� هذه� كانت�
أفضلها،�ولو�أردت�أن�أذكر�مجيع�األحباث�اليت�قرأهتا�ألفردت�كتاًبا�كاماًل�
لتأثرياهتا�اإلجيابية.�وليكن�يف�اعتبار�القارئ�أنه�ليس�هناك�أي�جمال�لرد�هذه�
سيكولوجية� تكن� مل� فالدراسات� موضوعية،� غري� أهنا� باالدعاء� الدراسات�

خارجية�حبتة،�بل�أقيم�معظمها�على�املخ�مباشرة�ملعرفة�مدى�تأثره.

�ملوحسيقا يف �لعالج
مل�يبدأ�العالج�باملوسيقا�حىت�سنة�1944،�وذلك�يف�جامعة�ميتشيغان�ستيت،�
الذين� اجلرحى� اجلنود� آالم� من� ختفف� كانت� املوسيقا� أن� ُاكتشف� حيث�
شاركوا�يف�احلرب�العاملية،�بل�كانت�حتسن�من�أحواهلم�العقلية�أيًضا،�وحىت�
بعد�هذه�البداية�يف�استخدام�املوسيقا�للعالج�مل�ُتفهم�قوة�تأثريها�العالجي�إال�

بعد�ربع�قرن�بعد�ذلك.

�- �)Oliver� Sacks( ساكس� أوليفر� الراحل� األعصاب� دكتور� يذكر�
أوليفر�ساكس�اشتهر�بكتابه�»الرجل�الذي�َحِسب�أن�زوجته�قبعة«،�الذي�
حيتوي�على�قصص�حقيقية�ملرضى�الدماغ�–�يذكر�يف�كتابه�»حب�املوسيقا”�
)Musicophilia(�أنه�صحيح�أن�املوسيقا�بإمكاهنا�أن�هتدئنا،�أو�حتركنا،�
أو�تطمئننا،�أو�جتعلنا�ننفعل،�أو�حىت�تنظمنا�يف�العمل�أو�اللعب،�ولكن�قوهتا�
تتجلى�يف�العالج�باخلصوص،�فللموسيقا�قوة�كامنة�للتفاعل�مع�أمراض�عصبية�
أو� اللغة� فقدان� أو� �،)Dementia( اخلرف� أو� اآللزهامير،� مثل:� متعددة،�
احلركة�)املتعلقة�باألعصاب(،�أو�فقدان�الذاكرة�)Amnesia(،�أو�التوحد،�
للموسيقا� تستجيب� أن� بإمكاهنا� أخرى� وأمراض� هذه� كل� الباركنسون،� أو�

)وأحيانا�ال�تستجيب�بعض�هذه�األمراض�لغري�املوسيقا(.
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مثل� والذي� �،)Awakening( »إفاقة«� الشهري� الفلم� شاهدت� تكون� قد�
يستطيع� ال� الذي� املريض� دينريوا� وروبرت� الطبيب،� دور� وليامز� روبن� فيه�
ملتوية� ويده� املعاقني� كرسي� على� جيلس� كان� هنائي،� شبه� بشكل� احلركة�
�Encephalitis اسم� عليها� يطلق� احلالة� هذه� تتغري،� ال� وجهه� وعالمات�
�Lethargica)من�أولئك�املرضى�من�يتجمد�يف�مكانه�وهو�واقف�ساعات�
طويلة(.�اكتشف�الطبيب�يف�هذا�الفلم�أن�إعطاء�جرعات�عالية�من�عقار�إل-
دوبا�)L-Dopa(�ُيخرج�املريض�من�حالة�التوقف�إىل�احلركة�مرة�أخرى.�

قصة�الفلم�حقيقية،�وقد�جرت�أحداثها�مع�الطبيب�أوليفار�ساكس،�وقد�ألف�
كتاًبا�يف�املوضوع�حيتوي�على�قصص�أولئك�املرضى،�وكان�الكتاب�بنفس�

اسم�الفلم�»إفاقة«.�

يعود�أوليفر�ساكس�ليذكر�يف�كتابه�»حب�املوسيقا”�أنه�اكتشف�يف�تلك�
بشدة،� باملوسيقا� يتأثرون� الالحركي� الباركنسون� مبرض� املصابني� أن� األيام�
ال� أهنم� جتد� اإليقاع،� مع� برشاقة� ويتحركون� التجمد،� من� خيرجون� وكانوا�
يستطيعون�املشي�بأنفسهم،�ولكنهم�يرقصون�مبجرد�مساع�املوسيقا،�وكذلك�
ال�يستطيعون�أن�يتفوهوا�بكلمة�واحدة،�ولكن�إن�مسعوا�موسيقا�ألغنية�متكنوا�
من�غنائها.�لقد�ساعدهتم�املوسيقا�على�احلركة�والنطق�بطريقة�متناغمة�كانت�

تنقصهم.

حينما�تنظر�إىل�مرضى�الباركنسون�ستجدهم�يتذبذبون�ويرتعشون،�يصعب�
على�بعضهم�حىت�املسك�بشيء�أو�رمبا�حىت�املشي،�ليست�لديهم�القدرة�على�
للحركة� نواياهم� بني� فالعالقة� يتجمدون،� جتدهم� لذا� عفويا،� احلركة� ابتداء�
انسيابية� على� يؤثر�حىت� )الباركينسون� متناسبة� غري� املخ� احلركة�يف� وأجهزة�
أمام� تتالشى� املتذبذبة� احلركة� هذه� للحركة(،� باإلضافة� والشعور� اإلدراك�
من� املوسيقا� تكون� أن� جيب� أي� املريض،� ذوق� حبسب� الصحيحة� املوسيقا�
النوع�الذي�يفضله�أو�حيبه�املريض،�وجيب�أن�يكون�بإيقاع�معني�حبيث�يتمكن�

املريض�من�مسايرته.�
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أما�مرض�الزهامير�فيبدأ�تدرجيًيا�بفقدان�الذاكرة�إىل�أن�ميسح�كثرًيا�منها،�مث�
ينتقل�إىل�مسح�اللغة�وقدرة�الشخص�على�احلكم�والتخطيط،�حىت�يصل�يف�
النهاية�إىل�فقدان�بعض�إدراك�ذاته،�عندها�يصبح�يف�حالة�خرف،�لكن�املريض�
ال�يفقد�كل�شيء،�فهناك�ما�يبقى�معه�يف�ذاكرته،�ومن�هذه�األشياء�املوسيقا�
رغم�غياب�إدراكه�بنفسه.�فيمكن�إحياء�املريض�الذي�فقد�عقله�ونفسه�هبا،�
وميكن�إظهار�عواطفه�ومشاعره�اجلميلة�هبا�أيًضا،�املوسيقا�تصل�إىل�أماكن�يف�

العقل�ال�يصل�إليها�أي�شيء�آخر.

مرضى� لعالج� استخدامها� عن� خيتلف� اخلرف� مرضى� مع� املوسيقا� استخدام�
الباركنسون،�فهي�تتفاعل�مع�العواطف�واإلدراك�واألفكار�يف�ذهن�املريض�
وترجعها�هلم�مؤقتا،�ليس�اهلدف�منها�العالج�الدائم،�ولكنها�تساهم�يف�إعطاء�
املريض�فرصة�لتنظيم�ذهنه�املبعثر،�وتعيد�بعض�التركيز�واهلدوء�إىل�حياته�اليت�

تسكنها�النرفزة�والغضب�أو�الفراغ�أو�احلزن.

وقد�يكون�للموسيقا�أثر�ال�ميكن�مقارنته�بتأثري�أي�دواء�كما�يقول�الدكتور�
أوليفر�ساكس.�حىت�الفيلسوف�فردريك�نيتشه�–�فيلسوف�وموسيقار�-�ألف�
مقطوعات�مجيلة�بعد�أن�مرض�باخلرف،�يعتقد�أنه�كان�مصاًبا�بالسرطان�يف�
املخ�فأصبح�خمتاًل�عقليًّا،�بعد�أن�كان�عظيًما�يف�فلسفته�فقد�ذلك�كله،�ولكن�

خمه�أبقى�على�قدرته�يف�ارجتال�املوسيقا�وعزفها.

يبحث� أن� يريد� ومن� العالجي،� املوسيقا� لتأثري� آخرين� جانبني� كانا� هذان�
قدرة� يف� تبحث� اليت� العلمية� األوراق� من� أطناًنا� سيجد� أكثر� املوضوع� يف�
املوسيقا�يف�ختفيف�التوتر،�وتأثريها�على�املرضى�الذين�يعاجلون�بالكيموثرييب�
الذي�يتسبب�بغثياهنم،�وإعادة�تأهيل�الذين�أصيبوا�بصدمة�يف�الرأس�لتخفيف�
آالمهم،�وتأثريها�على�املصابني�مبرض�الفصام�)Schizophrenia(،�وعلى�
مرضى�االكتئاب�النفسي،�وعلى�نفسية�الشخص�الذي�أجريت�له�عملية�قلب،�
الذين�تعرضوا�إلصابات� بالنفس،�وكذلك�تأثريها�على�األطفال� الثقة� وعلى�
وجروح�بالغة،�وأثرها�يف�حتسني�سرعة�التخاطب�عند�املراهقني�الذين�أصيبوا�
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من� العديد� فسيجد� يبحث� من� وهكذا،� الرياضة،� يف� وأثرها� أدمغتهم،� يف�
األوراق�العلمية�اليت�حتتوي�على�دراسات�ال�حصر�هلا�عن�املوسيقا.

�ملوحسيقا يف �لتاريخ
فاألدلة� البشرية،� تاريخ� يف� القدم� منذ� بدأت� املوسيقا� أن� البداية� يف� ذكرت�
يف� متعددة� مزامري� العلماء� اكتشف� حيث� ذلك،� على� تدل� األركيولوجية�
كهف�يف�جنوب�غرب�أملانيا،�وهي�تعود�إىل�ما�بني��42,000و�43,000
عام�مضت،�وقد�ُصنع�بعضها�من�عظام�الطيور�وبعضها�من�عاج�املاموث،�
�Journal�of�Human(البشر� تطور� اكتشافها�يف�جملة� نشر�خرب� وقد�

.)Evolution

يقول�العامل�ولف�هاين�)Wulf�Hein(�-�أحد�مكتشفي�الكهف�وحمتوياته�
أن� على� تدل� ثقوب� وفيه� نسر،� املزامري�صنعت�من�ساق� من� واحدة� إن� �-
ا�من�املزامري�احلالية،�وقد�ُصنعت�له�نسخة�مطابقة� املزمار�صنع�بطريقة�قريبة�جدًّ
للمزمار�املكتشف�حىت�يتمكن�من�عزفه،�فعزف�عليه�عامل�اآلريكيولوجي�كما�
ُيعزف�املزمار�يف�العصر�احلايل�بالنفخ�من�جهة،�والتحكم�بالنوتات�عن�طريق�
فتح�وإغالق�فتحاته.�يبدو�أن�مبدأ�املزمار�احلديث�مل�خيتلف�كلية�عن�القدمي.

هناك�أيًضا�آالت�أخرى�مكتشفة�تدل�على�قدم�آالت�الطرق�واملزامري،�بعضها�
ليس�بقدم�املزمار�األملاين،�ولكنها�قدمية�رغًما�عن�ذلك،�فهي�تعود�إىل��9000

عام�مضت،�وقد�ُاكتشفت�يف�الصني.

الذي� الفارايب،� أبو�نصر�حممد�بن�حممد�بن�طرخان� الفارايب،� لنعرب�اآلن�إىل�
ولد�عام��874ميالدية�-��260هجرية،�الفيلسوف�يف�السياسة�وامليتافيزيقيا�
مؤلفاته� إىل� فباإلضافة� وموسيقي،� وفلكي،� عامل� وهو� واملنطق،� واألخالق�
عنوانه:� املوسيقا� نظرية� كتاًبا�يف� ألف� الكثرية،� والعلمية� والسياسية� الفلسفية�
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“كتاب�املوسيقا�الكبري«،�وكتاًبا�آخر�عنوانه:�“كتاب�صناعة�املوسيقا.”

كان�الفارايب�مؤمًنا�وزاهًدا�ومتواضًعا،�كان�مطلًعا�على�فلسفة�أرسطو،�وقد�
أكرب� لكنت� أدركته� »لو� رده:� فكان� أرسطو؟«� أم� أعلم� »أأنت� مرة:� سئل�
تالميذه«�هذا�بالرغم�من�علمه�الكبري.�فقدت�الكثري�من�كتبه،�ومل�يبق�من�

كتبه�غري�كتاب�املوسيقا�الكبري.

وأنواع� اللحن� تعريف� على� لتشتمل� املوسيقا� حول� نظرياته� الفارايب� أسس�
يف� وغزيرة� كثرية� وأمور� وأدواهتا،� وصناعتها،� وغاياهتا،� وتأثريها،� املوسيقا،�
جاء�يف� )كما� النظرية� الناحية� من� املوسيقا� إىل� نظر� من� أول� وهو� املوسيقا،�
مقدمة�كتاب�املوسيقا�الكبري�بقلم:�دكتور�حممود�أمحد�احلفين،�ولو�أن�الفارايب�
يف�اجلزء�األول�من�كتابه�يذكر�وجود�مصادر�سابقة�لعلم�املوسيقا،�وإن�مل�

تكن�كاملة(،�باإلضافة�لذلك�كان�عازًفا�أيًضا.

ممقوتة،� املوسيقا� أصبحت� حبيث� ذلك� بعد� للمسلمني� ماذا�حدث� أدري� ال�
ورمبا�طّور�العامل�اإلسالمي�من�املوسيقا�مث�توقف�عن�ذلك�آلراء�مضادة�هلا�
الباروكية� املوسيقا� من� وانتقل� املوسيقا،� الغرب�يف� انتعش� ملاذا� أتت�الحًقا،�
والكالسيكية�والرومانسية�وغريها؟�وملاذا�مل�يتطور�العرب�واملسلمون�يف�هذا�

اجلانب،�هذا�أمر�حيتاج�لبحث�ومتحيص�متحيًصا�أدق.

ت �ملوحسيقا؟ ما حسهبيا
حبثت�على�اجلوجل�سكوالر�)Google�Scholar(�-حيث�البحث�عن�
األوراق�العلمية-�عن�تأثري�املوسيقا�السليب�على�الناس،�فأتت�النتائج�عكًسا،�
فكانت�غالبية�املقاالت�عن�التأثري�اإلجيايب�هلا،�فتبني�يل�أن�البحث�عن�التأثريات�
ا،�فكمية�السلبيات�يف�هذه�الدراسات�أقل� السلبية�يف�املوسيقا�أمر�صعب�جدًّ

بكثري�من�اإلجيابيات.
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املثال،�نشر�حبث�عن� فعلى�سبيل� السلبيات،� لكنين�مع�ذلك�وجدت�بعض�
تأثري�مساع�املوسيقا�يف�اخللفية�لكبار�السن،�ولوحظ�أن�للموسيقا�تأثري�على�
فاعلية�الذاكرة�لدى�كبار�السن�-�إن�كانت�هذه�املوسيقا�يف�اخللفية�يف�أثناء�
ينطبق�على� العقلي،�وهذا� تتطلب�كثرًيا�من�اجلهد� بعمليات� للقيام� حماولتهم�
بالنسبة� لتعلم�شيء�حيتاج�جلهد�عقلي�كبري،�ولكن� كبار�السن�يف�حماولتهم�

للشباب�فالتأثري�متفاوت.

فإن� لتركيز� حيتاج� بنشاط� االنطوائيون� يقوم� حينما� أنه� تبني� دراسة� وهناك�
كفاءة� تنخفض� ال� بينما� عملهم،� كفاءة� من� خيفض� التشويش� أو� املوسيقا�
التأثري.�أخرًيا�وجدت�بعض�املقاالت� األشخاص�غري�االنطوائيني�حتت�نفس�
القليلة�جدا�اليت�تتكلم�عن�األغاين�اليت�يكون�فيها�إشارات�للعنف�والكراهية�

وغريها�وتأثريها�السليب�على�املستمع.

قد�يتصور�بعضهم�أن�العلم�يتغري�بسهولة�مثل�تغري�األجواء�يف�اليوم�الواحد�
ضارة� املوسيقا� أن� سيثبت� ما� يوًما� أنه� يعتقد� وبذلك� خطأ(،� تصور� )وهذا�
العامية� له�من�اآلن�وكما�نقول�يف� أقول� املسبق،� اعتقاده� ليتناسب�ذلك�مع�
العالج،� يف� تستخدم� وهي� سنوات� هلا� املوسيقا� إيدك”� “اغسل� الكويتية:�
واألدلة�العلمية�واحدة�تلو�األخرى�ُأّكدت�من�عدة�طرق،�ليست�املسألة�مثل�
موسيقا�موزارت�اليت�دحضها�العلماء�مباشرة�ومل�تسمع�عنها،�الدراسات�اآلن�
وصلت�إىل�املخ�باستخدام�أجهزة�املسح،�وكثري�من�الدراسات�أجريت�على�

مدى�سنوات�طويلة�ملعرفة�آثار�املوسيقا�كلما�تقدم�الوقت.

موحسيقا ي له عودت
يف�النهاية�بعد�أن�تركت�املوسيقا��25عاًما�عدت�هلا�مرة�أخرى،�وبدأت�بتعلم�

العزف،�لقد�فاتين�كثري،�ولكن�الفرصة�ال�تزال�أمامي.�
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كيف�حنسب�الوقت؟
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كيف نحسب الوقت؟
ا�يف�حياتنا،�بالوقت�نستطيع�أن�ننظم�حركة� حلساب�الوقت�أمهية�كبرية�جدًّ
احلياة�مبجملها،�فاملواعيد�الشخصية�وااللتزام�هبا�حيتاج�ملعرفته،�املالحة�أيًضا�
العبادات،�حىت� عليه،�وكذلك� تعتمد� الفصول� مواقيت� الوقت،� على� تعتمد�
احلسابات�الفيزيائية�تعتمد�اعتماًدا�أساسيًّا�على�الوقت،�من�السرعات�والعجلة،�
واجلاذبية�وغريها،�حىت�اجلسم�يستشعر�مروره،�فأنت�تصحو�من�النوم�مبواقيت�

معينة،�وتعلم�الفرق�بني�مرور�الدقائق�والساعات.

بالرغم�من�أن�الوقت�مهم�يف�حياتنا�فإننا�ال�نعرف�ما�هو�الزمن�من�الناحية�
الفيزيائية،�وليس�هناك�تعريف�واضح�حمدد�للوقت،�فنحن�نقيس�مروره،�ولكننا�
ال�نعرف�ما�هي�الثانية�وال�الدقيقة�وال�حىت�الساعة،�وال�نعرف�كيف�ُيقاس�

الوقت�داخليًّا�يف�املخ�رغم�شعورنا�مبروره.

ت؟ ما مرجعية �لوق
إىل� النظر� من� ذلك� علمُت� لقد� اآلن��10:00صباًحا،� الساعة� أن� لنفترض�
ا،�ألهنا�تعتمد�على�ذبذبات�الكوارتز�ملعرفة�الوقت�بدقة،� ساعيت،�إهنا�دقيقة�جدًّ
وهي�تتأخر�ثانية�واحدة�وُعشر�الثانية�كل�سنة�واحدة�تقريًبا،�ال�بأس�فذلك�

تغري�طفيف�بالنسبة�يل.

هناك�ساعات�أدق�منها�كثرًيا،�فهناك�مثاًل�الساعة�الذرية،�هذه�أيًضا�تتأخر،�
فتلك�اليت�تستخدمها�بريطانيا�تتأخر�بقدر�ثانية�واحدة�كل��138مليون�سنة،�
ُشغلت�سنة��2014 واليت� األمريكية� املتحدة� الواليات� اليت�تستخدمها� وأما�

فهي�ختطئ�بقدر�ثانية�واحدة�كل��300مليون�سنة.

وهناك�ساعات�حديثة�يعمل�عليها�العلماء�يف�املخترب�تستطيع�أن�تقيس�الوقت�
سنة،� مليارات� �5 كل� واحدة� ثانية� تفقد� إهنا� حيث� الذرية،� من� أكرب� بدقة�



81

هذه�املدة�هي�أطول�من�عدد�السنوات�اليت�استغرقتها�املجموعة�الشمسية�يف�
التكون.�بل�إن�هناك�ساعة�يعمل�عليها�العلماء�حاليًّا�ختطئ�ثانية�واحدة�كل�

�30مليار�سنة،�وهو�أكرب�من�عمر�الكون�الذي�نعيش�فيه.

العلماء� عرف� كيف� الدقيقة،� احلسابات� هذه� وكل� الساعات،� هذه� كل�
يف� قلياًل� فكر� الواحدة؟� للثانية� الزمنية� الفترة� مقدار� عرفوا� كيف� بصحتها؟�
يقطعها� اليت� املسافة� فهو� له�مرجع،� املتر� الواحدة؟� الثانية� ما�مرجع� السؤال،�
الضوء�يف�الفراغ�خالل�الفترة�الزمنية��299,792,458/1ثانية�)أي�جزء�
واحد�من�سرعة�الضوء(،�وكذلك�فإن�الكيلو�غرام�له�مرجع،�فالكيلو�غرام�
الواحد�تتساوى�كتلته�مع�النموذج�العاملي�للكيلو�غرام،�وهي�كتلة�مكونة�من�
ماديت�بالتينيوم�بقدر�%90،�إريديوم�بقدر�%�10)ويبدو�أن�تعريف�الكتلة�

سيتغري�ليعتمد�ثابت�بالنك،�فيصبح�أكثر�دقة(.

من�هذا�يتبني�أن�املتر�والكتلة�كالمها�عبارة�عن�تعريفني،�ومن�خالل�الضوء�
نستطيع�أن�نعرف�املتر،�ومن�خالل�كتلة�حمددة�نستطيع�أن�حندد�الكيلوغرام،�
الذي� الشيء� طول� كان� إذا� ما� متناهية� بدقة� يعرف� أن� أراد� أحًدا� أن� ولو�
يقيسه�متًرا�واحًدا،�فسيستطيع�أن�يرجع�للتعريف،�وسيقوم�بقياساته�الدقيقة�
باستخدام�الضوء�مثاًل�ليعرف�النتيجة،�وكذلك�بالنسبة�للكيلو،�فإن�أردنا�أن�
نعرف�ما�إذا�كان�الشيء�الذي�نقيسه�هو�كيلوغرام�واحد�فسنستطيع�أن�نقيم�

مقارنة�بينه�وبني�النموذج�العاملي.

خيربنا� شيًئا� يصنعوا� أن� للعلماء� ميكن� وكيف� تعريفها؟� ما� الثانية،� إىل� لنأيت�
بقدرها�حبيث�نعرف�أن�ما�مر�من�وقت�هو�ثانية�واحدة�بالضبط؟

أن� جتد� القيادة� لوحة� عدادات� إىل� وتنظر� سيارتك� تقود� حينما� أنه� الحظ،�
السرعة��100كيلومتر�يف�الساعة�مثاًل،�أي�أن�السيارة�تستطيع�قطع��100
كيلو�متر�واحد�خالل�ساعة�واحدة،�ويف�خالل�ساعتني�ستكون�قد�قطعت�
�200كيلومتر�)وهكذا�إن�مل�تكن�هناك�عراقيل�تبطئ�حركة�السيارة(.�إذن،�



82

السرعة�هي�املسافة�املقطوعة�خالل�فترة�زمنية�معينة.�فالسرعة�هي�التحرك�يف�
املكان�نسبة�إىل�الوقت.

الوقت�مير�أيًضا،�ولكن�خالل�ماذا؟�هل�نستطيع�القول�إنه�مرت�ساعة�خالل�
ساعة�مثاًل؟�بالطبع�ال،�فال�معىن�ألن�مير�الوقت�خالل�الوقت�كما�ذكر�يف�
السرعة،�إذن�حينما�يقيس�الناس�الوقت�إالم�يستندون؟�حينما�نقول�إن�ساعة�

مرت�على�تسوقي�أو�رياضيت،�كيف�نعرف�أن�ساعة�قد�مرت�بالفعل؟

يف�احلقيقة،�ليس�هناك�شيء�حمدد�ومميز�كاملتر�والكيلوغرام�ميكن�مقارنة�الوقت�
به،�فكل�الساعات�يف�العامل�تعتمد�على�مقارنتها�ببعضها،�فحينما�نقول�إن�
الساعة�اآلن�الواحدة�ظهًرا�ودقيقتني�ومخس�ثوان،�وندعي�أن�الوقت�هذا�دقيق�
للغاية،�فنحن�نقصد�من�ذلك�مقارنة�الوقت�بالساعات�األخرى،�ولذلك�فإن�

الثانية�هي�تعريف�ملرور�مقدار�ما�من�الوقت.�وهذا�أمر�حمري!

ت ت تقي�ض �لوق حساعا
بعد�أن�علمنا�أن�الوقت�شيء�ُمقاَرن،�نتساءل�كيف�تتم�صناعة�شيء�يقوم�
الناشئ�من� الظل� تعتمد�على� إهنا� الشمسية،� املزولة� بقياسه؟�حنن�نعرف�عن�
موقع�الشمس،�فحينما�تدور�األرض�حول�نفسها�ستبدو�لنا�الشمس�ظاهريًّا�
وكأهنا�هي�اليت�تتحرك،�لتشرق�مث�متر�عرب�السماء�إىل�أن�تغرب،�وحينما�نضع�
أداة�قائمة�على�األرض،�ونتابع�حركة�الظل،�نستطيع�معرفة�الوقت،�وميكن�

تقسيم�املزولة�إىل�أقسام�خمتلفة�للحصول�على�عدة�ساعات�خالل�اليوم.

موقعها� على� تعتمد� أيًضا� فهي� الكفاية،� فيه� مبا� دقيقة� ليست� املزولة� ولكن�
وارتفاعها�من�األرض�وعلى�حركة�الشمس�اليت�ختتلف�من�سنة�إىل�سنة،�أدق�
�)SINE�SOLE�SILEO(�”مزولة�على�األرض�“ساين�سول�سيليو
موجودة�يف�منطقة�»ميوتا�ميوغل«�)Muottas�Muragl(�يف�سويسرا،�
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وهي�قادرة�على�حساب�الوقت�بدقة��10ثوان�كحد�أدىن�)حبسب�زعمهم(.

على� تعتمد� ألهنا� ا،� جدًّ دقيقة� إهنا� الوقت،� تقيس� وهي� الساعة،� تلبس� أنت�
السنة� يف� الثانية� وعشر� ثانية� بقدر� تتأخر� أهنا� سابقا� ذكرت� وقد� الكوارتز،�
الواحدة،�كيف�هلم�أن�حيرزوا�مثل�هذه�الدقة،�أو�كيف�تعمل�ساعة�الكوارتز؟

مادة�الكوارتز�عبارة�عن�ثاين�أكسيد�السيليكون�الكريستايل،�أي�أنه�يتكون�
من�ذريت�أكسجني�وذرة�سيليكون،�هلذا�الكريستال�خاصية�تسمى�بالكهرباء�
فإن� الكوارتز� على� الضغط� يتم� حينما� �،)Piezoelectric( االنضغاطية�
الشحنة� هذه� كانت� ولو� أطرافه،� على� تتكون� جدا� صغرية� كهربائية� شحنة�
أيًضا�صحيح،�فحينما� العكس� فإن� كافية�ألضأنا�هبا�ضوًءا�صغرًيا.�وكذلك�
يعرض�الكوارتز�لشحنة�كهربائية�فإنه�ينضغط،�وحينما�يتوقف�ضخ�الشحنة�

الكهربائية�خالله�يعود�للتمدد�مرة�أخرى.

قبل�أن�أشرح�فكرة�عمل�ساعة�من�الكوارتز،�البد�أن�نفهم�فكرة�الشوكة�
الرنانة،�رمبا�رأيتها�يف�خمترب�الفيزياء�يف�الثانوية�العامة،�وهي�عبارة�عن�قطعة�
هبا،� لإلمساك� مقبض� هناك� احلرف� وأسفل� �،Uحرف� شكل� على� معدنية�
حينما�نطرق�هذه�الشوكة�فإهنا�تتذبذب�بتردد�معني،�وهو�تردد�ثابت�حبسب�

خصائص�الشوكة.

لالستفادة�من�خاصية�الكوارتز�االنقباضية�واالنبساطية،�يصنع�العلماء�شوكة�
)ينطفئ� متردد� لتيار� الكوارتز� ُيعّرض� مث� منه،� الرنانة� الشوكة� شكل� على�
ثابت،� بتردد� وينبسط� فينضغط� كبرية،� بسرعة� األخرى� تلو� مرة� ويشتغل(�
الثانية�الواحدة�)هذا�بالنسبة�للساعات� مقدار�هذا�التردد��32,768مرة�يف�
احلالية؛�حيث�تتذبذب�شوكة�الساعة�القدمية�بنفس�السرعة(.�مث�تقوم�دائرة�
كهربائية�ِبعّد�هذه�الذبذبات�بعد�ذلك،�ومنها�ميكن�معرفة�قدر�الثانية�الواحدة.

هذه�هي�فكرة�الساعة�اليت�تعمل�على�الكوارتز،�وهي�فكرة�عبقرية�مل�تأت�
من�فراغ،�بل�مرت�مبراحل�عديدة،�حيث�بدأت�من�البندول�والزنربك�امللتف،�
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وغريها�من�البندوالت�األخرى،�إىل�أن�وصلت�إىل�الكوارتز.�ولكن�ما�نريد�
اليت�تعتمد�عليها� الفكرة� الذبذبة،�وهي� الساعة�هو�فكرة� أن�نعرفه�من�هذه�

الساعات�األخرى�األكثر�تعقيًدا.

فالساعة�الذرية�أيًضا�تعتمد�على�التردد�املوجود�يف�الذرات،�وتستخلص�هذه�
الوقت،� معرفة� ميكن� الترددات� معرفة� خالل� ومن� معقدة،� بطرق� الترددات�
دقة،� أكثر� الساعة� كانت� أكثر،� الواحدة� الثانية� يف� الترددات� كانت� وكلما�
الذرات� على� وتعتمد� ا،� جدًّ معقدة� ألهنا� الذرية،� الساعات� يف� أخوض� لن�

واإللكترونات�واألشعة�والليزر�وما�إىل�ذلك.

ت م�سكهة �لوق
بعد�أن�علمنا�كيفية�حساب�الوقت،�وعلمنا�أن�الوقت�ليس�له�تعريف�واضح،�
نأيت�ملشكلة�أخرى�يف�الوقت�أو�الزمن،�حيث�إنه�نسيب،�فليس�هناك�ثابت�
زمين�لكل�املراقبني،�فالثانية�بالنسبة�يل�ختتلف�عن�الثانية�بالنسبة�للشخص�الذي�
يقود�السيارة،�وختتلف�بالنسبة�للشخص�الذي�يقود�الطائرة�أو�الذي�يركب�

املركبة�الفضائية.

ليتطابق� الساعتني� وعايرا� ا،� جدًّ دقيقة� ساعة� وأمين� من�حسن� كل� لبس� فلو�
الوقت�بينهما،�وانطلق�حسن�يف�مركبة�فضائية�بسرعة�ورجع�إىل�أمين،�سنجد�
أن�ساعة�حسن�متأخرة�عن�ساعة�أمين،�ورمبا�يصل�التأخري�إىل�عدة�سنوات،�
فمن�املمكن�أن�متر�على�حسن�ساعة�واحدة�من�الزمن،�بينما�يكرب�أمين�عدة�
ا،�ورمبا�يكون�قد�تويف�منذ� سنوات،�هذا�إن�مل�يشخ�أمين�ويصبح�أًبا�مث�جدًّ
زمن�بعيد.�هذا�املبدأ�الغريب�يرجع�لقوانني�النسبية�اخلاصة�يف�نظرية�آينشتاين.

وكذلك�فإن�الزمن�خيتلف�على�األرض�عّما�هوعليه�يف�املريخ،�أيًضا�خيتلف�
إن�كان�بعيًدا�عن�الشمس�أو�إن�كان�بالقرب�من�عطارد،�وهو�أيًضا�خمتلف�
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الفضاء� لرواد� بالنسبة� فحىت� أسود،� ثقب� من� بالقرب� اجلسم� يكون� حينما�
خيتلف�الوقت�بالنسبة�هلم�حبسب�قرهبم�أو�بعدهم�عن�األرض؛�فاجلاذبية�تؤثر�
على�مرور�الوقت،�فمن�يكون�على�األرض�مير�الوقت�عليه�بتباطؤ،�بينما�يف�
السماء�مير�الوقت�بسرعة�أكرب؛�حيث�تكون�اجلاذبية�أقل،�وهذا�حبسب�النظرية�

النسبية�العامة�آلينشتاين.

النسبية� النظرية� على� مثاال� قدم� �)Interstellar( »إنترستلر«� الشهري� الفلم�
األسود� الثقب� من� قريب� كوكب� إىل� الذهاب� العلماء� قرر� فقد� العامة،�
غارغانتشوا�)Gargantua(،�على�أن�يبقى�شخص�واحد�يف�املركبة�األم�
بعيًدا�عنهم�)أي�يف�جاذبية�منخفضة(،�فقال�هلم�العامل�الذي�قرر�البقاء�إهنم�
سيذهبون�إىل�الكوكب�لدقائق،�ولكنه�سينتظرهم�يف�املركبة�لسنوات،�فقرر�

أن�يقضي�هذه�السنوات�يف�دراسة�الثقب�األسود.

الكوكب�واجهوا�ظرًفا�طارًئا�فأرغمهم� العلماء�إىل� بعد�أن�ذهب�فريق�من�
البقاء�عليه�مدة�أطول،�وحينما�سنحت�هلم�الفرصة�للعودة�إىل�املركبة� على�
األم،�وفتحوا�األبواب�بعدما�وصلوا�إليها،�فإذا�بالعامل�الذي�انتظر�رجوعهم�
يرحب�هبم�بربود�وتثاقل�شديدين،�وبدت�على�حليته�بقع�من�الشعر�األبيض،�
وبني�هلم�أنه�انتظرهم�ثالثة�وعشرين�عاًما�يف�املركبة،�بينما�مل�مير�على�الفريق�
سوى�عدد�قليل�من�الساعات.�مشهد�مذهل�أثارين�بشدة�رغم�معرفيت�العلمية�

هبذه�املوضوع.�

آلينشتاين� والعامة� اخلاصة� النسبية� النظرية� متليها� اليت� الزمنية� الفروقات� هذه�
حقيقية،�وليست�جمرد�تغيري�يف�األجهزة�اإللكترونية�اليت�تقيس�الوقت�بسبب�
السرعة�أو�اجلاذبية،�فكل�شيء�يتغري،�فنبضات�القلب�ومنو�خاليا�اجلسد�تتغري�
حبسب�السرعة�واجلاذبية.�شيء�عجيب�للغاية،�ولكنه�مثبت�علميًّا�وجمرب�يف�

املختربات.
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ت �أجهزة �ملالحة وقياحض �لوق
الذين�ال�ميتلكون�أجهزة�املالحة،�فأنت�وإن�مل� الناس� القليل�من� يبق�إال� مل�
التقنية� هذه� متتلك� بالتأكيد� فإنك� املوقع،� ملعرفة� خمصًصا� جهاًزا� متتلك� تكن�
على� موقعك� عن� معلومات� لك� يقدم� الذي� فهو� الذكي،� اهلاتف� جهاز� يف�
اخلريطة،�وهو�الذي�يسجل�هذه�املعلومات�على�الصور�اليت�تزنهلا�على�الشبكة�
املعلوماتية)اإلنترنت(،�وهو�الذي�حيدد�موقعك�لُيعلم�أصدقاءك�على�الفيسبوك�

عن�مكانك،�وقد�تستخدمه�أيًضا�يف�الطريق�لالستدالل�على�املناطق.

هذه�التكنولوجيا�تعتمد�اعتماًدا�أساسيًّا�على�حساب�الوقت�من�خالل��24
قمًرا�صناعيًّا�يدور�حول�األرض�على�مدار�الساعة.�واحد�وعشرون�قمًرا�من�
األقمار�مالحي�وثالثة�منها�احتياطي.�كل�واحد�منها�يدور�دورة�كاملة�كل�
�12ساعة.�لقد�حسب�العلماء�مساراهتا�حبيث�تكون�هناك�أربعة�أقمار�على�

األقل�ظاهرة�مرئيا�من�أي�بقعة�من�بقاع�األرض�ويف�كل�حلظة.

ودورها�حساب� ا،� دقيقة�جدًّ ذرية� توجد�ساعة� قمر�صناعي� على�منت�كل�
الوقت،�حينما�يلتقط�جهاز�املالحة�املوجود�معك�اإلشارة�القادمة�من�القمر�
الصناعي،�فإنه�يلتقط�توقيت�الساعة�وكذلك�موقعه،�ومن�خالل�معرفة�الوقت�
الذي�تستغرقه�اإلشارة�-�اليت�بسرعة�الضوء�-�للوصول�من�القمر�الصناعي�
إىل�جهاز�املالحة،�وباستخدام�عدة�أقمار�أخرى�ميكن�للجهاز�حساب�موقعك�

بدقة�كبرية،�هكذا�حيسب�املكان�ومنها�حتسب�سرعة�احلركة.

ولكن�الساعة�الذرية�املوجود�على�القمر�الصناعي�ختتلف�يف�حساهبا�للوقت�
الكرة�األرضية،�فاألربعة�وعشرون�ساعة� الذرية�على� الساعات� باملقارنة�مع�
بالنسبة�هلا�ختتلف�عن�األربعة�وعشرين�ساعة�بالنسبة�للساعة�األرضية�بقدر�
العلماء� َعيَّر� لذلك� الثانية(،� من� مليون� من� جزًءا� )أو��38 ثانية� ميكرو� �38
الساعة�على�كل�األقمار�الصناعية�لتسري�بقدر��38ميكرو�ثانية�أبطأ�لكل�يوم�

واحد�من�الساعات�األرضية.
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مثانية�وثالثون�جزًءا�من�مليون�من�الثانية�من�يوم�واحد!�ما�السبب�يف�وجود�
آينشتاين� نظرييت� إىل� يعودان� لسببني،� الفارق� هذا� يأيت� الزمين؟� الفارق� هذا�
االصطناعي�يف� القمر� فبسبب�سرعة�حركة� العامة.� والنسبية� اخلاصة� النسبية�
دورانه�حول�األرض�بسرعة��14,000كيلومتر/ساعة�تتباطأ�الساعة�بقدر��7
ميكرو�ثانية،�هذا�بالنسبة�لقانون�النسبية�اخلاصة،�أما�بالنسبة�للنسبية�العامة،�
وبسبب�وجود�اجلاذبية،�فإن�الوقت�يتسارع�بقدر��45ميكرو�ثانية،�أي�أن�
احلالة�األوىل�تتسبب�يف�تأخر�الوقت،�والثانية�يف�تقدمه،�وحينما�حنسب�الفرق�

جند�أن�املحصلة�النهائية�هي��38ميكرو�ثانية.

ملاذا�يعبأ�العلماء�هلذا�الفارق�البسيط؟�فـ��38جزًءا�من�مليون�من�الثانية�لن�
يؤثر�كثرًيا،�أليس�كذلك؟�إن�كنت�تظن�أن�هذا�الفارق�البسيط�ال�يؤثر�فاعلم�
بتأخرها� �- الصناعية� األقمار� آينشتاين،�ألخطأت� نظرييت� استخدام� لوال� أنه�
بقدر��38ميكرو�ثانية�-�يف�حساهبا�املسافة�بقدر��10كيلومترات�يوميًّا،�فلو�
بدأت�اليوم�بأخذ�موقعك�باستخدام�جهاز�املالحة،�مث�أتيت�بعد�أسبوع�يف�
نفس�املكان�وأخذت�قراءة�أخرى،�فسيخربك�اجلهاز�أنك�تبعد�عن�موقعك�
بقدر��70كيلومتر،�لن�تكون�هناك�أي�فائدة�من�هذه�املعلومات،�وكل�هذا�

بسبب�هذا�الفارق�الذي�ال�يكاد�يذكر.

إذن،�لوال�وجود�نظريات�آينشتاين�اليت�تبني�اختالف�الوقت�حبسب�احلركة�
واجلاذبية�لن�نتمكن�من�حساب�املسافة�حساًبا�صحيًحا.

ذكرت�سابًقا�أن�هناك�ساعة�ختطئ�بقدر�ثانية�واحدة�كل��5مليارات�عام،�
وألن�الساعة�دقيقة�جدا�فسيكون�هناك�تأثري�مباشر�للنسبية�العامة�عليها،�فلو�
أننا�وضعناها�على�األرض،�ووضعنا�أخرى�شبيهة�هبا�على�احلائط�حىت�بارتفاع�
على� اليت� عن� وسيتأخر� األعلى،� يف� أكرب� بسرعة� سيمر� الوقت� فإن� بسيط،�
ا.�بل�حىت�االختالفات�يف�قشرة�األرض�من�ارتفاعات� األرض�بنسبة�بسيطة�جدًّ
واخنفاضات�ستغري�من�مرور�الوقت�على�كل�ساعة�من�الساعتني.�ويف�هذه�

احلالة�لن�يكون�هناك�أي�إمكانية�جلعل�الساعتني�متزامنتني.



88

ختيل�لو�أن�االختالفات�يف�الوقت�كانت�واضحة�بالنسبة�لنا،�وكنت�أعمل�يف�
الطابق�األرضي،�وأنت�تعمل�يف�املبىن�نفسه�على�علو��10طوابق،�لن�نستطيع�
أن�نتفق�على�موعد�لاللتقاء�بعد�نصف�ساعة�مثاًل،�فإن�أتيت�إليك�بعد��30
دقيقة�حبسب�توقييت�الشخصي،�فستقول�يل:�»ملاذا�أنت�هنا؟�لقد�تأخرت��5
ساعات«،�بالطبع�ال�ميكن�استشعار�الفارق�احلقيقي�حسيًّا�أو�حىت�باستخدام�
الساعات�االعتيادية،�وال�حىت�الذرية�املوجود�حاليًّا�)بالنسبة�هلذا�االرتفاع(،�

الفارق�ال�ُيستشعر�إال�يف�الساعات�املتناهية�الدقة.

ي هقد �اكرته ل �لذ �لرج
ستار� حتت� امسه� ُأخفي� الذي� الرجل� هو� موالياسون”� غوستاف� “هنري�
حرفني�.�H.Mإىل�أن�تويف،�وذلك�حىت�ال�يزعجه�أحد،�هنري�ال�يتذكر�
احُلصني� دماغه� أزيل�من� فقد� اجلراحية،� املخ� بعد�عملية� له� أي�شيء�حصل�
يف� ُيسجل� ال� العملية� تلك� بعد� له� حيصل� ما� كل� �،)Hippocampus(
متكررة�وعلى� بعد�دراسات� تكرر�جديد.� له�وإن� ما�حيصل� ذاكرته،�وكل�
مدى�سنوات،�اكتشف�العلماء�كيف�يتذكر�املخ�وحيسب�الوقت،�هذه�هي�

قصة�الرجل�الذي�غري�نظرة�العلماء�للذاكرة�إىل�األبد.

بعد�أن�سقط�هنري�على�األرض�بسبب�اصطدام�دراجة�به،�أصيب�بشرخ�يف�
مججمته،�فانتفض�جسده�بشدة�وتذبذب،�ودخل�يف�صرع�شديد،�ال�ُيعلم�إن�
كانت�السقطة�السبب�يف�الصرع�أم�أن�جيناته�اليت�ورثها�من�آبائه�املصابني�
انطالقه�أول�مرة�يعود� السبب،�قد�يكون�ورثه،�ولكن� بالصرع�كانت�هي�

لتلك�السقطة.

بعد�تلك�احلادثة�تكرر�عليه�الصرع�عدة�مرات�يومًيا،�فكان�من�املمكن�أن�
يسقط�يف�أي�حلظة،�ويلتوي�على�نفسه�ويعتصر�ويزبد�فمه،�مث�تؤصد�جفونه�
على�عينيه،�وصل�به�احلال�أن�يتكرر�عليه�الصرع�بقدر��10مرات�يف�بعض�
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األيام،�ومل�يكن�لينجو�أسبوًعا�كاماًل�من�غري�أن�تتلبسه�هذه�احلالة�الكابوسية.

بقي�يف�هذه�احلالة�ابتداء�من�عمر�سبع�سنوات�مروًرا�بأيام�املدرسة�اليت�عاىن�
الصرع�حينما� نوبات� ازدادت� به،� واستهزائهم� أصدقائه� فيها�من�مضايقات�
وصل�إىل�سن�السادسة�عشرة،�حىت�إذا�ما�وصل�إىل�سن�السابعة�والعشرين�
قرر�أن�يقوم�بعملية�جراحية�تزيل�منه�املشكلة�إىل�األبد،�ولكن�ما�مل�يتوقعه�
أحد�أن�بإزالة�الصرع�جراحيا�أزيلت�معه�أهم�ما�ميتلكه�يف�حياته...�الذاكرة.�

سكوفيل� وليام� الطبيت� إشراف� حتت� هارتفورد� مستشفى� إىل� هنري� دخل�
يقيم�عمليات�جراحية� أنه� الدكتور� )William�Scoville(،�ُعرف�عن�
لقد� معاناته.� تتوقف� يزيل�احلصني�من�دماغه�لكي� أن� فاقترح�عليه� جتريبية،�
ا�يف�املخ،�وقد�أقام�عدة�جتارب�على�البشر�إلزالة�أجزاء� كان�وليام�جراًحا�خمتصًّ
من�أدمغتهم،�ومن�خالل�التجارب�املتعددة�وصل�إىل�االعتقاد�أن�احلصني�هو�

املسؤول�عن�تلك�النوبات،�فأقنع�هنري�بإجراء�العملية.

إزالة�هذا�اجلزء�من� تترتب�على� اليت� النتائج� يعرف� � وليام� الدكتور� مل�يكن�
املخ،�فلم�يكن�أحد�يعلم�كيف�يعمل�احلصني�متاًما،�كان�االعتقاد�السائد�أنه�
املسؤول�عن�العاطفة،�وأن�إزالته�لن�تؤثر�إال�على�عواطف�هنري.�وقد�أجريت�
منهما،� إزالته� عند� ينخفض� الصرع� أن� وتبني� السابق،� يف� المرأتني� عمليتني�
املشكلة�أن�األطباء�الذين�أزالوا�هذه�األجزاء�من�املرأتني�مل�يتابعوا�احلالتني�بعد�

إجراء�العملية�ليعلموا�ماذا�حصل�هلما�بعد�ذلك.

ُأدخل�هنري�إىل�غرفة�العمليات،�وأزيلت��3إنشات�من�احلصني،�حيث�قطعها�
�)Amygdalae(الدكتور�تدرجييا،�وكذلك�فقد�أزال�د.�وليام�اللوزة�الدماغية�
اليت�كانت�معلقة�على�أطراف�احلصني،�وأجزاء�أخرى�بسيطة،�ظن�أهنا�لن�

تفيد�املريض�بعد�إزالة�احلصني.�لقد�جنحت�العملية�اجلراحية.

عاد�هنري�لطبيعته�بعد�أيام،�وحتدث�مع�أسرته�بأسلوب�طبيعي،�واختفى�منه�
الصرع�اختفاًء�شبه�هنائي.�ولكن�ظهرت�أول�مشكلة،�حيث�فقد�هنري��10
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سنوات�من�ذاكرته،�ومل�يعد�يتذكر�شيًئا�قبل�العملية�رجوًعا�إىل�عشر�سنوات�
العملية.�فكان� يف�املاضي.�بل�مل�يستطع�أن�يتذكر�أي�شيء�حيدث�له�بعد�
كلما�دخل�عليه�شخص�جديد�وتعرف�عليه�حبرارة،�فإن�خرج�ذلك�الشخص�
من�الغرفة�وعاد،�تلقاه�هنري�بنفس�احلرارة،�وكأنه�شخص�مل�يره�من�قبل.

السبب�لعدم�تكوينه�لذاكرة�جديدة�يعود�لكون�احلصني�هو�املسؤول�عن�نقل�
املعلومات�من�الذاكرة�املؤقتة�إىل�الذاكرة�طويلة�األمد،�املعلومات�تصل�إىل�
القشرة�الدماغية�عن�طريق�احلواس،�فتسجلها�مؤقًتا�حىت�يأيت�دور�احلصني،�
الذي�ينتج�بروتينات�تساعد�يف�تضخيم�أطراف�اخلاليا�العصبية�“أكسونات”�
جلاراهتا� أكثر� عصبية� نواقل� األكسونات� هذه� تفّعل� وبالتايل� �،)Axons(
اخلاليا�العصبية،�فتتقوى�العالقات�بينها،�وُتحفظ�املعلومات�اجلديدة،�وبإزالة�
احلصني�مل�يعد�هنري�قادًرا�على�ختزين�معلوماته�يف�املخ،�فأصبحت�كل�حلظاته�

آنية،�فيما�عدا�ما�يتذكره�من�املاضي�البعيد.

ا�حلالة�هنري،�فلم�يكن�يعلم�أن�العملية�ستأيت�هبذه�النتيجة� تأثر�د.�وليام�جدًّ
الزمن،�حىت�اعترف�يوًما�ما�لطبيب�آخر�قبل� السيئة،�وأخفى�قلقه�فترة�من�
أن�تنشر�ورقة�علمية�يف�تأثري�إزالة�احلصني�على�الذاكرة.�فقد�أزال�الطبيب�
اآلخر�احلصني�من�بعض�املرضى،�ولكنه�أخذ�حذره�يف�عدم�إزالة�احلصينني�من�
فصي�املخ�)كما�فعل�د.�وليام(،�وأراد�أن�ينشر�ورقة�علمية�توضح�ما�حصل�

للمرضى.

كلما�خرج�هنري�إىل�احلمام�وعاد�إىل�غرفته�نسي�مكانه،�فاضطر�للسؤال�عن�
احلمام�مرة�أخرى،�ومل�يعد�يتذكر�اسم�أي�شخص�تعرف�عليه�بعد�العملية،�
ولو�تناول�الطعام�نسي�أنه�أكل�قبل�ذلك�بقليل،�مث�يعود�لتناول�الطعام�مرة�

أخرى،�ولذلك�كان�البد�من�العناية�بوجباته.�

فقد�هنري�قدرته�على�العمل�يف�وظيفته،�وعاش�مع�أسرته،�وتغري�صوته�ليصبح�
بال�نغم�وال�نربة،�وحينما�كان�يشاهد�املسلسالت�التلفزيونية،�مل�يكن�ليسأم�
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من�تكرارها،�فكل�مكرر�بالنسبة�له�جديد.

ذاكرته.� تأثرت� كيف� ملعرفة� هنري� على� النفسية� التجارب� سيل� بدأ� بعدها�
كان� ما� لتكتشف� له� متنوعة� أسئلة� بتقدمي� ميلنر”� “برندا� الدكتورة� فبدأت�
يتذكره،�من�الواضح�أن�هنري�فقد�كثرًيا�من�ماضيه�ومل�يعد�خيزن�شيًئا�من�
احلاضر،�لذلك�قامت�برندا�بالتحول�إىل�دراسة�ذاكرته�من�الناحية�“امُلحرِّكية”�

)Motor(.�فاكتشفت�أمًرا�عجيًبا�للغاية.

املمارسة� من� ما�حيفظه� يتذكر� أن� يستطيع� هنري� أن� برندا� للدكتورة� اتضح�
احلركية،�رغًما�عن�فقدانه�لقدرة�حفظ�ما�يراه�وما�يسمعه،�فمثال،�رمست�له�
ا�يف�القناة�بني�النجمتني� رمسة�جنمة�بداخل�جنمة،�وطلبت�إليه�أن�يرسم�خطًّ
باستخدام�القلم،�على�أن�يرى�حركة�يده�وهو�خيط�بالقلم�من�خالل�مرآة،�
إن�القيام�هبذا�الشيء�من�خالل�املرآة�شيء�جديد�بالنسبة�له،�مل�يتعود�عليه�
هنري�من�قبل،�حينما�قام�بالتجربة�يف�املرة�األوىل�خرج�عن�اخلط،�وذلك�ألن�
املرآة�تعكس�حركة�اليد،�ليصبح�اليمني�يساًرا�واليسار�مييًنا،�فكان�اخلط�خيرج�

بسرعة�إىل�خارج�النجمتني.

كلما�عادت�الدكتورة�الختباره�يوما�بعد�يوم،�تبني�أن�هنري�تتضاعف�دقة�
قدرته�على�الرسم�بداخل�النجمة،�حىت�أصبح�قادًرا�على�رسم�اخلط�بدقة�كبرية�
وبسرعة،�رغما�عن�عدم�تذكره�القيام�بالتجربة�هذه�وال�مرة�واحدة.�وكأن�
يده�هي�اليت�تتذكر،�ولكن�عيناه�نسيتا.�حىت�إنه�ملا�رأى�التجربة�للمرة�الثالثني�
اعتقد�أنه�سيواجه�صعوبة�يف�رسم�اخلط،�ولكن�اكتشف�أن�األمر�سهل�بالنسبة�

له،�بالرغم�من�أنه�قام�هبذه�التجربة�ألول�مرة�يف�حياته...�كما�كان�يظن.

اكتشفت�برندا�أن�الذاكرة�متنوعة،�وخالفا�ملا�كان�يعتقد�يف�السابق�بأن�كل�
أنواع�التذكر�واحدة،�وأن�املخ�خيزهنا�بنفس�الطريقة،�اكتشفت�أن�هناك�نوعني�
من�الذاكرة،�واحدة�تسمى�بالذاكرة�“التصرحيية”،�وهي�الذاكرة�اليت�تسمح�
بالذاكرة�“اإلجرائية”،� تسمى� واألخرى� ومعلومات،� وتواريخ� أمساء� بتذكر�
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وهي�اليت�تسمح�بتذكر�األمور�احلركية�ال�شعوريًّا،�مثل:�مسك�القلم،�وقيادة�
السيارة�وغريها،�وهي�أيًضا�اليت�نستخدمها�يف�الطفولة�لتعلم�املشي�والتحدث.�
أما�املعلوماتية،�فتبدأ�الحقا�يف�العمر�)هل�تتذكر�شيئا�يف�طفولتك�املبكرة؟(.

أيًضا،�ففي�يوم�من� املؤقتة� بالذاكرة� الدكتورة�أن�هناك�ما�يسمى� اكتشفت�
بعد� له� الغرفة�وعادت� األيام�طلبت�إىل�هنري�تذكر�رقم�معني،�مث�غادرت�
يتذكر� أن� يستطيع� ال� وهو� ذلك� حدث� كيف� يتذكر،� أنه� فتفاجأت� فترة،�
شيًئا؟�تبني�أن�هنري�كان�يعيد�على�نفسه�الرقم�عدة�مرات�إىل�أن�عادت�إليه�
أخّلت� الدكتورة� أن� ولو� الرقم،� تذكر� استطاع� ولذا� عنه،� الدكتورة�وسألته�
بتكراره�للرقم،�وغريت�من�تركيزه�عليه،�الختفى�الرقم�من�ذهنه�إىل�األبد.�

هذا�االكتشاف�يعين�أن�الذاكرة�املؤقتة�موجودة�يف�منطقة�أخرى�يف�املخ.

بعد�ذلك�أتى�علماء�آخرون�إلقامة�التجارب�عليه،�وبعد�انتقاله�هو�وأسرته�
إىل�بيت�جديد،�طلب�إليه�العلماء�أن�يرسم�خريطة�للبيت،�وبعد�أن�تعود�على�
التحرك�فيه�ذهاًبا�وإياًبا�مراًرا�وتكراًرا،�وبسبب�الذاكرة�اإلجرائية،�استطاع�أن�
يرسم�خريطة�للبيت�الذي�طبعت�تفاصيله�بداخل�ذهنه�بطريقة�غري�مباشرة.

حىت�الوقت�كان�خمتلًفا�هلنري،�حيث�كان�يعرف�كم�من�الوقت�قضى�إْن�
مرت�عليه�مدة��20ثانية،�ولكنه�مل�يعرف�كم�من�الوقت�مر�إْن�فاته�أكثر�من�
ذلك،�فمرور�مخس�دقائق�كانت�تشعره�مبرور��40ثانية.�ومرور�ساعة�كاملة�
مل�تكن�تعين�له�إال�ثالث�دقائق،�حىت�ذلك�كان�دلياًل�على�أن�املخ�يعرف�
املدى�-� بطريقتني،�واحدة�ذهبت�مع�احلصني،�واألخرى�-�قصرية� الوقت�

موجودة�يف�مكان�آخر�من�املخ.

دخل�إىل�دار�الرعاية�بعد�وفاة�والديه.�وأخفي�امسه�عن�املتطفلني،�كان�أحياًنا�
الذي� وليام� بالدكتور� يهددنه� املمرضات� فكانت� الدواء،� يتعاطى� أن� يرفض�
أجرى�له�العملية�قبل�سنوات�طويلة،�فينكسر�بسرعة�ويستسلم�ويأخذ�الدواء،�
حىت�وإن�كان�الّدكتور�قد�تويف�منذ�زمن�بعيد.�وبني�احلني�واآلخر�يغضب�
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غضًبا�شديًدا�إن�أغاظه�أحدهم�أثناء�اللعب،�فيضرب�رأسه�باحلائط�أو�ميسك�
يقضي� فقد�كان� اليت�هتز�قفصها.�رغًما�عن�ذلك� بفراشه�ويهزه�كالغوريال�

معظم�أوقاته�يف�هدوء�وسكينة.

مئات�العلماء�درسوا�حالة�هنري،�وفهموا�كثرًيا�عن�املخ�من�خالل�ذاكرته،�
وبقي�تأثريه�معنا�يف�الذاكرة�املكتوبة�علميًّا،�وإن�بقي�هو�معلًقا�يف�األربعينات.�
تويف�هنري�غوستاف�موالياسون�سنة��2008وهو�يف�سن�الـ�82،�ُأخذ�
خمه،�وقطع�إىل��2041شرحية،�وصورت�الشرائح�للدراسة،�مث�كشفت�قصته�

للعامل�بعد�ذلك.�وها�أنت�اآلن�تعرفه،�وتعرف�أمهيته.

ت يف �ملخ ح�ساب �لوق
هنري�موالياسون�فقد�قدرته�على�حتديد�الوقت،�ومن�خالل�قصته�اكتشفنا�أن�
جزًءا�حمّدًدا�من�خمه�كان�مسؤواًل�عن�احلسابات�الزمنية،�حنن�أيًضا�نعتمد�على�
املخ�حلساب�الوقت،�فمثاًل�حنن�نفيق�من�النوم�يف�أوقات�معينة�تعودنا�على�

اإلفاقة�فيها،�أو�أننا�نشعر�باحلاجة�إىل�النوم�يف�وقت�حمدد.

ا،�قد�تتصور�أن� كذلك�فإن�املخ�قادر�على�معاجلة�الوقت�بدرجة�متفوقة�جدًّ
هذه�مبالغة،�وقد�تعتقد�أن�لديك�القدرة�على�معرفة�مرور�الوقت�بدرجة�معينة�
من�الكفاءة،�فمثاًل�قد�متر�عليك��4دقائق،�فتشعر�مبرور��3أو��5دقائق،�أو�
أحياًنا�تشعر�بامللل�فيمر�الوقت�عليك�ببطء�شديد�أو�العكس�بالعكس،�ولكن�

لن�تعتقد�أنك�قادر�على�حساب�الوقت�بدرجة�كبرية�من�الدقة.

أن�هناك�عدم� استمعت�إىل�موسيقا،�والحظت� بذاكرتك،�رمبا� قلياًل� ارجع�
ا،�أو�رأيت�لقطة�يوتيوب،� تزامن�بني�اإليقاع�والعزف�مثاًل�بدرجة�بسيطة�جدًّ
قلياًل�عن�كالمه،�أنت�تستطيع�أن�متيز� املتكلم�متأخرة� وكانت�حركة�شفة�
الفروقات�بني�األصوات�بقدر�مخسة�أجزاء�من�ألف�من�الثانية�حبسب�دراسات�

ا. علمية،�هذا�التمييز�حيتاج�إىل�ساعة�داخلية�دقيقة�جدًّ
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بل�إن�املخ�يقوم�بعمليات�أكثر�أمهية�من�ذلك�فهو�ينظم�عالقة�األشياء�ببعضها�
لتبدو�وكأهنا�متناغمة�ومنسجمة�مع�بعضها�البعض،�فمثال�ذكرت�قبل�قليل�
أنك�ستالحظ�أن�شفة�شخص�تتحرك�من�غري�انسجام�مع�كلماته،�لو�أن�هذا�
ا�بقدر�أجزاء�بسيطة�من�الثانية،�سيمنتج�املخ�الصوت� االنسجام�كان�صغرًيا�جدًّ
والصورة�لكي�يشعرك�وكأهنما�يتماشيان�مًعا�متاًما،�حىت�ال�تشعر�باالنزعاج�
يف�أثناء�االستماع�)طبًعا�إن�كان�الفارق�يف�االنسجام�كبرًيا،�سيتوقف�املخ�عن�

حماولة�دمج�املعلومات�مع�بعضها.�وستالحظ�عدم�التزامن(.

ولو�مل�تكن�هناك�منتجة،�ألصبح�لدينا�كثري�من�املشكالت�اإلدراكية،�ختيل�لو�
أنك�تركل�كرة�بقوة�أثناء�شقلبتك�إىل�اخللف�لتدخلها�يف�اهلدف�بـ�“دبل�
كيك”،�ستنظر�للكرة�بعينيك،�وستشعر�هبا�بقدمك،�ولكن�اإلشارة�اليت�تصل�
من�قدمك�ستتأخر�عن�إشارة�البصر،�فعيناك�قريبتان�من�املخ،�والقدم�يف�هناية�
اجلسم،�وإشارة�العني�تصل�أسرع�من�إشارة�الرجل،�فلو�تضاربت�اإلشارتان�
يف�املخ�فستحدث�خلبطة�حسية،�أي�اخلربين�صحيح؟�هل�هي�اإلشارة�اليت�
تأيت�من�العني�أم�من�الرجل؟�أو�ماذا�حيدث�لو�أن�شخًصا�ما�حتدث�معك�
وهو�بعيد�عنك�مبسافة�قصرية؟�أنت�ترى�حركة�شفتيه،�ولكن�الصوت�يتأخر�
عن�الصورة،�ولو�أن�املخ�مل�يضبط�الصوت�والصورة�لشعرت�وكأنك�تشاهد�

فيلًما�صينيًّا�مدبلًجا!

هناك�مقولة�شهرية�تدعي�أن�السبب�الذي�جيعل�لإلنسان�أذنني�وفم�واحد�هو�
االستماع�أكثر�من�التحدث،�احلقيقة�أن�هذا�جمرد�ختمني،�لكن�بوجود�األذنني�
ميكن�للمخ�متييز�اجتاه�ومكان�الصوت�من�خالل�الفروقات�الزمنية�بني�وصوله�
أذن�إىل�األخرى،�الحظ�نفسك�حينما�تستمع�لصوت�مفاجئ،�ستدير� من�
قبل�األخرى،� األذنني� الصوت�وصل�إىل�إحدى� وجهك�بسرعة�إىل�جهته،�
وبقدرة�املخ�على�معرفة�الفارق�الزمين�الذي�يفصل�بني�االثنني�استطاع�حتديد�

جهة�صدور�الصوت.
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ت يف �ملخ؟ ث �لوق ح�س ن ي �أي
قصة�هنري�غوستاف�موالياسون�بينت�أن�املخ�حيسب�الوقت،�ولكن�نتساءل:�
أن� علمنا� املهمة؟� هبذه� املختصة� املناطق� هذه� وأين� بذلك؟� املخ� يقوم� كيف�
احلصني�هي�املنطقة�املسؤولة�عن�ختزين�املعلومات�اجلديدة�لتصبح�يف�الذاكرة�
املدد� عن� ماذا� الطويلة،� الزمنية� املدة� مرور� تتابع� اليت� املنطقة� وهي� الدائمة،�

القصرية؟�كيف�يدركها�املخ؟

يف�احلقيقة،�إن�اإلجابة�عن�هذا�السؤال�ليست�سهلة،�حيث�يظن�بعض�العلماء�
من�جتارب�هلم�أن�هناك�مواقع�حمددة�يف�املخ�وهي�خمصصة�للقيام�بعمليات�
وقتية�معينة،�وآخرون�استدلوا�من�جتارهبم�على�أن�معرفة�الوقت�ليس�هلا�مكان�
حمدد�وواضح�يف�املخ،�فهي�منتشرة�يف�مجيع�أحنائه،�وإن�كانت�بعض�املناطق�
تتخصص�يف�إدراك�الفترات�الزمنية�حبد�معني.�وأظن�كما�بدا�يل�أن�العلماء�

يتجهون�إىل�القول�إن�إدراك�الوقت�عملية�غري�حملية�يف�املخ�عموًما.

ت ى �ثدر�ك �لوق غاملان )”””””””” ”””””غ عه جتربة ديفيد �ثي
يف�سنة�2013،�كنت�مسافًرا�يف�فصل�الشتاء�إىل�بريطانيا�أنا�وأحد�األصدقاء،�
املطار�من�مدينة�ساوثهامتون�إىل� التاكسي�إىل� العطلة�أخذنا� انتهت� بعد�أن�
ا،�فسارت�السيارة�حبذر�وبطء� لندن�يف�ليلة�ثلجية،�كانت�الشوارع�زلقة�جدًّ
شديدين،�بعد�أن�وصلنا�إىل�املطار�اكتشفنا�أن�الرحلة�ألغيت،�وقبل�أن�يغادر�
التاكسي�طلبت�منه�إعادتنا�إىل�ساوثهامتون،�فسرنا�مرة�أخرى�بالسيارة�ببطء�

شديد�للرجوع.

اقتربنا�من�شاحنة�على�اخلط�السريع،�وكانت�املسافة�بيننا�وبينها�حوايل��100
متر،�وإذا�بسيارة�مسرعة�باجلانب�األمين�تتخطى�سيارة�التاكسي�اليت�كانت�
تقلنا،�واقتربت�من�اجلانب�األمين�من�الشاحنة�الكبرية�فانزلقت�على�الشارع،�
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واستدارت�بسرعة�إىل�اليسار،�فاصطدمت�هبا،�مث�استدارت�أكثر،�واجتهت�
ناحيتنا�يف�االجتاه�املعاكس.

أتذكر�مشهد�تلك�السيارة�وهي�تتحرك�ناحيتنا�جيًدا،�الصورة�اليت�أتذكرها�
يف�ذهين�كانت�لسيارة�تتحرك�ببطء�وهي�متجهة�إلينا،�ويف�تلك�األثناء�كان�
سائق�التاكسي�يتحرك�إىل�اليمني�حماولة�منه�لتفاديها�وتفادي�الشاحنة،�انزلقت�
الشباك� من� هلا� أنظر� وأنا� التاكسي� من� األيسر� اجلانب� إىل� الصغرية� السيارة�
السيارة� تزحلقت� أن� إىل� بعد�ذلك� اجلانيب� األيسر� الزجاج� أوال،�مث� األمامي�

وأصبحت�خلفنا.

هذه�الصورة�اليت�أتذكرها�مل�تكن�سريعة،�بل�كانت�مبطأة�كما�يف�لقطات�
ليتم� السريعة،� لألشياء� فيديو� تلتقط� واليت� السريعة� )الكمريات(� التصوير� آلة�
العامل� تبطيؤها�حني�العرض.�هكذا�أتذكر�تسلسل�تلك�األحداث.�يبدو�أن�
أصبح�بطيًئا،�أو�أن�خمي�استطاع�أن�يبطئ�الوقت�بدرجة�كبرية�لكي�أمتكن�من�

رؤية�التفاصيل�الدقيقة�للحادث.

هل�كان�خمي�فعاًل�يعاجل�املعلومات�بسرعة�أكرب�حتت�الضغط�حبيث�ظهرت�
األشياء�وكأهنا�بطيئة�بالنسبة�يل؟�سرعة�األحداث�مل�تتغري،�إذن،�البد�أن�نشاط�
ا،�رمبا�كانت� ا�حبيث�تراءت�يل�األمور�وكأهنا�بطيئة�جدًّ املخ�أصبح�سريًعا�جدًّ
الساعة�الداخلية�تعمل�بسرعة�أكرب.�هل�بالفعل�كنت�أراها�بالبطء�حينها�أم�

أن�شيًئا�آخر�حدث؟

بتباطؤ� اإلنسان� يشعر� كيف� يعرف� حىت� بتجربة� إيغاملان� ديفيد� العامل� قام�
األحداث�اليت�يراها�يف�وجود�ظرف�خميف�أو�مثري،�فطلب�من�متطوعني�أن�
تنتظرهم�شبكة� ارتفاعه��33متًرا�إىل�حيث�كانت� بأنفسهم�من�برج� يرموا�
)كتلك�اليت�نراها�يف�سريك(،�وألبس�كل�منهم�ساعة�تظهر�أرقاًما�تتغري�على�
الشاشة�بسرعة�حبيث�ال�ميكنهم�مالحظتها�بسرعة�املالحظة�املعتادة،�وطلب�
إليهم�أن�ينظروا�إىل�شاشة�الساعة�اإللكترونية�يف�أثناء�السقوط�لتحديد�الرقم�
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ا،�ذلك�يعين� الذي�يظهر�عليها،�فإذا�كان�العمليات�اليت�يقوم�هبا�املخ�سريعة�جدًّ
أن�املتطوع�سيتمكن�من�قراءة�هذه�األرقام�وهو�يف�حالة�من�اخلوف�الشديد.

سأهلم:� األرض،� إىل� ووصلوا� األعلى،� من� أنفسهم� املتطوعون� رمى� أن� بعد�
“كم�من�الوقت�تعتقدون�أنكم�قضيتموها�يف�السقوط؟«�فقدروا�مدة�السقوط�
بقدر�أكرب�من��30ثانية،�أي�أهنم�شعروا�مبرور�وقت�أطول�من�مرور�الوقت�
احلقيقي،�وكأن�الزمن�تباطأ�بالنسبة�هلم�بسبب�اخلوف،�ولكن�باإلمكان�التأكد�
الشاشة،� للرقم�من�على� البطء�حقيقي�من�خالل�معرفتهم� إذا�كان�هذا� مما�
فإن�عرفوا�األرقام�اليت�ظهرت�هلم،�ذلك�يعين�أن�املخ�استطاع�أن�يتفاعل�مع�

املحيط�بسرعة�أكرب.

بأفضل�من� الساعة�أهنم�مل�يكونوا� أتضح�بعد�سؤاهلم�عما�رأوه�على�شاشة�
أولئك�الذي�نظروا�إىل�الساعة�وهم�مستقرين�على�األرض�-�الذين�مل�يتأثروا�
املثار� غري� والشخص� املثار� الشخص� أن� فتبني� اإلثارة،� أنواع� من� نوع� بأي�

كالمها�سواء،�فاملخ�يعمل�بنفس�السرعة�يف�كال�احلالتني.

وهنا�يفسر�الدكتور�إيغاملان�بأن�املخ�-�وإن�مل�يستطع�أن�يصبح�سريعا�يف�
أثناء�اإلثارة�-�يسجل�معلومات�كثرية�يف�تلك�األثناء،�مث�بعد�أن�تنهي�اإلثارة،�
اليت� التفاصيل� أن� أي� زمنية�طويلة،� مدة� فتصبح�وكأهنا� بعضها،� مع� يربطها�
الشخص�وكأمنا�مرت�عليه�مدة� فيستشعر� اإلثارة،� أثناء� املخ�أكرب�يف� خيزهنا�
أطول،�أي�أنه�شعور�أو�إدراك�بتغري�السرعة،�وليس�تغرًيا�يف�سرعة�املخ�فعليًّا.

هذا�الشعور�من�حيث�بطء�وتسارع�الزمن�أو�حىت�بتوقفه�متاما�حدث�لشاب�
املاء� الدوش،�رأى�قطرات� الدماغ،�فحينما�كان�يف� بتمدد�يف�أوعية� أصيب�
متوقفة�يف�اهلواء،�كل�هذه�األمور�وأخرى�حدثت�بكثرة�ومسجلة�يف�املقاالت�

العلمية�تبني�كيف�يدرك�اإلنسان�مرور�الوقت.

حينما�حناول�أن�نفهم�الوقت�جند�أنفسنا�يف�حرية،�فالفيزيائيون�إىل�يومنا�هذا�ال�
يعلمون�ما�هو�ويفسرونه�بعدة�تفاسري،�وكذلك�ال�يوجد�تعريف�واضح�للثانية�
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أو�مدة�مرور�الوقت،�وال�أحد�يعرف�بالتحديد�كيف�يدرك�املخ�الوقت،�وإن�
كانت�الدراسات�تتقدم�بقوة�يف�هذا�املجال.�عدم�معرفتنا�بكل�هذه�التفاصيل�
مل�مينعنا�من�أن�نعيش�حياتنا�كلها�اعتماًدا�عليه،�لننظم�كل�شؤون�حياتنا�من�

خالله.
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الغرافني:�مادة�املستقبل
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الغرافين: مادة المستقبل
امسك�قلًما�بيدك،�انظر�إىل�الطرف�املدبب�الرمادي�داكن�اللون،�ما�هو�ذلك�
الشيء؟�ال...�هذا�الطرف�املدبب�الذي�تقوم�بربيه�باستخدام�املرباة�ليس�رصاًصا،�
إنه�مكون�من�مادة�الغرافيت�)Graphite(�املخلوط�مع�الطني،�حينما�يالمس�
طرف�القلم�الورقة،�ويتحرك�عليها�يترك�أثًرا�رماديًّا،�بإمكانك�مسحه�باستخدام�
الغرافيت،� املمحاة،�هذه�املادة�الرمادية�اليت�ُخّلفت�على�الورقة�هي�ذاهتا�مادة�
وهي�عبارة�عن�طبقات�فوق�طبقات�من�شرائح�الكربون،�لو�أنك�نظرت�إليها�
إهنا� مدهشة،� صورة� لرأيت� مرة،� مليوين� وكربهتا� املاسح،� اإللكتروين� باملجهر�
باك�السداسية�األضالع� ذرات�الكربون،�وهي�مرتبطة�مع�بعضها�حبيث�تشابه�الشِّ
املستخدمة�يف�احلظائر،�أو�خلية�النحل�السداسية�الشكل.�سترى�طبقات�من�هذه�

اخلاليا�فوق�بعضها�البعض.

لو�أنك�استطعت�احلصول�على�طبقة�واحدة�من�الغرافيت،�ستكون�هذه�الطبقة�
مواد� أهم� من� وهي� �)Graphene( “غرافني”� هي� األبعاد� ثنائية� الرقيقة�
العصر،�فهي�أقوى�من�الفوالذ،�وهي�موصل�كهربائي�أفضل�بكثري�من�العديد�
الكفاءة،� عايل� حراري� موصل� وهي� اليوم،� نستخدمها� اليت� املوصالت� من�

باإلضافة�لكونه�مرنا.

 It would take an elephant, balanced«�:انتشرت�تغريدة�تقول
 on a pencil to break through a sheet of graphene

.the thickness of cling film”�أي:�“ستحتاج�لفيل�يقف�على�قلم�
رصاص�خلرق�ورقة�من�الغرافني�بسماكة�ورق�لف�الطعام�الرقيقة«.�فكر�يف�
هذه�الصورة�قليال:�فيل�يقف�على�قلم�رصاص،�ورأس�القلم�املدبب�يضغط�
على�ورقة�حنيفة�رقيقة�مكونة�من�الغرافني،�هبذا�الثقل�ميكن�خرق�الورقة،�فكم�

هي�قوة�هذه�املادة�اليت�تتحمل�كل�هذا�الضغط؟
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من� �)James�Hone(�)هون )جيمس� الربوفيسور� املعلومة� هذه� صاحب�
جامعة�)كولومبيا(�بقسم�امليكانيكا.�ويف�حتليل�ملا�قاله�الربوفيسور�)جيمس(�يف�
جملة�)الساينتيفيك�أمريكان(�)Scientific�American(�توصل�الكاتب�
قلم�رصاص�ال� يقف�على� فيل� تشتمل�على� واليت� التجربة� مثل�هذه� أن� إىل�
ميكنها�التحقق�إال�إذا�كان�القلم�مصنوًعا�من�أنابيب�الكربون�)النانوية(؛�أي�
من�الغرافني،�وكذلك�لكي�يقف�الفيل�على�قلم�الرصاص�سيحتاج�للفه�بورقة�
أخرى�من�الغرافني�لكي�ميكن�إنزاله�على�مؤخرة�القلم�اليت�تقف�على�ورقة�

الغرافني�النحيفة�الرقيقة.

ني غر�ه ت �ل �حستد�ما
يف� استخدامه� مث� ومن� املخترب،� يف� الغرافني� مادة� حتضري� على� العلماء� يعمل�
منتجات�خمتلفة،�فقريبا�سنرى�أجهزة�متقدمة�جدا�تعتمد�عليه،�منها�ما�يرتبط�
بـ�)الكمبيوتر(؛�حيث�سُتنشأ�)ترانزستورات(�صغرية�جدا�باملقارنة�مع�ما�لدينا�
اليوم،�واليت�هي�ذات�حجم�)ميكروسكويب(�أو�)نانوي(�و)الترانزيستورات(�
هي�مكونات�موجودة�يف�أغلب�األجهزة�اليت�تستخدمها�اليوم،�مثل�اهلاتف�

اخللوي،�و)الكمبيوتر(�وغريها.

ومن�املنتجات�أيًضا�ما�هو�متعلق�باألضواء،�سواء�أكانت�تلك�الصغرية�اليت�
تراها�اليوم�يف�كل�مكان،�أم�األضواء�املزنلية�ذات�الكفاءة�العالية،�حيث�ستوفر�
ا،� الكهرباء�بقدر�%�10أفضل�من�األضواء�احلالية،�وستدوم�لفترات�طويلة�جدًّ
ممتازة� خام� مادة� الغرافني� فسيكون� التلفزيون،� يف� تستخدم� األضواء� أن� ومبا�

لتصنيع�شاشاهتا.

وألن�الغرافني�مادة�قوية�ويف�الوقت�نفسه�مادة�خفيفة�الوزن،�ذلك�يعين�أنه�
سيستخدم�يف�منتجات�فضائية�بالدرجة�األوىل،�منها�املراكب�الفضائية،�أو�من�
املمكن�أن�تدمج�مع�مواد�أخرى�مثل�البالستيك�إلنتاج�خمتلف�أنواع�احلاويات�

اخلفيفة�الصلبة.
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املستقبل� فإننا�سنرى�يف� الوقت�نفسه،� قوية�ومرنة�يف� الغرافني�مادة� أن� ومبا�
أجهزة�مرنة،�حبيث�تنطوي�من�غري�أن�تنكسر،�ومثل�هذه�التكنولوجيا�تساهم�
يف�تكوين�شاشات�كبرية�ميكن�لفها�لتخزينها�يف�أمكان�صغرية.�وقد�صنعت�
جامعة�)كامربيدج(�)University�of�Cambridge(�شاشة�مرنة�من�
الغرافني�تشبه�الورقة�اإللكترونية�-�اليت�تصنع�منها�شاشات�)كيندل(�لشركة�
)أمازون(،�وكذلك�فقد�صنعت�شركة�)سامسونج(�شاشة�منه�أيًضا،�ويبدو�

أن�هناك�اندفاًعا�للتوجه�إىل�تطوير�الشاشات�املرنة�من�)الغرافني(.

واملصايف� البطاريات،� لصناعة� سيستخدم� )الغرافني(� فإن� لذلك� باإلضافة�
)الفالتر(�لتحلية�املاء،�والدروع�املضادة�للرصاص.

ورمبا�مسعت�عن�أنابيب�الكربون�)النانوية(،�وهي�عبارة�عن�)غرافني(�مطوي�
وباإلضافة� اإلطالق،� على� املواد� أقوى� من� تعترب� حيث� أسطوانة،� شكل� يف�
�)Bucky� Balls( )الباكي(� كرات� تكوين� ميكن� األسطوانات� لتكوين�

املجوفة�اليت�تشبه�كرة�القدم،�وهلا�تطبيقات�يف�الطب.

دمسة� مادة� أهنا� إال� العملية،� التطبيقات� يف� مهمة� مادة� )الغرافني(� أن� صحيح�
وأرض�خصبة�للدراسات�الفيزيائية�أيًضا،�ففيه�من�اخلواص�ما�ال�متتلكه�مادة�
واحدة�يف�نفس�الوقت،�فقد�تكون�هناك�مادة�شفافة�ومرنة،�ولكنها�لن�تكون�
بقوة�)الغرافني(،�وقد�تكون�هناك�مادة�قوية�وشفافة،�ولكنها�رمبا�لن�تكون�
موصلة�للكهرباء�وشفافة�يف�نفس�الوقت،�وقد�تكون�هناك�مادة�شفافة�ومرنة�
وموصلة،�ولكنها�لن�تستطيع�أن�مترر�الضوء�بأطيافه�من�األشعة�فوق�البنفسجية�
إىل�حتت�احلمراء.�أضف�لذلك�أن�الكربون�-الذي�كون�)الغرافني(-�هو�رابع�

مادة�موجودة�بوفرة�يف�الكون،�وهي�مادة�رخيصة،�ومناسبة�بيئيًّا.
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لغ جائزة )نوب
قياسية،�فمن� أخربين�أحد�األصدقاء�بعاملْين�حصال�على�جائزة�نوبل�بسرعة�
يتابع�حفل�توزيع�جائزة�نوبل�يعرف�أهنا�يف�الغالب�األعم�تعطى�للشخص�بعد�
مرور�سنوات�طويلة�من�عمره،�لذلك�من�الغريب�أن�تقدم�اجلائزة�لشخص�
بعد�نشره�لبحثه�بسرعة،�أيًضا�فإن�التجربة�اليت�أقيمت�واليت�كانت�سبًبا�يف�
احلصول�على�جائزة�)نوبل(،�كانت�من�البساطة�إىل�درجة�أنين�شعرت�أنه�ال�
ميكن�أن�تقدم�هلا�هذه�اجلائزة�القيمة،�مل�أصدق�صديقي�حينما�ذكر�يل�تفاصيل�
التجربة،�بل�بقيت�أناقشه�وأنكر�عليه�كالمه،�حىت�حبثت�يف�املوضوع�من�عدة�

مصادر�على�الشبكة�املعلوماتية)اإلنترنت(،�وعلمت�أنه�صادق.

النقاش�الذي�كان�يدور�بيين�وبني�صديقي�كان�حول�)الغرافني(،�فقد�حصل�
نوفوسيلف(� و)كونستانتني� �)Andre� Geim( غامي(� )أندري� العاملان�
إياه،� )نوبل(�الكتشافهما� جائزة� على� �)Knostantin�Novoselov(
وهي�طبقة�ثنائية�األبعاد�ُتستخلص�من�مادة�)الغرافيت(�)املقصود�بكوهنا�ثنائية�
األبعاد�أهنا�مكونة�من�طبقة�واحدة�من�الذرات�املرتبطة�مع�بعضها،�ليس�من�
السهل�أبًدا�احلصول�على�مادة�مكون�من�طبقة�واحدة�من�الذرات(،�لقد�قبلت�
أن�العلماء�حصلوا�بطريقة�ما�على�مادة�ثنائية�األبعاد.�إىل�هذا�احلد�ال�توجد�
أي�مشكلة�يف�النقاش�بيين�وبني�صديقي،�إمنا�املشكلة�كمنت�يف�أن�العاملني�
الذي� الالصق� ذلك� الصق!� باستخدام� )الغرافني(� مادة� يكّونا� أن� استطاعا�
الشفاف� الالصق� إنه� املدرسة،� القرطاسيات�يف� أنا�وأنت�إللصاق� نستخدمه�

.)Scotch�Tape(

العاملان�استلما�جائزة�نوبل�بسرعة�خاطفة،�ويف�تاريخ�جائزة�نوبل�مل�حيصل�
السرعة،�وقد�حبثت�يف�املوضوع�فلم� العلماء�هبذه� عليها�إال�عدد�ضئيل�من�
أجد�سوى�شخص�واحد�أخذ�اجلائزة�خالل�سنة�واحدة�بعد�نشر�حبثه�)قد�
يكون�هناك�آخرون،�ولكن�ستجد�صعوبة�يف�حتديدهم(،�فلو�تنظر�يف�سرية�
منهم�مل�حيصلوا� كثرًيا� أن� لوجدت� نوبل� على�جوائز� الذين�حصلوا� العلماء�
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عليها�إال�يف�هناية�عمرهم،�خذ�على�سبيل�املثال�)بيتر�هيجز(�مكتشف�)اهليجز�
بوزون(،��نشر�حبثه�يف�بداية�الستينات،�وحصل�على�اجلائزة�سنة�2013،�
�The(الكهروضوئي� التأثري� قانون� العلمية�عن� ورقته� نشر� )أينشتاين(� حىت�
Law�of�Photoelectric�Effect(�سنة�1902،�وحصل�على�جائزة�
)نوبل(�سنة�1921،�أما�بالنسبة�لـ�)أندري�غامي�وكوستانتني�نوفوسيلف(،�
البحث�سنة�2004،�وحصال�على�جائزة�)نوبل(�سنة�2010.� فقد�نشرا�

وهي�سرعة�خاطفة.

السؤال� هذا� على� أجاب� لقد� السرعة؟� )نوبل(�هبذه� هلما�جائزة� ُقدمت� ملاذا�
أن� ذكر� حيث� الفيزياء،� حقل� يف� نوبل� جبائزة� الفائزين� اختيار� جلنة� رئيس�
الستخالص� مبتكرة� طريقة� اكتشفا� العاِلمْين� لكون� يرجع� ذلك� يف� السبب�
)الغرافني(�يطلق�عليها�)Exfoliate(،�مث�بعد�ذلك�ابتكرا�طريقة�ملعرفة�ما�
إذا�كان�ما�استخلصاه�هو�فعاًل�طبقة�واحدة،�فحصال�على�طبقة�واحدة�بالفعل�
)لقد�حاول�علماء�آخرون�احلصول�على�الغرافني�تطبيقًيا،�بعد�أن�اكتشفوه�
فترة�طويلة(،� النظري� العلم� قيد� فبقي� يتمكنوا�من�ذلك،� نظريًّا،�ولكنهم�مل�
بعد�ذلك�استطاعا�معرفة�اخلواص�الكهربائية�للغرافني،�إذن،�طريقة�احلصول،�

واإلمكانيات�الكامنة�يف�املادة�دعت�اللجنة�الختيار�)آندري�وكوستاتني(.

إضافة�إىل�سرعة�احلصول�على�جائزة�)نوبل(�حصل�)أندري�غامي(�على�جائزة�
وتدعو� البداية،� يف� ُتضحك� اليت� لألحباث� تقدم� اجلائزة� وهذه� نوبل(،� )اإلغ�
للتفكر�يف�النهاية،�وتقام�حفالت�)اإلغ�نوبل(�يف�الواليات�املتحدة�يف�جامعة�
)هارفارد(�الشهرية،�وهي�عبارة�عن�جائزة�ساخرة�تقدم�للمشاركني،�احلفل�
بأكمله�ساخر،�ويقدم�أسخف�أنواع�البحوث�مثل:�حبث�عن�سبب�انكسار�
عود�السباغايت�يف�عدة�أماكن�عند�ثنيه،�أو�حبث�عن�السبب�الذي�مينع�الطائر�
النقار�من�اإلصابة�بالصداع�بعد�نقره�للخشب�آالف�املرات�يوميًّا،�أو�حبث�
يبني�أن�البقرة�كلما�رقدت�على�األرض�لفترة�أطول�كانت�فرص�قيامها�أكرب،�
التنبؤ�بوقت�جلوسها،�أو�االكتشاف� ولكن�إن�كانت�واقفة،�فمن�الصعب�
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الذي�يبني�أن�بعض�الناس�األصحاء�لديهم�القدرة�على�الركض�بسرعة�كافية�
للمشي�على�املاء�لو�أهنم�كانوا�هم�واملاء�على�سطح�القمر.

حصل�)أندري(�على�جائزة�)اإلغ�نوبل(�سنة��2000لسبب�رمبا�يعتقد�البعض�
أنه�كان�مضحًكا،�ولكن�ستجد�أن�التفكر�هو�الصفة�الغالبة�على�حبثه،�فقد�
مع� احلال� املغناطيسي،�كما�هو� املجال� باستخدام� يرفع�ضفدًعا� أن� استطاع�

رواد�املحطة�الفضائية�الدولية�وهم�يسبحون�بداخلها.

البحث�كان�جمرد� أن� الناس� فاعتقد� أبريل،� نشر�حبثه�سنة��1997يف�شهر�
كذبة،�مث�بعد�ذلك�اكتشفوا�أنه�حقيقي،�فقد�استخدم�جمااًل�مغناطيسيًّا�يعادل�
�0.65 إىل� �0.25 بني� ما� هو� املغناطيسي� األرض� )جمال� لرفعه� تيسال� �16
أنه� يعين� تيسال،�وهذا� تيسال،�أي�حوايل�نصف�من�مليون�جزء�من� ميكرو�
أكرب�من�جمال�األرض�بـ��32مليون�ضعف(،�حبيث�تنافرت�القوة�املغناطيسية�

اخلفيفة�املوجودة�يف�ماء�جسم�الضفدع�مع�املجال�املغناطيسي�اهلائل.

من�الواضح�أن�)أندري(�ال�يبحث�يف�األمور�التقليدية،�وحيب�أن�يبحث�يف�
أمور�غري�متوقعة.

نيغ؟ غر�ه كيف �كت�سف )�ل
حبيث� بعضها� مع� الكربون� من� ذرات� ترتبط� ملا� )الغرافني(،� ماهية� إىل� نعود�
تكون�شكاًل�سداسيا،�وحينما�تلتصق�عدة�أشكال�سداسية�مع�بعضها�فإنك�
حتصل�على�مادة�)الغرافني(،�تستطيع�أن�تقارن�هذا�الشكل�مع�الشباك�املعدنية�
املستخدمة�حلظائر�الدجاج�أو�خاليا�النحل�كما�ذكرت�سابًقا.�اآلن�ختيل�هذا�

الشبك�على�أرضية�مسطحة،�هكذا�يكون�)الغرافني(.

)الغرافني(�عبارة�عن�ذرات�من�الكربون�مرتبطة�مع�بعضها�حبيث�تتكون�مادة�
ثنائية�األبعاد،�وارتفاعه�قدر�ذرة�واحدة،�وهو�بسماكة�ذرة�الكربون�باملقارنة�
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مع�ُسمك�ورق�القصدير�املستخدم�للف�األطعمة�يف�املطبخ�)أو�األملونيوم�يف�
واقع�األمر(،�وتتكون�ورقة�اللف�النحيفة�اخلفيفة�من�حوايل��200,000ذرة�

فوق�بعضها.

فترة،�وقد�سبق� منذ� النظرية� الناحية� )الغرافني(�معروفة�من� مادة� لقد�كانت�
اكتشافها�نظريًّا�قبل�إنتاجها�خمربيًّا،�ولكن�استخالصها�كان�أمًرا�صعًبا،�بل�
إهنا�استخلصت�هنا�وهناك،�وقد�شاهد�العلماء�وجودها�حتت�املجهر،�وكتبت�
زراعتها� خالل� من� منها� طبقة� حتضري� مت� وقد� العلمية،� األوراق� بعض� عنها�
على�مواد�أخرى،�ولكنها�كانت�صعبة�يف�اإلنتاج�الحتوائها�على�الشوائب�
ولتكلفتها�العالية،�ولذلك�مل�تكن�مناسبة�ال�للتطبيقات�وال�لألحباث�العلمية.

ل؟ نيغ يف �ملنز غر�ه ن )�ل كيف ُتعدي
حىت�تصنعني�طبقة�من�)الغرافني(،�أحضري�مادة�الغرافيت،�وأحضري�الصًقا،�
ضعي�قطعة�صغرية�من�)الغرافيت(�على�جانب�من�الالصق،�مث�اطوي�الالصق�
على�نفسه�حبيث�يلتصق�جانباه�ببعض،�وميسك�الالصق�بطريف�)الغرافيت(،�
بعد�ذلك�انزعي�الالصق،�ستجدين�على�جانبيه�قطًعا�من�)اجلرافيت(�منتزعة�
من�القطعة�األصلية،�اطوي�الالصق�مرة�أخرى،�حبيث�يلتصق�)الغرافيت(�يف�
عدة� العملية� هذه� كرري� أخرى،� مرة� انزعيه� مث� الالصق،� من� جديد� مكان�
الطبقة� هذه� بعضها،� عن� نزعها� ميكن� ال� طبقة� على� حتصلي� أن� إىل� مرات،�

الشفافة�الرقيقة�هي�)الغرافني(.

وحىت�تتأكدي�من�أنك�وصلت�إىل�تكوين�)الغرافني(،�البد�أن�تشاهديه�حتت�
املجهر،�سترين�طبقة�شفافة�لوهنا�أزرق،�فحينما�ينحف�)الغرافيت(�الرمادي�
اللون،�يتحول�إىل�مادة�ثنائية�األبعاد�لوهنا�أزرق�باهت.�هبذه�البساطة�حصلت�

على�مادة�تعادل�جائزة�)نوبل(.
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ماء ت �لتي تو�جه �لعه �لتحديا
لـ�)لغرافني(�تطبيقات�متعددة�يتوقع�إنتاجها�يف�املستقبل،�وقد�بدأت�بالفعل�
معظم� ولكن� املرنة،� الشاشة� مثل� الساحة� على� بالظهور� التطبيقات� بعض�
التطبيقات�)واليت�ذكرت�جزًءا�منها�يف�البداية(�ال�تزال�يف�املختربات،�ال�ُيعلم�
مىت�ستبدأ�هذه�التطبيقات�بالظهور،�ومىت�ستباع�يف�األسواق،�ال�تزال�هناك�

عقبات�كثرية�تواجه�العلماء.

ُاستخلص� لقد� )الغرافيت(،� من� الغرافني� استخالص� العقبات� هذه� وأوىل�
باستخدام�الصق،�ولكن�جيب�أال�ننخدع،�فهذه�الفكرة�وإن�أنتجت�لعلماء�
الفيزياء�املادة�بطريقة�سهلة،�إال�أن�استخدام�هذه�الطريقة�إلنتاج�كميات�وافرة�
من� )ميكروسكوبية(� بكميات� إال� تأيت� ال� فهي� مستبعد،� أمر� )الغرافني(� من�
املادة.�وهي�تكفي�لألحباث�العلمية،�أو�حىت�رمبا�ملنتج�جترييب،�ولكنها�ال�تكفي�
تعمل� البشري.�هناك�عدة�شركات�جادة� إلنتاج�كميات�وافرة�لالستهالك�

اآلن�إلنتاجه�بكميات�كبرية،�سنعرف�يف�املستقبل�مدى�جناحها.

توجد�طريقة�أخرى�للحصول�عليه�من�خالل�عمليات�كيميائية،�ولكن�حىت�
هذه�الطريقة�ال�تنتج�)الغرافني(�بكميات�كبرية،�أضف�لذلك�فإن�الطريقتني�
إلنتاج�)الغرافني(�ال�تنتجانه�مصفى�من�غري�شوائب،�فحىت�يستخدم�)الغرافني(،�
البد�أن�يكون�نقيًّا�ومكوًنا�من�طبقة�ثنائية�األبعاد،�إن�مل�يكن�كذلك�فلن�

يكون�فعااًل.

ثانًيا:�حينما�نذكر�أن�الغرافني�أقوى��200مرة�من�الفوالذ،�ال�يعين�أن�اليوم�
سيأيت�الستبدال�باب�اخلزينة�بـ�)الغرافني(،�فحينما�يذكر�العلماء�هذه�القوة،�
الفوالذ�إىل�حجم� مادة� فلو�صغرت� بنفس�األحجام،� املقارنة� يقصدون� فهم�
)الغرافني(� أن� لترى� االثنني� بني� املقارنة� تستطيع� ذلك� عند� )ميكروسكويب(�
أقوى�من�الفوالذ.�ال�تتخيل�أن�العلماء�قادرون�على�صنع�ورقة�من�)الغرافني(�
احلايل� الوقت� عن� ا� جدًّ ا� جدًّ بعيًدا� ذلك� يكون� قد� �،A4 ورقة� بقدر� حىت�

بالقدرات�التصنيعية�املتوفرة.
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التصنيف�واجلماعات
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التصنيف والجماعات
هلذا�اجلزء�من�الكتاب�أمهية�كبرية�يف�نظري،�وأمهيته�تعود�لكونه�سيجعلك�
معينة،�وسيضيء�جانًبا�من�جوانب� النظر�يف�فهمك�النتمائك�جلماعة� تعيد�
تعاملك�مع�اجلماعات�األخرى،�أعتقد�أنك�ستفيد�مباشرة�من�هذه�املعلومات�
التركيزيف�� إليك� أنين�سأطلب� تتعايش�معه،�مع� الذي� للواقع� وستغري�نظرتك�
أثناء�القراءة،�إال�أنين�أعتقد�أن�املعلومات�املطروحة�ستكون�هلا�جاذبية�خاصة�
حتتم�عليك�االنتباه.�سأتطرق�لقدرة�اإلنسان�على�التصنيف،�وأيًضا�لتصنيف�
نفسه�جلماعة�معينة،�سأدمج�بني�علم�النفس�وبني�العلم�احلديث�فيما�يرتبط�

بالتصنيف.

�حلاجة لهت�صنيف
لو�اجتهت�إىل�املكتبة�لتشتري�كتًبا�ألطفالك�الصغار،�لوجدت�كثرًيا�من�الكتب�
اليت�تعلم�الطفل�تصنيف�املعلومات�إىل�أصناف�حمددة،�فعلى�سبيل�املثال�ستجد�
كتًبا�تعلم�الطفل�األلوان،�فهذا�اللون�األمحر،�وذلك�األخضر،�وذاك�أزرق،�
وما�إىل�ذلك�من�األلوان،�أو�ستجد�كتًبا�تعلم�الطفل�األشكال،�مثل�املثلث،�
أو� األطعمة،� أنواع� أو� بأنواعها،� احليوانات� أو� وغريها،� والدائرة،� واملربع،�
األعداد،�وهكذا،�ومع�تقدم�العمر،�يتعلم�الطفل�هذه�األمور�وأموًرا�أخرى�

ا،�ليصنفها�على�حسب�تصنيفاهتا�املنطقية. كثرية�جدًّ

التفاح:�منها�األخضر� لو�توجهت�إىل�حمل�اخلضراوات�لوجدت�أصناًفا�من�
ومنها�األصفر�ومنها�األمحر،�ولوجدت�أنك�تصنفها�كلها�أهنا�تفاح�باختالف�
ألواهنا�وأحجامها،�وإذا�ما�رأيت�أنواًعا�خمتلفة�من�احليوانات�األليفة،�الستطعت�
يف� بعضها� عن� اختلفت� وإن� فالكالب� الصحيح،� التصنيف� كلها� تصنيفها�
أطواهلا�وأشكاهلا�وألواهنا�لن�ختتلط�عليك�فتصنفها�مع�القطط،�وال�القطط�مع�
الطيور�وال�الطيور�مع�احلشرات،�وهذه�اخلاصية�–�خاصية�التصنيف�–�هي�
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خاصية�إدراكية�هلا�عالقة�وثيقة�بتركيبة�مخ�اإلنسان.

يا�ترى�ما�أمهية�التصنيف؟�يقول�الربوفيسور�بول�بلوم�)Paul�Bloom(�يف�
جامعة�ييل�)Yale�University(�إن�التصنيف�يلعب�دوًرا�كبرًيا�يف�متييزك�
بني�األمور�اليت�تعرضك�للخطورة�واليت�حتتاج�أن�حتتمي�منها،�وبني�األمور�
تقول� قد� ما� ترى�حيواًنا� فمثاًل�حينما� منها،� أن�حتتمي� اليت�ال�حتتاج� اآلمنة�
لنفسك:�“هذا�أسد،�سأهرب�منه،”�أو�»هذه�قطة،�سأقترب�ألمسح�على�
شعرها،”�ومن�املمكن�أن�ترى�نباًتا�ما،�وتفكر:�»هذه�النبتة�سامة�سأتفادى�

أكلها،«�أو�“هذه�غري�سامة�بإمكاين�أكلها.«

يف� منهم� � كالًّ واألنثى� الذكر� تصنف� فأنت� البشر،� تصنيف� على� وبقدرتك�
�منهما�يف�فئته�العمرية،�وتصنف� صنفه،�وتصنف�األطفال�والكبار�يف�السن�كالًّ
الوجوه�لتعرف�احلالة�النفسية�اليت�يكون�فيها�الناس،�“هل�هذا�الشخص�فرح�
أو�متضايق�أو�مزنعج�أو�غاضب؟«�وهكذا،�“هل�هذا�الشخص�مصري�أو�
كوييت�أو�عراقي�أو�سعودي؟«�أو�“هل�هذا�الشخص�غريب�أم�شرقي؟«�كل�
هذه�التصنيفات�حتدد�طريقة�تفاعلك�مع�اآلخرين،�وهبا�ستتعامل�مع�الغاضب�
الصغري�يف� الفرح؟�وستتعامل�مع� بطريقة�ختتلف�عما�كنت�ستتعامل�هبا�مع�
السن�باختالف�عن�تعاملك�مع�الكبري؟�وقد�تتعاطف�مع�شخص�من�بلد�أكثر�
مما�تتعاطف�مع�شخص�من�بلد�آخر�ألنك�ُتصنف�على�أنكما�تشتركان�يف�

مسة�واحدة.

جتربة كهف �له�صو�ص
حنن�نتعامل�مع�كثري�من�األمور�يف�حياتنا�على�أساس�التصنيف،�وقد�يكون�
من�أهم�تلك�التصنيفات�اليت�حتدد�طريقة�تعاملك�مع�اآلخرين�هو�تصنيفك�
وانتماؤك�للجماعة،�أنت�تنتمي�لكثري�من�اجلماعات،�فأنت�امرأة�شابة�لبنانية�
متزوجة�وموظفة�يف�اجلامعة�األمريكية،�أنت�تنتمني�لكل�هذه�املجموعات،�
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وتتأثرين�وتعملني�من�خالهلا�بدرجات�خمتلفة،�وتتعاملني�رمبا�حبدية�أكثر�مع�
اجلماعات�األخرى�أو�بدرجة�أقل�من�التعاطف،�رمبا�أنِت�ولدت�يف�بعضها،�
فليس�لك�أي�خيار�فيها،�ولكن�انتميت�جلماعات�الحقا�حينما�كان�اخليار�
بيدك.�تتشكل�بعض�التصنيفات�على�أسس�منطقية�سليمة،�وأحياًنا�تتشكل�بال�
منطق�سليم.�هذه�كلها�تؤثر�على�أخالقك�مع�مجاعتك�واجلماعات�األخرى.

من� وهو� األصل،� تركي� �)Muzafer� Sherif( شريف� مظفر� الدكتور�
مؤسسي�علم�االجتماع،�ومن�كبار�متخصصيها،�أجرى�عدة�جتارب�ملعرفة�
انتماءاهتم� على� بناء� وذلك� بعًضا،� بعضهم� مع� الناس� هبا� يتعامل� اليت� الكيفية�
االجتماعية،�أراد�أن�يعرف�أصول�التعصب،�فمن�أشهر�التجارب�اليت�أجراها�
�،)Robbers�Cave�Experiment(�”تسمى�جتربة�“كهف�اللصوص
التجربة،� هذه� شريف� فيه� أقام� الذي� املكان� إىل� التجربة� هذه� تسمية� تعود�
حيث�كانت�يف�منتزه�“كهف�اللصوص”�يف�أوكالهوما�يف�الواليات�املتحدة�

األمريكية.

وكانوا� عشرة،� الثانية� سن� حوايل� أعمارهم� طفاًل،� التجربة��24 هلذه� اختار�
متقاربني�من�حيث�احلالة�االجتماعية،�قسمهم�إىل�قسمني�متساويني،�نقل�كل�
جمموعة�مكونة�من��12طفاًل�يف�حافلة�خمتلفة،�مث�أرسلهم�إىل�املتزنه،�ومل�يكن�
يعلم�أي�من�الفريقني�شيًئا�عن�الفريق�اآلخر،�أي�إهنم�مل�تتعرف�كل�جمموعة�

على�األخرى�قبل�نقلهم،�وحىت�عند�تكوين�املجموعتني.

كّون�معاونو�مظفر�معسكَرْين�أو�خميًما�لكل�فريق،�ومل�يعلم�أي�من�الفريقني�
عن�خميم�الفريق�اآلخر�شيًئا،�حيث�كان�كل�خميم�بعيًدا�عن�اآلخر،�فبدأ�كل�
فرد�من�أفراد�الفريق�بتكوين�روابط�مع�اآلخر�من�فريقه،�عزز�شريف�-�الذي�
مثل�دور�البواب�يف�هذه�التجربة�–�الروابط�اليت�تكونت،�فبدأت�كل�جمموعة�
خمتلف� وإقامة� الطعام،� وطهي� للسباحة،� أماكن� وختصيص� خيمهم،� بنصب�

النشاطات�االجتماعية.
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نفسها�ومن�غري� عند� أي�من� أوتوماتيكًيا،� باسم� نفسها� أمست�كل�جمموعة�
واألخرى� �،)Eagles( بالنسور� نفسها� تسمي� واحدة� فكانت� تدخل،�
�،)Rattlesnake( اجلرسية� احلية� إىل� نسبة� �)Rattlers( باجلرسّيني�

وأسست�كل�جمموعة�قوانني�أو�قواعد�خاصة�تعمل�هبا.

التجربة� انتقلت� أيام�-� املجموعة�-�وبعد� أفراد� الروابط�بني� تقّوت� أن� بعد�
جمموعة� كل� أحست� الفريقان،� يشعر� أن� غري� ومن� بتدرج� الثانية� للمرحلة�
بوجود�املجموعة�األخرى،�حيث�ترك�العاملون�األطباق�واألكواب�يف�مكاهنا�
داخل�املطعم�لكي�يراها�كل�فريق،�فيعلم�كل�منهم�بوجود�اآلخر.�وبدأت�
كل�جمموعة�بسماع�أصوات�صادرة�من�املجموعة�األخرى،�ومبجرد�إحساس�
كل�منهم�بوجود�اآلخر�بدأ�احلس�بـ�“حنن”�و”أنتم”،�فرمست�كل�جمموعة�
حدودا�هلا،�“فهذا�مكاننا�وذاك�مكانكم”،�»أرجو�أن�ال�يقتربوا�من�أماكن�

سباحتنا.”

طلبت� اليت� املسابقات� طريق� عن� للجماعة� االنتماء� ُعزز� املرحلة� هذه� ويف�
املجموعات�ذاهتا�القيام�هبا،�أضف�لذلك�أن�كل�فريق�بدأ�بتكوين�تصور�عن�
طبيعته،�فمثاًل�كان�فريق�النسور�يؤكد�على�أنه�فريق�حمترم�غري�سباب،�وأنه�
فريق�منظم،�بينما�كانوا�يعتقدون�أن�فريق�اجلرسيني��قبيحون�وسبابون،�أما�
فريق�اجلرسيني�فكان�يدعي�أن�فريق�النسور�فريق�ضعيف،�وذو�طيبة�زائدة�

عن�احلد.

أقيمت�املسابقات،�وقد�تالعب�العاملون�على�التجربة�يف�نتائج�املسابقات�حىت�
التنافس�على�أشده،�وجعلوا� متقاربة،�وذلك�لكي�يضمنوا�أن�يصبح� تكون�
الفريقني�يتناولون�الطعام�يف�القاعة�نفسها�ويف�الوقت�نفسه،�وأروهم�اجلوائز�
بالتنابز� الفريقان� فبدأ� يتباريان،� عالم� الفريقان� يعرف� التقائهم�حىت� أثناء� يف�

باأللقاب�والغناء�بأغاين�حتط�من�قيمة�الفريق�اآلخر.
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لعبوا�لعبة�البيسبول�)Baseball(�ويف�أول�لقاء�هلم�بدأ�الفريقان�بالتسابب،�
وبعد�أن�خسر�فريق�النسور�أخذوا�علم�اجلرسيني�وأحرقوه،�ويف�اليوم�التايل�
أحرق�فريق�اجلرسيني�علم�النسور،�مث�لعب�الفريقان�ألعاًبا�أخرى�كلعبة�جر�
احلبل،�فربح�النسور�تلك�اجلولة،�وازدادت�الكراهية�بني�الفريقني،�فكان�حينما�
مير�أفراد�أحد�الفرق�جبانب�أفراد�الفريق�اآلخر�يعّبر�بعضهم�عن�امشئزازه�من�
اآلخر�بإغالق�األنف�على�سبيل�املثال�)تعبرًيا�عن�الرائحة�النتنة�للفريق�اآلخر(.

بعد�ذلك�انتقل�كل�فريق�لغزو�خميم�الفريق�اآلخر،�وحىت�حيمي�فريق�النسور�
مواقعه�بدأ�جبمع�الصخور�إللقائها�على�عدوهم،�ازدادت�الغارات�بني�الفريقني،�
وحدثت�السرقات،�والتعدي�على�املمتلكات،�وتطورت�األمور�إىل�أقصى�حد�
األمور� تتطور� الزناع�حىت�ال� العاملون�لفض� فتدخل� الفريقني،� الكراهية�بني�

أكثر�من�ذلك.

بني� شديدة� كراهية� تكونت� أن� بعد� األخرية� مرحلتها� يف� التجربة� دخلت�
الفريقني،�أراد�شريف�أن�حيل�األزمة�وأن�يؤلف�وينشر�السالم�بينهما،�فعمل�
العاملون�على�مرحلة�التعارف،�فكان�أحد�النشاطات�اليت�قرروها�االشتراك�أو�
التعاون�يف�مجع�احلبوب،�وكذلك�قرروا�هلم�مشاهدة�األفالم�مع�بعض،�وأيًضا�
اللعب�باأللعاب�النارية،�لكن�مل�تأت�أي�من�النشاطات�بنتيجة�إجيابية،�حىت�
إن�نشاط�األلعاب�النارية�كاد�أن�ينهي�التجربة،�ملحاولة�كل�فريق�اإلضرار�
باآلخر،�وكلما�اجتمع�الفريقان�يف�صالة�الطعام�كان�يلقي�كل�منهما�الطعام�

على�اآلخر.

بعد�ذلك�أقيمت�مسابقات�على�املستوى�الفردي�بني�الفريقني،�فلو�مل�يكن�
احلل�يف�اجتماع�الفريقني�مجيًعا،�فرمبا�لكان�احلل�يف�اجتماع�أفرادمها�كل�على�
ينسبون� لفريقهم�كانوا� يعودون� الفائزين�كانوا�حينما� فإن� حدة،�ومع�ذلك�
الفوز�للفريق�وليس�للفرد.�ويف�جتربة�إصالحية�أخرى�أرسل�العاملون�فردين�
من�كل�فريق�للتفاوض�على�السالم،�ولكن�بعد�رجوع�كل�من�املتفاوضني�

ملخيماهتم،�اهتمهم�أفراد�الفريق�باخليانة،�مل�يتحقق�السالم�وال�التآلف.
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التعامل� الفريقني�وحلثهم�على� التجربة�برجل�دين�لوعظ� القائمون�على� جاء�
مع�جرياهنم�باحلسىن،�ومبا�أن�األطفال�كانوا�كلهم�مؤمنني�ظن�العاملون�أن�
الفرقتني�ستستفيدان�من�رجل�الدين�وستتآلفان،�ولكن�حىت�يف�هذه�احلالة�مل�
يدعوهم� داخلّي� األطفال�صوت� أذهان� تشكل�يف� الفريقان،�حيث� يتقارب�
حلسن�اجلوار�مع�من�ينتمون�إليهم:�“صحيح،�البد�أن�نعامل�اجلار�باحترام�
وطيبة،�ومبا�أنين�من�النسور�فالبد�أن�أعامل�جاري�النسر�بطيبة�واحترام،�أما�

أولئك�اجلرسيون�فهم�أناس�ال�يستحقون�املعاملة�الطيبة.”

فتوصل�العاملون�إىل�أن�هذه�الطرائق�لن�جتدي�نفًعا،�فاتفقوا�على�أن�يقوموا�
بتجربة�تكون�فيها�هناك�أهداف�مشتركة�أو�عدو�مشترك،�فافتعلوا�مشكلة�
شرب�املاء،�حيث�أوقفوه�عن�املخيمني�بالكامل،�فتخوف�الفريقان�من�مواجهة�
العطش،�وبعد�لعبهم�أحسوا�مجيًعا�بالعطش،�وازداد�مع�مرور�الوقت�ومع�كل�
نشاط،�فاّتهم�العاملون�خمربني�خارجيني�بقطع�املاء�عن�املخيمني،�وأخربومها�
أن�السبب�يف�قطع�املاء�هو�األنبوب�الذي�يوصل�املاء�إىل�املخيم،�فقد�مت�حشوه�

بكيس.

اجتمع�الفريقان�عند�أنبوب�املاء�يف�حماولة�إلزالة�احلشوة،�وبدأ�األفراد�باحلوار�
حول�كيفية�حل�املشكلة،�وتعاونوا�على�احلل،�وبعد�مرور��45دقيقة�وجدوا�
حال�للمشكلة،�وكانت�األجواء�مليئة�باحلماس�املشترك،�ومل�يعترض�اجلرسيون�
على�أن�يبدأ�النسور�بشرب�املاء�قبلهم،�وتوقف�التنابز�باأللقاب،�وتعاملوا�مع�

بعضهم�باحلسىن.

بعدها�نظم�العاملون�مشاهدة�فلم�مفضل�يرغب�الفريقان�مبشاهدته،�فاختار�
العاملون�فلمني�بناء�على�آراء�متخصصني�يف�األفالم،�فأتوا�بالفريقني،�وفتحوا�
فطلب� األفالم،� أحد� بأغلبية�ومحاس� فاختاروا� األفالم،� على� التصويت� باب�
على� الفريقان� اتفق� نقاش� وبعد� الفلم،� ملشاهدة� تذكرة� قيمة� دفع� العاملون�

املسامهة�مببلغني�متساويني.
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يعترضا�على�ذلك،�اخنفضت� الطعام�مع�بعضهما�ومل� الفريقان� تناول� بعدها�
الكراهية�فيما�بينهما،�مث�ُأشرك�الفريقان�يف�مسابقة�شد�احلبل،�وخلط�أفراد�
الفريقني�مع�بعضهم�كل�على�جهة،�فأصبح�اهلدف�مشترًكا�بني�أفراد�الفريق�

املهجن،�فقلل�ذلك�من�حدة�الصراع�بينهما.

يف� الرجوع� الفريقان� قرر� املدينة،� إىل� للرجوع� املوعد� أتى� التجربة� هناية� يف�
حافلة�واحدة،�هتف�الفريقان�حبماس�هلذا�القرار،�ويف�الطريق�توقفت�احلافلة�
عند�الدكان،�فاشترى�اجلرسيون�بأرباحهم�من�املسابقات�الطعام،�وشاركوا�

فيه�النسور.

الفرق� بني� للمشكالت� احللول� أحد� هو� املشتركة� األهداف� إجياد� إذن،�
املتخاصمة،�يقول�“الربفيسور�بلوم”�مازًحا،�إنه�لو�أردنا�أن�نوحد�العامل�كله�
بكل�أطيافه�ودياناته،�الحتجنا�ألعداء�غزاة�من�الفضاء�اخلارجي.�قد�ال�حنتاج�

لذلك�بقدر�احتياجنا�ألهداف�مشتركة�يشارك�فيها�اجلميع.

ماعة ج ث له �لتع�ص
قد�تتخيل�أن�املجموعة�اليت�تنتمي�هلا�وتناصرها�وتدافع�عنها�إمنا�تدافع�عنها�
مبادئ� وأن� صحيحة،� مبادئك� أن� تعتقد� وقد� املبادئ،� باب� من� هبا� وتتأثر�
على� تقومون� ومجاعتك� أنت� اخلطأ،� هو� و� الصحيح� فأنت� خطأ،� اآلخرين�
مبادئ�حقة،�أما�اآلخرون�فيعيشون�على�مبادئ�خطأ،�ولذلك�أنت�تدافع�عن�

جمموعتك�أو�فريقك�بناء�على�احلق.

دفاعك�عن�جمموعتك�ال�يعود�ألسباب�منطقية،�وال�يعود�لكونك�أنت�على�
أكثر،� ال� ما� تنتمي�جلماعة� لكونك� يعود� بل� على�خطأ،� واآلخرين� صواب�
التجارب�تبني�أنه�حىت�لو�كنت�تنتمي�جلماعة�مكونة�تكويًنا�عشوائيًّا�لكنت�
متعصًبا�هلا�بالطريقة�نفسها.�فاعتزازك�بوجود�مبادئ�يف�مجاعتك�ليس�السبب�
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يف�دفاعك�عنها.

يف� �- �)Henri�Tajfel( تاجفيل”� “هنري� الربيطاين� البولندي� الدكتور�
دراسته�للتعصب�-�كان�يعتقد�أن�التصنيف�الذي�يعتمد�على�العملية�اإلدراكية�
يؤثر�كثرًيا�على�التعصب،�فبدأ�بإقامة�جتارب�تسمى�بـ�»جتارب�املجموعة�
الدنيوية«�)Minimal�Group�Experiments(،�وهي�املجموعات�
اليت�تتشكل�على�أدىن�املبادئ،�كان�اهلدف�من�هذا�النوع�من�هذه�التجارب�

معرفة�أدىن�احلاالت�املطلوبة�ليتكون�فيها�التعصب�بني�املجموعات.�

قسم�“تاجفيل”�الناس�إىل�جمموعتني�عشوائيًّا�بناء�على�قواعد�بسيطة�وعلى�
أسس�غري�مهمة،�ففي�إحدى�التجارب�عرض�لوحات�فنية�لرسامني�خمتلفني،�
واعتماًدا�على�تعليقات�الذين�رأوا�الصور،�صّنفهم�على�أهنم�من�حميب�“الكلي”�
نسبة�إىل�الرسام�“بول�كلي”�)Klee�Paul(�أو�من�حميب�“كاندنسكي”�
كاندنسكي”�)Wassily�Kandinsky(،�يف� الرسام�“وازيل� إىل� نسبة�
احلقيقة�أن�تصنيف�“تاجفيل”�لشخص�يف�كل�جمموعة�كان�عشوائيًّا،�أي�أنه�
مل�يعتمد�على�تعليقات�األشخاص�للرسومات�وال�ألذواقهم�يف�الواقع.�أراد�

فقط�أن�يشعر�كل�فريق�بوهم�االنتماء�جلماعة�بناء�على�مبدأ.

حينما�أجرى�مقابلة�مع�مجاعة�الكلي،�اكتشف�أهنم�يعتقدون�أهنم�أذكى�من�
مجاعة�“كاندنسكي”،�وأهنم�على�استعداد�لتقدمي�تربعات�مالية�إىل�مجاعتهم�
أكثر�من�اجلماعة�األخرى.�ذلك�كان�مثااًل�على�تأثري�االنتماء�للجماعة�عشوائيا�

ليعتقد�أفرادها�أهنم�أفضل�من�اآلخرين�يف�اجلماعة�األخرى.

ويقول�الدكتور�“بول�بلوم”�يف�حماضرته�عن�األخالق�إن�يف�بعض�التجارب�
كانت�ُتقّسم�املجموعتان�بناء�على�وجه�العملة�بعد�تقليبها�يف�اهلواء،�ليتضح�أنه�
حىت�هبذا�التصنيف�العشوائي�والذي�علم�أفراده�بعشوائية�اختيارهم�فيها�)خالًفا�
لتجربة�تاجفيل�السابقة(�فإن�كل�جمموعة�تتصرف�كما�لو�أن�هناك�خصوصية�

للمجموعة�اليت�ينتمي�إليها.
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أقام�“تاجفيل”�جتارب�أخرى�ليفهم�تأثري�تصنيف�األشياء�على�آراء�األشخاص،�
اكتشف� معينة،� أطوال�خطوط� األشخاص� فيها� ُيقّدر� التجارب� إحدى� ففي�
“تاجفيل”�أن�تصنيف�اخلطوط�يؤثر�مباشرة�على�تقدير�الشخص�لطوهلا.�ختيل�
لو�ُرمست�جمموعتان�من�اخلطوط�املختلفة�الطول،�وذكرت�لك�أن�املجموعة�
األوىل�هي�)أ(،�والثانية�هي�)ب(.�ولنفترض�أن�أطوال�اخلطوط�يف�)أ(�بني��5
سم�و�8سم،�وكانت�أطوال�اخلطوط�يف�)ب(�بني��7سم�و�9سم.�فمن�املنطق�
أن�تقول�إن�املجموعتني�تشتركان�يف�خطوطهما،�حيث�إن�)أ(�و)ب(�حيتويان�
على�خطوط�أطواهلا��7سم�و�8سم،�ولكن�تبني�من�الدراسة�أننا�سنعتقد�أن�
املجموعة�)أ(�متجانسة�مع�بعضها�واملجموعة�)ب(�متجانسة�مع�بعضها،�وأهنما�

خمتلفتان.

التصنيف� أن� �- النوع� هذا� من� جتارب� عدة� بعد� �- “تاجفيل”� لقد�الحظ�
جيعلك�منحاًزا�للصنف،�وبسبب�التصنيفات�ستجد�أن�الناس�مثاًل�جتعل�هناك�
لن� البلدين،� أبناء� بني� ما� وفروقات� الواحد،� البلد� أبناء� بني� ما� كبرًيا� تقارًبا�
نعتقد� حنن� وهكذا� البعض،� بعضهم� مع� متجانسون� الفرقتني� أبناء� أن� نعتقد�
بتجانس�مكونات�كل�صنف،�واختالف�األصناف�عن�بعضها.�تتفاقم�املشكلة�
حينما�يقوم�الناس�بتكثيف�أو�تشديد�الصفات�املتجانسة�وتكثيف�أو�تشديد�

الفروقات،�وإن�مل�تكن�هذه�التجانسات�والفروقات�صحيحة.

تركيبتنا� من� أساسي� جزء� هي� إمنا� التصنيفات� مع� التعامل� يف� الطريقة� هذه�
اإلدراكية،�وهي�ال�ختتص�بطبيعة�شخصية�معينة،�إمنا�هي�من�طبيعة�التفكري�
االعتيادي،�وقد�نشر�“تاجفيل”�ورقة�علمية�يف�سنة��1969بعنوان�»اجلوانب�
اإلدراكية�للتعصب«�)Cognitive�Aspects�of�Prejudice(�تؤكد�

هذا�األمر.
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ماعية �لهوية �الجت
والدكتور� هو� نظرية� �)John� Turner( ترنر”� “جون� الدكتور� أنشأ�
�،)Social� Identity( االجتماعية� اهلوية� بنظرية� أمسوها� “تاجفيل”�
اعتمدت�على�التجارب�السابقة�اليت�أجراها�“تاجفيل”،�هي�وجتارب�أخرى،�
والبشر،�مث� األشياء� بتصنيف� يقوم� ما� الشخص�عادة� أن� تتلخص�يف� النظرية�
ُيكوِّن�له�هوية�اعتماًدا�على�وجوده�يف�ذلك�التصنيف،�فحينما�ينتمي�لفريق�
كرة�قدم�أو�أسرة�أو�مذهب�أو�قبيلة�أو�بلد�أو�ما�شابه،�فذلك�سيعطيه�الثقة�
مستوى� من� يرفع� وحىت� اجتماعية،� هوية� أخرى� بعبارة� أو� والعزة،� بالنفس�
هذه�الثقة�والعزة�يقوم�بتكثيف�أو�حتسني�مكانة�املجموعة�اليت�ينتمي�هلا،�ويف�
املقابل�ينال�من�املجموعات�األخرى�عن�طريق�البحث�عن�سلبياهتا�والتزنيل�

من�شأهنا،�فبذلك�ينقسم�العامل�إىل�هم�وحنن،�وينشأ�التعصب.

ماعة �لتاأثر باجل
مؤمن� هبم،�ألين� أتأثر� ال� أنا� ولكن� أتعصب�جلماعيت،� “أنا� اآلن:� تقول� قد�
مببادئ�صحيحة،�مجاعيت�ال�تؤثر�على�رأيي�وعلمي�باحلق،”�لنرى�كيف�تتأثر�

باجلماعة�وأن�املبادئ�اليت�حتملها�تنكسر�يف�ظل�وجودك�فيها.

جتربة�قام�هبا�“سولومن�آش”�)Solomon�Asch(�تسمى�بتجربة�“آش”�
لالمتثال�أو�االنسجام�)Asch�Conformity�Experiments(�بينت�
أن�الفرد�يتأثر�بضغط�اجلماعة،�ويتماشى�معها�حىت�وإن�كانت�مجاعته�على�

خطأ،�وحىت�لو�كان�يعتقد�خالف�ما�تعتقده.

ا�واحًدا�بطول�معني� أتى�مبجموعة�من�الطالب،�وأخربهم�أهنم�سيقارنون�خطًّ
مع�ثالثة�خطوط�أخرى�خمتلفة�األطوال،�أحد�هذه�اخلطوط�الثالثة�يتساوى�
مع�اخلط�األول�متاًما،�وعلى�املشارك�أن�حيدد�أيًّا�من�اخلطوط�الثالثة�يتساوى�

مع�األول.
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النفس�أو�علم�االجتماع�فإن�كثرًيا�منها�يقام�يف�ظل� كعادة�اختبارات�علم�
الذي� املشاركني�هم�ممثلون�وشخص�واحد�هو� وجود�ممثلني،�أي�أن�مجيع�
ستقام�عليه�التجربة،�ولكن�ال�علم�لذلك�الشخص�أن�اآلخرين�ممثلون،�فهو�

يعتقد�أهنم�مجيًعا�خاضعون�للتجربة�مثله.

ُأجلس�اجلميع�يف�صف�واحد�حبيث�يكون�دور�اخلاضع�لالختبار�يف�النهاية�
أمام� اخلطوط� وعليها� ورقة� ووُضعت� »خاضع«(،� اصطالح� عليه� )سنطلق�
اجلميع،�لريها�الكل�يف�نفس�الوقت،�مث�ُيطلب�إىل�أول�شخص�أن�يذكر�أي�
من�اخلطوط�يتساوى�يف�الطول�مع�اخلط�األول،�وينتقل�السؤال�للشخص�الثاين�

والثالث�وهكذا،�إىل�أن�يصل�الدور�إىل�“اخلاضع”.�

يف�أول�جتربة،�قدم�املمثلون�اإلجابة�الصحيحة،�أي�أهنم�اختاروا�اخلط�الذي�
يتساوى�متاًما�مع�اخلط�األول،�فانسجم�معهم�“اخلاضع”،�ويف�التجربة�الثانية،�
حيث�قدم�امُلختِبر�ورقة�حتتوي�على�خطوط�أخرى،�أيًضا�اتفق�اجلميع،�ولكن�
إجابات�خطأ،� بإعطاء� املمثلون� بدأ� تليها� اليت� والتجارب� التجربة� تلك� بعد�
حيث�إهنم�اتفقوا�على�اختيار�خط�ال�يتساوى�مع�األول�)ولو�أنك�رأيت�تلك�
اخلطوط�لالحظت�أنه�من�الواضح�أن�مجيع�املمثلني�خمطئون،�املطلوب�خطان�
متساويان(،� أهنما� على� خمتلفني� خطني� انتقوا� املشاركني� ولكن� متساويان،�
بالرغم�من�شك�اخلاضع�يف�صحة�إجاباهتم،�إال�أنه�قرر�أن�يتماشى�مع�اجلميع�

مع�أن�إجاباهتم�كانت�خطأ.

ومن�هذه�التجربة�الحظ�“آش”�أن�%�37من�املشاركني�يتماشون�مع�اجلميع�
حىت�وإن�تيقنوا�بأن�آراءهم�صحيحة،�وأن�%�75من�الذين�اختربوا�أعطوا�
إجابة�خطأ�لسؤال�واحد�على�األقل�وذلك�للتماشي�واالنسجام�مع�املجموعة،�
هذه�الدراسة�تبني�كم�يتأثر�الفرد�باجلماعة�حىت�وإن�كانت�اجلماعة�على�خطأ�

وهو�على�صواب.�
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الفرد�حينما�ال�يصوت�أحد�منهم� تأثري�اجلماعة�يقل�عند� أن� للنظر� الالفت�
عالنية،�مثل�أن�يكتب�إجابته�على�ورقة،�وذلك�لعدم�شعوره�باحلرج�بالتصريح�

أمام�اجلميع،�فاحلرج�أحد�أسباب�الرضوخ�واالنسجام�مع�املجموعة.

تأسيس�علم�االجتماع،�فقد�كشفت�كثرًيا� التجارب�هلا�دور�كبري�يف� هذه�
عن�انتمائنا�للجماعات،�وعن�نشوء�التعصب�للجماعة�والتسامح�مع�أفرادها،�
ونشوء�الكراهية�ضد�اجلماعات�األخرى،�قد�تعتقد�أنك�خمتلف�عما�تكشفه�
هذه�الدراسات،�وأنك�تعلو�وتسمو�فوقها،�قد�تقول:�“أنا�لست�كذلك،�فأنا�
عاقل�حر”�وتصر�على�ذلك�ألنك�ال�حتب�أن�ُتختزل�شخصيتك�يف�جمموعة�

من�التجارب�البسيطة،�أمتىن�أن�تكون�حمًقا�رغم�شكي�الكبري�يف�ذلك.

ومع�ذلك،�فإين�أمتىن�أن�تكون�هذه�التجارب�قد�أنارت�لك�جانًبا�كنت�جتهله�
عن�الطبيعة�البشرية،�وإذا�ما�كنت�جمتمًعا�مع�مجاعتك،�ورأيت�أن�اجلميع�يف�
للجماعات�األخرى،�عندئذ�تذكر�ما� انسجام�متام�يف�حبه�ألفراده،�وكرهه�

تعلمته�اآلن.
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حقيقة�األشياء
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حقيقة األشياء
)Cogito�Ergo�Sum(�”أنا�أفكر�إذن�أنا�موجود“

��������ديكارت �

للفضاء�اخلارجي� تلتقطها�“ناسا”� اليت� الصور� العديد�من� بالتأكيد�شاهدت�
وحمتوياته�من�جمرات�وجنوم�وسدم�وغريها�)احبث�عن�صور�كونية�ستجد�كثرًيا�
منها�على�الشبكة�املعلوماتية�)اإلنترنت(،�فإذا�ما�نظرت�إليها�رأيت�أن�كل�
واحدة�منها�لوحة�مجيلة�زاهية�األلوان،�وكأمنا�رمسها�فنان�جتريدي�موهوب،�
مل�يكن�هدفه�التربح�من�اللوحات،�بل�تبيان�قدرته�على�الرسم،�اللون�األبيض�
والربتقايل�واألمحر�واألزرق�وغريها�من�األلوان�منتقاة�بذوق�رفيع�وموزعة�على�
الغازات�والنجوم�يف�السدم�توزيًعا�دقيًقا،�هذه�االنفجارات�اليت�متزق�النجوم�

وتبعثرها�يف�الفضاء�تصبح�صوًرا�مجيلة�حيسدها�حىت�الفنانون.

هذه�الصور�ليست�حقيقية،�إمنا�هي�ملونة�بألوان�»زائفة«�أو�»كاذبة«،�فلو�
نظرنا�إىل�السماء�باستخدام�العني�املجردة�أو�باستخدام�املناظري�)التلسكوبات(�
البصرية�لن�نرى�ما�نراه�يف�تلك�الصور�اجلميلة،�بل�ستكون�ألوان�تلك�األجرام�
أو�الغازات�أو�األشعة�بيضاء�باهتة،�حىت�إن�بعض�ما�ُيرى�فيها�ال�يرى�بالعني�

املجردة�بتاًتا؛�ألن�طيف�األشعة�يتعدى�ما�تراه�العني�البشرية.

يف�احلقيقة�إن�“ناسا”�هي�اليت�تلوهنا�لتبدو�زاهية�مجيلة،�فهناك�متخصصون�
طريق� عن� امللتقطة� الكونية� الصور� يأخذون� “ناسا”،� يف� يعملون� بالتلوين�
املناظري�)التلسكوبات(�املختلفة،�مث�يستخدمون�برامج�رسم�خمصصة�للتلوين�
واألزرق� باألمحر� الصور� هذه� ليلونوا� شوب”؛� “فوتو� مثل� برامج� حىت� أو�

والبنفسجي،�وهكذا،�فتظهر�باللون�الرائع�الذي�نراه.



125

ني �لع
ملاذا�يا�ترى�تقوم�“ناسا”�هبذا�العمل؟�هل�تقصد�خداع�الناس�هبذه�األلوان؟�
وما�السبب�احلقيقي�لتلوين�الصور؟�أليس�من�األفضل�أن�نرى�السماء�كما�
هي؟�اإلنسان�له�حواس�حمدودة�القدرات،�فكل�حاسة�من�حواسه�اخلمس�هلا�
مدى�حمدد�يف�حتديد�التفاصيل،�فالعني�ال�تقدر�على�رؤية�األحجام�الصغرية�
لصغرها،�وال�احتواء�الكبري�لكربه؛�لذلك�ُتستخدم�اآلالت�للمساعدة،�فمثاًل:�
ُيستخدم�“امليكروسكوب”�لتكبري�الشيء�الذي�ال�ميكن�رؤيته�بالعني�املجردة�
حىت�ميكن�رؤيته،�لُيرى�ما�كان�غائًبا�عن�العني�من�جراثيم�وجزئيات�صغرية�
وخاليا�وبكترييا�وعوامل�من�الكائنات�احلية�واجلمادات،�واملناظري�)التلسكوبات(�
بأحجامها�املختلفة�تلتقط�أضواء�كثرية�ال�ميكن�للعني�أن�تلتقطها�بسبب�قطرها�

الصغري؛�فال�ترى�األشياء�البعيدة�اليت�خفت�ضوؤها.�
الثانية:�فهي�حدود�األضواء� املشكلة� أما� للعني،� األوىل� املشكلة� تلك�كانت�
اليت�باإلمكان�رؤيتها،�العني�ال�تستطيع�أن�ترى�كل�األلوان،�أو�بعبارة�أدق،�
العني�ال�تستطيع�أن�ترى�مجيع�الترددات�أو�األطوال�املوجية�للضوء،�أما�حزمة�
الترددات�املرئية�فتسمى�بالطيف�املرئي،�إذ�نستطيع�أن�نرى�األضواء�اليت�يكون�
ترددها�بني��390إىل��750نانو�متر،�أو�بعبارة�أخرى�نستطيع�رؤية�األلوان�ما�
بني�البنفسجي�واألمحر،�ولكن�إن�تعدت�هذه�األلوان�إىل�اللون�فوق�البنفسجي�
أو�اللون�حتت�األمحر�فستغيب�عن�البصر،�إن�مل�نتمكن�من�رؤيتها�فهل�هي�

موجودة؟�بالطبع�إهنا�موجودة.
ناحية� وجهته� ما� إذا� للتلفزيون”،� كنترول� “الرميوت� املثال� سبيل� على� خذ�
إىل� نظرت� لو� القنوات،� تغيري� فسيمكنك� األزرار� وضغطت� “التلفزيون”�
مقدمة�“الرميوت”�ستجد�قطعة�إلكترونية�خيرج�منها�ضوء،�لكنك�ال�تراه،�
هذا�الضوء�عبارة�عن�أشعة�حتت�احلمراء،�ال�ميكنك�رؤيتها�بالعني�املجردة،�
بإمكانك�أن�ترى�هذا�»اللون«�إذا�كانت�لديك�آلة�التصوير)الكامريا(�اليت�
تصور�يف�الظلمة،�يف�الواقع�إن�هذا�الضوء�غري�املرئي�يضيء�الغرفة�كلها�بضوء�

ال�تراه.�
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لو�كنت�يف�سيارة�حديثة�جمهزة�بكامريات�خلفية�هلا�القدرة�على�الرؤية�الليلية،�
ووضعت�الغيار�يف�خانة�الرجوع�للخلف،�لعملت�هذه�آلة�التصوير)الكامريا(،�
ولرأيت�يف�الشاشة�اليت�أمامك�صورة�باهتة�ليس�فيها�ألوان�متعددة،�بل�سترى�
كيف� السيارة،� خبلف� ما� وسترى� رمادي(،� أو� )أخضر� واحد� للون� تدرًجا�
آلة� جبانب� إن� احلالك؟� الظالم� التصوير�يف� التصوير)الكامريا(� آلة� استطاعت�
التصوير)الكامريا(�ضوًءا�مشعًّا�ينري�الطريق�من�اخللف،�ولكنك�ال�تراه،�إهنا�
النوع�من� التصوير)الكامريا(�حساسة�هلذا� آلة� األشعة�حتت�احلمراء،�ومبا�أن�

الضوء�فهي�تستطيع�أن�تلتقط�الصور.

حينما�تصور�“ناسا”�صوًرا�خمتلفة�فإهنا�تصور�أشياء�ال�تراها�العني�املجردة،�
أو� اإلشعاعات� من� وغريها� السينية� واألشعة� احلمراء� حتت� األشعة� فتلتقط�
الصور� عرضت� ولو� املرئية،� غري� أم� املرئية� أكانت� سواء� املختلفة� األضواء�
أن� افتراض� على� رؤيتها�-هذا� بإمكاننا� كان� ملا� هي� )الكمبيوتر(�كما� على�
)الكمبيوتر(�بإمكانه�بث�نفس�األشعة�املسجلة�بآلة�التصوير)الكامريا(�اخلاصة�
اليت�صورت�هبا�“ناسا”�الصور،�لذلك،�حىت�تريك�“ناسا”�ما�ال�تراه�يف�
العادة،�فهي�تلون�اإلشعاعات�املختلفة�بلون�خمتلف�ميكن�للعني�أن�تراه،�عندها�
ميكن�رؤية�ما�كان�خمفيًّا،�وعندها�سُيكشف�ما�هو�خارج�حدود�املستقبالت�

احلسية،�وسنكتشف�حقائق�إضافية.�

السبب�األساسي�لتلوين�“ناسا”�الصور�ليس�جتميلها�ليعجب�هبا�الناس�فقط،�
فقد�يكون�هذا�جانًبا�واحًدا�من�أهدافها،�ولكْن�هناك�جانب�آخر�ومهم�وهو�
العلماء�بني�حمتويات�الصورة�من�مواد�وإشعاعات،�حيث�إن�آلة� أن��يفرق�
التصوير)الكامريا(�اليت�التقطت�الصور�تلتقط�أطيافا�خمتلفة�ال�تراها�العني،�وفيها�
معلومات�مهمة.�إذن،�هلذا�العمل�فوائد�علمية�وفنية،�وهبا�نستطيع�أن�نفهم�

حقيقة�األشياء�فهًما�أفضل.

إذن،�التكنولوجيا�تريك�ما�مل�تكن�تراه،�فهي�تدخل�األشعة�الضوئية�املختلفة�
إىل�جمال�بصرك�لكي�تراه.
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ن �الأ�
عاّمة� فاإلنسان� األصوات،� متييز�مجيع� تستطيع� ال� كذلك� هي� لألذن،� ننتقل�
يستطيع�مساع�األصوات�ذات�الترددات�اليت�تتراوح�بني��20هريتز�و�20كيلو�
هريتز،�حنن�ال�نستطيع�أن�نسمع�أصوات�الفيلة�منخفضة�التردد،�وال�نستطيع�
التردد،�فهي�تسمع�أصواتا�يكون�ترددها� أن�نسمع�أصوت�اخلفافيش�عالية�
بني��20هريتز�و�120كيلو�هريتز،�والفئران�كذلك�تسمع�األصوات�اليت�بني�
�1كيلو�هريتز�إىل��90كيلو�هريتز،�وكذلك�الدالفني�هلا�القدرة�على�مساع�
األصوات�بترددات�عالية؛�لتفوق�اخلفافيش�يف�قدرهتا�على�السماع،�وبترددات�

أكثر�حدة�يف�الصوت�)إن�صح�التعبري(.

هذه� تسجل� تكنولوجيا� نستخدم� مل� ما� آذاننا� عن� مغيبة� األصوات� تلك�
األصوات�اخلفية،�وتدخلها�إىل�نطاق�ترددات�مسعنا.�األذن�ال�تلتقط�اخنفاض�
استخدام� باإلمكان� الفيلة�وال�حدة�أصوات�اخلفافيش،�ولكن� تردد�أصوات�
ميكروفونات�حساسة�هلذه�الترددات،�مث�ُتحوَّل�إىل�داخل�نطاق�الترددات�اليت�
تسمعها�األذن�البشرية،�كما�لو�كنا�ننظر�إىل�ما�بداخل�غرفة�من�قفل�الباب،�
نستطيع�أن�نرى�ما�هو�أمام�فتحة�القفل�ويف�نطاق�ضيق،�وال�نستطيع�رؤية�
ما�على�اليمني�أو�اليسار،�لكي�نرى�األشياء�املوجودة�على�اجلانبني�البد�من�

حتريك�هذه�األشياء�أمام�الفتحة.

م�ض �له
االستشعار� قدرته�على� ويتفاوت�اجلسد�يف� باللمس�حمدود،� حىت�اإلحساس�
من�مكان�آلخر،�ألنه�يعتمد�على�كمية�األعصاب�املتوفرة�يف�مناطق�اجلسم�
املختلفة،�تستطيع�أن�جتري�جتربة�بنفسك�حىت�تعرف�الفرق�بني�قدرة�راحة�
بإصبع� إما� يالمس�ظهرك� أحًدا� دع� باللمس،� اإلحساس� على� وظهرك� يدك�
واحد�وإما�بإصبعني�عدة�مرات،�بشرط�أن�يالمس�إصبعاه�ظهرك�يف�الوقت�
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تغيرًيا� وإصبعني� إصبع� بني� يغّير� ظهرك� يالمس� الذي� الشخص� )دع� نفسه�
عشوائيًّا(،�وحاول�أن�ختمن�إذا�ما�ملس�ظهرك�بإصبع�أو�إصبعني،�ستجد�أن�
ا،�وستخطئ�كثرًيا�يف�متييز�اإلصبع�من�اإلصبعني�)حىت� معرفة�الفرق�صعبة�جدًّ
لو�كانت�هناك�مسافة�بني�إصبعني�بقدر�إصبع(،�ولكن�قارن�ذلك�مع�راحة�
نفسها،� السابقة� بالطريقة� يدك� راحة� يلمس� أحدا� عينيك،�ودع� أغلق� يدك،�
ا،� فستجد�أنك�لن�ختطئ�وال�مرة�واحدة،�وألن�أطراف�أصابعك�حساسة�جدًّ

تستطيع�أن�تفرق�بني�الناعم�واخلشن�وبني�الصلب�واللني،�وغري�ذلك.

مستقبالتنا�احلسية�حمدودة؛�لذلك�حنن�ال�نستطيع�أن�نستشعر�كل�ما�حولنا،�
ولكن�ذلك�ال�يعين�أن�ما�ال�نستشعره�غري�موجود.

ما �الأ�سياء �حلقيقية؟
هل�أهنينا�مشكلة�قصر�احلواس�بإدخال�كل�شيء�إىل�حيزها؟�هذه�واحدة�من�
الطرائق�اليت�نكتشف�هبا�حقائق�األشياء،�ولكن�هناك�من�األمور�ما�ال�ميكن�
معرفة�حقيقته�سواء�أأدخلناها�يف�حيز�احلواس�أم�مل�ندخلها�يف�حيزها،�سواء�
أأدركناها�حبواسنا�أم�مل�ندركها،�احلقيقة�أبعد�ما�تكون�عما�نستشعره،�وأكثر�
تعقيًدا�من�ذلك�بكثري،�سنخوض�يف�الفلسفة�والعلم�لنرى�كم�هو�معقد�هذا�

العامل�الذي�نعيش�فيه.

�لفه�سفة وحقيقة �الأ�سياء
لنبدأ�بالنظرة�الفلسفية�حلقيقة�األشياء�وبالتحديد�من�كتاب�“مشاكل�الفلسفة”�
بـ”مشاكل� )املقصود� �،)The� Problems� of� Philosophy(
الفلسفة(� معها� تتعامل� اليت� باملشكالت� بل� الفلسفة،� بعيوب� ليس� الفلسفة”�
الفيلسوف� يناقش� �،)Bertrand�Russel( راسل”� “بريتراند� للكاتب�
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األول:� الفصل� بداية� يف� التايل� السؤال� ويسأل� األشياء،� حقيقة� “بريتراند”�
“هل�هناك�أي�علم�يقيين�يف�العامل�حبيث�ال�ميكن�ألي�رجل�عاقل�أن�يشك�
فيه؟”�مث�ينطلق�يف�رحلة�لتوضيح�مدى�ثقتك�مبا�تعرفه،�فيبدأ�مبعرفتك�واليت�
تأيت�من�حواسك،�حنن�نعرف�األشياء�من�خالهلا،�أو�هذا�ما�نظنه�على�األقل.

أنت�اآلن�يف�الشارع،�تقود�سيارتك،�وأمامك�سيارة�محراء�اللون،�تسري�خالل�
شارع�طويل�أو�خط�سريع،�ومتسك�بعجلة�القيادة،�وحتس�بضغط�العجلة�على�
يديك،�وتسمع�صوت�ماكينة�السيارة،�ولو�أن�أخاك�معك�يف�السيارة�وسألته�
عما�يرى،�فسيخربك�أنه�يرى�ما�تراه،�يف�احلقيقة�إذا�أردت�أن�تتعمق�قلياًل�
فالبد�من�التفكري�يف�حقيقة�ما�تستشعره،�سواء�أكان�فيما�تراه�أم�فيما�تسمعه�

أم�فيما�حتسه.

أهنا� سترى� جيًدا� فيها� وأمعنت� أمامك،� اليت� احلمراء� السيارة� إىل� نظرت� إذا�
ليست�كلها�محراء،�حىت�لو�كانت�مصبوغة�بكاملها�باللون�األمحر�وأنت�تعتقد�
أهنا�محراء�إال�أن�بعض�جوانب�السيارة�متيل�إىل�البياض�أو�الصفرة�الشديدة�
بسبب�انعكاس�أشعة�الشمس�عليها،�ومع�اقترابك�من�السيارة�يف�أثناء�القيادة،�

ستتحرك�هذه�االنعكاسات�من�مكان�آلخر،�فيتغري�بذلك�اللون�األمحر.

امتداده،� على� نظرك� ابتعد� يضيق�كلما� أنه� لرأيت� الشارع،� إىل� نظرت� ولو�
وسيكون�أوسع�كلما�اقترب�بصرك�إىل�مقدمة�السيارة،�“احلقيقة”�أن�الشارع�
عرضه�واحد،�ولكنك�تراه�هبذه�الطريقة،�ولو�طلبت�إىل�رسام�أن�يرسم�املشهد�
الذي�تراه�أمامك�لدقق�على�التفاصيل�الظاهرة�حىت�إذا�ما�رمسها�على�اللوحة�
بدت�الصورة�كما�تراها�يف�الواقع،�فسريسم�الشارع�واسًعا�يف�البداية�وضيًقا�
يف�النهاية،�وسريسم�السيارة�بلون�أمحر�وبنقاط�بيضاء�مضيئة�تدل�على�انعكاس�
أشعة�الشمس�من�عليها،�أي�أن�الرسام�سيختار�اللون�األبيض�بداًل�من�اللون�

األمحر�لرسم�هذه�االنعكاسات.



130

لقد�تتبعت�السيارة�احلمراء�)الالمبورغيين(�من�شدة�إعجابك�هبا�حىت�توقفت�
إليها�عن�قرب،�كلما�حتركت�حوهلا�وجدت� لتنظر� فزنلت� الطريق،� جبانب�
عدة� أن� ولو� الزاوية،� خمتلًفا�حبسب� انعكاًسا� تنعكس� األمحر� اللون� درجات�

أشخاص�نظروا�للسيارة�من�عدة�زوايا�لرأوا�ألواهنا�بطرائق�خمتلفة.

رمبا�تقول:�“صحيح،�ولكن�لون�الالمبورغيين�أمحر،�فحينما�صبغت�الشركة�
السيارة�طلتها�بلون�واحد�مصنوع�من�خليط�كيميائي�موحد،�وما�نراه�من�
اختالف�يف�األلوان�ليس�إال�بسبب�أشعة�الشمس�واختالف�الزوايا�املرئية،”�
صحيح،�ولكن�لنتفق�أن�حقيقة�اللون�األمحر�الذي�تراه�بدرجات�خمتلفة�متأثر�
بزاوية�سقوط�أشعة�الشمس�عليه؛�لذلك�فإن�احلقيقة�شيء،�وإدراكنا�هلا�شيء�

آخر.

ناعمة،� ملساء� هي� كم� لترى� الفارهة� السيارة� هذه� تلمس� أن� أحببت� اآلن�
ستالمس�أناملك�احلساسة�سطح�السيارة،�ستحس�أهنا�ملساء�ناعمة،�ولكن�
حنن�نعرف�أنه�حىت�وإن�كانت�أطراف�األصابع�من�أكثر�األماكن�حساسية�إال�
أهنا�ليست�حساسة�مبا�فيه�الكفاية�لتحس�بالتفاصيل�الدقيقة�لسطح�السيارة،�
باستخدام� السيارة� سطح� إىل� تنظر� أن� إال� عليك� ما� املقصود� تعرف� وحىت�
أصابعك� عليه� تزنلق� الذي� الناعم� اجلسم� هذا� أن� ستالحظ� ميكروسكوب،�
ليس�إال�سطح�مليء�بالعديد�من�األخاديد�واحلفر...�سطح�يف�غاية�اخلشونة.

تالمس� فعليًّا� أنت� هل� فعاًل؟� السيارة� ملست� هل� اللمس،� مع� قلياًل� لنتوقف�
األشياء؟�حينما�كنت�متسك�بعجلة�القيادة،�هل�كنت�فعاًل�تالمسها؟�بالطبع�
ا،�ولكنك�يف�احلقيقة�مل�تلمس�السيارة� ال،�رمبا�تقترب�منها�اقتراًبا�كبرًيا�جدًّ

فذرات�جسدك�مل�تالمس�ذرات�سطح�السيارة.

لنقل� �- إلكترونات� اخلارجية� مداراهتا� ويف� ذرات،� من� مكون� أنك� لنتذكر�
-�تسبح�حول�نواة�الذرة�)املصطلح�هنا�غري�دقيق(،�وذرات�سطح�السيارة�
مما� �- نعلم� وحنن� سالبة،� اإللكترونات� أيًضا،�شحنة� تسبح� إلكترونات� فيها�
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درسناه�يف�املدرسة�-�أن�األشياء�املتشاهبة�يف�الشحنة�تتنافر،�وكما�أن�القطب�
الشمايل�يتنافر�مع�نفس�القطب�ملغناطيس�آخر،�كذلك�فاإللكترونات�تتنافر�
مع�بعضها�البعض،�وهذا�يعين�أن�ال�جمال�ألن�تتالمس�الذرات�على�املستوى�

)امليكروسكويب(.�

إذن،�أنت�فعلّيا�ال�تلمس�السيارة،�وال�تلمس�عجلة�القيادة�حىت�لو�ضغطت�
بكامل�قوتك�عليه.

ماذا�عما�كنت�تراه؟�هل�كنت�ترى�)الالمبورغيين(�على�حقيقتها؟�يف�الواقع�
ما�تراه�هي�معلومات�حسية�تنتقل�من�شيء�أمامك،�حنن�نسمي�هذا�الشيء�
بـ�“سيارة”،�السيارة�أو�ما�نسميه�بالسيارة�ما�هي�إال�ذرات،�ولو�كربنا�نواة�
إحدى�الذرات�من�على�سطحها�لتصبح�بقدر�زر�من�أزرار�القميص،�لتعدت�
املسافة�الفاصلة�بني�النواة�واإللكترونات�أحجام�عدة�مالعب�كرة�قدم،�فالذرة�
معظمها�“فراغات”،�ولكنك�تراها�مصمتة،�إذا�كانت�كل�الذرات�“جموفة”�
الدجاج� أال�نرى�شيًئا؟�أمسك�بشبك�حظائر� بداًل�من� السيارة� فلماذا�نرى�
الشبك،�ألن�معظمه� الشبك�عنك�مسافة،�لن�ترى� أبعد� الشكل،� السداسي�

فراغات،�فلماذا�-إذن-�نرى�سيارة؟

ح�سوحض ت �حل�سية و�مل ني �ملعهوما غ ب �لفر
يفرق�الفيلسوف�رسل�-�استناًدا�إىل�فالسفة�غريه�-�بني�املعلومات�احلسية�
اليت� املعلومات� ولكن� املحسوس،� نعرف�حقيقة� املحسوس،�حنن�ال� والشيء�
تصل�إلينا�تعطينا�انطباًعا�معّيًنا�عن�وجود�شيء،�مث�يتساءل،�هل�فعاًل�هناك�
شيء�حمسوس؟�أم�أن�املعلومات�احلسية�فقط�هي�اليت�تصل�إىل�جوارحنا؟�أي�
هل�يف�احلقيقة�هناك�شيء�أم�أن�هناك�فكرة�عن�شيء،�وأن�الشيء�غري�موجود�

يف�ذاته؟�
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قد�تقول:�“هراء،�البد�أن�يكون�هناك�شيء،�وإال�من�أين�أتت�هذه�املعلومات�
احلسية؟”�لقد�فاتك�أنك�حتلم�يف�أثناء�منامك،�ويف�احللم�أنت�ترى�وتسمع�
أشياء�خارجية،�كلها� آتية�من� تلك�األحاسيس� ليس�أي�من� وحتس،�ولكن�
معلومات�حسية،�ال�وجود�للشيء�املحسوس�ليبثها�إىل�جوارحك،�إذا�مل�تقتنع�
بالنوم�واألحالم�تستطيع�أن�تزور�مستشفى�الطب�النفسي�لترى�الذين�يعانون�
منهم�من�خياطب� أن� )Schizophrenia(،�ستجد� انفصام�شخصية� من�
أشخاًصا�ال�تراهم�وال�تسمعهم،�ولكنه�هو�يسمعهم،�ورمبا�يراهم،�وهو�مقتنع�
متاًما�أن�ما�يشعر�به�حقيقة،�هل�العامل�الذي�نعيشه�كذلك؟�أي�هل�العامل�ليس�

إال�معلومات�حسية�من�غري�املحسوسات؟

الفيلسوف�)ديكارت(،�شكك�يف�كل�ما�حوله�حماواًل�الوصول�إىل�احلقيقة،�
بدأ�بال�شيء�يف�العامل،�فال�مساء�وال�أرض،�وال�جسم،�وال�عقل،�حىت�وصل�
فقال� ليست�كذلك،� األشياء� وبقية� الوحيد�“حقيقة”،� هو� بأنه� القناعة� إىل�
�،)Cogito�Ergo�Sum(�”كلمته�الشهرية:�“أنا�أفكر�إذن�أنا�موجود
وحيلل�هذه�اجلملة�بالفكرة�التالية،�فيقول:�إنه�إما�أنه�يفكر�بأنه�يرى�األشياء�من�
حوله،�فإذن�هو�وفقط�هو�-�على�األقل�-�موجود،�وإما�أن�هناك�من�خيدعه،�
فيجعله�يعتقد�أن�األشياء�من�حوله�حقيقة،�فبالتايل�البد�أن�يكون�موجوًدا�حىت�

ُيخدع،�وحىت�يف�هذه�احلالة�فهو�أيًضا�موجود.

يثبت� البداية�-�من�عند�نفسه�“احلقيقة”�-�حىت� انطلق�ديكارت�من�هذه�
حقيقة�باقي�األشياء�األخرى،�هناك�تفاصيل�طويلة�حول�هذا�املوضوع،�لن�
أخوض�فيها�هنا،�ولكن�ما�يهمنا�أنه�على�أقل�تقدير�أن�هناك�أشياء�نتعامل�
أو� جوهرها� ولكن� معني،� مبظهر� لنا� تظهر� األشياء� هذه� اخلارج،� يف� معها�

حقيقتها�ختتلف�عن�مظهرها.
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�لعهم وحقيقة �الأ�سياء
هل�العلم�هو�الذي�يكشف�احلقائق؟�حينما�تتكون�فرضية،�وتقام�عليها�جتربة،�
مث�تتكون�نظرية،�سنصل�إىل�قدر�كبري�من�اليقني،�أتذكر�أنين�شاهدت�برناجًما�
تلفزيونيًّا�يبني�كيفية�وصول�العلماء�إىل�فهم�احلقائق،�خصوصا�تلك�اليت�ال�
ميكن�الكشف�عنها�من�خالل�احلواس.�حيث�أخرج�أستاذ�عدة�صناديق�مغلقة�
من�مجيع�اجلوانب،�وبداخل�كل�منها�شيء�خمتلف،�قدمها�للتالميذ،�مث�سأهلم�
عن�حمتوياهتا،�مل�يستطع�أحد�أن�يرى�ما�بداخلها�ألهنا�كانت�حمكمة�اإلغالق،�
ومل�يعرف�أي�منهم�ما�فيها.�طلب�األستاذ�إليهم�تقليب�الصناديق�مينة�ويسرة،�
حىت�يستمعوا�صوت�تقلب�حمتوياهتا�يف�الداخل،�مث�قام�بقياس�أوزان�الصناديق،�
وقام�بعدة�جتارب�أخرى�حىت�يتمكن�التالميذ�من�تكوين�تصور�ملا�بالداخل،�

فتوصلوا�جزئيًّا�إىل�ما�كانت�حتتويه.

صورة� تكوين� يستطيع� ال� فقد� األمور،� من� كثري� يف� التجرييب� العلم� هكذا� �
واضحة�جلوهر�األشياء،�ولكنه�بالتأكيد�يفسر�كثرًيا�منها�عن�طريقة�عملها،�
ويطرح� عملها،� بطرائق� للتنبؤ� القوانني� هذه� ويستخدم� القوانني،� هلا� ويضع�
بعد� ومن� عليها،� مصداقية� جتارب�إلضفاء� ويكّون� النظريات،� لتفنيد� طرائق�
ذلك�كله�يستخرج�فوائد�للبشرية،�ولكنه�يف�الواقع�ال�خيربنا�حبقيقة�األشياء�

وجوهرها.

ني جتربة �ل�سق
إن�أبسط�جتربة�فيزيائية�تكشف�مشكلة�معرفة�حقيقة�األشياء�هي�جتربة�الشقني�
الشهرية،�وبالرغم�من�بساطتها�فإهنا�واحدة�من�أهم�التجارب�يف�عامل�ميكانيكا�

الكم.
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ختيل�أن�لديك�قطعة�معدنية�مستطيلة�ويف�منتصفها�شق�أفقي�طويل�على�امتداد�
القطعة،�وضعت�هذه�القطعة�املعدنية�بينك�وبني�حائط،�وكان�بيدك�مسدس�
أطلقت� معني،� بلون� صبغ� منها� كل� بداخل� صغرية� بكرات� يقذف� أصباغ�
كرات�الصبغ�يف�حماولة�إلدخاهلا�إىل�داخل�الشق�األفقي�)حجم�الكرات�يسمح�
هلا�باملرور�من�خالله(،�حينما�تطلق�الكرات�واحدة�تلو�األخرى�فإن�بعضها�
بقعة�صغرية�ملونة،� باحلائط،�وتتحطم�وتترك� ليصطدم� الشق� سوف�مير�عرب�
وبعضها�سوف�يصطدم�بالقطعة�املعدنية،�ولن�يدخل�خالل�الشق.�حينما�تنظر�
ا�طوليًّا�من�الصبغ�مياثل� إىل�األثر�الذي�خلفته�الكرات�سترى�على�احلائط�خطًّ
اخلط�الطويل�على�امتداد�الشق�الذي�خرجت�منه،�وهو�حصيلة�تبقيع�الكرات�

بعد�أن�انكسرت�وأفرغت�حمتوياهتا�على�احلائط.

املسدس،� وأطلقت� أفقيان،� وفيه�شقان� بآخر� املعدن� استبدلت� أنك� لنفترض�
وبعد�إطالق�عدد�كبري�من�الطلقات�والنظر�إىل�احلائط�سترى�أن�هناك�خطني�
أفقيني�حيث�بقعت�الكرات�احلائط.�هذا�ما�حيدث�لو�أننا�استخدامنا�كرات�
من�الصبغ�على�شقني،�ولكن�هذا�األمر�ال�حيدث�يف�عامل�اجلسيمات�الصغرية.

ا،�واستبدلنا�مسدس�الصبغ� إن�استبدلنا�املعدن�بآخر�صغري،�وبشق�حنيف�جدًّ
ا� مبسدس�يطلق�اإللكترونات؛�فإن�إطالق�اإللكترونات�على�الشق�سيكّون�خطًّ
واحًدا�على�احلائط�كما�يف�حالة�مسدس�الصبغ،�ولكن�لو�كان�هناك�شقان�
فبداًل�من�أن�يتكّون�خطان،�فستتكون�لدينا�جمموعة�من�اخلطوط�األفقية�على�
احلائط،�وهذا�ما�حيدث�بالضبط�لو�أن�الذي�مر�خالل�الشقني�هو�موجات�

وليس�جسيمات.

إذن�حينما�نقدم�لإللكترونات�شقا�واحًدا�ستعمل�وكأهنا�جسيمات،�وإن�قدمنا�
هلا�شقني،�فستعمل�وكأهنا�موجات،�فما�حقيقتها�إذن؟�هل�هي�جسيمات�أم�

موجات؟



135

يقيموا�جتربة�من�شأهنا�أن�تكشف�حقيقتها�وهي�متر�خالل� العلماء�أن� قرر�
أطلقوا� ملا� مرورها�خالهلما،� بعد� اإللكترونات� يراقب� ا� فوضعوا�جمسًّ شقني،�
املسدس،�وراقبوا�حركة�اإللكترونات�أمام�الفتحتني�وعلموا�من�أي�فتحة�دخل�
كل�إلكترون،�الحظوا�أن�األثر�الذي�تركته�اإللكترونات�على�احلائط�خلطني�
تعد�تعمل�كموجة،� اإللكترونات�مل� أن� بداًل�من�جمموعة�من�اخلطوط؛�أي�
بل�عملت�كما�تتعامل�كرات�األصباغ�مع�الشقني.�ملاذا�تغريت�طريقة�عمل�
اإللكترونات�من�موجات�)يف�ظل�وجود�شقني(�إىل�جسيمات�بعد�أن�راقب�

حركتها�العلماء؟

ما�حقيقة�اإللكترونات؟�هل�هي�جسيمات�أم�موجات؟�وملاذا�ُتغري�من�طبيعتها�
مبجرد�مراقبتها؟�يبدو�أننا�أضفنا�سؤااًل�جديًدا�إىل�األسئلة�السابقة،�فباإلضافة�
لكوننا�ال�نعلم�حقيقة�اإللكترونات،�أصبحنا�ال�نعلم�سبب�تصرفها�الغريب.

من� أشهر� مسافة� على� يكون� احلائط�حبيث� أبعدنا� لو� أنه� ذلك،� من� األدهى�
الشقني،�وأطلقنا�اإللكترونات،�مث�مرت�خالهلما،�ومل�نبدأ�مبراقبتها�بعد،�فإهنا�
ستمر�بطريقة�جتعلها�تكّون�اخلطوط�التداخلية�على�احلائط�بعد�سقوطها�عليه�
بعد�أشهر،�وبعد�وصوهلا�إىل�احلائط�سنجدها�فعاًل�تكّون�اخلطوط�التداخلية.

مرت� أهنا� )أي� احلائط� على� اإللكترونات� تسقط� أن� وقبل� أنه� اآلن� لنفترض�
وقبل� األخري� اليوم� يف� احلائط� من� بالقرب� املجسات� وضعنا� الشقني(� خالل�
وصوهلا�إليه،�من�الواضح�أن�اإللكترونات�دخلت�الشقني�قبل�أشهر،�وأهنا�يف�
طريقها�لتكوين�خطوط�التداخل،�العجيب�أنه�مبجرد�أن�نقيس�من�أي�شق�
أتت�اإللكترونات�تتغري�طبيعتها،�فبداًل�من�أن�تترك�أثًرا�تداخليًّا�تكّون�خطني�
أفقيني�كاألصباغ،�كيف�ذلك؟�هل�علمت�اإللكترونات�أن�أحًدا�سرياقبها�

بعد�أيام�لتغري�من�الطريقة�اليت�متر�هبا�خالل�الشقني؟

�Quantum(�»قام�العلماء�بتجربة�أخرى�يطلق�عليها�اسم�»املاسح�الكمي
Eraser(،�هذه�التجربة�ستكون�هي�القاضية�على�حقيقة�األشياء�كما�نعرفها�
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النهاية� اإللكترونات�يف� ُتستشعر� أنه�حينما� فقد�كشفوا� املعتادة،� يومياتنا� يف�
باستخدام�املجسات،�فإهنا�ترجع�إىل�املاضي�لتغري�طريقة�دخوهلا�من�الشقني،�
حبيث�تكّون�خطني�بدال�من�خطوط�تداخلية،�أي�أنه�بدال�من�أن�يغري�املاضي�
املستقبل�كما�هو�حال�األشياء�اليت�نعرفها،�فإن�املستقبل�هو�الذي�يغري�املاضي.�

منطق�مقلوب،�ولكنه�مثبت�جتريبيًّا.

إن�مل�تغري�هذه�املعلومات�من�فهمك�حلقيقة�األشياء�فبالتأكيد�أنت�مل�تفهم�ما�
قرأته�قبل�قليل،�أعد�قراءة�هذا�اجلزء�مرة�أخرى.

ن ري كوبنهاغ تف�س
على� العلماء� بني� دارت� اليت� الفلسفية� العلمية� الصراعات� أشهر� من� واحدة�
�،)Niels� Bohr( بور� نيلز� والعامل� آينشتاين� بني� كانت� حقيقة�األشياء�
صراع�علمي�فلسفي�يف�حماولة�لتفسري�حقيقة�األشياء،�أوصل�اجلدل�العلمي�
عمالقة�الفيزياء�إىل�درجة�التنافر�العلمي،�حىت�حينما�بعث�آينشتاين�برسالة�إىل�
بور�يطلب�إليه�أن�يوقع�على�ورقة�احلد�من�انتشار�األسلحة�النووية�دعاه�بأن�

يدع�اخلالف�العلمي�الفلسفي�الذي�منى�بينهما�جانبا�ويوقع�الورقة.

اخلالف�مل�يكن�على�الرياضيات�اليت�تفسر�ميكانيكا�الكم،�بل�كان�على�التفسري�
املنطقي�للرياضيات،�ففي�الزاوية�األوىل�حللبة�املالكمة�الفكرية�رفض�آينشتاين�
�،)Copenhagen� Interpretation( كوبنهاغن� بتفسري� يسمى� ما�
بور�-�يف� أما� النسبية،� يتماشى�مع� بأسلوب�مقبول� األمور� أراد�تفسري� فقد�
الزاوية�األخرى�-�ففسر�حقيقة�األشياء�بطريقة�غريبة�وغري�منطقية�حبيث�مل�

يدع�جمااًل�للعقل�أن�يقبلها.

�Quantum(ادعى�بور�أن�اجلسيمات�تعيش�يف�حالة�من�التراكب�الكمي�
Superposition(،�ال�ُتعلم�حقيقتها�إال�إذا�قيست،�فاإللكترون�-�على�
ُيقاس،� هو�حىت� أين� ُيعرف� ال� االحتماالت،� عامل� يف� يعيش� �- املثال� سبيل�
وكأنه�يقول�إن�الشيء�غري�موجود�حىت�يتم�قياسه،�وقد�عارض�آينشتاين�مبدأ�
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االحتماالت�بكلمة�الشهرية،�وكان�يعتقد�أن�معلوماتنا�عن�األشياء�قاصرة،�فلو�
كشفنا�هذه�املعلومات�فسنعرف�حقيقة�عمل�اإللكترونات.

جنر جتربة �سرود
أن� بور،�وحاول� اليت�كوهنا� الفلسفية� التفاسري� لتفنيد� آينشتاين�جاهًدا� سعى�
يلغي�فكرة�التراكب،�واليت�تصل�إىل�تفنيد�قاعدة�فلسفية�أساسية�وهي�قاعدة�
النقيضني”،�أو�تفسري�احتمال�وجود�أو�عدم�وجود�الشيء� “عدم�اجتماع�
حىت�يتم�قياسه�ليكون�موجودا،�وبعد�مراسالت�عدة�بينه�وبني�العامل�إيروين�
رائعة� ذهنية� ابتكر�شرودجنر�جتربة� �)Erwin Schrödinger( شرودجنر�
منطقية� تنقض� ولكنها� علمية�حبتة� ليست� التجربة� الكمي،� التراكب� لدحض�
�Reductio�ad(تفسري�بور�نقًضا�يوصل�الفكرة�إىل�سخافة�أو�ال�معقولية�

.)Obsurdum

من�املهم�أن�أملح�إىل�أن�التراكب�الكمي�أمر�مهم�فلسفيًّا،�فحسب�الفيلسوف�
بريتراند�رسل�يف�كتابه�“مشكالت�الفلسفة”،�هناك�ثالثة�قواعد�أساسية�تقوم�
عليها�الفلسفة،�أحدها�قانون�“عدم�اجتماع�النقيضني”،�فال�ميكن�أن�يكون�
شيء�يف�حالة�تناقض�يف�نفس�الوقت�ويف�احلالة�نفسها؛�فمثاًل�ال�ميكن�أن�
يكون�الشيء�حيًّا�وميًِّتا�يف�الوقت�نفسه�واملكان�)أو�لنقل�يف�مجيع�احلاالت(،�
أو�أن�تكون�امرأة�متحركة�ومتوقفة�يف�الوقت�نفسه�واحلالة�نفسها،�أو�جسًما�
يهتز�وال�يهتز�يف�الوقت�نفسه�واحلالة�نفسها،�العقل�ال�يقبل�التناقض،�قاعدة�
عدم�اجتماع�النقيضني�تترتب�عليها�قاعدة�رياضية�منطقية،�وأنت�تقبل�هبذه�

القاعدة�بال�أدىن�تردد�وجدانيًّا.

نعود�مرة�أخرى�لفكرة�شرودجنر،�لنفترض�أن�لدينا�صندوًقا،�وبداخله�قطة،�
وبه�غاز�سام�وضع�يف�قارورة�حمكمة�اإلغالق،�ويوجد�بداخل�الصندوق�مادة�
مشعة�أيًضا،�كما�هو�معروف�فإن�املادة�املشعة�تتحلل�ذراهتا�وتطلق�أجزاء�من�
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أنويتها،�ولنفترض�أن�بداخل�الصندوق�أيًضا�عداد�غايغر�ُيصّفر�كلما�التقط�
جسيًما�انطلق�بعد�حتلل�ذرة،�لو�ربط�العداد�مبطرقة�حبيث�إذا�استشعر�العداد�
الغاز� فينتشر� لتكسرها،� القارورة� على� املطرقة� ستسقط� جسيم� أي� انطالق�

ويقتل�القطة.

فُيحتمل�أن� املشعة�ستعمل�حبسب�نظرية�االحتماالت،� املادة� فإن� برأي�بور�
تطلق�جسيًما�يف�ساعة�مثاًل�أو�ال�يتحمل،�وتقر�على�ذلك�قوانني�ميكانيكا�
الكم،�إذن�حبسب�تفسري�كوبنهاغن�ستكون�هناك�ذرة�وهي�يف�حالة�إطالق�
مل� أننا� مبا� متناقضة(،� متراكبة،� )حالة� جسيمات� إطالق� وعدم� جسيمات�
نقس�احلالة�فستبقى�الذرة�على�حالة�التناقض،�تساءل�شرودجنر:�إن�مل�نفتح�
الصندوق�لنعرف�حالة�القطة،�فهل�ستكون�القطة�حية�وميتة�يف�الوقت�نفسه؟�

هل�ستكون�القطة�يف�حالة�متراكبة�أيًضا؟

ال�ميكن�أن�تكون�القطة�حية�وميتة�يف�الوقت�نفسه،�فهي�إما�حية�وإما�ميتة،�
ال�معىن�ألن�تكون�حالة�القطة�مزجًيا�من�احلياة�واملوت�حىت�يتم�قياسها،�املزيج�

أمر�غري�مقبول�منطقيًّا.

لقوهتا.�ومع�قوهتا� بور،�وتأثر�كثرًيا� قاسية�على� الذهنية� التجربة� كانت�هذه�
املنطقية�إال�أن�التجارب�العلمية�استمرت�أكثر�من��80عاًما،�أثبتت�أن�بور�
لن� القطة� أن� وبالرغم�من� آينشتاين�وشرودجنر�كانا�خمطئني،� كان�حمقًّا�وأن�
تكون�يف�حالة�تراكب�متناقضة�فإن�اجلسيمات�الصغرية�ستكون�يف�هذه�احلالة�
الغريبة.�جتربة�تلو�جتربة�أكدت�أن�طبيعة�األشياء�الصغرية�على�مستوى�امليكرو�
أو�النانو�ال�ختضع�للقوانني�الطبيعية�املعتادة.�إن�كان�آينشتاين�قد�غّير�املعتقد�

السائد�عن�الوقت�واملكان�فبور�قلب�الفيزياء�رأًسا�على�عقب.

�ما�نتعامل�معه�يوميًّا�حبواسنا�ال�يظهر�على�حقيقته�إال�أن�نأيت�بأدوات�تقرب�
هذه�األشياء�غري�املحسوسة�إىل�نطاق�حواسنا،�كل�تلك�“املخفيات”–واليت�
اختفت�عن�حواسنا�-مل�تقلق�أحًدا،�فلم�تكن�تعارض�التفكري�املنطقي،�بل�
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فبجوف� متاًما،� فاألمر�خيتلف� الكم� ميكانيكا� عامل� أما�يف� متاًما،� معه� متاشت�
هذا�العامل�الصغري�تعيش�جسيمات�ال�تويل�املنطق�أي�احترام،�فهي�تتناقض،�
وحاالهتا�املختلفة�متراكبة،�وهي�متصلة�ببعضها�يف�كل�مكان،�وال�ُتعرف�حىت�
تقاس،�وحيتمل�أن�تكون�أو�ال�تكون،�كل�ذلك�يدعونا�أن�نعتقد�أنه�ال�ميكن�

امتالك�احلقيقة-�حقيقة�األشياء.

العظيم� واجلدال� بور� )أينشتني،� “كوانتم”� كتابه� كومار� ماجنيت� أهنى� لقد�
جوهتولد� األملاين� املسرحي� والكاتب� للفيلسوف� بكلمة� احلقيقة(� طبيعة� عن�
أمثن� للحقيقة� “الطموح� تقول:� واليت� �)Gotthold� Lessing( لسينج�
�The�Aspiration� of� truth� is� more( املؤكد”� امتالكها� من�

.)precious�than�its�assured�possession
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كيف�تكشف�املغالطات؟
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كيف تكشف المغالطات؟
أنت�تقرأ�على�الشبكة�املعلوماتية)اإلنترنت(�كثرًيا�من�املقاالت،�وتستمع�كثرًيا�
من� كثري� يف� األصدقاء� وتناقش� يوتيوب،� لقطات� وتشاهد� املحاضرات،� من�
املوضوعات،�وتتأثر�مبا�تتعلم�من�كل�هذه�الوسائط،�هذا�اخلليط�من�املعلومات�
فيه�الغث�والسمني،�فكيف�ميكنك�التمييز�بينهما؟�وكيف�تعرف�أخطاء�تلك�
احلجج؟�أنت�أيًضا�تستمع�للسياسي�ولرجل�الدين�ولرجل�العلم،�فيبدو�أن�كل�
ما�يقولونه�صحيح،�ولكن�هل�هو�صحيح�فعاًل؟�ما�الذي�جيعل�حجة�تتغلب�
على�أخرى؟�وما�الذي�جيعل�هذه�احلجة�قوية�وتلك�األخرى�هزيلة؟�هل�املنطق�
املستخدم�سليم�أم�سقيم؟�وهل�توجد�مغالطات�أو�خلط�يف�املعلومات�لدعم�
احلجة�يف�مقابل�صحة�املعلومات؟�كيف�ميكنك�أن�تكشف�املغالطات؟�وما�

هي�بعض�القواعد�اليت�تكشف�لك�أسرار�بعض�هذه�احلجج؟

سأستخدم�شخصيتني�متحاورتني�ألبني�بعض�األمثلة�على�املغالطات،�هاتان�
الشخصيتان�مها�شن�وطبقة،�ومها�معروفتان�يف�تراثنا�العريب،�قد�تعرف�القصة�
مسبًقا،�ولكن�سأمر�عليها�مروًرا�سريًعا،�القصة�باختصار�تقول�إن�رجاًل�من�
دهاة�العرب�يدعى�»شن«�كان�يريد�الزواج�من�امرأة�مبستوى�ذكائه،�فقابل�

رجاًل�يف�الطريق�يف�أثناء�سفره،�وانطلًقا�مًعا.

كان�كلما�سأل�شن�صاحبه�سؤااًل�أحس�أن�سؤاله�كان�تافًها،�فمثاًل،�يف�أثناء�
مرورمها�جبنازة�قال�شن�للرجل:�»أترى�صاحب�هذا�النعش�حيًّا�أو�ميًتا؟«�فريد�
عليه�الرجل:�»ما�رأيت�أجهل�منك،�ترى�جنازة�وتسأل�عنها�أميت�صاحبها�

أم�حي؟”�وهكذا�كان�شن�يسأل�أسئلة�تبدو�بديهًيا�وكأهنا�غبية.

حينما�وصل�شن�والرجل�إىل�بيته،�أخرب�ابنته�»طبقة«�عن�شن�وأسئلته،�فّسرت�
ابنته�ما�كان�يقصده�من�وراء�تلك�األسئلة،�وبينت�أن�هلا�عمقا�كبرًيا،�ففسرت�
له�سؤاله�عن�اجلنازة�بأنه�أراد�أن�يعرف�إذا�ما�ترك�امليت�عقًبا�حييي�هبم�ِذكره�
أم�ال،�فاتضح�أن�شنًّا�كان�ذكيًّا�وليس�جاهاًل.�بعد�أن�علم�شن�بذكاء�طبقة�
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تزوج�منها،�وهنا�قيل�»وافق�شن�طبقة«.�حيث�توافق�االثنان�على�فهم�اآلخر.

سأدعي�أن�بعد�زواج�شن�من�طبقة�جتادال�يف�أمور�كثرية،�ومبا�أن�كالمها�ذكي�
فقد�كانا�يستخدمان�أساليب�املغالطات�لتفنيد�حجج�بعضهما�البعض،�فصحيح�

أن�شنًّا�وافق�طبقه،�ولكنهما�مل�يتفقا�بعد�زواجهما�أبًدا.

ما هو �جلدل؟
قبل�أن�أبدأ�بشرح�املغالطات�لنفهم�ماذا�تعين�كلمة�»جدل«.�تستخدم�هذه�
الكلمة�كثرًيا�لإلشارة�إىل�نقاش�حاد،�نقاش�يصل�إىل�الزناع�واخلصام،�هذا�
�logical( املنطقي� اجلدل� أما� العام،� االصطالح� يف� اجلدل� عن� يعرف� ما�
argument(�فهو�يعتمد�على�قواعد�منطقية،�حيث�يبدأ�الشخص�بافتراض�
أساسي،�وبناء�على�ذلك�االفتراض�-�والذي�يعتربه�املجادل�صحيًحا�-�يصل�

إىل�نتيجة.

يسمي� معينة،� بفكرة� اآلخر� الطرف� إلقناع� اجلدل� من� النوع� هذا� ُيستخدم�
كلمة� سأستخدم� ولكين� املنطق،� أو� احِلجاج� باسم� املنطقي� اجلدل� البعض�
»اجلدل�املنطقي«�متاشًيا�مع�االصطالح�احلديث،�خصوًصا�أن�اجلدل�املنطقي�
اليوم�يعتمد�على�قواعد�رياضية�منطقية�متطورة�عن�السابق،�لن�أخوض�يف�
البحتة،�فاملوضوع�عن�املغالطات�املنطقية� الناحية�املنطقية� اجلدل�املنطقي�من�

غري�الرمسية.

وكذلك�فإن�ما�يهمين�يف�هذه�املوضوع�ليس�إثبات�أو�نفي�وجهة�نظر�أو�
جدل�معني،�بل�تركيزي�سيكون�على�املغالطات�املستخدمة�إلثبات�أو�دحض�
جدل�بغض�النظر�عن�صحته�أو�خطئه،�حىت�ميكنك�متييز�بعض�هذه�املغالطات�
يف�أثناء�نقاشك�مع�األصدقاء،�أو�يف�أثناء�مساعك�ملحاضرة�حياول�فيها�املحاضر�
إقناعك�بفكرة�معينة،�أو�من�متابعتك�لسجاالت�يف�األندية�السياسية�وهكذا.
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ل �لق�ض« )””””””” ””””””””غ خة »رج غال م
حينما�تناقش�صديقك،�وتقدم�له�حجة�قوية�ال�يستطيع�الرد�عليها،�قد�يستخدم�
معك�سالًحا�قويًّا�لتحييد�حجتك،�وهي�مغالطة�رجل�القش،�فيطرح�حجتك�
فريد�على� بأن�حجتك�ضعيفة،� اآلخرين� يوهم� ُمغالَطة،�حىت� أخرى� بطريقة�
احلجة�املغالطة�الضعيفة�اليت�طرحها�هو�بدياًل�حلجتك،�وبداًل�من�أن�يتغلب�
على�حجتك�القوية�يتغلب�على�حجته�الضعيفة،�فيوهم�الناس�أنه�تغلب�على�
حجتك،�إن�أكثر�أسلوب�ُيستخدم�لتحويل�حجة�قوية�إىل�حجة�ميكن�التغلب�

عليها�يكون�من�خالل�املبالغة�والتهويل�فيها�حبيث�ال�ميكنك�الدفاع�عنها.

ن:�البد�أن�نصرف�على�العلم�حىت�ميكن�عالج�مشكالت�كثرية. �س
طبقة:�العامل�املتقدم�صرف�املليارات�فوق�املليارات�من�املال،�وأمهلوا�الفقراء�
يف�بلداهنم،�فكان�بإمكان�مثل�هذه�الدول�أن�توفر�املال�لتغطية�جماعات�العامل�

اليت�راح�ضحيتها�املاليني�من�الناس.

وتعتقد� الفقراء،� إىل� العلم� من� املصروفة� املبالغ� حتويل� يف� طبقة� مع� تتفق� قد�
واملجرات،� والسدم� والنجوم� الكواكب� لدراسة� املبالغ� صرف� من� بداًل� أنه�
فقد� طبقة،� فخ� يف� وقعت� لقد� الفقراء،� على� املال� صرف� األفضل� من� فإنه�
حولت�تركيزك�من�صرف�املال�على�العلم�على�رجل�القش�»عدم�صرفه�على�
الفقراء«،�مث�اهنالت�على�رجل�القش�بالضرب�لتومهك�أهنا�على�حق،�وهي�يف�
احلقيقة�ليست�حمقة�بتاًتا.�فصرف�املال�على�العلم�ال�يعين�صرفه�كلية�ألجل�
العلم،�وال�يعين�أنه�بصرف�املال�على�العلم�سنهمل�الفقراء،�وكذلك�صرف�
املال�على�العلم،�من�شأنه�أن�يساهم�يف�تشغيل�اآلالف�من�الناس�يف�جماالت�
علمية�شىت�حبيث�جينون�املال،�وبالتايل�بإمكاهنم�إنفاقها�على�الفقراء،�كذلك�
فإن�صرف�املال�على�العلم�من�شأنه�أن�يولد�حلواًل�لرفع�معاناة�الفقراء.�كل�

ذلك�خفي�عنك�بسبب�املغالطة.
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يف�هذا�املثال،�حولت�طبقة�األنظار�من�التفكري�يف�قضية�صرف�املال�على�العلم�
التوزيع،� الفقراء،�وهولت�من�سوء�صرفه،�وبالغت�يف�سوء� إىل�صرفه�على�
وكأن� الفقراء،� على� املال� عدم�صرف� مع� العلم� على� املال� وربطت�صرف�
الصرف�على�العلم�يؤدي�سببيًّا�إىل�عدم�الصرف�على�الفقراء،�مع�أن�اقتراح�
إمنا�كان�يدعم�موقفا� الفقراء،� املال�على� ثناياه�عدم�صرف� شن�مل�يكن�يف�
حمددا�وهو�الصرف�على�العلم�كواحدة�من�اجلهات�اليت�من�املمكن�صرف�

املبالغ�عليها.

ليس�من�الواضح�أصول�كلمة�رجل�القش�تارخييًّا،�ولكن�الفكرة�تعتمد�على�
الصورة�الذهنية�اليت�تتكون�يف�مبارزة�بني�خصمني،�ليستبدل�أحد�اخلصمني�
املبارز�الذي�برز�له�برجل�القش،�فبداًل�من�أن�يبارز�اخلصم،�يتحول�إىل�ضرب�

رجل�القش،�الذي�من�السهل�إسقاطه.

ق” )””””” ””””””””غ حَدَر �لزَِّل خة »�ملُْن غال م
مغالطة�املنحدر�الزلق�هي�مغالطة�قريبة�النوع�من�رجل�القش،�وتكون�بقصد�
مث� احلجة،� على� تترتب� اليت� السلبية� النتائج� طرح� والتدرج�يف� اجلدال� هتويل�

إيصال�اجلدل�إىل�نتيجة�خطأ،�لتبدو�وكأن�الفكرة�األصلية�كانت�خطأ.

طبقة:�شن،�أال�تعتقد�أن�من�حق�املرأة�أن�تصارع�الثريان؟
ن:�ال،�ليس�من�حقها؛�فإذا�ما�بدأت�املرأة�مبصارعة�الثريان�رمبا�سيتعلق�قرنا� �س
الثور�مبالبسها،�وإذا�ما�انشقت�هذه�املالبس�ستظهر�عورهتا،�وإذا�ما�بدت�
العورة�سينتشر�الفساد�يف�اجلمهور�ومن�اجلمهور�إىل�املجتمع�ليصبح�املجتمع�

�أخالقيًّا،�وبعدها�تنهار�أخالق�األمة�كلها. منحالًّ

هذه�املغالطة�تستخدم�يف�كثري�من�األحيان�يف�العلم�حينما�تنشر�الصحافة�خرًبا�
لنتائج�علمية،�فالعلم�حيدد�النتيجة�يف�إطار�ضيق،�ولكن�الصحافة�تضخم�اخلرب�
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ليصل�تأثريه�إىل�كل�جماالت�احلياة،�وخصوًصا�يف�بعض�العلوم�اإلنسانية.

ففي�حالة�مصارعة�الثريان�لو�افترضنا�أن�الثور�أمسك�مبالبس�املصارعة�ومزقها،�
فال�يعين�ذلك�أن�أخالق�املجتمع�سوف�تنحل�بالنتيجة�النهائية،�ففي�بطن�هذا�
االدعاء�أن�املجتمع�سهل�التأثر،�وقابل�لالحنالل�من�حالة�فردية�غري�مقصودة،�
تفكيك� فيه� يسهل� الذي� فاملجتمع� أيًضا،� عليه� فال�خوف� ولو�كان�كذلك�

األخالق�سيسهل�إعادة�بنائها�فيه.

كذلك�فإنه�من�املمكن�صناعة�مالبس�خاصة�للنساء�حبيث�ال�ميكن�للثور�أن�
خيرقها�بسهولة،�فربط�مصارعة�النساء�بشق�املالبس�هو�ربط�خطأ، ودخول 

النساء يف حلقة املصارعة ال يعين شق املالبس بالضرورة.

للتغلب�على�مثل�هذه�املغالطة،�عليك�بإعادة�تصحيح�الطرح�حبيث�ال�يلتبس�
على�املستمع�الفكرة�اليت�كنت�حتاجج�فيها.

ل« )””””””” ””غ خة »�سد �لرج غال م
طبقة:�“ال�ميكن�للسالم�أن�يفرض�بالقوة،�بل�ميكن�حتقيقه�فقط�بالتفاهم.”�

كلمة�مجيلة�أليس�كذلك�يا�شن؟

ن:�هل�تعرفني�من�قائل�هذه�الكلمة؟�إنه�يهودي،�وأنت�تعرفني�اليهود. �س
طبقة:�ولكن�بصرف�النظر�عن�القائل،�ما�رأيك�باملقولة؟

ن:�وهل�تريديين�أن�أصدق�اليهود�الذين�يقتلون�األطفال�الرضع�يف�األراضي� �س
املحتلة،�ويأخذون�حقوق�الناس�بالسالح؟

صاحب� بضرب� املطروحة� الفكرة� ضرب� على� تعتمد� الرجل� ضد� مغالطة�
الفكرة،�إما�من�خالل�شخصية�الشخص�وإما�من�خالل�معتقدات�الشخص،�
التفاهم� الناس�ملحاولة� تطرح�طبقة�حكمة�مجيلة،�وتدعو� السابق� املثال� ففي�
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بدال�من�فرض�السالم�بالقوة،�فيفند�شن�الكلمة�بطريقة�غري�مباشرة،�وبداًل�
من�أن�يناقش�مضمون�وحمتوى�الكلمة،�يتهجم�على�صاحب�الكلمة�بناء�على�
دينه،�وحياول�أن�ُيكرِّه�طبقة�يف�الكلمة�من�خالل�الكراهية�العامة�)يف�العامل�

اإلسالمي(�لليهود.

اجلملة�اليت�افترضتها�طبقة�قاهلا�يهودي�فعاًل،�قد�يتبادر�لذهنك�حال�اليهود�
وكأن� فترى� بالقوة،� الناس� حقوق� وأخذهم� لفلسطني،� واحتالهلم� الصهاينة�
هذه�املقولة�خداع�ووهم�ألن�القائل�يهودي،�ولكن�ماذا�لو�صرحت�لك�أن�
اليهودي�الذي�قال�هذه�املقولة�هو�آينشتاين؟�فهل�ستغري�نظرتك�إىل�املقولة�
اآلن؟�ولو�قلت�لك�إنه�عرضت�على�آينشتاين�رئاسة�الصهاينة�ورفض،�هل�
ستنظر�إىل�كلمته�على�أهنا�حكمة�عظيمة�بعد�معرفتك�لقائلها؟�)إن�تغريت�
نظرتك�إىل�احلكمة�لإلجياب�بناء�على�الشخص�ال�املقولة،�فقد�تقع�يف�مغالطة�

أخرى�وهي�مغالطة�»التوسل�باملرجعية«(

بغض�النظر�عن�آينشتاين،�وبغض�النظر�عن�موقفه،�إقحام�كلمة�يهودي�يف�
ما� الشخص،�وهذا� إىل� الفكرة� املناقشة�من� ونقلت� للتمويه،� املناقشة�كانت�
لفكرة� نستمع� كنا� ما� فإذا� الشخصية،� حياتنا� متكرًرا�يف� قياًما� به�حنن� نقوم�
حنول�النقاش�من�الفكرة�إىل�طائفية�أو�قبلية�أو�ما�أشبه،�»هل�تعلم�أن�فالًنا�
من�أعدائك؟�كيف�ميكنك�االستماع�ملثل�هذا�الشخص؟”،�“انتبه،�قائل�هذه�
العبارة�خصمك!”�“ملاذا�تستمع�خلصمك،�ففكرة�التصاحل�يف�نظره�تأيت�من�

منظور�قبلي.

هناك�حالة�واحدة�ميكن�من�خالهلا�ضرب�الشخص�لدحض�فكرته،�فإن�كان�
أو�غري� املجادل�يطرح�رأيه�يف�موضوع�ما�من�غري�أن�يكون�متخصًصا�هبا�
قد� أتت�من�غري�خمتص،� الفكرة�ألهنا� فيمكن�ضرب� مستند�إىل�متخصص،�
يستخدم�هذا�األسلوب�يف�الرد�على�اجلدل�بداخل�أروقة�املحاكم،�فمثاًل�يأيت�
الفرياري،� آثار�إطارات�سيارة� متخصص�ليشهد�أن�اآلثار�على�األرض�هي�
فيصور�للمحلفني�أن�الفرياري�كانت�السبب�يف�وفاة�املصدوم،�فيفند�املحامي�
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رأي�الشاهد�بعدما�يبني�أنه�متخصص�يف�مكائن�السيارات�وليس�يف�اإلطارات،�
فال�ميكن�االعتماد�على�شهادته.�فيدحض�الفكرة�بدحض�مؤهالت�الشخص.

 ””””””””””” ”””””( ث”  ي �لت�سب ”�الرتباط يعن خة  غال م
”””””””””غ

�Post�hoc�ergo�propter(مغالطة�»االرتباط�يعين�التسبب«�وبالالتينية�
hoc(،�أو�»بعد�ذلك...�إذن�بسبب�ذلك«�وهي�مغالطة�حتدث�مراًرا�وتكراًرا�
يف�كل�جماالت�احلياة،�وهي�نوع�من�املغالطات�اليت�حياول�العلماء�تفاديها�يف�
كل�التجارب�العلمية�اليت�يقيموهنا،�وإن�وقع�فيها�عامل�فستكون�أحباثه�العلمية�

خطأ�بكل�تأكيد.

من�اخلطأ�أن�نستخدم�مالحظة�تزامن�حوادث�مترابطة�أو�متسلسلة�مع�بعضها�
لندعي�أن�واحدة�تسبب�األخرى،�فمثاًل�لدينا�كلمة�دارجة�يف�العامل�العريب�
-�كلمة�ال�أحبها�هنائيًّا،�وهي�كلمة�»مصاب�بالربد،”�فأحياًنا�يصاب�بعض�
الناس�بالرشح�أو�بالكحة�أو�بآالم�املعدة�أو�بآالم�الظهر�أو�بآالم�الرجل،�فإن�
مل�يعرف�السبب�يقول�إنه�مصاب�بربد،�وكأن�الربد�سبب�كل�األمراض�اليت�

نصاب�هبا.

حينما�ننتقل�من�فصل�اخلريف�إىل�الشتاء،�سيتحول�اجلو�من�دافئ�إىل�بارد،�
أيام� عدة� البيت� يف� ستجلس� الفترة،� تلك� يف� بالزكام� أصبت� أنك� لنفترض�
مداويا�مرضك،�وبعد�سنوات�من�املالحظة�يتبني�لك�أنه�كلما�انتقلت�األجواء�
من�الدفء�يف�فصل�اخلريف�إىل�الربد�يف�فصل�الشتاء�يصاب�كثري�من�الناس�
بالزكام،�فُتكّون�عالقة�سببية�بني�الدخول�يف�الربد�والزكام،�وتعتقد�أن�سبب�

مرضك�ومرض�كثري�من�الناس�هو�»الربد«.

بناء�عليه�ستجد�أنه�حينما�ينتهي�أحدهم�من�السباحة�يقوم�بتغطية�جسده�متاًما�
خشية�اإلصابة�بالربد،�ظنًّا�منه�أن�انتقاله�من�الدوش�الدافئ�إىل�الغرفة�الباردة�
سيسبب�الزكام،�وذلك�بناء�على�الفرضية�السابقة�)بينما�جتده�يتصرف�نقيض�
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ا،�فتراه�يهرب�من�احلر�إىل� ذلك�يف�فصل�الصيف�حينما�يكون�اجلو�حار�جدًّ
مكيف�السيارة�بال�أي�تردد(.

السؤال�هو،�هل�سبب�الزكام�هو�الربد؟�هل�تزامن�العالقة�ما�بني�الدفء�والربد�
هي�عالقة�سببية�أم�أهنا�عالقة�تزامنية؟�حىت�نتحقق�من�هذه�املوضوعات�البد�
من�دراستها�علميا،�فقد�يكون�انتقال�الفريوسات�أو�البكترييا�بني�الناس�بكفاءة�
أكرب�يف�أثناء�انتقال�األجواء�من�الدفء�إىل�الربد�بني�فصلي�اخلريف�والشتاء،�
بني� انتقاهلا� وسهولة� الفريوسات� هو� احلقيقي� املرض� سبب� أن� يتبني� فبالتايل�
الفصلني؛�وبذلك�قد�ال�حنتاج�ألن�نتدثر�بكل�ما�أوتينا�من�مالبس�حينما�خنرج�

من�احلمام.

مث�إن�فهمنا�السبب�احلقيقي�ميكننا�من�صناعة�أدوية�مقاومة�للمرض�مقاومة�
صحيحة،�فبداًل�من�أن�يقضي�العلماء�أوقاهتم�يف�حماولة�ابتكار�طريقة�لتفادي�
ملقاومة� أدوية� صناعة� يف� سيشتغلون� لذلك،� خاصة� مالبس� وصناعة� الربد،�

امليكروبات.

إذن�من�املهم�البحث�عن�األسباب�احلقيقية�املسؤولة�عن�تكون�امُلَسببات.

ن:�الرجال�أذكى�من�النساء. �س
طبقة:�كيف؟

ن:�أال�ترين�أن�أغلب�العلماء�احلاصلني�على�جوائز�نوبل�هم�من�الرجال؟ �س
شن�حياول�أن�يثبت�أن�الرجال�أكثر�ذكاء�من�النساء�باستخدام�عالقة�تزامنية�
ال�سببية،�فيدعي�أن�حصول�رجال�أكثر�على�جوائز�نوبل�هلو�دليل�واضح�
على�ذكائهم،�فهم�أغلبية،�والنساء�أقلية.�لكن�هل�هذه�عالقة�سببية�أم�أن�هناك�

أسباًبا�أخرى�يف�حصول�عدد�أكرب�من�الرجال�على�جوائز�نوبل؟�

إذا�كانت�الضغوطات� السبب�احلقيقي�سنحتاج�ألن�نعرف�ما� لكي�نعرف�
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االجتماعية�هي�اليت�توجه�املرأة�العتزال�العلم�والتركيز�على�األسرة�مثاًل،�من�
املمكن�أن�تؤثر�هذه�الضغوطات�على�املرأة�لتهمل�نفسها�يف�سبيل�أن�يوفق�
زوجها�للحصول�على�جائزة�نوبل،�أو�قد�يكون�أن�سبب�جناح�الرجال�علميًّا�
هو�حصوهلم�على�األولوية�يف�التعليم�على�مر�السنني،�وقد�يكون�الرجل�أكثر�
خماطرة�بداًل�من�أكثر�ذكاء،�البد�إذن�من�دراسة�الظروف�املختلفة�اليت�جعلت�
الرجل�يتفوق�عدديًّا�يف�احلصول�على�نوبل�قبل�اعتبار�الكمية�دلياًل�على�النوع،�

ال�أن�خنلط�األمور�وجنعل�االرتباط�التزامين�سببيًّا.

ذكر�ابن�خلدون�يف�مقدمته�يف�فوائد�الغبار:�»أن�األرض�بعد�تقلب�الفصول�
من�فصل�إىل�فصل..�أي�من�الشتاء�إىل�الصيف..�تبدأ�بلفظ�أمراض�وحشرات�
والغبار� األتربة� هذه� فتقوم� الغبار..� اهلل� فريسل� العامل،� ألهلكت� تركت� لو�
بقتلها..�وتتراوح�حجم�حبة�الرمل�حبسب�احلشرة�فبعضها�صغري�يدخل�عيوهنا�

وبعضها�يدخل�أنوفها�وبعضها�يف�جوفها�وبعضها�يف�آذاهنا�ومتيتها.«�

يبدو�أن�ابن�خلدون�الحظ�أنه�حينما�ننتقل�من�فصل�الشتاء�إىل�الصيف�فإن�
يثور� االنتقالية� الفترة� هذه� يف� أن� أيًضا� والحظ� متوت،� احلشرات� من� كثرًيا�
الغبار،�فربط�تزامن�موت�احلشرات�مع�تطاير�الغبار�يف�األجواء�ظًنا�منه�أن�
الغبار�هو�السبب�يف�قتل�احلشرات،�بل�ذهب�ألبعد�من�ذلك،�فقد�علل�طريقة�
موت�هذه�احلشرات،�حيث�يدخل�الغبار�من�األنف�والعني�واألذن�فيؤذيها�
علمية� بتجارب� للقيام� األدوات� لديه� تتوفر� ولو�كانت� ربطه�خطأ،� ليقتلها.�
لغري�هذا�الزعم،�ولكنه�اكتفى�باملالحظة�العامة�)لقد�الحظت�أن�هذه�الكلمة�
البن�خلدون�منتشرة�على�الشبكة�املعلوماتية)اإلنترنت(،�كثريون�يعتقدون�أهنا�

صحيحة�بال�أدىن�دليل�على�صحتها(.

لذلك�فالعلماء�حينما�يقيمون�التجارب�فهم�حياولون�التحقق�بني�هذه�العالقات�
استفادة� العالقة� من� االستفادة� ميكن� السبب� عرف� إذا� حبيث� قاطًعا،� حتقًقا�
صحيحة،�ومن�خالل�معرفة�العالقة�معرفة�صحيحة�ميكنهم�وضع�حلول�حقيقة�
لرأينا�قناين�من� الغبار�هو�السبب�يف�قتل�احلشرات،� لألسباب،�فمثاًل�لو�أن�
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املبيدات�احلشرية�مصنوعة�من�الغبار�يف�األسواق،�فال�داعي�ألن�نرش�مواد�
كيميائية�سامة�يف�األجواء�لنستنشق�مسومها،�فالغبار�أسهل�يف�التنظيف،�جرة�
واحدة�من�املكنسة�الكهربائية�وانتهى�املوضوع،�إذن�التجربة�العلمية�اليت�تؤكد�
حقيقة�االدعاء�أو�الفرضية�ال�تتوقف�عند�حد�اإلثبات�إمنا�تتحول�إىل�منتجات�

يستفاد�منها�يف�هناية�األمر.

مثال�آخر�على�املغالطة،�وهو�كالتايل:�لنفترض�أننا�راقبنا�الناس�حني�يذهبون�
للسباحة�يف�البحر،�فاكتشفنا�أن�هناك�عالقة�تبني�أن�نسبة�الغرق�ترتفع�حينما�
ترتفع�نسبة�تناول�اآليس�كرمي،�والعكس�بالعكس،�فحينما�يقل�مستوى�تناول�
اآليس�كرمي�تقل�حوادث�الغرق،�ولو�اعتمدنا�على�طريقة�املالحظة�واالستنتاج�
وهذا� كرمي،� اآليس� تناول� زيادة� سببها� الغرق� زيادة� إن� لقلنا� خلدون� البن�
القادمة،�حاول� املرة� البحر� إىل� ذهبت� إذا� إذن،� اإلحصائيات،� عليه� تدل� ما�
بالطبع�شيء�غري� الغرق،�وهذا� تتفادى� لكي� اآليس�كرمي� تناول� تتفادى� أن�
منطقي،�الصحيح�أن�ارتفاع�عدد�احلوادث�هو�بسبب�ارتفاع�عدد�الناس�الذين�
يتوجهون�للسباحة�يف�فصل�الصيف،�ومبا�أن�فصل�الصيف�يباع�فيه�اآليس�
كرمي،�فإن�استهالك�اآليس�كرمي�يصبح�أكرب؟�فيتزامن�شراء�كميات�أكرب�من�

اآليس�كرمي�مع�زيادة�حاالت�الغرق.

»الغوريال� كتاب� حبسب� السببية؟� إىل� التزامن� وحنول� ننخدع� ترى� يا� ملاذا�
�The�Invisible�Gorilla:( خيدعنا«� حدُسنا� أخرى� وطرائق� اخلفية:�
فإن� �)And� Other� ways� our� Intuitions� Deceive� us
السبب�يف�تكوهنا،� أنه�فهم� يعتقد� العشوائية�حينما� اإلنسان�يرى�األمناط�يف�
أي�حينما�يرى�العشوائية�يبحث�عن�األمناط�املسببة�له،�وسريى�هذه�األمناط�
حينما�يعتقد�أنه�عرف�السبب�يف�تكّوهنا،�وسريى�األمناط�اليت�تدعم�األسباب�
اليت�يؤمن�هبا،�فلو�كان�لديه�اعتقاد�مسبق�يف�أسباب�طبيعية،�لرأى�أمناًطا�معينة�

تتماشى�مع�هذه�األسباب.
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خة »لي�ض �حسكتهنديّما حقيقيا« )”””””””” ”””” ””غ غال م
ن:�ليس�اسكتلندًيا�حقيقيًّا�من�يشرب�الشاي. �س

طبقة:�ولكن�ماكدانيال�اسكتلندًيا�ويشرب�الشاي.
ن:�ماكدانيال�ليس�االسكتلندي�حقيقيًّا. �س

طبقة:�ماذا�عن�االسكتلندي�فليتشر،�هو�من�عشاق�الشاي.
ن:�هه...�من�الواضح�أنه�ليس�اسكتلنديًّا�حقيقيًّا. �س

االسكتلنديني� أن� تدعي� اليت� شن� حجة� تدحض� أن� طبقة� حاولت� أن� بعد�
احلقيقيني�ال�يشربون�الشاي�بتقدمي�شخصني�اسكتلنديني�يشربانه،�رفض�شن�
األدلة�حبجة�أهنما�ليسا�اسكتلنديني�حقيقيني.�مهما�حاولت�طبقة�تقدمي�أمساء�

السكتلنديني�يشربون�الشاي،�فسريفضهم�شن�لكوهنم�»غري�حقيقيني.«

يف�حماولة�إلبعاد�أي�شخص�سيء�العادات�عن�اإلسالم�خنرج�الشخص�من�
اإلسالم�احلقيقي،�فإذا�رأينا�عيًبا�معيًنا�يف�شخص�ما،�نقول�إنه�ليس�مسلًما�
حقيقيًّا،�وكلما�ذكر�مسلم�آخر�وفيه�عيوب�سنقول�إنه�ليس�مسلًما�حقيقيًّا،�
بعبارة�أخرى�املغالطة�تعيد�تفسري�األدلة�حبيث�ال�ميكن�دحض�األصل�اجلديل،�
القاعدة،� من� بدال� املشكلة� هو� اخلالف� سيكون� القاعدة� خيالف� مثال� فأّي�

ولذلك�ال�ميكن�دحض�هذه�احلجة�أبًدا.

أتذكر�يف�الصغر�حينما�كنت�أجلس�يف�سيارة�والدي،�كنت�أصطنع�سباًقا�
ومهيًّا�بني�سيارتنا�والسيارات�األخرى�يف�الشارع،�كنت�أنظر�إليها�من�الزجاج�
سيارة� هناك� تكن� مل� اخللف،� يف� السيارات� كل� سبقنا� ألننا� فأفرح� اخللفي،�
سيارة� تتعدى� حينما� ولكن� والدي،� سيارة� على� التفوق� على� قادرة� واحدة�
أخرى�سيارتنا�كنت�أقول:�»هذه�مل�تكن�يف�السباق�من�األساس،«�فبقينا�حنن�

الفائزين�دائًما.
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هناك�حاالت�ميكن�استخدام�هذا�النوع�من�اجلدل�فيها،�وذلك�حينما�يكون�
التعريف�واضًحا،�فمثاًل�إذا�قلنا:�»كل�النباتيني�ال�يأكلون�اللحوم«،�حينها�إن�
اكتشفنا�أن�أمحد�يأكل�الدجاج،�فلن�يكون�أمحد�نباتيًّا،�ألن�التعريف�واضح�
وصريح�بأن�النبايت�ال�يأكل�اللحوم،�والدجاج�من�اللحوم،�أما�يف�جدل�شن�

وطبقة�مل�يكن�التعريف�واضًحا،�وبإمكان�شن�التالعب�كيف�يشاء.

أو� اقتصادي� أو� ديين� أو� تستمع�جلدال�صدر�من�رجل�سياسي� أمتىن�حينما�
علمي،�أو�حىت�إن�صدر�اجلدال�من�صديق�محيم�أن�تناقش�أفكارهم�ذهنيًّا�
اليت�ذكرهتا�يف�هذا�اجلزء،�حينما�تركز� للمغالطات� لترى�مدى�استخدامهم�
لدعم� أو� لدحض� عليها� يعتمدون� أهنم� وستكتشف� شيوعها،� مدى� ستجد�
فكرة�معينة،�سواء�أكان�ذلك�حبسن�نية�أم�بسوء�نية.�املغالطات�أغشية�تغلف�
األخطاء�ومتوه�عنها،�من�يستمع�هلا�غري�عارف�هبا�ستمر�عليه�األخطاء�املنطقية�

بسهولة.

كانت�هذه�هي�جمموعة�من�املغالطات�املنطقية�غري�الرمسية،�وهناك�مغالطات�
أخرى�كثرية،�سنفرد�هلا�كتاًبا�آخر�يف�املستقبل.
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ملاذا�نعد�النجوم؟
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لماذا نعد النجوم؟
“إذا�كنت�تريد�أن�تبين�سفينة،�ال�حتشد�الرجال�جلمع�احلطب�وال�لتقسيم�العمل�
وإصدار�األوامر،�بداًل�من�ذلك�علمهم�االشتياق�التساع�البحر�ولالهنائيته”

)Antoine�de�Saint-Exupéry(أنتوان�دي�سانت-إيكزوبريي�

ليس�هناك�سؤال�جييش�مشاعري�وال�يشعل�كل�خاليا�خمي�بقدر�السؤال�الذي�
يتساءل�ويقلل�ضمنيًّا�أمهية�بعض�النتائج�العلمية،�ويأيت�مثل�هذا�السؤال�على�
عدة�أشكال�ولكنها�تكون�مبضمون�واحد،�فمثاًل�من�املمكن�أن�يكون�السؤال�
كالتايل:�»إن�العلماء�صرفوا�املليارات�على�املصادم�اهلدروين�الكبري،�فما�الفائدة�
منه؟«�أو�»ما�الفائدة�من�إنزال�مركبة�على�املريخ؟�أليس�من�األفضل�التركيز�
على�حال�البشر�على�األرض�بدال�من�صرف�املليارات�على�شيء�ال�فائدة�
معلومة� أن�طرح�صديقي� بعد� تويتر� على� الذي�وصلين� أو�كالسؤال� منه؟«�
تقول�إن�الشمس�تستطيع�استيعاب�مليون�و�٣٠٠ألف�كوكب�حبجم�كوكب�
األرض،�مث�أحلقها�بعدد�النجوم�يف�درب�التبانة،�وهي��200مليار�جنم،�فسأله�
وقًتا� قضينا� املعلومات؟� هذه� من� نستفيد� »ماذا� السؤال:� هذا� املتابعني� أحد�
ا،� بإحصائها�وماذا�بعد؟«�أنا�أشكر�السائل�من�كل�قليب�ألن�السؤال�مهم�جدًّ

ومن�املهم�اإلجابة�عنه�حىت�تتضح�أمهية�العلم.

قد�تتصور�أن�مثل�هذه�األسئلة�تطرح�بني�عامة�الناس�فقط،�يف�احلقيقة�فهي�
تطرح�حىت�يف�أوساط�السياسيني�متخذي�قرارات�حترك�دولة�ناحية�العلم�أو�
بعيًدا�عنه،�وحىت�العلماء�يناقشوهنا،�فهي�تؤثر�على�ميزانيات�األحباث�العلمية.

ف م�سكهة �ل�ص
دجيراس� )نيل� الشهري� الفلكية� الفيزياء� عامل� مارس��2012حتدث� بتاريخ��7
تايسون(�)Neil�Degrasse�Tyson(�أمام�جملس�الشيوخ�األمريكي�عن�
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أمهية�زيادة�الصرف�على�“ناسا”،�ُفتح�باب�النقاش�بسبب�الوضع�االقتصادي�
العاملي،�فتحدث�كعادته�بفصاحة�علمية�رائعة،�وبدأ�بذكر�مجلة�)أنتوان�دي�
وكالة� أمهية� وبّين� اجلزء،� هذا� مقدمة� يف� ذكرت� اليت� سانت-إيكزوبريي(�

“ناسا”،�وببالغته�بني�أمهية�العلم�ككل�يف�رفع�مستوى�األمم.

على� صغرية� جبولة� قم� العلم،� على� سنويًّا� تصرف� الدوالرات� من� املليارات�
األخبار�العلمية�سواء�أكانت�اليت�تبث�من�الواليات�املتحدة�األمريكية�أم�من�
الدول�األوروبية�أم�من�اليابان�أم�غريها�من�الدول�املتقدمة�علميًّا،�وستعرف�
حجم�امليزانيات�املوجهة�للعلم،�نيل�دجيراس�يقول�إن�لكل�دوالر�من�الضريبة�
الصرف�يف� كان� “ناسا”،�حيث� على� منها� باملئة� نصف� ُتصرف� األمريكية�
عام��2011يشكل�%�1من�الدوالر�)�18مليار�دوالر(،�وحىت�قدر��1%
يشكل�اخنفاًضا�باملقارنة�مع�سنوات�سابقة،�وقد�وصل�االخنفاض�إىل�أقل�من�
النصف�يف�السنوات�األخرية.�وهو�اآلن�يطالب�احلكومة�األمريكية�أن�ترفع�

هذه�امليزانية.

هناك�من�يتساءل:�ملاذا�نصرف�مبالغ�طائلة�لكي�نرسل�مركبة�فضائية�إىل�القمر�
املليارات�على�املصادم�اهلدروين�الكبري�الذي�هدفه� أو�املريخ؟�وملاذا�نصرف�
الشخصية؟� أثر�هلا�على�حياتنا� الكشف�عن�أسرار�ملكونات�صغرية�جدا�ال�
وملاذا�حيصي�العلماء�الكواكب�والنجوم�واملجرات؟�فماذا�نستفيد�إن�علمنا�أن�
يف�جمرتنا��200مليار�جنمة�أو�أن�هناك�مليارات�من�النجوم�يف�كل�جمرة،�أو�
أن�هناك�مليارات�من�املجرات،�أو�أن�هناك�أكثر�من��10مليارات�كوكب�
شبيه�باألرض�)قابلة�للحياة(؟�أو�لو�علمنا�أن�الشمس�حبجمها�الكبري�ميكنها�
استيعاب��1,300,000كرة�أرضية،�أو�أن�هناك�جنًما�امسه�“يف�واي�كينس�
ماجوريس”�)VY�Canis�Majoris(�يستطيع�أن�يستوعب��7مليارات�
مشس�مثل�مشسنا�لكرب�حجمه،�فما�الفائدة�إذا�علمنا�هذه�املعلومات؟�ماذا�بعد؟�

بأي� إليها� الوصول� ميكن� ال� أنه� درجة� إىل� املجرات� هذه� عن� بعيدون� حنن�
علينا� يعود� ال� ما� على� نصرف� أننا� ويبدو� اليوم،� نعرفها� صاروخية� وسيلة�
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بالنفع،�مشكالت�األرض�كثرية،�فبداًل�من�أن�تصرف�هذه�املبالغ�على�الفضاء�
احلالية،� االقتصادية� املشكالت� على�عالج� ولنصرفها� الفقراء،� على� لنصرفها�
ولنصرفها�على�إطعام�البشر،�هناك�قائمة�طويلة�من�املتطلبات،�يبدو�أن�ال�حل�

هلا�إال�بإلغاء�الصرف�على�العلم!

من� اهلائلة� الكميات� هلذه� الدول� أن�من�خالل�صرف� بأثره� تشعر� قد�ال� ما�
الكبري�أم�على� املبالغ�-�سواء�أكان�على�“ناسا”�أم�على�املصادم�اهلدروين�
البشر�وعوجلوا�من�األمراض�وحسن� أُأطعم� بقيمته�-� أي�مشروع�ال�تشعر�
االقتصاد�أم�ال؟�-�وعاّمة�فقد�صرفت�هذه�املبالغ�على�العلماء�فرفعوا�كثرًيا�من�

املعاناة،�وبذلك�ازدهرت�احلياة�على�األرض.

ولكن�املشكلة�أن�اإلنسان�بطبيعته�يتعجل،�ويريد�احللول�املباشرة�اليت�يستطيع�
أن�يرى�نتائجها�أمام�عينيه،�يريد�أن�حيصل�على�إشباع�حلظي.

وإن�مل�تكن�له�رؤية�ألمهية�العلوم�يف�املستقبل،�فهو�أيًضا�ال�يفهم�أنه�-�يوميًّا�
-�يتلمس�نتائج�العلوم�يف�حياته،�ولوال�صرف�ميزانيات�كبرية�على�العلم�يف�
املاضي�ملا�ُوجدت�املنتجات�العلمية�من�حوله�اليوم؛�ألنه�ببساطة�تعّود�عليها�يف�
استخداماته�اليومية،�فأصبحت�وكأهنا�حتصيل�حاصل،�فهي�كالرائحة�اجلميلة�

اليت�اعتاد�على�استنشاقها�فلم�يعد�مشها�يؤثر�فيه.

سأبني�أمهية�العلم�وأمهية�النظر�يف�السماء�سواء�أكان�على�مستوى�عد�النجوم�
أم�على�مستوى�الصرف�على�املصادم�اهلدروين�الكبري�امللياري�أو�ما�شاهبه.

م ”ناحسا” و�لنجو
لدغدغة� أداة� أصبحت� يبدو�وكأهنا� دائًما،� مبعلومات�كثرية� تتحفنا� “ناسا”�
املشاعر�ال�أكثر،�فما�الفائدة�من�مؤسسة�تصرف�املليارات�للتسلية؟�لإلجابة�
االختراعات� بعض� لنرى� “ناسا”� ملوقع� نتوجه� ألن� حنتاج� السؤال� هذا� عن�
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اليت�حسنت�من�أحوال�البشر،�تسمى�هذه�االختراعات�أو�املنتجات�بكلمة�
دقيقة� ليست� بعبارة� أو� �،)Nasa� Spinoffs( أوفز«� سبني� »“ناسا”�
“خمرجات�“ناسا”،«�أنشأت�هلا�جملة�خاصة�تعرض�هذه�الفوائد،�إهنا�الفوائد�
اليت�تعود�هبا�“ناسا”�على�املجتمع�من�خالل�أحباثها�الفضائية،�منها�ما�سامهت�
به�“ناسا”�مباشرة،�ومنها�ما�طورته،�ومنها�ما�تعمل�عليه�اآلن�لتعم�الفائدة�

يف�املستقبل،�وهذه�أمثلة�هلا:

جهاز�قياس�احلرارة�)الثريمومتر(�الذي�يعتمد�على�األشعة�حتت�احلمراء،�البد�
أنك�تعرف�هذا�النوع�منه،�ألنه�موجود�يف�كل�مستشفى�ويف�كل�صيدلية�وهو�
يستخدم�للكشف�عن�حرارة�املرضى�مليارات�املرات�سنويًّا،�هو�النوع�الذي�
يوضع�يف�األذن،�وهو�يعمل�بنفس�املبدأ�الذي�تعتمده�“ناسا”�لقياس�حرارة�
النجوم�يف�الفضاء،�حينما�يسأل�أحدهم�ما�الفائدة�من�معرفة�حرارة�النجوم�
احتاجت� النجوم� لقياس�درجة�حرارة� أن� يفهم� أن� السماء؟�البد� البعيدة�يف�
“ناسا”�لتطوير�طريقة�قياسها�عن�ُبعد،�فاعتمدت�على�األشعة�حتت�محراء،�
ومنها�قامت�بتطوير�)الثريمومتر(�احلراري،�وهبذا�اجلهاز�أصبح�قياس�درجات�
درجة� تقيس� أن� حاول� لألطفال،� وخصوًصا� يكون،� ما� أسهل� من� احلرارة�
حرارة�الطفل�باألدوات�التقليدية�لتعرف�حجم�املعاناة،�إذن،�بالنظر�إىل�النجوم�
ملعرفة�درجات�حرارهتا�متكن�العلماء�من�تطوير�)ثريمومتر(�حراري�يستخدمه�

الناس�مجيًعا.

مبساعدة�من�“ناسا”�ُاخترعت�مضخة�قلب�للناس�الذين�ينتظرون�زراعة�قلب�
بيولوجي،�هذه�املضخة�صغرية�وتعمل�لـ��8ساعات�على�البطارية،�وتسمح�

للمريض�التحرك�براحة�إىل�أن�يتم�زراعة�قلب�بيولوجي�له.

بسبب�العمل�على�)الروبوتات(�والعضالت�الصناعية�)للروبوتات(�استطاعت�
“ناسا”�تطوير�أطراف�صناعية�ملن�ُبترت�أعضاؤهم،�وُطورت�هذه�األطراف�
لتكون�مناسبة�من�حيث�املظهر�للذي�يلبسها،�لتبدو�وكأهنا�طبيعية،�وهي�تقلل�
أيًضا�من�االحتكاك�بني�اجلسد�والطرف�الصناعي�حىت�ال�يتضايق�املستخدم.
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بسبب�املركبة�الفضائية�)الفايكنج(�اليت�أرسلت�إىل�املريخ�وهبطت�عليه�احتاج�
باملساعدة�من� املركبة�من�غري�أن�تتحطم،� لتطوير�مظلة�قوية�إلنزال� العلماء�
باستخدام� املظلة� ُطورت� “ناسا”� من� لإلطارات،�وبعقول� يري� جود� شركة�
مواد�ليفية�أقوى�من�الفوالذ�خبمس�مرات،�واليوم�تستخدم�شركة�)جود�يري(�
هذه�املواد�لعجالت�السيارات�حيث�ُتمكن�السيارات�من�السري�على�الشارع�
مسافات�أطول�قبل�تآكل�إطاراهتا.�وبذلك�خففت�من�احلوادث�اليت�قد�تودي�
حبياة�السائقني،�وكذلك�خففت�من�صرف�املستخدم�على�جتديد�اإلطارات.

بعدما�ُأرسل�املنظار�)التلسكوب(�هبل�إىل�السماء�سنة��1990–�التقط�صوًرا�
مذهلة،�وأرانا�أن�بعض�تلك�النقاط�يف�السماء�-�اليت�كنا�نعتقد�أهنا�جنوم�-�إمنا�
هي�جمرات،�ذلك�املنظار�)التلسكوب(�بدأ�مسريته�خبطأ�يف�عدسته،�فحينما�
أرسل�إىل�السماء�وبدأ�بتصوير�الفضاء،�اكتشف�العلماء�أن�الصور�مل�تكن�
الفائدة�من�إرسال�)تليسكوب(� الرئيسة،�فما� املرآة� واضحة�بسبب�خلل�يف�
العلماء� دقيقة؟�صور� يصور�صوًرا� أن� ميكنه� ال� دوالر�-� مليار� �2 بقيمة� �-
الفضاء�اخلارجي�وملدة��3سنوات�إىل�أن�أبدلوا�العدسات�يف�الفضاء�اخلارجي،�
ولكنهم�مل�يرموا�الصور�اليت�التقطت�خالل�تلك�السنوات�الثالث�يف�القمامة،�
بل�طوروا�برجميات�تقلل�عدم�الوضوح�يف�الصورة�وتعوض�تأثري�خلل�املرآة�
حبيث�تصبح�واضحة.�مث�ُاكتشف�الحقًّا�أن�هذه�املشكلة�نفسها�)مشكلة�عدم�
الوضوح�يف�الصور(�كانت�موجودة�أيًضا�يف�صور�األشعة�امللتقطة�ألمراض�
توضيح� برامج� لتطوير� آخرين� علماء� مع� “ناسا”� فتعاونت� الثدي،� سرطان�
لقد� أفضل،� السرطان�تشخيًصا� العلماء�من�تشخيص�مرض� فتمكن� الصور،�
أنقذت�“ناسا”�كثرًيا�من�النساء�من�حول�العامل�بسبب�حماوالهتا�لرؤية�النجوم�
)وللعلم�فإن�عملية�عد�النجوم�هي�عملية�إحصائية،�وواحدة�من�األدوات�يف�
املنظار�)التلسكوب(�هبل،� النجوم�واملجرات�كانت�تعتمد�على� تقدير�عدد�
ما�نعترض�عليه�من�عد�النجوم�دفع�العلماء�للكشف�عن�السرطان�يف�صور�

األشعة(



161

“ناسا”�تعمل�على�تطوير�)كبسوالت(�لغرسها�يف�جسم�رائد�الفضاء،�فإذا�
انطلق�رائد�الفضاء�إىل�املريخ�وأصابه�مرض�ومل�يكن�معه�طبيب�فلن�ميكن�
تطبيبه،�ستكون�الكبسولة�هي�الطبيب�املشخص�وهي�العالج،�حيث�ستستشعر�
املرض،�مث�تتفتت�وتنتشر�يف�الدم،�وتعاجل�اجلسم�مباشرة.�ستزرع�هذه�الكبسولة�
يف�رواد�الفضاء،�وميكن�زرعها�بداخل�جسم�املريض�بالسكري،�إذن�حينما�
تفكر�“ناسا”�يف�السفر�يف�الفضاء�البد�أن�تفكر�يف�عالج�مشكالت�السفر،�

ومن�خالل�حماولة�العالج�يف�أثناء�السفر،�ميكن�معاجلة�الناس�يف�احلضر.

أضف�لذلك�أن�“ناسا”�تعمل�على�تطوير�مرايات�ختتلف�عن�املرايات�املتعارف�
عليها،�اهلدف�منها�إصالح�التشوهات�اليت�تلتقطها�العدسات،�حيث�ال�ميكن�
تؤثر�على� واليت� التشوهات،� ا�يف�ظل�وجود�هذه� دقيقة�جدًّ لتكون� حتسينها�
ا�يف�الكون�مما�جيعل�متييزها�أمًرا�صعًبا،�عملت� الضوء�اآليت�من�نقاط�بعيدة�جدًّ
نقاط� يتم�رفع� التحكم�بسطحها،�حبيث� “ناسا”�على�تطوير�مرايات�ميكن�
خمتلفة�من�املرايات�وخفضها�لتتناسب�مع�تشوه�العدسة�فتعوض�التشوه�الناتج،�
البد�أنه�يف�يوم�ما�ستنتقل�مثل�هذه�التكنولوجيا�إىل�آلة�التصوير)الكامريا(�اليت�
نستخدمها�شخصيًّا،�وال�ينكر�أحد�أمهية�التصوير�يف�آلة�التصوير)الكامريا(،�
فالكل�أصبح�صحفيًّا�حيمل�آلة�التصوير)الكامريا(�ويصور�األحداث�من�حوله.

هذا�جزء�بسيط�مما�قدمته�“ناسا”�للبشرية�من�خالل�حماولتها�لفهم�النجوم�
يف�الكون،�وعلى�عجالة�أذكر�ما�ذكره�نيل�دجيراس�تايسون�يف�كتابه�»وقائع�
�Space� Chronicles:� Facing� the� Ultimate( الفضاء«�
الكلى،� غسيل� جهاز� “ناسا”:� مسامهات� أو� خمرجات� عن� �)Frontier
جراحة�الليزك،�جي�يب�إس،�أصباغ�مقاومة�لتآكل�اجلسور�والتماثيل،�أنظمة�
الزارعة�املائية،�أنظمة�تفادي�التصادم�يف�الطائرات،�التصوير�الرقمي،�آلة�التصوير���������������
)الكمريا(�حتت�احلمراء�املحمولة،�أحذية�رياضية،�عدسات�مشسية�غري�قابلة�
للخدش،�الفوم�الذي�يتذكر�)Memory�foam(�)املستخدم�يف�املخدات�
والفرش(،��فالتر�املاء،�أجهزة�اتصال�بعيدة�املدى،�وعصري�“تانغ«.��كل�هذه�



162

مؤسسات� � “ناسا”� بني� العلمي� التالقح� من�خالل� أو� “ناسا”� من� نتجت�
وشركات�خارجية�حلاجة�“ناسا”�»لعد�النجوم.«

إذن�فعد�الكواكب�والنجوم�ليس�إال�نتيجة�من�النتائج�اليت�تترتب�عليها�نتائج،�
العد�ليس�يف�حد�ذاته�نتيجة�هنائية،�ومن�صلب�السماء�تكتشف�قوانني�رياضية�
وفيزيائية�وهذه�القوانني�تطبق�يف�كل�نواحي�حياتنا،�فقوانني�نيوتون�وقوانني�
آينشتني�وكل�القوانني�الفلكية�هذه�جتد�هلا�تطبيًقا�مباشًرا�يف�حياتك،�بعد�أن�

تكتشف�هلا�استخدامات�يف�الفضاء.

ري م �لهدروين �لكب �مل�صاد
يف�مناقشيت�للنظر�يف�النجوم�اخترت�“ناسا”؛�ألهنا�أكثر�املؤسسات�الفضائية�
وضوًحا،�ولكن�ال�يعين�ذلك�أن�املؤسسات�األخرى�أقل�شأًنا�منها،�وعلى�
الطرف�اآلخر�من�العلم�هناك�مؤسسات�علمية�أخرى�ال�تنظر�للنجوم،�إمنا�

تنظر�إىل�ما�بداخل�الذرة.

من�ال�يعرف�عن�املصادم�اهلدروين�الكبري؟�إنه�معجل�اجلسيمات�املوجود�بني�
بنائه� الدوالرات�إلنشائه،�وقام�على� املليارات�من� فرنسا�وسويسرا،�ُصرفت�

آالف�املهندسني�والعلماء.

يستهلك�املصادم�قدر��120ميغا�واط�من�الطاقة،�ويعادل�ذلك��1,200,000
ملبة�تستهلك��100واط،�كل�ذلك�لتعجيل�جسيمات�صغرية�والكتشاف�ما�
بداخلها،�أليس�من�األفضل�حتويل�هذه�الكهرباء�للفقراء�وإضاءة�بيوهتم�فيها،�
أو�لتشغيل�سخان�بداًل�من�أن�ميوتوا�من�الربد؟�ما�الفائدة�من�معرفة�مكونات�

الكون�الصغرية؟

�Science( فرايدي(� ساينس� )للبودكاست� أستمع� كنت� أين� أتذكر�
Friday(،�حني�سأل�مقدم�الربنامج�)آيرا�فليتو(�)Ira�Flatow(�سؤاال�
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ألحد�العلماء�من�)سرين(:�)من�الذين�يعملون�يف�املصادم�اهلدروين�الكبري؟(�
عن�فائدة�النتائج�اليت�ستأيت�هبا�التصادمات�الذرية،�فأجاب�بأنه�ال�فائدة�منها،�
أي�ال�فائدة�مباشرة�نستفيد�منها�اليوم�أبدا،�فعال،�منطق�اإلشباع�اللحظي�أو�

النتائج�املباشرة�يناسب�كل�من�لديه�ضيق�أفق�ونظرة�قريبة�املدى.

تعال�واسأل�هذا�السؤال�حينما�أسس�آينشتاين�قواعد�النظرية�النسبية�يف�بداية�
الفائدة�من�نظريته�هذه؟�نظريته�تبني�أن� الـ�1900،�ولنسأل�آينشتاين�ما�
الوقت�نسيب،�“وإن؟”�أتفق�أن�املعلومة�شائقة�وغريبة،�ولكن�حنن�ال�نستفيد�
منها�مباشرة،�فهي�ُتكّون�قصة�مجيلة:�“اركب�مبركبة�فضائية�وانطلق�بسرعة�
ا�من�سرعة�الضوء،�وارجع�إىل�األرض�مرة�أخرى�بعد�يوم،�ستجد� قريبة�جدًّ
أن�األرض�وسكاهنا�قد�تقدموا�مليون�سنة،”�فعال�معلومة�غريبة�ومثرية،�وبعد�

مساع�هذه�القصة�اجلميلة،�نستطيع�أن�نعود�لنكمل�حياتنا�اليومية.

انتظر...�توقف،�حياتك�اليومية�تتأثر�هبذه�املعلومات�وبرياضياهتا�مباشرة،�لوال�
النظرية�النسبية�ملا�كان�هناك�شيء�امسه�جي�يب�إس�)GPS(،�ولوال�النظرية�

لكان�من�املستحيل�حتديد�موقعك�بدقة.

وهايزنبريج� �)Schrödinger( وشرودنيجر� بور� واسأل� تعال�
معرفة� من� الفائدة� وما� الكم؟� ميكانيكا� من� الفائدة� ما� �:)Heisenberg(
بعد� يكون�يف�كل�مكان،�ولكن� أن� إلكترون�حيتمل� املتناقض؟� العامل� غرابة�
القياس�ينهار�يف�مكان�واحد،�فوتون�-�يف�جتربة�الشقني�-�يعرب�من�شق،�ويعرب�
من�شقني،�وال�يعرب�من�أي�من�الشقني،�كيف؟�املستقبل�يؤثر�على�املاضي�
بداًل�من�أن�يؤثر�املاضي�على�املستقبل،�معلومات�يف�منتهى�الغرابة،�ولكن�ما�
الداعي�هلا؟�وملاذا�تقام�عليها�التجارب�املليارية�حىت�تثبت�صحتها؟�لنصرف�

األموال�على�إطعام�الفقري.

لوال�النظريات�اليت�صدرت�من�أولئك�العلماء�ملا�كنت�حتمل�جهازا�إلكترونيًّا�
هذا� لكان� هاتف�حممول� لديك� يكون� أن� من� وبداًل� اليوم،� يدك� يف� واحًدا�
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اهلاتف�حبجم�مزنل�كامل،�ألن�اإللكترونيات�الدقيقة�حتتاج�إىل�أجهزة�دقيقة�
ملا� الكم� ميكانيكا� أسستها� اليت� النظريات� ولوال� صغرية،� و)ترانزيستورات(�
العلماء� عرف� وال� الثغرات� وال� اإللكترونات� تتحرك� كيف� العلماء� عرف�
استخدمت� اليت� )الكمبيوترات(� صنعت� هبا� )التروزيستورات(،� تلك� حدود�
اليت� الدقيقة� )امليكروسكوبات(� العلماء� ولتحليلها،�وهبا�طور� األمراض� لفهم�
الغذاء� يطوروا� أن� استطاعوا� وهبا� اخلاليا،� تركيبة� فهم� من�خالهلا� استطاعوا�

ليغذي�مليارات�البشر.

أضف�إىل�ذلك�أن�التناقضات�اليت�عرفها�العلماء�يف�ميكانيكا�الكم�أسست�
مبادئ�)الكمبيوتر(�الكمي�والذي�سنرى�نتائجه�يف�السنوات�القريبة�القادمة،�
إهنا�)كمبيوترات(�قادرة�على�حساب�عمليات�رياضية�معقدة،�وهبا�ميكن�فهم�
عاملنا�فهًما�أفضل،�ومنه�ميكن�أن�نفهم�املناخ�وتغريه،�حسابات�املناخ�حتتاج�
)لكمبيوترات(�يف�منتهى�السرعة،�ومنه�ميكن�حتليل�كثري�من�القضايا�املستعصية�
على�)الكمبيوترات(�احلالية،�مث�حتسني�املستوى�املعيشي�البشري.�أضف�إىل�
ذلك،�أنه�لوال�وجود�هذا�الفضول�يف�أصغر�األجسام�ملا�كانت�هناك�صناعة�
وتقوية� اإلنتاج،� يف� وتساهم� الوظائف،� للبشر� توفر� والصناعة� عليها،� قائمة�

االقتصاد.

إذن،�حينما�يتساءل�الناس�عن�عد�النجوم�يف�السماء�أو�حركة�اإللكترونات�
يف�الذرة،�فذلك�حيتاج�لتسخري�عدد�كبري�من�العلماء�األذكياء�القادرين�على�
تطوير�أجهزة�يف�غاية�التعقيد�مثل�املناظري�)التلسكوبات(�واألقمار�االصطناعية�
واملركبات�الفضائية�وأجهزة�القياس�و)الكمبيوترات(،�وكذلك�حيتاج�لتطوير�
قواعد�الرياضيات�والفيزياء�وغريها�من�األمور،�وبالتايل�ستفتح�أبواًبا�جديدة،�

وتنتج�نتائج�مباشرة�تؤثر�على�حياة�البشر.

افقد�هذا�السؤال...افقد�هذا�الفضول...�افقد�هذا�الطموح...افقد�العلماء...
القوانني...افقد�حلم� افقد�هذه� والفيزيائية،� الرياضية� القوانني� افقد�كل�هذه�

أمة...افقد�أمة،�فتأمل.
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ح مو خ ل و�ل �الأم
ملاذا�أنت�تصلي�وتصوم�وحتج�أو�تقوم�بعباداتك؟�ألن�هناك�وعًدا�من�اهلل�أن�
تدخل�اجلنة�أو�هناك�وعوًدا�أخرى�تأمل�أن�حتوز�عليها،�هذا�الوعد�مل�تره�ومل�
تلمسه�ومل�تشمه،�وكما�جاء�يف�األحاديث�الشريفة�أن�اجلنة�ال�ميكن�لك�أو�
ألي�أحد�أن�يتخيلها�عوًضا�عن�اإلحساس�هبا�يف�الدنيا.�تعزيز�هذا�النوع�من�
األمل�هو�دافع�هائل�يف�حتريك�اإلنسان�إىل�درجة�تصل�إىل�التضحية�باملال�
والنفس،�وهذه�خاصية�إنسانية�ترتبط�باملخ�مباشرة،�وهناك�دراسة�تبني�كيف�

أن�األمل�هو�الدافع�للعمل.

أجريت�جتربة�على�القرود،�وكانت�كالتايل،�حينما�يضغط�القرد�على�مقبض�
عدًدا�من�املرات�حيصل�على�جائزة�)اجلائزة�هي�الطعام(،�قاس�العلماء�نسبة�
وبالتعلم� بالسعادة،� عالقة� هلا� “)الدوبامني(”� )مادة� املخ� يف� ))الدوبامني((�
املدفوع�باجلائزة،�وهي�مادة�تفرز�يف�املخ(،�فالحظوا�أن�النسبة�ترتفع�قبل�أن�

يبدأ�القرد�بالضغط�على�املقبض،�وليس�عند�استالم�اجلائزة.

))الدوبامني((�ينطلق�يف�املخ�بسبب�توقعك�احلصول�على�السعادة�وليس�بعد�
حصولك�عليها،�هذا�فارق�مهم،�التجربة�على�القرد�تبني�أنه�حينما�يتوقع�أن�
حيصل�على�اجلائزة�تفرز�مادة�)الدوبامني(�يف�خمه،�وليس�حينما�يستلم�اجلائزة؛�
أي�أن�السعادة�حتصل�حينما�يكون�هناك�طموح�للحصول�على�اجلائزة،�وليس�

حني�احلصول�عليها.

قرر�العلماء�تغيري�التجربة�قلياًل،�فبداًل�من�أن�يعطوا�القرد�اجلائزة�يف�كل�مرة�
يضغط�فيها�على�املقبض،�أعطوه�اجلائزة�مخسني�باملئة�من�املرات�اليت�يضغط�
هبا�على�املقبض،�وبشكل�عشوائي،�مل�يدر�القرد�يف�أي�املحاوالت�سيحصل�
على�اجلائزة،�اكتشف�العلماء�أن�كمية�ضخ�)الدوبامني(�يف�املخ�ترتفع�ارتفاًعا�
أكرب�بكثري�من�السابق،�وهي�أكرب�مما�لو�حصل�القرد�على�اجلائزة�يف�كل�مرة،�
يف�التجربة�األوىل�ضمن�القرد�اجلائزة،�يف�التجربة�الثانية�كانت�نسبة�الضمان�

�.50%
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السبب�يف�زيادة�نسبة�)الدوبامني(�يعود�إىل�كون�النتيجة�غري�مضمونة،�فرمبا�
�Robert(حتدث�ورمبا�لن�حتدث،�وحسب�ما�يقول�د.�روبرت�سابولسكي�
Sapolsky(�العامل�يف�علم�األعصاب:�“أنت�أدخلت�كلمة�’رمبا’�يف�املعادلة،�

وكلمة�’رمبا’�تسبب�اإلدمان�بقدر�كبري.”

هذا�الشيء�ينطبق�على�اإلنسان�متاًما�حسب�ما�ذكر�سابولسكي؛�حيث�يقول�
إنه�حينما�تفصل�بني�اجلائزة�والعمل،�وجتعل�بينهما�فارًقا�زمنيًّا�فإن�مستويات�
)الدوبامني(�ترتفع�عند�اإلنسان،�ختيل�أنك�تبدأ�باملدرسة�منذ�الصغر�ولديك�
طموح�كبري�يف�أن�تصبح�شيًئا�ما�يف�املستقبل،�فتذاكر�جيًدا،�وتقدم�اختبارات�
جيدة،�وتقدم�على�جامعات�جيدة�إىل�أن�تصل�إىل�غاياتك�يف�العمل�يف�مكان�

حتبه.

ا� اإلنسان�يستطيع�أن�يبقي�على�مستويات�)الدوبامني(�يف�املخ�بدرجة�عالية�جدًّ
ا،�وهذا�هو�أحد�الفروق�بني�اإلنسان� انتظاًرا�للجائزة�يف�املستقبل�البعيد�جدًّ
ال� بينما� اجلائزة،� على� احلصول� أمل� على� طوياًل� ينتظر� فاإلنسان� واحليوان،�

تتحمل�احليوانات�مدة�بالطول�نفسه.

رمبا�جردت�أحاسيس�السعادة�بطريقة�علمية�وجعلتها�تتكون�من�مواد�كيميائية�
ُتفرز�يف�املخ،�دعنا�عن�)الدوبامني(،�لنتحدث�عن�املشاعر�اليت�حنس�هبا�حينما�
نرى�النجوم،�لقد�راقبها�اإلنسان�وحاول�فهمها�على�مر�التاريخ،�فاإلنسان�
بطبيعته�حيب�االكتشاف،�ولذا�تراه�يتحرك�على�األرض�والبحر�ويسافر�ويقطع�
مسافات�شاسعة�إما�باملشي�على�األقدام�وإما�باستخدام�احليوانات�أو�السيارات�
أو�الطائرات،�ويغوص�يف�أعماق�البحر�ليكشف�أسرارها،�وحيطم�اجلسيمات�
الصغرية�من�أجل�أن�يكتشف�ما�بداخلها،�وينظر�إىل�السماء�يف�عمق�الكون�
ليسرب�أغواره،�حماولة�االكتشاف�واألمل�والطموح�تشعره�بالسعادة،�وجتعله�
يعمل�من�أجل�حتقيق�هذه�الطموحات�العالية�البعيدة�املنال،�إذن�األمل�دافع�

للعمل.
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غاص�جيمس�كامريون�-�خمرج�يف�هوليوود�-�إىل�أعمق�نقطة�يف�األرض،�
البحر،�وأتى�من�هناك�ليخربنا�عن�بعض�تفاصيل�ما� وهي�موجودة�يف�قاع�
يرسل� أن� استطاع� إنسانية� بسيطة�مرصعة�مبشاعر� وبكلمات� القاع،� رآه�يف�
أمواًجا�من�األحاسيس�حول�العامل،�وكما�قرأت�يف�أماكن�خمتلفة�على�الشبكة�
أجل� من� العلماء� حتّرك� بدأت� األحاسيس� تلك� أن� )اإلنترنت(� املعلوماتية�

استكشاف�األعماق.

إذا�ما�عدنا�للكلمة�اليت�بدأت�هبا:�»إذا�كنت�تريد�أن�تبين�سفينة،�ال�حتشد�
ذلك� من� بدال� األوامر،� وإصدار� العمل� لتقسيم� وال� احلطب� جلمع� الرجال�
علمهم�االشتياق�التساع�البحر�ولالهنائيته”،�هكذا�يفضل�أن�نعامل�اإلنسان،�
حينما�نريد�منه�أن�يقوم�مبهمة،�علينا�حتفيزه،�علينا�إشعال�خياله،�كلما�اتسعت�
عنده�فسحة�األمل�عمل�أكثر�وأتى�بنتائج�أفضل،�إذن�حينما�نتطلع�إىل�النجوم�
فإما�أن�نصل�إليها�وإما�نصل�إىل�ما�دوهنا،�وأتوقع�أننا�يوًما�ما�سنصل�إليها،�

وملا�بعدها.

قصة�االستكشاف�هي�قصة�معروفة،�أنت�تقرؤها�يوميًّا�وإن�كنت�ال�تقدر�
كتابة� أجل� من� املكتشفون� الفضوليون� العلماء� بذله� الذي� العظيم� اجلهد�
صفحاهتا،�القصة�كتبت�حينما�حبث�اإلنسان�يف�األرض�ويف�السماء،�ومع�كل�

حبث�جديد�كتب�صفحة�جديدة.�وهو�ال�يزال�يكتب�صفحاهتا.

تتكامل�حينما� القصة� فيها،� اليت� والبحار� باكتشاف�األرض� تنتهي� القصة�ال�
يكتشف�اإلنسان�النجوم�والكواكب�األخرى�)ذلك�البحث�القدمي(،�وكما�
كان�لدينا�املكتشف�األرضي�كريستوفر�كولومبس�سيكون�لدينا�كريستوفر�
لإلنسان� ميكن� أخرى� أماكن� سيكتشف� الفضاء،� يكتشف� آخر� كولومبس�
عندها� تدرجيًيا،� كّله� الكون� ورمبا� املجرة� اإلنسان� وسيمتلك� فيها،� العيش�

تكتمل�صفحات�القصة�وتنتهي.












