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(مقدمة العدد)
هـــل معرفتنـــا بالكـــون ال تعـــدو
عـــن معرفـــة ســـمكة بالحـــوض الـــذي
تعيـــش فيـــه؟ للعلـــم كلمـــة أخـــرى
مـــع عددنـــا التاســـع مـــن مجلـــة العلـــوم
الحقيقيـــة نفتتـــح العـــدد بنظـــرة الـــى
معرفتنـــا بالعالـــم ودور العلـــم فـــي إدراكنـــا
لمـــا حولنـــا .كثيـــراً مـــا يناقشـــنا أشـــخاص
بالقصـــة التـــي تتكلـــم عـــن مـــدى وعـــي
الســـمكة أو النمـــل أو أي كائـــن متـــدنٍ بمـــا
حولـــه مـــن االشـــياء فـــي العالـــم .يقولـــون
أننـــا ال يجـــب أن نعتبـــر أنفســـنا عالميـــن
بهـــذا الكـــون فربمـــا لســـنا ســـوى ســـمكة
فـــي حـــوض أمـــام كائـــن أعلـــى ،وطبعـــ ًا
بالحديـــث عـــن كائـــن أعلـــى مـــن هـــذا
الصنـــف يبـــدو واضحـــ ًا أن النقـــاش يتخـــذ
منحـــى ايديولوجـــي فـــي إشـــارة إلـــى أننـــا
يجـــب أن نرفـــع الرايـــة البيضـــاء أمـــام
الجهـــل لنستســـلم أمـــام فرضيـــة مـــا ،وقـــد
يســـقطون علينـــا المزيـــد والمزيـــد مـــن
الفرضيـــات المتصلـــة واألوامـــر التـــي يجـــب أن
نق ــوم به ــا وفقــ ًا لتل ــك الفرضي ــة فق ــط ألن
هنـــاك فرضيـــة تقـــول أننـــا كالســـمكة فـــي
الحـــوض مـــن حيـــث وعينـــا بمـــا يجـــري.
لكـــن إســـقاطات التيقـــن مـــن تلـــك
الفرضيـــة هـــي ليســـت اإلشـــكالية الوحيـــدة
لهـــا ،نحـــن اليـــوم نبيـــد الخرافـــة بالمنطـــق
والعلـــم مـــن جهـــة ونتابـــع آخـــر خيـــوط
التقـــدم العلمـــي فـــي كافـــة اإلختصاصـــات
ويُمكننـــا أن نـــرى أننـــا خـــال وجودنـــا
المتواضـــع علـــى كوكـــب األرض قـــد وصلنـــا

الـــى أرجـــاء شاســـعة مـــن الكـــون .لـــو كانـــت
اإلكتشـــافات العلميـــة قطـــع حجـــر لبنـــاء جـــدار
لـــكان لجدارنـــا اليـــوم مســـاحات كبيـــرة يـــكاد
يكتمـــل بناؤهـــا ،فهـــل مـــن العدالـــة أن نقـــارن
أنفســـنا بالســـمكة فـــي الحـــوض؟ هـــل تعـــرف
الســـمكة الجـــدول الـــدوري الـــذي يشـــكل عناصـــر
االشـــياء الموجـــودة حولهـــا؟ هـــل لديهـــا علـــم
جيولوجيـــا يعرفهـــا باألحجـــار الموجـــودة فـــي
ق ــاع الح ــوض؟ ه ــل قام ــت بالتحلي ــل الكهربائ ــي
للمـــاء الـــذي تســـبح فيـــه؟ هـــل لديهـــا
أجهـــزة تنقيـــة وأجهـــزة تتعامـــل بهـــا مـــع
المـــاء الـــذي تســـبح بـــه؟ هـــل لديهـــا مقـــراب
يجعلهـــا ترانـــا ونحـــن ننظـــر إليهـــا مـــن خـــارج
الحـــوض؟ هـــل وهـــل لديهـــا أي مـــن ذلـــك؟
أليـــس مـــن غيـــر العـــادل أن نبخـــس كل مـــا
اكتشـــفناه لنعلـــن استســـامنا أمـــام فرضيـــة؟
هنـــاك أبعـــاد واضحـــة لقصـــة الســـمكة ،تجعلنـــا
نعـــرف بأننـــا ال يجـــب أن ننظـــر لهـــذه القصـــة
كنـــوع مـــن الحكمـــة البالغـــة بعـــد اليـــوم.
نحـــن مســـتمرون بإستشـــراف آخـــر المكتشـــفات
وفينـــا الكثيـــر مـــن األشـــخاص الذيـــن يعملـــون
فـــي البحـــث العلمـــي ويســـبرون بأنفســـهم
غـــوار النواحـــي الجديـــدة غيـــر المكتشـــفة
والبالغـــة الدقـــة فـــي أنحـــاء الوجـــود .إذاً ال
يجـــب أن نجعـــل أنفســـنا عرضـــة للخديعـــة
بقصـــص مماثلـــة ،ولنتمنـــى ألنفســـنا معرفـــة
أكثـــر وعلمـــ ًا أعمـــق ومســـاهمة أكبـــر فـــي
بنـــاء الهيـــكل المعرفـــي الـــذي ســـيمكننا مـــن
المعرفـــة التامـــة بمـــا حولنـــا يومـــ ًا مـــا.
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يُوجــد مليــارات المليــارات مــن
النجــوم ،حقــ ًا إن الكــون واســعُ
جــداً ،بحيــث ال نســتطيع أن نتخيل
حتــى مــا تُعنيــه هــذه األرقــام.
لكــن مُنــذ  14مليــار ســنة لــم
يَكــن هنــاك شــئ موجــود ،إلــى أن
حــدث االنفجــار العظيــم .وجديــرُ
بالذكــر أن العالِــم البلجيكــي جــورج
لومتــر ( )George Lomterهــو
الــذي قــدّمَ الفرضيــة ،التــي
أصبحــت بعــد ذلــك نظريــة
اإلنفجــار العظيــم .اإلنفجــار
العظيــم هــو أصــل الفضــاء ،وأصل
الزمــن نفســه .هــو الحــدث النظيــر
للكــون نفســه ومــا بــه .أنــا
وأنــت والحيــوان والطيــور والنبــات
والجمــاد والمــاء والنجــوم والكواكــب
والــذرات ُ
وكل شــئ فــي الكــون مصنــوع
مــن المــادة التــي نشــأت عــن اإلنفجــار
الكبيــر.
ســوف نأخــذك فــي رحلــة خــال
الفضــاء والزمــن مــن لحظــة اإلنفجــار،
حتــى نهايــة الكــون نفســه .رحلــة
خــارج نطــاق النظــام الشمســي ،ومجــرة
درب التبانــة ،رحلــة فــي عُمــق الفضــاء
إلــى بدايــة الزمــن نفســه .يقــول
عالِــم الفيزيــاء النظريــة ميتشــيو
كاكــو (« )Prof. Michio Kakuبدايــة
الكــون -اإلنفجــار العظيــم ،هــي
الــكأسُ المُقدســة للفيزيــاء .لمــاذا
حــدث اإلنفجــار؟ مــا هــو اإلنفجــار؟
مــاذا كان هُنــاك قبــل االنفجــار؟».
ولإلجابــة علــى هــذه األســئلة تــم بنــاء
آلــة -تعــد أضخــم آلــة فــي العالــم،-
تُحاكــي ظــروف نشــأة الكــون ،وتــم
أيضــ ًا بنــاء مرصــاد فضائــي للنظــر
عميقــ ًا فــي الماضي.فــي ســيرن
بسويســرا -بلــد أكبــر آلــة فــي العلم-
توجــد آلــة بحجــم مدينــة ،عرضهــا 12
قــدم فــي نفــق خرســاني ،حــول 17
ميــل ،بطــول خمســة طوابــق ،ووزن 7
آالف طــن .تــم هندســتها إلنشــاء نفــس
الظــروف التــي حدثــت فــي الثوانــي
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األولــى بعــد االنفجــار الكبيــر .تُســمى
هــذه اآللــة «كوليــدر» ،آليــة عملهــا
تجعــل الجزيئــات الصغيــرة للمــادة
ترتطــم ببعضهــا البعــض ،فخــال
جــزء صغيــر مــن الثانيــة تولــد تلــك
االصطدامــات طاقــة نفاثــة مُشــابهة
لالنفجــار العظيــم ،بعــد ذلــك تتحــول
الطاقــة النقيــة إلــى مــادة ســريعاً.
وعلــى صعيــد آخــر يســمح لنــا مرصــاد
هابــل الفضائــي ذو الــدور الهــام بالرؤيــة
عميقـ ًا فــي ماضــي الكــون ،وقريبـ ًا مــن
لحظــة اإلنفجــار .يقــول عالِــم الفيزيــاء
النظريــة الشــهير ســتيفن هوكينــج
(« )Prof. Stephen Hawkingنحــنُ
نقتــرب مــن إجابــة األســئلة القديمــة،
لمــاذا نحــنُ هنــا؟ مــن أيــن أتينــا؟
هــل حقــ ًا للكــون بدايــة ونهايــة؟ وإن
كان كذلــك ،فكيــف ســتكون؟ إذا وجدنــا
الجــواب لهــذه األســئلة ،قــد يكــون
الفــوز النهائــي للفضــول اإلنســاني».
إن المصــدر وراء االنفجــار العظيــم هــو
اللغــز األعظــم فــي كُل األزمــان ،وكلمــا
عرفنــا أكثــر ،أصبــح اللغــز أعمــق.
يجــب أن نعتقــد أن كوننــا فريــد،
ُل قــد ال يكــون هــذا صحيحــاً،
علــى ك ٍ
قــد تكــون هنــاك أكــوان مُتعــددة،

قــد تكــون هُنالــك انفجــارات عظيمــة
متعــددة ،قــد يكــون ال نهايــة لهــا.
رُبمــا يحــدُث واحــدٌ منهــا اآلن ،رُبمــا
هُنــاك حضــارات اُخــرى ،لكننــا علــى
يقيــن بشــئ واحــد ،وهــو وجــود
كوننــا ،ومحاولــة فهــم هــذا الكــون
صعبــة بمــا فيــه الكفايــة.
ُ
مُنــذ أواخــر العشــرينات انقلــب كُل
ً
مــا عرفنــاه عــن الكــون رأســا علــى
ُ
حيــث كان العلــم القديــم
عقــب،
يقــول أن الكــون ثابــت وســرمدي ،حتــى
جــاء الفلكــي إدويــن هابــل (Edwin
 )Hubbleعــام  1929ليأتــي بــأول
دليــل علــى اإلنفجــار العظيــم ،وهــو
أن المجــرات ليســت ثابتــة فــي مــكان
مُحــدد ،ليــس فقــط أنهــا تتحــرك،
بــل إنهــا تُحلــق بعيــداً عنــا بســرعات
مُذهلــة جــداً.
يقــول عالِــم الفيزيــاء النظريــة/
لورانــس كــراوس (Prof. Lawrence
« :)Kraussكُل المجــرات مــن حولنــا
تتحــرك بعيــداً عنــا ،واألغــرب مــن
ذلــك أن تلــك البعيــدة بضعــف
المســافة ،تتحــرك بضعــف الســرعة
 ،وتلــك البعيــدة بثالثــة أضعــاف
المســافة ،تتحــرك بثالثــة أضعــاف
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ذلــك فعــاً .ولكــي نســتوعب نظريــة
اإلنفجــار العظيــم علينــا أن نقبــل
بالفرضيــة التــي تقــول« :شــيء جــاء
مــن ال شــيء» .إنــه لمــن المســتحيل
وصــف لحظــة الخلــق بلغــة البشــر!.
لكــن البدايــة كانــت مرحلــة كثافــة
وحــرارة وعنــف غيــر محدوديــن .لحظــة
اإلنفجــار كان كُل شــيء صغيــراً بشــكل ال
نهائــي .جــزء مــن مليــون مليــار جــزء
مــن الســنتيمتر الواحــد ،كُل شــيء كان
مضغوطــ ًا بداخــل مــكان كثيــف وحــار
بشــكل ال يُصــدق ،حتــى لــم تكــن
مــادة قــد تكونــت بعــد ،إنمــا مُجــرد
نقطــة مــن الطاقــة النقيــة الهائجــة.
كل القــوى التــي نعرفهــا اليــوم كانــت
واحــدة ومتشــابهة .كان الكــون نفســه
غيــر منتظــم ،ولــم يكــن لــه هيــكل
بنائــي .فــي تلــك اللحظــة مــن الخلــق
كل القوانيــن الفيزيائيــة التــي هندســت
كوننــا بــدأت تتشــكل .والجديــرُ بالذكــر
أن أول قــوة أساســية ظهــرت كانــت
الجاذبيــة .فمصيــر الكــون وحجمــه
وتركيبــه وكل شــيء فيــه تــم تقريــره
ُ
حليفنــا،
فــي تلــك اللحظــة .كان الحــظ
حيــث جــاء اإلنفجــار العظيــم بالكميــة
الصحيحــة مــن الجاذبيــة .تــم إجــراء
تجــارب لدراســة تأثيــر الجاذبيــة فــي
تشــكيل الكــون ،وذلــك بوضــع كــون
إفتراضــي داخــل حاســوب ضخــمُ ،ثــم
وضــع كميــات مُختلفــة مــن الجاذبيــة.
عندمــا كانــت الجاذبيــة أقــل ممــا
هــي عليــه بالواقــع ،كانــت النتيجــة
كارثيــة ،كُل شــيء تطايــر إلــى أشــاء،
ولــم تتكــون المجــرات .وعندمــا كانــت
الجاذبيــة أكثــر ممــا هــي عليــه
بالواقــع كانــت النتيجــة -أيضــاً-
كارثيــة ،انتهــى األمــر بــكل شــيء إلــى

ثقــوب ســوداء .إن زمــن االنفجــار كان
ضئيــ ً
ا لدرجــة جعلــت وصفــه صعبــ ًا
للغايــة ،وأدى ذلــك إلــى ابتــكار وحــدة
زمنيــة صغيــر جــداً تُســمَى زمــن
بالنــك ،وتُســاوي تقريبــ ًا  5.4ضــرب 10
مرفوعــة ألُس ناقــص .44

وكمــا نعلــم فهــذا أســرع مــن ســرعة
الضــوء بكثيــر! .لكــن أليــس هــذا
مُخالفــ ًا لقوانيــن الفيزيــاء! اليُمكنــك
أن تُســرع أســرع مــن سُــرعة الضــوء،
حتــى األطفــال يعرفــون هــذا .حســناً،
هُنالــك ثغــرة لطيفــة توضــح حــ ً
ا
للمُعضلــة ،وهــي «أن ال شــيء أســرع
مــن الضــوء» ،وفــي الحقيقــة ال وجــود
لشــيء كفضــاء فــارغ! عنــد اإلنفجــار
حدثــت معركــة رهيبــة جــداً بيــن
(المــادة المُضــادة) -التــي تســتطيع
تدميــر الكــون حتــى قبــل أن يبــدأ-
 ،وبيــن المــادة العاديــة .فــإذا كانــت
المــادة العاديــة تمتلــك شُــحنة مــا،
فالمــادة المضــادة تمتلكالشُــحنة
المُضــادة ،وعنــد تالمســهما معــاً،
ينســفان بعضهمــا فــي إنفجــار نــووي
ضخــم .ومِــن َثــمَّ كان مصيــر الكــون
مُعلقــ ًا فــي ميــزان هــذه المعركــة
الملحميــة ،فكميــة متكافئــة مــن المادة
والمــادة المضــادة ســوف تنســف بعضها
البعــض .لكــن هــذا ليــس جيــداً ،حيــث
أن كــون بكميــة متكافئــة مــن المــادة
والمــادة المضــادة يُعنــى أنــه ســيكون
كــون بــا مــادة! ،والســبب أنــه ســوف
تنســف بعضهــا البعــض ،وتعــود
أشــعة كونيــة مــرة اُخــرى .لكــن
الحقيقــة كانــت خــاف ذلــك ،حيــث أن
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية
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الســرعة ،وهكــذا كُل شــئ يتحــرك بعيد
عنــا» .والجديــرُ بالذكــر أنــه فــي عــام
 1964اكتشــف العالمــان أرنــو بنزيــاس
( )Arno Allan Penziasوروبــرت
ويلســون ( )Robert Wilsonأثــار
اإلنفجــار العظيــم ،ممــا يؤكــد وبشــدة
علــى حقيقــة اإلنفجــار العظيــم مــن
جهــة ،وعلــى اكتشــاف هابــل مــن
ناحيــة اُخــرى.
لكــن الســؤال المطــروح هــو متــى
حــدث اإلنفجــار العظيــم ؟
نظريــاً ،توسُّــع الكــون البُــد أن يبــدأ
مــن نقطــة واحــدة ،وبقيــاس مــدى
ســرعة هــذا التوســع تمكــن الفلكيــون
مــن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،وهــو
ُ
منــذ  13.7مليــار
أن اإلنفجــار حــدث
ســنة .لكــن النــاس يســألون «كيــف
تعــرف أن عُمــر الكــون  13.7مليــار
ســنة؟! أنــت لــم تكُــن هُنــاك قبــل
 13.7مليــار ســنة ! « اإلجابــة عندمــا
نشــاهد فيديــو علــى التلفــازُ ،ثــم
نضغط علــى زر اإليقــاف عندما نُشــاهد
إنفجــاراً مــا ،ومِــن َثــمَّ نســتطيع
إعــادة المشــهد للخلــف ومُشــاهدة متى
تَشــكَّل اإلنفجــار .الشــيء نفســه يحــدث
فــي عِلــم الكونيــات .العُلمــاء قــادرون
علــى إعــادة شــريط الفيديــو للخلــف،
وحســاب متــى حــدث االنفجــار .ليــس
ضروريــ ًا أن تكــون فلكيــ ًا لتــرى مــا
حــدث فــي الســابق ،إذا حدّقــت بعيــداً
فــي الســماء ســترى نجومـ ًا بعيــدة عنــا
بمالييــن الســنين الضوئيــة ،بمعنــى
أن الضــوء الصــادر مــن تلــك النجــوم
يســتغرق مالييــن الســنين حتــى يصــل
إلينــا ،بالتالــي لــو نظــرت بعيــداً كفاية
ســيكون بإمكانــك رؤيــة بدايــة الكــون.
وكمــا ذكرنــا ،فمرصــاد هابــل الفضائــي
يســمح لنــا بالرؤيــة عميق ـ ًا فــي ماضي
الكــون ،وقريبــ ًا مــن لحظــة اإلنفجــار.
لكــن بالنســبة للعُلمــاء ،فــإن لــفّ
عقــارب الســاعة للخلــف -إلــى اإلنفجــار
العظيــم -لــم يكــن ســوى الخطــوة
األولــىُ .ثــم تأتــي أســئلة مثــل:
 أيــن وقــع اإلنفجــار؟ ،هــل وقــعهُنــا ،هُنــا ،أم هُنــاك؟ .فــي الحقيقــة
لقــد وقــع اإلنفجــار فــي كُل مــكان،
وذلــك ألن الكــون نفســه كان صغيــراً
جــداً.
 مــا الــذي جــاء قبــل اإلنفجــارالعظيــم؟ .الفالســفة قديمــ ًا كانــوا
يقولــون «كيــف لشــيء أن ينشــأ مــن
ال شــيء؟» ،واألمــرُ المُدهــش هــو أن
قوانيــن الفيزيــاء ســمحت بحــدوث
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كُل مليــار جــزيء مــن المــادة المضــادة،
يوجــد مُقابلــه مليــار وجــزيء واحــد
مــن المــادة العاديــة .وتلــك كانــت
لحظــة الخلــق ،فالجُــزيء اإلضافــي مــن
كل
مجموعــة مــن المــادة العاديــة ينجــو

أحدث الصور تفصي ً
ال للكون المُبكر

األحمر واألصفر هي المناطق الدافئة ،أما األزرق واألخضر فهي المناطق الباردة.
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صورة لإللكترون والبروتون ،ومضاد اإللكترون (البوزيترون) ومضاد
البروتون
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ليشــكّل كوننــا الحالــي .ينجــو كفايــة
ليشــكّل كل المــادة التــي نراهــا اليــوم
فــي النجــوم والمجــرات .صــدق أو ال
تُصــدق ،ذرات جســدك مــا هــي إال بقايــا
مــن هــذا اإلصطــدام القديــم بيــن
المــادة والمــادة المُضــادة .عندمــا ُ
ننظــر
إلــى الســماء -حرفيـاً -نســتطيع رؤيــة
مليــارات مــن الســنوات فــي الماضــي،
ونعتقــد أنهــا هكــذا دئم ـاً .لكــن فــي
الواقــع أنــه بعــد  380000ســنة مــن
االنفجــار العظيــم بــدأ الكــون يتخــذ
شــكله الحالــي ،لكــن قبــل ذلــك كان
الكــون لبَنــي ،كان حســاءاً شــفاف ًا
مــن اإللكترونــات الفضفاضــة .الكــوون
الحديــث وَجَــب عليــه أن يبــرُد قلي ـاً؛
لجعــل اإللكترونــات تتباطــئ وتلتحــم
إلــى ذرات جديــدة .أطلقــت وكالــة
الفضــاء العالميــة ( )NASAقمــراً
صناعيــ ًا يُســمى «المُتصفِــح الكونــي
الخلفــي» (Cosmic Background
 ،)Explorerأو»كــوب» ()COBE؛ مــن
أجــل إلتقــاط صــورة حديثــة لقيــاس
اختالفــات الحــرارة الموجــودة بالفضــاء،
وبالفعــل صنعــوا أول صــورة للكــون
المُبكــر -الكــون الرضيــع ،-عندمــا
كان عُمــره  380000ســنة فقــط .كانــت
أســماء الصــور تُدعــى وجــه اإللــه .لكــن
المشــكلة أن الصــور الناتجــة لــم تكــن
جيــدة كفايــة ،حيــث كانــت ضبابيــة،
لــذا؛ أطلقــت ناســا قمــراً صناعيــ ًا
آخــر عــام  2001يُدعــى «دبليــو مــاب»،
أو»مســبار ويكســلون مجــس التبايــن
الميكرويفــي» ،ومِــن َثــمَّ حصولنــا
علــى صــور أكثــر وضوحــ ًا وتفصيــاً.
بعــد مليــار ســنة مــن اإلنفجــار
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

العظيــم تشــكَّلت المجــرات األولــى ،لــه نهايــة أيض ـاً .الفضــاء واســع جــداً
وفــي الثمانيــة مليــار ســنة التاليــة بمســاحة  150مليــار ســنة ضوئيــة علــى
تشــكلت أعــداد ال تُحصــى مــن المجرات ،األقــل .رُبمــا الكــون ال نهائــي! ،حرفي ـ ًا
وتقريبــ ًا بعــد خمســة مليــار ســنة قــد يكــون يتمــدد إلــى مــاال نهايــة.
فــي زاويــة هادئــة مــن تلــك المجــرات فمــن حيــث المبــدأ قــد يكــون الكــون
بــدأت الجاذبيــة بســحب الغُبــار والغــاز ،ال نهائــي ،وال يوجــد مــا يُســمى خــارج
وتجمعهــم تدريجيــ ًا معــ ًا لتنتــج والدة الكــون .رُبمــا أيض ـ ًا كوننــا واحــد مــن
شمســناُ ،ثــم بعــد تســعة مليــار ســنة بيــن طابــور طويــل مــن األكــوان .فــي
مــن اإلنفجــار بــزغ نظامنــا الشمســي الواقــع إن كوننــا مــازال يتمــدد ،لكنــه
الصغيــر إلــى الحيــاة ومعــه كوكــب لــن يســتمر بالتمــدد فقــط ،فكوننــا
األرض .فــي الواقــع إن كوننــا مــازال لــه بدايــة وســيكون لــه نهايــة أيض ـاً.
يتمــدد ،لكنــه لــن يســتمر بالتمــدد الفضــاء واســع جــداً بمســاحة 150
فقــط ،فكوننــا لــه بدايــة وســيكون مليــار ســنة ضوئيــة علــى األقــل .رُبما

رسم بياني للخلفية الميكرويفية للكون
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صورة زمنية عن الكون

الكــون ال نهائــي! ،حرفيــ ًا قــد يكــون
يتمــدد إلــى مــاال نهايــة .فمــن حيــث
المبــدأ قــد يكــون الكــون ال نهائــي،
وال يوجــد مــا يُســمى خــارج الكــون.
رُبمــا أيضــ ًا كوننــا واحــد مــن بيــن
طابــور طويــل مــن األكوان.نحــن ال
نــرى الطاقــة المُظلمــة المُدمِــرة
تلــك ،وليــس لدينــا فكــرة لمــا هــي
موجــودة! .لكنهــا قــد تُعنــى نهايــة
كُل شــيء قــد أوجَــدهُ اإلنفجــار
العظيــم ،إذا اســتمرت فــي دفــع
المجــرات بعيــداً عــن بعضهــا

صورة توضح نسبة الطاقة امل ُظلمة يف تركيب الكون
Dark Energy

فيزياء

صورة توضح التسارع الكوني نتيجة الطاقة المُظلمة
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية
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فيزياء

صورة رائعة لتاريخ الكون منذ االنفجار حتى اآلن
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ســتُمزق الكــون .يتوقــع العُلمــاء أنــه
بعــد مائــة مليــار ســنة مــن اآلن ،كثيــر
مــن المجــرات المُجــاورة ســوف تختفــي
عــن األنظــار ،النجــوم ســوف تنطفــئ،
حتــى الــذرات ســتتمزق أشــاء .لكــن
مــوت الكــون ســوف يســتغرق إلــى
األبــد تقريبــاً .إن الكــون ال يُبطــيء
فــي تســارعه ،بــل علــى العكــس فــإن
التســارع يزيــد ،ويعتقــد الفيزيائيــون
بــأن هُنــاك شــيئ ًا مــا يُدعــى الطاقــة
المُظلمــة -طاقــة الــا شــئ ،-والتــي
تدفــع المجــرات بعيــداً ،وتقتــل الكــون
ببــطء .يقــول الفيلســوف العظيــم/
وودي آلــن (« )Woody Allenالخلــود
وقــت طويــل جــداً ومُخيــف ،خاصـ ً
ـة
نحــو النهايــة».
كمــا أن معرفــة كيفيــة انتهــاء الكــون،
إنمــا هــو غمــوض ،مثلــه مثــل
اإلنفجــار العظيــم .قــد ينهــار علــى
نفســه مثــل البالــون عندمــا يُفــرَّغ
مــن الهــواء ،قــد ينتهــي بإنســحاق
عظيــم علــى عكــس اإلنفجــار العظيــم،
أو قــد ينتهــي بالتمــدد بعيــداً جــداً
حيــث يصبــح بــارداً مظلمــاً .ال نعــرف
علــى وجــه التحديــد.
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

فحقــ ًا إذا أردنــا أن نفهــم أنفســنا
ومهمتنــا األساســية فــي هــذا الكــون،
فيجــب علينــا أن نفهــم اإلنفجــار
العظيــم.

لمصادر:
-NASA. NASA, n.d. Web. 28 Apr.
2017.
-CosmoLearning. «Part 1: How
The Universe Works: Big Bang
»| CosmoLearning Astronomy.
CosmoLearning. N.p., n.d. Web. 22
Apr. 2017.
-Wollack، E. J. (10 December 2010).
«Cosmology: The Study of the
Universe». Universe 101: Big Bang
Theory.
-Wright، E. L. (9 May 2009). «What
is the evidence for the Big Bang?».
Frequently Asked Questions in
Cosmology. UCLA, Division of
Astronomy and Astrophysics.
-Overbye، Dennis (17 March 2014).
«Detection of Waves in Space
Buttresses Landmark Theory of Big
Bang».
-Overbye, Dennis. «Space Ripples
»Reveal Big Bang’s Smoking Gun.
The New York Times. The New
York Times, 17 Mar. 2014. Web. 28
Apr. 2017.
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الطب البديل قتل إبني ذو الواحد
والعشرين ربيع ًا
عمر المريواني

المستشـفى فـإن ذلـك يدعـوه للثقة
نوعـ ًا مـا ألن السـلطات التـي تأخـذ
ضرائـب كبيرة فـي بلدان مثل إسـبانيا
وتأخـذ مـن أمـوال المـوارد الطبيعية
والضرائـب بشـكل مباشـر فـي بلـدان
كالـدول العربيـة ولكنهـا ال تقـوم
بواجبهـا لفـرض القانـون كمـا يجب.
يقـول والـد ماريـو فـي الخبـر الـذي
نقلتـه صحيفـة ريداسـيون ميديـكا
()redaccionmedicaاإلسـبانية بأن
آخـر أربـع كلمـات قالهـا ابنـه قبـل
وفاتـه كانت« :أبـي لقد كنـت مخطئاً»
إذ أدرك فـي أيامه األخيـرة الخطأ الكبير
الذي قـام بـه بتركـه للطـب وتوجهه
إلـى أزقـة الخرافـة والدجل ،ظنـ ًا منه
أنه سـينال العلاج بطـرق «طبيعية»
بـدالً مـن العلاج الكيمـاوي ،غيـر أن
والـده يقـول «إنه لـم يخطـئ وإنما تم
خد ا عه » .

الخبر األصلي:
JESÚS ARROYO, «Mi hijo murió
por culpa de la pseudociencia»,
redaccionmedica.com, 15 April 2017.

علوم زائفة

أصيـب ماريـو رودريغـز بسـرطان
الـدم (اللوكيميـا) وبـدأ بأخـذ العالج
الكيميائـي فـي بـادئ األمـر ولـم يكن
هنـاك مـا يثنيـه عـن االسـتمرار به
سـوى إصـرار والدتـه علـى اللجـوء
إلـى مروجـي الطـب البديـل خوسـيه
رامـون يورنتـه الـذي يزعـم معالجـة
السـرطان بالفيتامينـات والـذي يـروج
لطبـه البديـل فـي مركز خـاص به في
مدينة فالنسـيا بإسـبانيا .فبـدأ ماريو
بأخـذ حبـوب الفيتامينـات فـي بـادئ
األمر تحـت إطار أنهـا توقـف التأثيرات
الجانبيـة للعلاج الكيمـاوي .والحقـ ًا
تحـت تأثير دعايـات مماثلة تـرك ماريو
العالجـات الفعليـة ليلقـى حتفه على
يـد الطـب البديل.
خوسـيه رامـون يورينتـي (José
 )Ramón Llorenteليـس طبيبـ ًا وال
يمـت للطـب بصلـة ،لكنـه مـع ذلـك
يقـدم فيديوهـات علـى االنترنـت
ويتكلـم بمصطلحـات أكبـر منـه
وممـا يفهـم ويضلـل العامـة بأنـه
يمتلـك مفتاحـ ًا لعلاج السـرطان
عبـر الفيتامينـات .األمـر الـذي يجعله
مسـتحق ًا ألن يكون في قفـص اإلتهام.
بعـد وفاته تقـول والـدة جوليان ليس
ذنبهـا أن هنـاك آالف المراكـز التـي
تـروج للعلـم الزائـف والطـب البديـل
بغفلـة عـن وزارة الصحـة االسـبانية
وعـن الحكومـة والسياسـيين الذين ال
ً
وفعلا نتسـاءل
يهمهـم األمـر بتاتـاً.
هنا هـل يقع علـى عاتـق المواطنين
التحقـق مـن كل طبيب سـئ ،ومن كل
عيـادة تقوم بممارسـات غيـر علمية؟
صحيـح أن المواقع التشـكيكية تنشـر
الوعـي بهـذا االتجـاه ولكـن هـل يقع
علـى مسـؤوليتنا كمواطنيـن أن نقوم
بمقاضـاة ومحاربـة وإيقـاف هـذه
المراكـز؟ مجرد رؤيـة مواطـن اعتيادي
لدجـال فـي التلفـاز أو في مقر يشـبه

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية
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اإلعجاز العلمي
في القرآن
كعلم زائف:
اضراره وسبل
التعامل معه
إعداد :أحمد الساعدي

علوم زائفة

في دراسة قام بها ستيفاني بيغلياري
في فبراير من عام  2017هدف من خاللها
مناقشة عدة جوانب بخصوص اإلعجاز
العلمي المنسوب للقرآن ،الجانب األول هو
تقديم عرض مفصل عن اإلعجاز العلمي
وذكر االنتقادات الموجه إليه .والجانب
الثاني هو تحليل اإلعجاز العلمي من خالل
ربطه بنظرية المؤامرة ،ونظرية المؤامرة
هي االعتقاد أن منظمات سرية لها أهداف
شريرة ،هي المسؤولة عن األحداث التاريخية
الكبرى وكذلك عن تحديد االتجاهات
االجتماعية ،وتقوم بحجب بعض الحقائق.
يعتمد المعتقدين بنظرية المؤامرة في
العادة على حجج زائفة إلثبات وجودها،
وعادة ما يربط بين اإلعجاز العلمي ونظرية
المؤامرة .كما أن من أهداف الدراسة توضيح
وجهة نظر العلماء في اإلعجاز العلمي حيث
انهم يملكون فهم عميق للعلوم .وكذلك
توعية المجتمع بمضار اإليمان باإلعجاز
العلمي.

10

اإلطار العام لإلعجاز العلمي
وقد ينبع االعتقاد باإلعجاز العلمي من نية
صادقة للتوفيق بين الدين والعلم .فيبدو
انه يقوم بمنفعة نفسية ،فهو يجعل
المؤمنون يشعرون بأن كتبهم المقدسة
متجددة وصالحة لكل مكان وزمان ،عن طريق
اإلدعاء باحتوائها على معرفة مفيدة .في
حين أنهم يدعون أن العلم الغربي معاديا
لألديان .كما أن اإلعجاز العلمي يطمئن
المؤمنين حول عدد من المسائل ،لذلك قد
يبدو لغير الخبراء في األمور العلمية أنه غير
مؤذي أو حتى قد يعتبرونه إيجابياً .في
حين أنه على المرء أن يبقى مُميزاً لدوافع
مقدمي اإلعجاز العلمي ومشاعر من يتبعهم،
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

والهيــكل المنطقــي لهــم فضــ ً
ا عــن
تمييــز مســاوئ اإلعجــاز .فالجانــب
األول يســتحق االحتــرام ،لكــن هــذا
االحتــرام يجــب أن ال يمــرر المســاوئ
الموجــودة فــي اإلعجــاز .فكمــا هــو
مذكــور فــي الدراســة أن اإلعجــاز
العلمــي مرتبــط بنظريــة المؤامــرة،
حيــث أنهــا تؤثــر علــى العلــم الســليم،
فالمؤمنــون باإلعجــاز العلمــي يدفعــون
لالعتقــاد بمعلومــات علميــة زائفــة.
إذا فالمنافــع قصيــرة المــدى مثــل
الطمأنينــة التــي يكتســبونها باكتشــاف
أن القــرآن يحتــوي علــى معلومــات
علميــة ال يمكــن مقارنتهــا بالمضــار
طويلــة المــدى ،حيــث أنهــا تؤثــر علــى
التمويــل العلمــي الــذي يأتــي مــن
الجهــات الحكوميــة.
الزيف في اإلعجاز العلمي والتعامل معه
يلجــأ بعــض األشــخاص لنظريــات
معقــدة للتخلــص مــن مشــكلة فصــل
الديــن عــن العلــم عبــر القــول
بأننــا لســنا مســتعدين بمــا فيــه
الكفايــة لمناقشــة زيــف اإلعجــاز
العلمــي .علــى الرغــم مــن أن مشــكلة
فصــل الديــن عــن العلــم قــد حلهــا
بعــض المدعيــن باإلعجــاز العلمــي
والمؤمنيــن بــه بأنفســهم ،مــن خــال
عــدم التدخــل فــي مناقشــة القضايــا
العلميــة المختلــف عليهــا فــي العلــم،
لكنهــم يميلــون الســتخدام مصطلحــات
بســيطة مثــل «علــم» و»علمــي»
و»عالــم» ،وهكــذا .فمــن المؤكــد أن
المناقشــات الفكريــة المختلــف عليهــا
فــي مــا يخــص طبيعــة العلــم ال يمكــن

اسـتبعادها بشـكل عام؛ ولكـن اليمتلك
مدعـي االعجـاز العلمـي أي تواصـل مـع
المفاهيـم العلميـة المعقـدة مـن أجـل
القول أن جميع أشـكال المعرفة متسـاوية
أو القـول أنـه ال توجـد طريقـة علميـة.
فهـم مسـتعدون لتقديـم أنفسـهم
كمشـاركين فـي إحـدى المؤسسـات
العلميـة واألكاديمية بشـكل يتسـاوى مع
مؤسسـات أخـرى تتخذ كمراجـع .لكن بعد
ذلـك ينبغـي أن نحكـم عليهـم بنفـس
المعاييـر التـي اعترفوا بأنهـم يخوضون
نقاشـات معقـدة حـول طبيعتهـا.
يمكـن مناقشـة لمـاذا علـوم الفيزيـاء
أو الطـب يعتـد بهـا وتوجـد فـي الكتب
األكاديميـة ،وذلـك ألنهـا تعتبـر معرفة
موضوعيـة .لكن ال يمكنـك أن تذكر آرائك
الخاصـة وتعتبرهـا بمكانـة مشـابهة
لمكانـة الفيزيـاء أو الطـب فـي هـذه
الكتـب ،إال إذا تـم الحصول على هـذه اآلراء
بالطريقـة نفسـها التـي حصلنـا بها على
المعـارف الموضوعيـة .كمـا أن اإلعجـاز
العلمـي ليس فقـط حق ً
ال مـن المفاهيم
العلميـة الزائفـة لكنـه أيضـا شـكل من
أشـكال التفكيـر العلمـي الزائـف .فقـد
يعمـل المدعيـن باإلعجـاز العلمـي على
وصف أنفسـهم كفالسـفة للعلم والدين،
حيـث يقدمـون آراءهـم بشـأن مواضيع
دقيقـة مثـل ربـط شـخصية اإللـه مـع
نظريـة التطـور البيولوجـي ،أو األعمـال
اإللهيـة فـي العالـم الطبيعي .كما يشـير
العلمـاء المهتميـن بمسـائل التصنيـف
أحيانـ ًا إلـى أن اإلعجـاز العلمـي يعتبـر
ظاهـرة ثقافية واجتماعية تسـعى لفهم
علمـي عميق.
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كذلك مع قوانينهم األخالقية ،ودون الخوض
في أي «تفسير علمي» لنصوص كتابهم
المقدس .ويمكن أن ينضم الالهوتيين
«علماء الدين» إلى الجهود المبذولة من قبل
االكاديميين ضد اإلعجاز ،فعلى سبيل المثال،
نشر فكرة أن المعجزات العجيبة (مصطلح
في التعريفات الالهوتية
يستخدم
والفلسفية) ليس مشابه ًا لإلثباتات العلمية
(هناك تداخل كبير بين مفهوم «معجزة»
ومفهوم «آية» في لغة القرآن قد يساعد
في هذه المهمة) .ويمكن لهذا أن يكمل
بواسطة فكرة أن تمييز اإلثباتات في العلوم
الطبيعية عن غيرها من اإلثباتات ال يعادل
(على نحو مطلق) اعتبار األول أكثر جدوى من
االخير .حيث أن ميزة كل هذه المنظورات هي
اإلشارة إلى القيم المشتركة لدى المفكرين
واألكاديميين يمكن أن تتقارب على الرغم
من اختالفها في بعض النقاط الفلسفية
والالهوتية ،كما هو الحال مع خرافات
«العهد الجديد» (وال حاجة للقول أنه يمكن
األكاديميين والعلماء المسلمين االنضمام
إلى هذه المؤسسة أيضا).
موقع للتصدي لإلعجاز العلمي (فكرة
مقترحة)
يمكننا التفكير بموقع على اإلنترنت
موسوعي وتشعبي ،تكون فيه الخرافات
العلمية الزائفة الرئيسية في اإلعجاز
العلمي وخصوصا الزيف الموجود في اإلعجاز
العلمي اإلسالمي .وقد يذكر في الصفحة
الرئيسية للموقع الهدف من إنشائه وبعض
المفاهيم الرئيسية :مراجعة األقران،
البحث في الحقائق ،مساوئ العلوم الزائفة
ونظرية المؤامرة .وكل فرع من الموقع
يكون مختص بقضية معينة ،بشكل مشابه
لموقع ويكيبيديا والنصوص التشعبية
المشابهة لها .حيث يمكن مناقشة أي
الخرافات المهمة التي يدعيها المؤمنين
باإلعجاز العلمي .ويجب أن ال يذكر من يقوم
على هذا الموقع بذكر أسمائهم ،وذلك من
أجل تجنب توريطهم بشخصنة إعالنية
تلقي الضوء عليهم ،ولكن هي أيضا من أجل
استباق تأييدهم لهذه الخرافات .فما نحاول
وضعه هنا هو فهرس «لألخطاء» وليس
«للمخطئين» .ويمكن وضع أقسام رئيسية
يشرح كل واحد منها بلغة واضحة وبسيطة
كل من:
 -1ماهي فقرات القرآن المشار إليها كمواضع
لإلعجاز العلمي.
-2لماذا تعتبر هذه الخرافة معيبة أو زائفة املصدر:
علميا.
Bigliardi, Stefano. «The “scientific miracle

عدد من العلماء والمفكرين الرواد الذين
أيدوا الدراسة العلمية المناقضة في نفس
الموضوع ،مع المؤشرات الببليوجرافية
(« »bibliographicأي الكلمات الغير
عربية ودخلت على اللغة العربية ،وهو
مصطلح خاص بعلم الكتب «المترجم»)
الدقيقة للقراء الراغبين في التعمق في
الموضوع .ويمكن أن تكون هذه المبادرة
المهمة كمشروع محلي يكون مقرها في أحد
الجامعات ،مع تنسيق اإلدارات المختلفة،
أو كقسم رئيسي يشمل عدد من الجامعات
المختلفة .وشكل نطمح إليه أكثر هو أن
يطلق باللغتين العربية واإلنجليزية مع
أكبر قدر ممكن من اإلدخاالت المهمة .ومن
ثم يمكن تحديثه على أسس ثابتة بشكل
مشابه لما موجود في ويكيبيديا ،من ثم
ترجمة اإلدخاالت إلى لغات أخرى (التركية،
األوردو ،الماليزية ،والبهاسا اإلندونيسية
على سبيل المثال ال الحصر) وبعد ذلك يمكن
دعمها .وإذا كان المقصودين هم القراء
المسلمين ،فإنه على القائمين على هذا
المشروع أن يعالجوا العلوم الزائفة وأشكال
التفكير الخاطئ النموذجية لإلعجاز ،وفي
نفس الوقت أن ال يظهر هذا النقد وكأنه
تحدي لإلسالم ،ولكن كموقف لمجموعة من
الكتاب المسلمين البارزين في ميادينهم.
تعددية االختصاصات ،االحترافية العالية،
المشترك الديني (سني/شيعي) بين
المؤلفين من أجل بناء فريق عمل لديه
حب العمل ،والمواصلة عملهم بفاعلية
مع عرضه لعامة الناس .وإذا كنا متفائلين
بنشوء مثل هذا المشروع واألشخاص الذين
يعملون فيه ،يمكن للمرء أن يالحظ أن
هذا النوع من المشاريع يمكن تنفيذها
بنماذج عمل واستراتيجيات ثبت بالفعل
قابليتها لالستمرار والنجاح في المشاريع
األخرى .وهنالك مشاريع سابقة ناجحة
للتعاون بين األديان وباقي االختصاصات
كما في إنشاء مؤتمرات أكاديمية رائدة.
وقد نجح مشروع حديث في فهرسة قنوات
اليوتيوب عن اإلسالم والعلوم يتضمن عدد
من األمثلة الخاصة بمواقع اإلعجاز العلمي.
كما أن هناك بالفعل مواقع على اإلنترنت
تهدف إلى كشف زيف الخرافات ونظرية
المؤامرة ،كما أن هنالك محاوالت منتشرة
وغير منظمة النتقاد اإلعجاز العلمي من
خالل المواقع اإللكترونية.

of the qur’ān,” pseudoscience, and
conspiracism.» Zygon® 52.1 (2017): 146171.
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علوم زائفة

اإلعجاز العلمي في الجامعات والتصدي له
غالبا ما يصل اإلعجاز العلمي إلى المؤسسات
التعليمية ،مما يحتم على األكاديميين أن
يقدموا للطالب األساليب العلمية الصحيحة
والتفكير النقدي التي تحول دون انتشاره
في المؤسسات التعليمية .أن النقاش مع
المعتقدين باإلعجاز العلمي ليس خياراً
حكيماً ،حيث أن هذا يجعل األشخاص
يتصورون أن لإلعجاز العلمي مكانة بحيث
يمكن مناقشته بشكل متساوي مع العلم
الحقيقي .كما أنه من المستبعد أن يتم
القضاء على اإلعجاز العلمي على المدى
القصير؛ نظرا لسهولة إنتاجه ،إذ أنه ينتشر
بسرعة وبكميات هائلة .لذلك يمكننا القول
أن اإلعجاز العلمي سوف يختفي تدريجيا
على المدى البعيد عند استخدام سياسات
تعليمية واسعة النطاق .ينبغي أن تعدل
المناهج الدراسية الخاصة واستراتيجيات
التدريس بشكل يوافق ما موجود من
الطبيعة العلمية في المؤسسات التربوية
والتعليمية والثقافية في بعض البلدان
اإلسالمية .فعند االعتقاد باإلعجاز العلمي
سوف توجه المنح الدراسية والتربوية
بشكل متساوي لألبحاث العلمية واألبحاث
الخاصة بالعلوم الزائفة ،في حين أنه
بإمكاننا أن نصحح المشكلة بفهم أكبر
للعلوم االجتماعية .ومرة أخرى ،يمكن للمرء
أن يشدد على فهم اإلعجاز ونقيضه بحيث
يمكنه أن ينظر له نظرة شاملة .وسوف
نحاول ذكر بعض المبادئ التوجيهية العامة
بشكل يساعد على كشف زيف اإلعجاز .فكل
من العلوم الطبيعية ،الفلسفة والتفكير
النقدي ،والمعلمين يمكنهم المساعدة
على تقدير العلوم الطبيعية كمنهج قائم
على نماذج رياضية ،والذي يتكون من خالل
األبحاث التجريبية ومراجعة األقران بدال
من الحدس الناشئ من «عبقرية فردية».
وكذلك يمكن تقديم البحث في العلوم
الطبيعية كمشروع مثير لألهتمام ،بدون
مبالغة علمية ودون تواصل كاذب مع
الكتب المقدسة .وهناك درس آخر يمكن
أن نتعلمه من نظرية المؤامرة وهو أن
النقاش مع المؤمنين المتعصبين بنظرية
المؤامرة ببساطة عديم الفائدة .لذلك يجب
ان نوفر مصادر للقراء الفضوليين الذين قد
يمر عليهم اإلعجاز العلمي ويرغبون بالبحث
فيه ،أو لمن يرغب في البحث عن طريق
بديل للتوفيق بين العلم والدين.
دور ممكن للدين في التصدي لإلعجاز
العلمي
يمكننــا القــول أن المؤسســات العلميــة
تتماشــى مــع طريقــة عيش المســلمين

2017

11

العلوم الحقيقية -حزيران -

2017

خفايا في سماء الليل

فيزياء

زياد عبداهلل

12

كيف بإمكاني إيجاد النجم القطبي؟
إن أسهل طريقة للعثور على النجم القطبي
(المسمى أيض ًا بِـ بوال ِرس ( )Polarisهي
إيجاد مجموعة نجوم الدب األكبر في الجزء
الشمالي من السماء أوالً .وإليجاد النجم
القطبي ،قم باستعمال آخر نجمتين تقعان
على الحافة األخرى من مجموعة الدب األكبر،
بعيداً عن المقبض (هذا إن قمنا بتشبيه
بشكل إنا ٍء ذي مقبض).
شكل هذه المجموعة
ِ
غالِب ًا ما تسمى هاتين النجمتين بالنجمتين
بوضعِهما على
المؤشرات ،ألنهما وإن قمت
ِ
إستقامةٍ واحِدة ،يقومان باإلشارة إلى النجم
القطبي .قم بإتّباع خطٍ تخيّلي يمر عبر
هاتين النجمتين ،وسيرشِدك هذا الخط
نحو النجم القطبي .إن النجم القطبي ليس
شديد السطوع ،لِذا قد يتطلّب العثور عليهِ
بسهولةٍ بعض التمرّن.
ما الذي يتسبب في تكون هالةٍ حول
الشمس؟
تتكوّن الحلقات حول القمر عِندما يسافر
غيوم رقيقةٍ من البلّورات
ضو ُءه عبر
ٍ
الجليدية ،في الطبقات العليا مِن الغالف
الجوي لألرض .أثناء عبور ضوء القمر خالل
هذِه البلورات ،ينحني الضوء كما ينحني اثناء
مرو ِره عبر عدسة .يتسبب شكل البلورات
شكل
الجليدية في أن يتركّز ضوء القمر إلى ٍ
حلقيّ .يشبه هذا األمر طريقة حَني قطرات
الماء المتواجدة في الطبقات الدُنيا من
ً
مكونة بذلِك
الغالف الجوي ،لضوء الشمس،
قوس القزح.
ما هو درب اللبانة؟
إن درب اللبانة هو اإلسم الذي يطلق على
المجرة التي نعيش فيها .هذه المجرة هي
من الحلزونيات (المجرات الحلزونية) التي
تحتوي على بضع مئات الباليين (المليارات)
من النجوم ،وشمسُنا من ضِم ِنها .يبلغ قطر
مجرة درب اللبانة ما يناهِز الـ  100,000سنة
ضوئية ويبلغ سُمكُها  10,000سنة ضوئية .إن
الظالم في
كُنت في مكانٍ ذي سما ٍء شديدةِ
ِ
الليل ،فسترى في بعض األحيانِ مجرة درب
كحزام سميكٍ من النجوم في السماء.
اللبانة
ٍ
نعيشُ نحنُ في ضواحي درب اللبانة ،وليس
بالقرب من المركز ،وال بالقرب من حافةِ
المجرةِ أيضاً.
ما هي الكوكبات (المجاميع النجمية)؟
الكوكبة ( )Constellationهي مجموعة
من النجوم التي تصنعُ شك ً
ال تخيلي ًا في
سماء الليل .غالِب ًا ما تتِم تسميتُها تيمّن ًا
بأسماء شخصيات ،أشخاص ،حيوانات وأشيا َء
أسطورية .قام الناس في أنحا ٍء مختلفةٍ
أشكال مختلفةٍ
من العالم بتخيّل وصنع
ٍ
نفسها من النجوم األسطع .األمر
للمجاميع ِ
أشبه بلعبة توصيل النقاط بخط .في
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النجوم
صور تخيلية من
الماضي ،كان صنع
ِ
ٍ
ّ
أمراً مفيداً
للتنقل والسفر ليالً ،وأيض ًا لتتبّع
الفصولِ .بما أن المسافات بين كل النجوم
مختلِفة ،فإن شكل الكوكباتِ سيبدو مختلِف ًا
نجم آخر.
كلي ًا لسكّانِ
ٍ
كوكب آخر ،يدور حول ٍ
كم عدد الكوكبات في الفضاء؟
يبلغ العدد الرسمي للكوكباتِ  88كوكبة.
لِماذا يبدو الدب األكبر مقلوب ًا أحياناً؟
يكمن السبب وراء ظهور كوكبة الدب األكبر
بشكل مقلوب في دوران األرض .يقع الدب
ٍ
األكبر بالقرب من النجم القطبي (بوال ِرس) في
سماء الليل ،والذي بدو ِره قريبٌ من النقطة
الموجودة في السماء الشمالية ،والتي تبدو
فيها جميع النجوم وكأنها تدور مع دوران
األرض .بينما تدور األرض ،يبدو أن كوكبة
الدب األكب ِر تدور حول منطقة السماء القريبة
من النجم القطبي ،مِما يتسبب في ظهو ِرها
لنا على األرض بزوايا مختلفة.
ما هي األجسام التي نراها تنطلق في سماء
الليل؟
تبدو هذِه األجسام كالنجوم التي تنطلق
بسرعةٍ عبر السماء ،لكِنها ليست بالنجوم.
إن هذِه األجسام هي في الحقيقةِ أجزا ٌء
صغير ٌة من الصخر أو الغبار التي تصطدم
ً
قادمة من الفضاء.
بالغالف الجوي لألرض،
تتحرك هذِه األجسام بسرعةٍ ترفع من
حرارتِها ،األمر الذي يجعلُها تتوهج وهي
تمضي عبر الفضاء .في الحقيقة يطلق على
هذِه األجسام بالشُهب .تحترق وتتفتت
معظم هذِه الشُهب في الغالف الجوي ،وقبل
أن تصِل إلى األرض .بالرغم من هذا األمر،
هنالك شُهبٌ كبيرة بما يكفي لكي تنجو
من حرارة الغالف الجوي وتصل إلى األرض.
عندئِذِ تسمى هذِه األجسام بالنيا ِزك.
ما هي ظاهرة تساقط الشُهب؟
حينما يسافر مذنّبٌ ما قريب ًا من الشمس،
ترتفِع درجة حرارتُه ويتبخر جز ٌء مِنه .وبعد
دوران المذنب حول الشمس لعدة مرات،
يتبقى الكثير من األجزاء الصغيرةِ في مسار
المذنّب .لِهذا السبب ،عِندما تمر األرض
عبر مسار المذنّب ،تحدث ظاهرة تساقط
الشهب على األرض .عندما يحدث ذلِك ،تقوم
األجزاء الصغيرة من حطام المذنّب ،والتي
تكون بغالبيتِها أصغر من حجم حبّة رمل،
بخلق مسحاتٍ من الضوء في سماء الليل وهي
تحترق في الغالف الجوي لألرض .تسمى أجزاء
الحطام التي تنجح في دخول الغالف الجوي
بالشُهُب .في أيةٍ ليلةٍ من الليالي ،سترى
عدداً من الشُهب الصغيرة التي تنطلق في
السماء .أما في ظاهرة تساقط الشُهب ،فمن
الممكن رؤية العشرات أو المئات في الساعةِ
الواحِدة .من الممكن التنبؤ بالكثير من
المرات التي يحدث فيها تساقط الشُهب وهي

تحدث في نفس الوقتِ من السنة.
كم يبلغ حجم القِطع الموجودة في وا ِبل
الشُهُب أو الشهب التي تنطلق في الفضاء؟
في الغالِب ،تكون الجزيئات التي تدخل
الشهُب أو عِندما
غالفنا الجوي خالل وابل
ِ
ً
ترى شِهاب ًا يقذف في السماء ،صغيرة جداً.
بعض هذِه الجزيئاتِ ليست أكبر من حبة
رمل .تدخل اآلالف من هذِه الجزيئاتِ غِالفنا
الجوي يومياً ،وتحترق غالبيتُها قبل أن تصِل
إلى األرض.
متى سيعود مذنّب هالي ( )Halleyالشهير؟
سيظهر مذنّب هالي في سماء الليل مجدداً في
العام  .2062يدور هذا المذنّب حول الشمس
مر ًة كل  76 – 75سنة ،لِذا ،هذِه هي المدة
بين كل مرتين يظهر فيها هذا المذنب.
سُجِّل المذنب من قِبل إدموند هالي
( )Edmund Halleyفي عام  .1682تمت
رؤية المذنب أربعة مراتٍ أخرى في األعوام
 1910 ،1835 ،1758و.1986
أين تقع معظم النيا ِزك؟
ٌ
مكون من المحيطات
إن غالبية سطح األرض
(ما يقارب الـ  ،)%70لِذا تقع غالبية النيا ِزك
في البحر.
جسم في الفضاء ،نستطيع رؤيته
أبعد
ما هو
ٍ
بالعين المجردة فقط؟
جسم بإمكا ِنك رؤيته في الفضاء
إن أبعد
ٍ
عيني ًا في سماء الليل هو مجرة أندروميدا
( .)Andromedaمجرة أندروميدا هي مجرة
حلزونية عمالقة ،وهي أقرب المجرات الكبيرة
لنا خارج درب التبانة (.)The Milky Way
بالرغم من هذا األمر ،فإن هذِه المجرة بعيد ًة
بالشكل الذي يجعلُها تبدو كغيمةٍ باهِتةٍ
في سماء الليل .تبعد مجرة أندروميدا عن
األرض بمسافةٍ تقارب ثالثة عشر مليون
ِ
ترليون مي ً
ال (1018×13 = 13,000,000,000,000,000,000
ميالً)!
هل مِن الممكن أن يصنع نيزكٌ ما إنفجاراً
صوتياً؟
عِندما ينطلق جسمٌ ما بسرعةٍ أكبر من
سرعة الصوت في الغالف األرضي ،من الممكن
أن تتولد موجة رجّة مسموعة كانفجار صوتي.
عاد ًة ما تخلق الشُهُب الكبير ُة إنفجاراتٍ
ً
صوتية والتي من المُمكن أن تُسمَع قبل أن
تنخفض سرعتُها إلى ما دون سرعة الصوت
في الغالف الجوي لألرض.

املصدر:
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/
asks
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واقع أثر اإلنفاق الحكومي على البحث
والتطوير
باسل الدقن

هو فعلي ًا ليس إكتشاف ًا علمي ًا بمعنى الكلمة
لكن صُودِف أن مَن قام بالكشف عنه علماء.
فاكتشافك لطير جديد أو وقوع قطرة من
شجرة على يدك وتذوقها واكتشافك لسُكر بال
سعرات حرارية ،ال يجعلك عالِم ًا وهذه العملية
ليست علماً ،لكنها تفيد العلم من حيث الخوض
بتقصي ظاهرة ،أو أمر جديد ،أو تحليل عُنصر،
أو طير وهذا طبع ًا تصنيف وترتيب ،وأيض ًا ليس
علماً .لكن حين نقوم بصياغة نظرية تفسر
السلوك وقوانين لها قدرة على التوقع ،فهنا
يبدأ العلم .كون ليس هُنالك أي فائدة تٌذكر
للتطور االقتصادي والتكنولوجي ،فهل له أضرار ؟
بالطبع ! ،فالمال الذي يُؤخذ من ضرائب
الشركات والتي تقوم هي فعلي ًا بالتطوير

الحقيقي؛ ألنها تهتم بالبحث العلمي الذي
ومن جهة اُخرى تقوم بتبني أشخاص
أنتجوا تكنولوجيات أو لديهم أفكار واعدة
بإنتاج تكنولوجيات جديدة ،من جهة اُخرى
ستُوجه الحكومة البحث لما يُناسبها ،وليس
ما يناسب التطور الفعلي ،وإال قد تُ ِر َكت
األموال للشركات نفسها لتقوم هي بإنفاقه
بالوقت والمكان المناسبين ،ومن جهة اُخرى
حرف بعض الباحثين عن ما يجدُر بحثه.
يخص مشاكل عملية من جهة ،اآلن لنعود
لنقطة دول العالم الثالث ،وأن تراجعها
يُمكن حله بالمزيد من المؤسسات البحثية،
واإلنفاق الحكومي ،ذلك خاطئ كُلياً ،ومن
أسباب بقاء الدول النامية على حالها هو

حين تتطور إقتصاديات الدول النامية وتصبح
على مراتب الدول األولى ،سيكون هنالك شركات
أكبر تواجه مشاكل تقنية تحتاج اإلنفاق العلمي،
وهذا ما سيفعله أي شخص ،وال يجب أن يكون
مُفعم ًا بالبرامج العلمية الجمَاهرية حتى يقوم
بذلك ،وسَيحتاج في ذلك توظيف باحثين،
وأحيان ًا تبني ودعم مُبدِع تكنولوجي ،وسَيتوفر
وقت أكبر للفضوليين بالمتوسط للبحث أو
التجريب ،ولنا أن نقارن إنتاج سنغافورة العلمي
والتكنولوجي حينما كانت بلدا اشتراكيا فقيرا،
وكيف تصاعد ذلك مع السوق الحر وتضَاعُف
ناتجهم المحلي وكِبَر شركاتهم مع اآلن ،وذلك
حصيل ما قيل في أعاله.

مصادر:

THE DRIVING FORCES OF
ECONOMIC GROWTH: PANEL
DATA EVIDENCE FOR THE
OECD COUNTRIES, OECD
Economic Studies No. 33, 2001/II

فيزياء
واقع العلم

في اآلونة األخيرة كثيراً ما تتم مشاركة ِنسب
ً
وخاصة في
اإلنفاق الحكومي على البحث العلمي
صفحات العِلم الجماهيري؛ لِتَدُل على اهتمام
الدولة بالعلم .وأنهُ بسبب اإلنفاق الحكومي،
قد َقطعَت هذه الدول هذا الشوط بالتطور
التكنولوجي واالقتصادي ،ومن َثمَّ تتم مُقارنة
تلك النسب ،وما يروه كنسبةٍ مُتدنيةٍ عند
بشكلالدول العربية ،أو دول العالم الثالث
ٍ
خاص .-وأن هذا هو سبب تراجعها ،والحل
بسيط ،فقط ُقم بإنفاق بعض الماليين
وسيخرج لنا بولتزمان وجاليليو من تحت األرض.
لكن هل هذه هي القضية فعالً؟
في عام  ٢٠٠٣نشرت مؤسسة األبحاث والتعاون
والتطوير ( ،)OECDورقة عن أسباب التطور
االقتصادي في دول بين عامي ()١٩٩٨ -١٩٧١
ووُجدَ أن اإلنفاق الخاص على البحث والتطوير
ِ
كان له عالقة إيجابية قوية مع التطور
االقتصادي ونموه ،في حين أن اإلنفاق الحكومي
لم يكن له أي أثر إطالق ًا على النمو االقتصادي،
طبع ًا هذه النتيجة المُزلزلة لم تضع أي عالمة
استفهام على كون التطور التقني والعلمي فع ً
ال
يحتاج اإلنفاق الحكومي .لكن طبع ًا لن تُمانع
الحكومة بأخذ قطعة اُخرى من الكعكة .طبع ًا ما
يقود طريقة التفكير تلك ،هو الظن بأن تاريخ
اإلبداع التكنولوجي والتقدمات المفاجئة في
المعرفة البشرية ،كان السبب فيه هو العلم،
ومن َثمَّ قام العلم بخلق التكنولوجيا.
لكن فعلي ًا هو العكس تماماً ،أي أن العالقة
مقلوبة على رأسها فنظريات جاليليو
أتت بَعد مقرابه ،كما وعلوم الديناميكا
أتت بعد
الحرارية()Thermodynamic
اختراع المُحرك البُخاري وليس قبله .أيض ًا
هندسة وعلوم وديناميكا الطيران أتت بعد
اختراع األخوين رايت وليس قب َلهم ،وكثيرٌ
مما يخص علم الكونيات قد أتى بعد مقراب
هابل وليس قبله ،وما كان موجود سابق ًا
بعِلم الكونيات والفلك قد اعتمد على المقارب
المُتواضعة ،وقبل ذلك النظر البشري ،ومن
السهل تتبُع هذا النمط .أيض ًا معرفة بنيّة
شريط الحامض النووي ( )DNAاعتمدت على
اكتشاف أشعة إكس ( .)X-rayهُنالك بالطبع
بعض التنظيرات التي تعتمد على التفكير
الشخصي كال ِرياضيات البحتة ،وهذه ال تحتاج
إلى اإلنفاق أو المُعدات أو على األقل تكلفتها ال
تٌذكر .بالطبع العلم يساعدنا الحق ًا على القيام
بالتحسينات لهذه التكنولوجيات ،ويشُف لنا عن
بعض القوانين الطبيعية ،لكن العلم دائم ًا
الحق عليها وليس سابق ،أي أن البحث البدئي
( )basic researchلن يخلق لنا إبداع مُفاجئ،
ولو يوجد لدينا منهج قد كشف ذلك .لكنا قد

ُ
وتوغل القطاع الحكومي،
خارقة ،إكتشاف الغرافين قد ُقو ِبل بجائزتي سوء إدارة الموارد،
نوبل والذي يُعتبر «اكتشاف علمي عظيم» ،ف ِزيادة توغل الحكومة لن يكون الحل السحري،

اخترعنا كل يوم مليون تكنولوجيا جديدة
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تاريخ الفيزياء

الفيزيـاء :ببسـاطة شـديدة هـي دراسـة
الطبيعـة ،وأصـل كلمـة فيزيـاء هـو
إغريقـي « »φύσιςوتلفـظ «فيزيـس»
وتعنـي الطبيعة.كمـا يتـم تعريـف
الفيزيـاء فـي بعـض المراجع أنهـا العلم
الـذي يهتـم باسـتخدام مجموعـة مـن
األدوات التي تُسـاعد في إبتكار تفسـيرات
للظواهـر الموجـودة فـي الطبيعـة مـن
خلال تقديـم مجموعـة مـن المعلومات
التـي توضـح العديـد مـن الخصائـص
الفيزيائيـة لهـذه الظواهـر.
للفيزيـاء فـروع شـتى ،وتطبيقـات
كثيـرة ،كمـا أن تم تقسـيمها إلـى فيزياء
كالسـيكية وفيزيـاء حديثـة .واآلن اربطوا
َ
العَنـان
أحزمـة األمـان ،ولِتطلقـوا
ُ
سـنأخُذكم فـي جولة مُمتعة
لمُخيلتكم،
حول تاريـخ الفيزياء عـروس العلوم.تَدُل
أقـدم الوثائـق التاريخيـة عـن الفيزيـاء
أنهـا تعـود إلـى عهـد الفراعنـة ،حيـث
أنهـا ُ
منقوشـة علـى أغطيـة التوابيـت،
ُ
وأسـقف القبـور؛ إذ
وجُـدران المعابـد،
اهتـم الفلكيـون المصريـون بمُتابعـة
الظواهـر الكونيـة ،وربطهـا بمجموعـة
مـن دراسـات عِلـم الفيزيـاء ،كما أسـس
الفلكيـون الفراعنـة التقويـم المصـري،
ُ
مُنـذ
وهـو التقويـم المُعتَمَـد عالميـ ًا
عام ألفين وخمسـمائة قبـل الميالد حتى
يومنـا هذا .والجديـرُ بالذكـ ِر أن البابليين
قـد سـاهموا فـي تطويـر علـم الفيزياء،
فقـد اهتمـوا بالضبـط الدقيـق للظواهر
الفيزيائيـة ،وبخاصةٍ الظهـور األول للهالل
باسـتخدامهم دائـرة األبـراج كمرجع ،وقد
تمكنـوا فـي حوالي القـرن  4قبـل الميالد
مـن تطويـر طريقـة حسـابية مُعقـدة
مَكنتهُـم مـن التنبؤ بالظهـور األول ،أيض ًا
قـد صاغوا مجموعـة مُعـادالت فيزيائية
ُ
تعاقـب فصـول
تُسـاعد فـي دراسـة
السـنة ،كمـا قدمـوا العديد مـن المراجع
فـي علم الفيزيـاء ،والتي وفـرت معلومات
عديدة اسـتفادت منهـا الشـعوب االُخرى
في دراسـة الفيزياء ،خصوصـ ًا اليونانيين
الذيـن طـوّروا الفيزيـاء بعـد البابليين،
واسـتعانوا أيضـ ًا بوثائـق المصريين في
ا لفيز يا ء .
بـدأت حركـة الفهـم العقالنـي للطبيعة
فـي اليونـان مـع فالسـفة مـا قبـل
سُـقراط ،وقـد توصل الفالسـفة اإلغريق
إلـى اسـتنباط نظريـات أوليـة لتفسـير
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

طاليس الملطي

الظواهـر الطبيعيـة عـن طريـق إتبـاع
منهـج منطقـي اسـتداللي بحـت ،وهـو
ُ
فلسـفة ّ
األمثلة
الطبيعيـة ،وكثير ُة هـي
ً
بدايـة مـن القرنين السـابع
علـى ذلـك
ُ
حيـث:
والسـادس قبـل الميلاد،
الفيلسـوف «طاليـس الملطـي» رفـض
تصديـق العديـد مـن التفسـيرات
الخارقـة للطبيعـة ،والتفسـيرات الدينية
واألسـطورية للظواهـر الطبيعيـة ،مُعلن ًا
أن كل مـا يحدث فـي الطبيعة له تفسـير
علمـي ،كمـا أنـه أول مَـنْ قـال أن الماء
هـو العنصر األساسـي ومصدر الحيـاة ،كما
أجـرى اختبـارات بسـيطة علـى التجاذب
والتنافـر المغناطيسـي .الفيلسـوف
«أناكسـيماندر» الشـهير بنظريـة التطور
بروتـو ،علـى عكـس نظريـة طاليـس
التـي تقـول أن المـاء هـو أصل األشـياء،
فقـد اعتقـد أناكسـيماندر أن مـاد ًة
أسـماها أبيرون هـي أصل األشـياء .اقترح
الفيلسـوف «هيراكليتـس» أن القانـون
األساسـي الوحيـد الـذي يحكم الكـون هو
مبـدأ التغييـر ،وأنـه ال يوجد شـيء يبقى
علـى حاله لألبـد .والجديرُ بالذكـر أن هذه
المُالحظـة جعلته واحداً مـن أوائل علماء
الفيزيـاء القديمـة المُهتمين بـدو ِر الزمن
في الكـون .عارض الفيزيائي والفيلسـوف
«ليوكيبـوس» فكـرة التدخُـل اإللهـي
ً
مُعللا أن لكل
المُباشـر فـي أمور الكـون،
ظاهـرة طبيعيـة سـبب علمـي لـم يتم
اكتشـافه بَعد.ويُعتًبـر «ليوكيبـوس»
ُ
وتلميـذه «ديموقريطـوس» هُـم أوائـل

مـن وضعوا نظريـة الذرّة ،حيـث قالوا أن
كل المـواد تتكـون مـن جزئيات بسـيطة
غيـر قابلـة للتجزئـة تُسـمى الـذرات.
شَـهدت فلسـفة الطبيعـة تطورات
ُثـم
ِ
خالل الفترة الكالسـيكية لليونـان ،إلى أن
أصبحـت مجاالً مُثيراً للدراسـةُ ،
حيث:طوّرَ
الفيلسـوف الكبيـر «أرسـطو» -تلميـذ
ً
طريقـة
الفيلسـوف «أفالطـون»،-
الكتشـاف القوانين الطبيعيـة عن طريق
رصـد ومُتابعـة الظواهـر الفيزيائية ،كما
حـاول أرسـطو شـرح الحركـة ،والجاذبية،
كما َذ َكر نظريـة العناصـر األربعة (األرض،
المـاء ،الهـواء والنـار)ُ ،
حيث آمَن أرسـطو
أن جميـع المـواد تتكـون مـن األثيـر ،أو
مزيـج مـن العناصر األربعـة ،أيضـ ًا هذه
العناصـر األربعـة قـادرة علـى التشَـكُل
لتكويـن جميـع المـواد الموجـودة فـي
الطبيعـة .أصبحـت فيزيـاء أرسـطو ذات
شـعبية هائلـة لقـرون عديـدة فـي
أوروبـا ،وقد أصبحـت منهج ًا لمَـنْ بعده،
َ
وظلـت هـي النمـوذج األمثل حتـى وقت
«غاليليـو غاليلـي» و»إسـحاق نيوتـن».
حـدد الفيلسـوف «إراتوسـتينس» بدقة
مُحيـط الكـرة األرضيـة -نتيجـة لتجارب
سـيمينال .-وهـو بذلـك كان يُثبـتُ
كرويـة األرض ،خالف ًا العتقاد أرسـطو بأن
األرض هـي مركـز الكون.
لكـن «أرسـطوقوس السـاموزي» كان أوَّل
مَنْ قـدم نظريـة تقول أن الشـمس هي
مركـز الكـون ،كمـا أنـه اسـتنتج أن بُعد
الشـمس عـن األرض أكبر بعدة مـرات من
بُعدهـا عن القمـر ،وذلك ألنهمـا يبدوان
بنفـس الحجـم بالنسـبة للأرض فـإن
الشـمس أكبـر بكثيـر مـن األرض والقمر،
ومـن المعقـول أكثـر أن يـدور الجسـم
الصغيـر حول الكبيـر أي أن األرض هي التي
تـدور حـول الشـمسُ .ثم جـاء الرياضياتي
الشـهير «أرشـميدس» -الـذي يُعتبَـر
مـن أشـهر علمـاء الرياضـة فـي العصـر
القديـم ،-ليكون من أوائـل الذين وضعوا
قوانيـن سـريان الموائع وقانـون الطفو،
كما وضـع ُ
نُظم مُتطـورة للبكـرات لنقل
األجسـام كبيرة الحجـم بأقل مجهـود ،كما
سـاعد أرشـميدس فـي تكوين الهندسـة
المائيـة الحديثـة ،كمـا اختـرع العديـد
مـن اآلالتَ ،
وقـدَّم نمـوذج البالنتيـوم
وهـو نمـوذج يُبيـن حركـة الشـمس
والكواكـب والقمـر واألجـرام السـماوية
االُخـرى .والمُلفِت لالنتباه أن أرشـميدس
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موسـيقية ذات طبقات مختلفـة .والجديرُ
بالذكـر أن وجـود الفيزيـاء والرياضيات لم
يقتصر فـي العالـم القديم علـى اليونان
فقـط ،فقـد تواجـدت العديـد منهم في
الصيـن والهند ،فـكان الفيلسـوف الهندي
«كانـادا مهاريشـي» أول من وضـع نظرية
عـن الـذرّة ،كمـا َطرحـت «كاككايانـا
باكودهـا» أفـكاراً حـول التكويـن الـذري
فـي المـواد .كان يعتقد هؤالء الفالسـفة
أن العناصـر -ماعـدا األثيـر ،-تتكـون
مـن جُزيئـات ضئيلـة جـداً -ال يمكـن
تقسـيمها -تُسـمي بارمانـو ،وأن هـذه
الجُزيئـات ال يُمكـن أن تُـرىَ بالعيـن
المجـردة .مـن ناحيـة أخرى ،اقتـرح عالم
الفلك الهنـدي «أريابهاتـا» أن األرض تدور
وليسـت ثابتـة.
كمـا يرجـع تاريخ دراسـة المغناطيسـية
فـي الصيـن القديمـة إلـى القـرن الرابع
ُ
حيـث كان المُسـاهِم
قبـل الميلاد،
الرئيسـي فـي هـذا المجـال هـو «شـين
كيـو» الذي يُعتبَـر أول مَنْ قـام بوصف
حركة إبـرة البوصلة المغناطيسـية ،فض ً
ال
عن إرسـاء مفهوم الشـمال الحقيقـي .أما
فـي مجـال البصريات فقـد طـوَّر الكاميرا
ا لمظلمة .
الفيزياء في الحضارة اإلسالمية
لعلمـاء المسـلمين دورٌ ال يُمكـن إنـكارُه
فـي الحفـاظ على اسـتمرارية عطـاء علم
ُ
شَـهد العالـم اإلسلامي
حيـث
الفيزيـاء،
ِ
تقدمـ ًا علميـ ًا كبيـراً ،فقـام بترجمـة
العديد من األعمـال الالتينيـة واليونانية
إلـى اللغة العربيـة ،كما أضافـوا وصححوا
ونقحـوا .ومـن أشـهر العُلمـاء فـي تلك
ا لحقبة :
ابن سـينا ولـه العديـد من المُسـاهمات
الهامـة فـي الفيزيـاء والفلسـفة بشـكل
عـام والبصريـات بشـكل خـاص .ابـن
الهيثـم أحد أهم مؤسسـي علـم البصريات
الحديـث .فقد اعتبـر ُك ً
ال مـن بطليموس
وأرسـطو أن الضـوء يسـقط مـن العيـن

علـى األجسـام فنراهـا ،أمـا ابـن الهيثم
فقـال أن الضـوء يقع علـى األجسـام ُثم
ينتقـل إلـى العيـن .وإليه تُنسـب مبادئ
إبتـكار الكاميـرا ،وهـو أول مَـنْ شـرَّح
ً
كاملا ،ووضـح وظائـف
العيـن تشـريح ًا
أعضائهـا ،وهـو أول مَـنْ درس التأثيرات
والعوامـل النفسـية لإلبصـار ،كمـا وضع
مُعادلـة مـن الدرجـة الرابعـة حـول
إنعكاس الضـوء علـى المرايـا الكروية ،ما
زالت تُعرَف بإسـم (مسـألة ابـن الهيثم)،
كمـا كانـت لـه اُطروحـة شـهيرة فـي
الضـوء ،احتـوت تلك علـى تحقيقات حول
خصائص اإلنـارة واإلشـعاعية المُشـتتة
خلال األوسـاط الشـفافة المُختلفـة،
ودَرَس خصائـص قـوس ُقـزح وكثافـة
الغُلاف الجوي ووهـم القمر ،كمـا كان له
اُطروحـة بعنـوان فـي درب التبانـة حـل
فيها المسـائل المُتعلقـة بالمجرة وتزيح
درب التبانـة ،وفـي مخطوطـة مراتـب
السـماء تصـور فيهـا نموذجـ ًا للكواكـب
مُشـابه لنمـوذج «تيخـو براهـي» ،كمـا
إكتشـف رُباعي أضلاع المبـرت ،أو رُباعي
أضلاع ابـن الهيثم-المبـرت .وعمـر
الخيـام الـذي قـام بحسـاب طول السـنة
الشمسـية بدقـة مُتناهية ،فهـي تختلف
عـن طولها الحالـي بثوانـي قليلـة ،وأول
مـن اختـرع طريقـة حسـاب المثلثـات

الحسن بن الهيثم

والمُعـادالت الجبرية مـن الدرجـة الثالثة
بواسـطة قطع المخـروط .ونصيـر الدين
الطوسـي مؤلـف موسـوعة علـم الفلك،
وهو جـدول دقيق عـن حركـة الكويكبات
وصاحـب مزدوجـة الطوسـي .ومحمـد
بـن موسـى الخوارزمـي عالـم الرياضيـات
والفلك الشـهير.
الفيزياء في عصر النهضة
خلال القرنين السـادس عشـر والسـابع
عشـر الميلادي ،حدثت نهضـة كبيرة في
أوروبـا سُـميت بالثـورة العلميـة .كانت
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية
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رفض حُجج وآراء أرسـطو ،مُشـيراً إلى أنه
مـن المُسـتحيل َف ُ
صـل الرياضيـات عن
الطبيعـة ،وأثبـت ذلك عن طريـق تحويل
النظريـات الرياضية إلـى إختراعات عملية.
إسـتطاع «هيبارخـوس» باسـتخدام
الرياضيـات وعلم الفلك إسـتنتاج تقنيات
هندسـية متطـورة لتعييـن حركـة
النجـوم والكواكب ،كمـا تمكن من دراسـة
االعتداليـن ،وتقسـيم النجوم فـي مراتب
حسـب لمعانهـا الظاهـري ،بـل وتحديـد
الوقـت الذي سـيحدث فيه الكسـوف ،كما
حـاول تحديـد المسـافة بيـن الشـمس
واألرض ،و بيـن القمـر واألرض إعتمـاداً
علـى المُالحظـة واألدوات البسـيطة.
أمـا «بطليموس» فقـد كان مـن العقول
الرائـدة في زمـن اإلمبراطوريـة الرومانية.
فقـد امتلـك العديـد مـن األطروحـات
العلميـة ،ثالثـة منهـا علـى األقـل
اسـتُخدمَت فـي فتـرة العصر اإلسلامي
والنهضـة األوروبيـةُ .ثم نشـأت النظريات
حول بنيـة الكون ،إشـتهر فيهـا اتجاهان
هُمـا« :زينـو» الـذي تبنـي اسـتمرارية
تكويـن الكـون ،و»بوسـيدونيوس»
الـذي اقتـرح فكـرة اسـتمرارية المـادة
والمـكان ،وأنهمـا مُغرقيـن ضمن وسـط
فعّـال كالهـواء ،ووَصَـف ذلك أنـه الذي
يعطـي الطبيعـة وحدتهـا .ويُنسَـبُ
الفيثاغورسـيين وَضـعُ األرض فـي
مركـز الكـون ،ولكنهم تصـوروا أنهـا على
شـكل كـرة تتحـرك علـى محيـط دائـرة
صغيـرة مـرة كل  24سـاعة ،وبذلـك
فسـروا دوران السـماء الظاهـري اليومـي
مـع نجومهـا .وقـد سـاهم أيضـ ًا ك ٌ
ُل من
(إقليـدس وديموقراطيـس و بطليمـوس
و وأرشـميدس) فـي تقدم علـم البصريات
لإلغريـق بوجـهٍ عـام
والضـوء .وكان
ِ
مُسـاهمات محـدودة جـداً فـي الكهربـاء
والمغناطيسـية ،ولكـن مسـاهماتهم في
مجـال الصـوت كانـت ال بـأس بهـا ُ
حيث
تُجسـد إهتمـام اإلغريقييـن بالصـوت
مـن خلال دراسـتهم للموسـيقى ،فهـي
بطبيعـة الحـال تُمثـل الجانـب التجريبي
لعلـم الصـوت .يُعَـد «فيثاغـورث»
و»ارستوكسـينوس» مـن أوائـل اإلغريـق
فـي الصوتيـات ،فقـد ابتكـروا البدايـة
الرئيسـية للسـلم الموسـيقي ،كمـا أن
الفيثاغورسـيين اكتشـفوا أن تناغـم
األصـوات الموسـيقية يتعلـق بمـدى
إنتظـام المجـاالت الفاصلـة بيـن طبقات
األصـوات المُتناغمـة ،وأيضـ ًا عَممـوا
الفكـرة إلـى درجـة أنهـم افترضـوا وجود
تناغـم كوني فسـروا بـه حـركات الكواكب
الظاهريـة التـي قارنوهـا مـع عالمـات
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نتيجـة عـدم الرضـا بالنهـج الفلسـفي
األكبـر ،الذي كان قـد بدأ في وقت سـابق،
فظهـرت مُحـاوالت إصلاح للمناهـج
التعليميـة ،وإضافة الوصـف الرياضي في
المجـاالت مثـل :الميكانيـكا وعلـم الفلك
والبـدء عـن البحـث عـن تفسـير علمي
لـكل ما يحـدث .ظهـرت َطفرة كبيـرة في
مجـال الفلك ُ
حيث قـدم الفلكـي البولندي
نيكـوالس كوبرنيكـوس نموذجـ ًا جديـداً
للنظام الشمسـي ،وأعطـى تخطيط ًا دقيق ًا
لحركـة الكواكـب ،ففي هذا النمـوذج تدور
األرض حـول الشـمس وليـس العكس كما
َ
مُتوَقـع فـي ذلـك الوقت ،ومـا كان
كان
يعتقـد علمـاء الفلـك في مصـر القديمة
واليونـان ،ويُعتبـر هذا النمـوذج في حد
ذاتـه ثـورة علـى مـا ا َ
كأمر مُسَـلم
ُخِـذ ٍ
بـه ألكثـر مـن أربعـة عشـر قرنـاً .وقد
أتـاح النمـوذج الدقيـق الـذي قدمُـه
كوبرنيكـوس للفلكـي األلمانـي «يوهانس
كبلـر» أن يصـوغ معادالتـه عـن حركـة
الكواكـب والتـي مازالـت تُسـتَخدَم حتى
ُ
البدايـة الحـق للفيزيـاء
اآلنُ .ثـم تأتـي
الكالسـيكية التي فسـرت الطبيعة بشكل
كبيـر ،فهـي مجموعـة نظريـات تُفسـر
المُشـاهدات اليوميـة التـى تُالحَـظ
بالعيـن المُجـرَدة .وعنـد ذِكـر العِلـم
الحديـث البُـد مـن ذِكـر األب الروحـي
للعلـوم الحديثـة ،وعلـم الفلـك جاليليو
جاليلـي ،يُعتَبَرعالِـم الرياضيات والفلكي
والفيزيائـي اإليطالـي «جاليليـو جاليلـي»
أحـد أهـم أعمـدة الثـورة العلميـة ،ومن
أشـهر الداعميـن لنظريـة كوبرنيكـوس،
وقـد سَـاهمت تجاربُـة العلميـة فـي
تطويـر التلسـكوب ،وحـاول جاليليـو
إدخـال الفكـر الفلسـفي فـي مختلـف
المواضيـع -خصوصـ ًا التحليـل الرياضي
لألرصـاد الفلكية كالشـمس واألرض والقمر
والكواكـب -مؤكـداً أن الفلسـفة يُمكنها
تحديـد أيُ األفـكار صحيحة وأيهـا خاطئة،
ولـه إنجـازات عظيمة فـي وصـف الحركة
سـواء كانـت طبيعيـة أو مصطنعـة -بمُعـادالت رياضيـة ،واختـرع المُتـوازن
الهيدروسـتاتيكي ،وقـدم اُطروحـة عـن
مركـز الثقـل لالجسـام الصلبة ،غيـر أنه
وجد أن سـرعة سقوط األجسـام ال تتناسب
مـع أوزانهـا .ولِجاليليـو إسـهامات كبيرة
فـي تطـور علـم الفلـك مثـل :تأكيـده
باسـتخدام التلسـكوب -مراحـل ظهورُ
وإكتشـافه ألكبـر أربـع
كوكـب الزهـرة،
أقمـار للمُشـترى .كمـا اختـرع البوصلـة
العسـكرية ،كمـا إكتشـف أقمـار جوفان.
«رينيـه ديـكارت» العالِـمُ الفيلسـوف
الذي لـه إسـهامات عظيمة في الفلسـفة
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والفيزيـاء ،افتـرض ديـكارت وجـود أنواع
مختلفـة من الحركـة ،مثل حركـة الكواكب
وحركـة األرض ،ووصف الحركـة في الرياضة
الديكارتيـة ُ
حيث يتـم تعريفهـا بالفعل
الفيزيائـي ،فبـدأ اسـتخدام المُتجهـات
في وصـف الحركـة ،وهو صاحُـب الفضل
فـي ظهـور الهندسـة التحليليـة ،التـي
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تُعتبَـر جسـراً مهمـ ًا يربـط بيـن الجبر
والهندسـة ،والتـي لهـا فضـل كبيـر فـي
اكتشـاف علم التفاضـل والتكامـل .يبقى
ٌ
فصل وحيد فـي الفيزياء الكالسـيكية
لنـا
ويتضمن أهـم عباقرة التاريخ الكالسـيكي
ً
بداية مـن أواخر القرن السـابع
للفيزيـاء،
عشـر وبدايات القرن الثامن عشـر .السـير
«إسـحاق نيوتـن» عالِـم الرياضيـات
الفيزيـاء ،ويُعتبَـر العالِـم األعظـم
واألكبـر تأثيراً علـى مر العصور ،اسـتخدم
الميكانيـكا لدراسـة علـم الفلـك ليكوّن
نظامـ ًا واحـداً يشـرح فيـه كيفيـة عمل
الكـون ،فصاغ قوانينـه الثالثة الشـهيرة
عـن الحركـة التـي تربـط القـوة المُؤثرة
علـى الجسـم بحركتـه ،وقانـون الجاذبية
الـذي ال يقتصـر إسـتخدامه علـى شـرح
سـلوك سـقوط األجسـام فقـط ،ولكـن
يُمكـن اسـتخدامه أيضـ ًا في فهم سـلوك
الكواكـب واألجرام السـماوية االُخـرى .قام
نيوتـن بإنشـاء فـرع جديـد مـن فـروع
الرياضيـات وهو فـرع التفاضـل والتكامل
 ،فـي الوقت الذي كان يعمـل «غوتفريداليبنتـز» على إنشـاء هذا الفـرع ،-والذي
أصبـح أداة ال غنـى عنـه فـي العديـد
مـن اإلكتشـافات المُتعلقـة بالفيزيـاء،
ويُعَـد كتـاب األصول الرياضية للفلسـفة
الطبيعيـة مـن أهم أعمـال نيوتـن ،في
حيـن كان ثانـي أهـم إنجـازات نيوتـن

العظيمـة تجاربـه فـي الضـوء ،والنظرية
الجُسـيمية التـي كونهـا عن الضـوء .كما
ابتكـر نيوتـن أول مِقرَاب عاكـس ،وصاغ
قانـون عملـي للتبريـد ،ودَرَس سـرعة
الصـوت ،كما يُشـادُ لـه بمسـاهمته في
دراسـة مُتتابعـات القـوى ،ونظريـة ذات
الحديـن ،ووضـع طريقة نيوتـن لتقريب
جذور الدوال.نشـر «وليم جلبـرت» فيزيائي
كتابـ ًا مُهم ًا عـن المغناطيسـية ،ووصف
فيـه كيـف أن األرض نفسـها عبـارة عن
مغناطيـس هائـل.درس «روبـرت بويل»
فيزيائـي وكيميائـي سـلوك الغـازات في
األنظمـة المُغلقة ،وصاغ قانونه الشـهير
عـن تأثير الضغـط والحجم علـى الغازات.
ُثـم نشـأ علـم الديناميـكا الحراريـة على
يـد عُلمـاء مثـل «أوتـو فـون غيركه»،
«بويل»« ،رودولف كالوسـيوس»« ،ويليام
رانكيـن»« ،ويليام طومسـون» ،و»سـادي
طوَروا
كارنـوت»ُ .ثم جـاء عُلما ٌء عُظمـاء ّ
كثيراً فـي الفيزياء بشـتى فروعهـا ،وفي
الرياضيـات التـي خدمـت الفيزيـاء فيمـا
بعـد مثـل« :دانيـال برنولـي»« ،بـروك
تايلـور «« ،جوهـان بابتيسـت هورفاث»،
«إدمونـد هالـي «« ،هنـري كافنديـش»،
«ليونـارد أويلـر»« ،كوليـن ماكلوريـن
« ،و «بنجاميـن روبينـز « .لدينـا أيضـ ًا
«مايـكل فـاراداي» العالِـم الفيزيائي الذي
نجـح فـي بنـاء المُحـرك الكهربائـي ،كما
اكتشـف ظاهـرة الحـث ،ووضـع قانونـ ًا
لهـا بإسمه«.شـارل أوغسـتان دي كولوم»
الـذي صـاغ قانـون التربيـع العكسـي
للكهربـاء السـاكنة ،واقتـرح «جوزيـف
بريسـتلي» قانـون التربيـع العكسـي
الكهربائـي ،بينمـا صـاغ «جـورج أوم»
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من أكثر األسـئلة تعقيـداً أال وهـو (ماهو
الزمـن ؟) .الجديـرُ بالذكـ ِر أن نيوتن أجاب
ً
إجابـة
علـى هـذا السـؤال فـي كتا ِبـه
ً
واضحـة ال تحتمـل الشـك فقـال« :قيمة
مطلقة ،يحـدث بدون أن يرتبط بأي شـيء
خارجـي ،وال يُقـاس ولكـن نقيـس المدة
بـدالً منـه» ،وكان هذا التعريـف كافي ًا من
وجهـة نظـر الفيزيـاء الكالسـيكية .لكن
آينشتاين كان عبقري ًا ليسـأل هذا السؤال،
وليُعلـن أن إجابـة نيوتن غيـر مُكتملة،
فـكُل مُراقـب يسـتخدم مقيـاس خاص
بـه لتحديد الزمـن ،وعند وجـود مراقبَين
لنفـس الحـدث في ظـروف مختلفـة ،فإن
هذا المقياس سـيختلف بالتأكيـد ،ليكون
قيـاس الحركة نسـبي لـكل منهمـا .األمر
الـذي دفـع إلـى التسـاؤل عـن مـا هية
النسـبية؟ ،وإلـى أن يصبح ُك ً
ال مـن الزمان
والمـكان مفهومـان متشـابكان ،يعتمـد
ُك ً
ال منهمـا علـى المُراقـب .الـذي يعتمد
فـي نتائجه علـى إطـار الزمـكان أو نظام
اإلحداثيـات التابـع لـه .مِن َثـمَّ ال يوجد
أي إطـار مرجعـي مُطلـق ،فـكل مراقـب
يعطـي نتائج خاصـة به تعتمـد صحتها
على مـدى جودة اسـاليب قياسـه ،كما أن

ألبرت أينشتاين
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قانونـه عـن المقاومة الكهربيـة ،موضح ًا
العالقـة بيـن الجُهـد الكهربـي والتيـار،
والمقاومة«.جيمـس كالرك ماكسـويل»
صاحـب المُعـادالت الشـهيرة للضـوء،
ُ
حيـث اسـتطاع توحيـد القـوى الكهربية
مـع القـوى المغناطيسـية فـي نظريته
الشـهير (الكهرومغناطيسـية) ،ويحتـل
المركـز الثالث مـن حيث التأثيـر في العلم
الحديث ،والشـهرة بعد نيوتن وأينشتاين.
أثبـت «تومـاس يونـج» وجـود الطبيعة
الموجيـة للضـوء .نشـر «بيتـر ايـوارت»
ورقـة بحثيـة عـن مبـدأ بقـاء الطاقـة،
وجـد «هانز كريسـتيان أورسـتد» أنه عند
مـرور تيـار كهربائي فـي موصل يتسـبب
هـذا التيار فـي تكوين مجال مغناطيسـي
حولـه ،وفـي غضـون أسـبوع مـن وصول
نبأ إكتشـاف أورسـتد إلى فرنسـا ،إكتشف
«أندريـه مـاري أمبيـر» أن عنـد مـرور
تياريـن كهربائيين مُتعاكسـين فإن كل
منهمـا سـيؤثر علـى اآلخر.
وقـد صـاغ «غاسـبارد غوسـتاف
كوريوليـس» مُصلطـح الشـغل -القـوة
* المسـافة -ومصطلـح طاقـة الحركـة
بالمعنـى المتـداول حالياً .وسـاعد الكثيرُ
غيـر هـؤالء العُلماء فـي إيصال الرسـالة
الفيزيائيـة بسلام إلـى القرن العشـرين
ُ
حيـث التعقيـد والبسـاطة واالندهـاش.
فـي البداية «نيكوال تيسلا» الـذي اخترع
القـرن العشـرين ،صاحب التيـار المُتردد،
مُبتكـر المُحـرك الحثـي ،صاحـب العديد
مـن اإلختراعات واإلسـهامات التـي أفادت،
وما تزال تُفيد البشـرية جمعـاء« .جوزيف
جون طومسـون» الذي اكتشـف اإللكترون.
«مـاري سكوودوفسـكا كـوري» اكتشـفت
مـع «بييـر كـوري» ،عناصـر مُشـعة
جديـدة ،كما أجروا دراسـات حـول طبيعة
المادة والـذرّة وإمكانيـة تدميرها ،ويرجع
ُ
الفضـل لها في إطلاق مُصطلح النشـاط
اإلشـعاعي ،وتحديـده كخاصيـة مُميـزة
للمـادة ،وكيفية عـزل العناصر المُشـعة
كالراديـوم والبولونيـوم.
الفيزياء في القرن العشرين:
آينشـتاين ومـن بعـده اسـتعدوا جيـداً
فقـد أوشـكنا علـى الوصـول ،لكننـا
بصـدد أخـذ منعطـفٍ حـادٍ جـداً فـي
هذه الحقبـة التاريخيـة مـن الفيزياء.في
عـام  1905قـدم فيزيائـي ألمانـي يُدعَى
«ألبـرت أينشـتاين» توضيحـ ًا لكيفيـة
تغيّـر قيـاس الزمـن والمـكان بتغيّـر
مـكان المُراقِـب ،أو بتغير المسـافة بين
المُراقِـب ومـا يُراقبـه .نحـنُ ال نُبالـغ
عنـد القول بأنـه ال تُوجد نظريـة علمية
أحدثـت ثـورة منـذ نظريـة كوبرنيكوس

إلـى الوقت الحالـي مثل نظرية أينشـتاين
«النسـبية» ،علـى الرغـم مـن إسـهامات
آينشـتاين العديـدة فـي العلـوم إال أن
النظريـة النسـبية تُعتبَـر مـن أعظـم
إنجازاته أصرَّ آينشـتاين أن سـرعة الضوء
ثابتـة في كُل األوسـاط .وأن طاقـة المادة
وكتلتهـا مرتبطتيـن ،فوفقـ ًا للمُعادلـة
الشـهيرة:
2^E = mC
فـإن النظريـة النسـبية الخاصـة هـي
صياغـة للعالقـة بيـن المُالحظـات
الماديـة ومفهومـي الزمـان والمـكان.
وتختـص النظريـة بالتناقضـات بيـن
مبـادئ الكهرومغناطيسـية وميكانيـكا
نيوتـن ،ولهـا تأثيـر واضـح وكبيـر على
هذيـن المجاليـن .كمـا كانـت المُشـكلة
األساسـية قديمـ ًا عـن إمكانية مُناقشـة
موجـة كهرومغناطيسـية تحمـل «أثيراً»
أم ال ،وهـل يُمكـن دراسـة هـذه الحركة،
أم سـتنتهي هـذه الدراسـة بالفشـل كما
حـدث مـع تجربـة ميكلسـون ومورلـي.
أجاب آينشـتاين على هذه األسـئلة ،وصاغ
مُصلطـح األثيـر فـي نظريـة النسـبية
الخاصـة ،وقـد أجابت بجـدارة علـى واحد

2017

17

فيزياء

العلوم الحقيقية -حزيران -

18

2017

قوانيـن الفيزياء مُتماثلة لـكل المراقبين
الذيـن لديهم سـرعة نسـبية ثابتـة .كان
لنظريـة النسـبية الخاصة أثـرٌ عميق في
الفيزيـاء وفـي المُجتمع العملـي .بحلول
عـام  ،1916اسـتطاع آينشـتاين تعميـم
نظريـة النسـبية الخاصـة لتصبـح قادرة
علـى التعامـل مـع جميـع أنـواع الحركة
بمـا فـي ذلـك الحركـة غيـر منتظمـة
التسـارع ،ليُصبـح ذلـك التعديـل هـو
نـص نظريـة النسـبية العامة .كمـا حدد
آينشـتاين فـي تلـك النظريـة مفهومـ ًا
جديـداً وهـو انحنـاء الزمـكان ،والـذي
يصـف تأثيـر الجاذبيـة عنـد كل نقطـة
في الفضـاء .كما اسـتبدل تعريـف قانون
الجاذبيـة العـام لنيوتـن ،حيـث أن وفق ًا
ألينشـتاين فإن قـوة الجاذبية ببسـاطة
مـا هـي إال صـورة مـن صـور هندسـة
الفضاء .توقعـت نظرية النسـبية العامة
أيضـ ًا بـأن الضـوء يخضـع للجاذبيـة،
األمـر الـذي تـم تأكيـده حديثـ ًا بالتجربة
العمليـة لينتـج لنـا مفهمومـ ًا جديـداً
يُسـمي (عدسـة الجاذبية) .كما وقد شرح
هـذا الجانب مـن النظرية لظاهـرة انحناء
الضـوء حـول الشـمس ،والثقوب السـوداء
وخصائـص األشـعة الكونيـة .أيضـ ًا كان
آلينشـتاين إسـهاماتُه فـي مجـال التأثير
الكهروضوئـي ،وإشـعاع الجسـم األسـود.
أدى القبـول التدريجي لنظريات أينشـتاين
النسـبية وطبيعـة انتقال الضـوء إلى حل
العديـد مـن التسـاؤالت ،وإعادة تأسـيس
الفيزيـاء علـى مبـادئ أساسـية جديـدة؛
ليشـهد العالـم والدة الفيزيـاء الحديثـة.
البُد من ذكر القنبلة النووية مع ذكر
النسبية
علـى الرغـم مـن حـل نظرية النسـبية
للصراع الكهرومغناطيسـي الـذي ظهر بعد
تجربة ميكلسـون ومورلي ،ظهرت مشـكلة
نظريـة ثانية وهي شـرح توزيع اإلشـعاع
الكهرومغناطيسـي المُنبعـث من الجسـم
األسـود .أظهرت التجربة أنه عنـد األطوال
الموجيـة القصيـرة ،القريبـة مـن طـول
األشـعة فوق البنفسـجية ،تكـون الطاقة
قريبـة مـن الصفر ،علـى الرغم مـن قول
الفيزيـاء الكالسـيكية أن الطاقـة يجـب
أن تكـون ماالنهاية وليسـت صفـراً .هذه
المُشـكلة والمعروفـة بكارثـة األشـعة
فـوق البنفسـجية ،تـم حلهـا مـن قِبَل
النظريـة الجديـدة (ميكانيكا الكـم) ،الجُزء
المُكـون للفيزياء الحديثـة .الجديرُ
الثاني
ِّ
بالذكـر أن أينشـتاين قد اسـتخدم نظرية
الكـم فـي شـرح التأثيـر الكهروضوئـي،
أيضـاً -اسـتخدم الفيزيائـي الدنماركي«نيلـز بـور» نفـس النظرية في تفسـير
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سـبب اسـتقرار ذرة رذرفـورد والتـرددات
المُنبعثـة مـن غـاز الهيدروجين.
لكن ماذا عن نظرية الكم ومؤسسيها؟
«ماكـس بالنـك» وَضَّحَ كيفيـة توزيع
إشـعاع الجسـم األسـود ،مؤسـس نظرية
الكـم -التي تُعد ثـورة في فهم اإلنسـان
لطبيعـة الـذرة وجُسـيماتها ،-وَضَـع
كتـاب المبـادئ األساسـية لنظريـة الكم.
أضـاف «فيرنـر هايزنبيـرغ»« ،ماكـس
بورن» ،و»باسـكال جوردن» مبـادئ جديدة
فـي ميكانيـكا الكم فـي شـكل مصفوفة،
كمـا سـاهم «فولفغانـغ باولـي» و»بول
ديـراك» و «إرفين شـرودنجر» فـي عملية
تطويـر ميكانيـكا الكـم ،وفي عشـرينات
القـرن الماضـي أسـهم الفيزيائـي الهندي
«سـاتيندرا نـاث بـوز» فـي دراسـة
الفوتونـات وميكانيـكا الكـم .أصبحـت
ميكانيـكا الكـم أداة ال غنـى عنهـا فـي
تفسـير الظواهر المختلفة على المسـتوى
الـذري (الكمومـي) ،كما أن بهـا مُصطلحات
والجمـال -فهمـ ًا
شـديدة التعقيـد
ِ
وشَـرحاً -مثـل :التشـكابُك الكمومـي،
والتمـوج الكمومـي ،فهي بطبيعـة الحال
تفسـر طبيعـة الكـون علـى المسـتوى
ً
بدايـة من الـذرة ،مروراً
الـذري ،ومـا دونه،
بمـدار اإللكتـرونُ ،ثـم مسـتويات الطاقة

التـي تشـبه موجـات توزيـع الشُـحنات،
كمـا أن فيزيـاء المـادة َ
المُكثفـة تصـف
الفيزيـاء الكميـة لعديـد من الـذرات في
الصلـب والسـائل ،ومنهـا أتـت كثيـر من
التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـة مثل:
الليـزر وعلم المعلومـات الكموميـة ،أيض ًا
تصـف الفيزيـاء النووية كيفيـة تصرُف
أنوية الذرات ،وتشـرح اإلشـعاع واالنشطار
واالندمـاج النـووي ،باإلضافـة إلـى فيزياء
الجُسـيمات والتـي تتعمـق لمعرفـة
ماهيـة الجُسـيمات دون الذريـة التـي
يتكون منها كُل شـيء -نموذج قياسـي،-
كمـا ال ننسـى نظريـة الحقـل الكمومـي
التي تسـعى لربـط فيزياء الكـم والنظرية
النسـبية ومنهـا نسـتطيع الحصـول
علـى أدق وصـف للكـون .لألسـف نظرية
الحقـل الكمومـي ال تتضمـن الجاذبيـة؛
بالتالـي اليعلـم الفيزيائيـون كيفية ضم
ميكانيـكا الكـم إلـى النظريـة النسـبية.
الـذي بدوره يـؤدي بنـا إلى فجـوة ضخمة
ُ
حيـث يأمـل الفيزيائيون
مـن الغمـوض.
يومـ ًا ما في سـد هـذه الفجـوة والوصول
إلـى نظرية تشـمل كُل الفيزيـاء -نظرية
كُل شـيء ،أو الثقالـة الكموميـة ،والجديرُ
بالذكـر أن هنـاك مُحاوالت عديـدة للقيام
بهـذا مثـل :نظريـة األوتـار وحلقـة الكم
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الجاذبيـة وغيرهما .إن الثقالـة الكمُومية
ُ
نُالحظـه وال نسـتطيع
ليسـت أول شـيء
فهمُـه ،هنالك أيضـ ًا ألغاز كُبـرى تُدعى
المـادة المُظلمـة ،والطاقـة المُظلمـة
ويُشـكالن حوالـي  %95من الكـونُ .
حيث
أن الفيزيـاء التـي نعرفها تصـف فقط %5
مـن الكـون .أيضا لُغـز اإلنفجـار العظيم،
ومما ال شـك فيـه أن هُناك ألغاز وأشـياء
ُ
نعرفها !من
اُخـرى ال نعـرف حتـى اننـا ال
َثـمّ هذا يـؤدي بنا إلى سـحابة فلسـفية
عظيمـة تحمـل داخـل طيَّاتهـا العديـد
مـن األسـئلة الفلسـفية الوجوديـة التي

تُحفِـز كثيـر مـن الفيزيائييـن مثل :ما
هـي الطبيعـة الجوهريـة للواقـع؟ كيف
يُمكـن للكون أن يكون موجـوداً أصالً؟هل
لدينـا إرادة حُـرة إذا كُنـا محكومين فقط
بقوانيـن الفيزيـاء؟ كيـف لنـا معرفـة
حقيقـة الكـون فـي الواقـع؟ لمـاذا كُل
الفيزيـاء هـي فقط علـى الشـكل الحالي
الـذي تتخذه حاليـاً-؟.بعـض هـذه األسـئلة قـد ال يُمكننـا أن
نجـاوب عنهـا نهائيـاً ،لكن ليـس هناك
سـبب للتخلـي عـن المُحاولـة ،ففـي
النهايـة اليفقـد الفيزيائيـون األمـل.
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اآلن وبعـد رحلتنـا الطويلـة فـي تاريـخ
عـروس العلـوم (الفيزيـاء) ،دعونـا
نتأمل هـذه الصـورة الرائعة التـي تحكي
تاريـخ الفيزيـاء منـذ ظهـور «نيوتـن»،
مـروراً بالنظرية النسـبية «أينشـتاين»،
وميكانيـكا الكـم ،ومـا بعدهُمـا..
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ظاهرة قنوات الرقية والسحر وطرد الجن في
العالم العربي

خرافات

عمر المريواني
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بعـد االنهيـار شـبه التـام للمؤسسـة
التعليميـة والمؤسسـة اإلعالميـة سـواء
كانـت خاصـة أم حكوميـة ،فـإن لإلجهاز
علـى العقـول وسـائل صـارت تنافـس
ضـوء الشـمعة الخافـت الصـادر مـن هنا
وهنـاك مـن مواقـع تنويريـة علميـة
متفرقـة .أمتلكنـا المواقـع وامتلكوا هم
القنـوات الفضائية .تحدثنا فـي الجامعات
واسـتضافوا هم زغلـول النجـار[ ]1ليلقيي
محاضراتـه فـي الجامعـات.
مـع ذلك نعـود للقنـوات الفضائيـة ولنا
عـودة الحقـ ًا إلـى نوعية ضيوف الشـرف
والمحاضريـن الذيـن يؤتـى بهـم كقدوة
ونموذج في الجامعـات العراقية والمصرية
والسـعودية والمغربيـة وغيرهـا.
ليسـت ظاهـرة القنـوات الداعمـة للدجل
والشـعوذة ظاهـرة جديـدة فالعراقيون
على سـبيل المثـال لـم يعرفوا أبـو علي
الشـيباني[ ]2سـوى مـن قناة الديـار وهو
بضيافـة ممثل عراقـي مخضرم – سـامي
قفطـان – كمـا لـم يعـرف العراقيـون
مغامـرات الرجل مـع المخابـرات االمريكية
واالسـرائيلية وتحكمه باألحـداث العالمية
واسـتعراض مهاراتـه فـي معرفة أسـرار
المتصليـن عبـر الهاتـف وغيـر ذلك من
الهـراء الكثيـر سـوى ممـا تعرضـه قناة
الديـار .لكـن لـم تسـتضف قنـاة دبـي
لوحدهـا ذلـك «المعالج» فقد تسـابقت
عليـه ايضـ ًا قنـوات الشـباب،ONTV ،
وغيرهـا مـن القنـوات التـي فتحـت لـه
البـاب ليدخلنـا بـدوره إلـى عوالـم الجن
وتأثيراتهـم الخفيـة علـى العالـم والتـي
تتطلـب قـدرة فـذة مـن دجـال مثلـه
ليكشـفها لنا.
مصطلـح المعالـج الروحانـي قـد يكـون
لـه صيـت مختلـف اآلن بفعـل هـذا
اإلعلام فـي أجيـال ترتفـع فيهـا األمية
وتنخفـض نسـبة المعرفة .تأثيـر التلفاز
كان قـد أثبـت مسـبق ًا علـى أصعـدة
عديدة وبشـكل مباشـر وغير مباشـر عبر
الدراسـات علـى نظـرة األشـخاص للعلـم
مـن جهـة وللخرافـة مـن جهـة أخرى.
دراسـة مثيـرة لالهتمـام عـام 1998
فـي الفاييـت بواليـة إنديانـا االمريكيـة
تناولـت تأثيـر التلفـاز علـى االعتقـاد
باليوفـو وتأثيـرات الكائنـات الفضائيـة
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والتأثيـرات الماورائيـة .حيـث الكثيـر من
الدعايـات والبرامـج التـي تـروج حـول
«ألغـاز بلا حـل» «ومـا وراء الواقـع» أو
« »X-Filesوغيرها ،فض ً
ال عن مسـاهمة
هوليـوود بأفلام كثيـرة مثـل الشـبح
( )1990( )Ghostوأفلام أخـرى كثيـرة
تبعتـه .تناولـت الدراسـة عـرض فيلـم
حـول الصحـون الطائـرة ( )UFOوذلـك
وفـق نمطيـن مـن عـرض المعلومـات:
الرسـائل األحاديـة الوجـه (One sided
 )messagesوهـي التـي تعـرض وجهة
نظـر واحـدة حـول األمـر؛ والرسـائل ذات
الوجهيـن ()Two sided messages
والتـي تعرض الـرأي التشـكيكي المعارض
أيضـاً .وقـد أثبتـت الدراسـة إنخفاضـ ًا
كبيـراً في تصديـق الصحـون الطائرة لدى
المشـاركين لـدى مشـاهدة الرسـائل ذات
الوجهيـن ،فـي حيـن ارتفـع تصديقهم
بالصحون الطائرة عند مشـاهدة الرسـائل
األحاديـة الوجـه[.]3
في دراسـة أخـرى فـي الواليـات المتحدة
عـام  1994مـن أسـتاذين مـن جامعـة
أوكالهومـا حـول تأثيـر مشـاهدة التلفاز
علـى نظـرة األطفـال للعلمـاء وخصوص ًا
مشـاهدة أفلام الكارتـون ،الصـورة
النمطيـة للعالـم فـي أفلام الكارتـون
جعلتـه أقـل قيمة لـدى األطفـال الذين
يشـاهدون أفلام الكارتـون بكثـرة بينما
جعلته فـي مكانـه إيجابية لـدى األطفال
الذيـن ال يشـاهدون أفلام الكارتـون
بكثافـة[.]4
إلـى أي مـدى سـيزداد عـدد المصدقيـن
بترهـات تلبس الجـن ،الرقية الشـرعية،

العلاج الروحانـي ،الطالسـم واألذكار،
العلاج باألعشـاب وغيـر ذلـك مـن
الخرافـات؟ السـيما وهي تظهـر في حلقات
تحاول أن تبرهن أمام المشـاهد باسـتمرار
علـى نجـاح أسـاليبها مـع المتصليـن
وضيوف االسـتوديو الذين يصرعـون أرض ًا
حالمـا يبـدأ الدجـال بالتلاوة ،وغير ذلك
من األسـاليب التـي توحي للمشـاهد بأنها
تجريبيـة الطابع وأنـه الحكـم فيما يجري
أمامـه .رأينـا كيف تؤثـر أفلام الكارتون
لوحدهـا علـى نظـرة األطفـال للعلمـاء،
فكيف سـتؤثر برامـج وقنـوات كهذه على
نظـرة مشـاهديها للعالم؟
كمـا أسـلفنا سـابق ًا فـإن مـن القنـوات
العراقيـة المختصـة بهـذا الشـأن :قنـاة
الديـار الفضائيـة ،التـي علـى الرغـم من
تقديمهـا لبرامـج أخـرى غيـر أن أبـرز
مـا تقدمـه ومـا يعرفـه الناس بهـا هو
البرنامـج الـذي يعـرض الدجاليـن علـى
الشاشـة؛ قنـاة اهلنـه أيضـ ًا تضـاف
للقائمـة وهـي تزيـن برنامـج العلاج
الروحانـي فيهـا ببرامـج دينيـة أيضـ ًا
وتحسـب علـى القنـوات الدينيـة؛ فض ً
ال
عـن قنـاة دمعة العائـدة ألحـد الدجالين
– الشـيخ أحمـد الوائلـي.
أمـا عند مشـاهدة قنـاة النجـاح المصرية
وهـي تعرض مذيعـة غير محجبـة تقابل
معالـج روحاني يدعـى سـيد عطية فقد
يتبـادر إلـى األذهـان أن اسـتضافة أحـد
الدجاليـن صـار يعـدُ مصـدر للدخـل في
بلـدان كمصـر التـي تبلـغ فيهـا نسـبة
األميـة  %29.7بحسـب تصريـح الجهـاز
المركـزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء[]5
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فـرد مـن العلـوم الحقيقية بعدمـا أبدى
المقدم اسـتعداده في البداية السـتضافة
مواضيع مشـابهة بشـكل مسـتمر .كما لم
تكـن التجربة جيـدة في عرض التشـكيك
بموضـوع االبراج فـي حـوار تلفزيوني لم
يـدم أكثـر مـن  10دقائـق وكانـت مقدمة
البرنامـج فيه تعتقـد باالبـراج ولم تكن
تفهـم أن الموضـوع سـيجري بالضـد من
األبراج.
مـا يزيـد عـن الــ  20قنـاة فضائيـة
مخصصـة للتجهيـل بهـذا االتجـاه ..ليس
هنـاك أمـر قاتـم أكثـر مـن هـذا.
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بتصريحهـا عـام  ،2016و  %18علـى أقـل
تقدير فـي العراق بحسـب تصريـح وزارة
التخطيـط عـام  ]6[2015وهـي أعلـى من
نسـبة األميـة فـي بريطانيـا منتصـف
القرن التاسـع عشـر .ال ننسـى ذكـر قناة
األنـوار الدينيـة العراقيـة التـي تعـرض
هـي األخـرى لقـاءات مـع معالجيـن
روحانيين مثـل المدعو ابو رضـا الرماحي،
وقنـاة الحيـاة المصرية كانت هـي األخرى
مسـاهمة فـي الترويـج للمدعو «الشـيخ
اليمانـي» وهـو يسـتعرض مهاراتـه
إلسـتخراج الجـن مـن أحـد األشـخاص.
طبعـ ًا للمتسـائلين حـول كيفيـة إجـراء
هذه الطقـوس .فإن مـن له القـدرة على
اغـراء قنـوات فضائيـة أو فتـح قنـوات
فضائيـة لـن يكـون مـن الصعـب عليه
أن يحصـل علـى مسـاعدين يقومـون
بـأداء األدوار ببراعـة ،بـل وأن يختار منهم
األكثـر براعـة واألكثـر واقعية فـي إظهار
األصـوات والحـركات الغريبـة ليدعـي أن
عفريتـ ًا قـد تلبس بـه .ولن يكـون األمر
ً
مخجلا لهؤالء األشـخاص طالمـا أن بعض
المعالجيـن صـاروا يتدخلـون فـي األمور
الطبيـة وأن األمـر مقبـول ثقافيـاً.
طونـي خليفة علـى قناة الحياة اسـتضاف
شـخص ًا يدعـي ابطـال السـحر والمـس
وتأثيـرات الحسـد وقـام برقيـة طونـي
أثناء البرنامـج وال ندري هل ننظر لبسـمة
طونـي السـاخرة بإيجابيـة أم للمتصلين
المؤيدين للمعالـج «الروحاني» بسـلبية.
لكـن مـن االنطبـاع العـام للحلقـة يبدو
أن التأثيـر اإليجابـي لصالـح الخرافات كان
أكبـر .ولـم تكـن رسـالة ثنائيـة األوجـه
بدرجـة كبيرة.
الموضـة األخـرى فـي القنـوات العربيـة
هـي الدجاليـن الذيـن يحاولـون فضـح
دجاليـن آخريـن في حـرب بينهـم أو ربما
بيـن القنـوات .فهـا هـو سـيد عطيـة
من مصـر يحاضـر لنا عـن خبايا السـحرة
والدجاليـن .وفـي العـراق صـارت الحـرب
البـاردة بيـن أبـو علـي الشـيباني وأحمد
الوائلـي موضـوع السـاعة لفتـرة غيـر
قصيـرة .الرقيـة الشـرعية
أمـا الرقيـة الشـرعية فلهـا قنواتهـا
وشـخوصها ايض ًا والذين يشـتركون بكافة
األالعيـب واألكاذيـب السـابقة لكنهـم
يضيفـون طابعـ ًا أكثـر دينية مـن خالل
اقترابهـم مـن مصطلـح دينـي صريـح
وهـو (الرقية) .هنـاك قناة اسـمها الرقية
الشـرعية مسـتمرة بتلاوة تعويـذات
الرقيـة ألربـع وعشـرين سـاعة دون
توقف وهـي تعتـاش أيض ًا مـن الدعايات
ومـن الرسـائل القصيـرة المتلهفـة وراء

هـذه المـواد .قنـاة أزهـري هـي األخـرى
تعمـل بنفـس الطريقـة مـع عـرض
مسـتمر لتالوة الرقـى .ولم يترك مشـاري
العفاسـي[ ]7هـذه الفرصـة أيضـ ًا ليردد
رقـاه فـي قناتـه الفضائيـة.
قنـاة شـنقيط المنبثقـة مـن موريتانيا
(نسـبة األميـة  ]8[)%40توفـر أيضـ ًا مواد
مشـابهة كالرقيـة الشـرعية ومعالجـة
السـحر والحسـد وطـرد الشـياطين وهي
تقـدم موادها بالدرجة األسـاس لشـعب
يحتـاج لتعلـم القـراءة والكتابـة قبل أي
شـئ آخر.
مسـميات أخـرى مثـل :قنـاة الموعظـة
الفضائيـة؛ قنـاة الصحـة والجمـال (وال
يغركـم االسـم فالقناة تضيف ألنشـطتها
ترويجـ ًا لطب األعشـاب فض ً
ال عن تفسـير
األحلام وبرامـج للطب البديـل والمنتجات
غيـر المثبتـة المفعـول)؛ قنـاة الجميلة
الفضائيـة (تنميـة ذاتية ورقية شـرعية
ومواعـظ)؛ قنـاة السـلطان الفضائية التي
ترفـق تلاوة الرقية الشـرعية بتسـويق
منتجـات السـعادة الزوجيـة ،فلا تفوت
طريقـ ًا للربـح؛ قنـاة آيـات؛ قنـاة وصال؛
قناة النـاس؛ قناة اقـرأ؛ قنـاة الصريدي؛..
وغيرهـا مـن القنـوات التـي يطـول
تعد ا د ها .
صورة قاتمة للمستقبل
كل تلـك الصناعـة الضخمـة و المتناميـة
مـع حريـة أكبـر فـي افتتـاح القنـوات
وانخفـاض أكبـر في أي شـكل من أشـكال
الرقابـة عليهـا فيمـا تقابـل الرقابـة
برامجًـا ومواد أخـرى بعين صارمـة ،وفي
الوقـت الـذي تتزايـد فيـه نسـب األمية
أكثـر مـن أي وقت آخر .شـاهدنا فـي أكثر
مـن حلقة كيـف يؤتى برجل ديـن منفتح
وهـو يحـاول أن يناقـش الطـرف اآلخـر
ليقنعـه بعـدم ثبـوت األمـر فـي الدين
اإلسلامي لكن النصـر حليف مؤيـدي الجن
والرقيـة والسـحر دومـاً ،حتى وصـل األمر
لمناقشـة أحد المشـايخ لحكـم رش الملح
لطـرد الجـن ،فالقضيـة بالنسـبة لهؤالء
ال تتمحـور حـول رفـض الجـن أو تأثيـر
السـحر أو الحسـد من األسـاس بل بكيفية
تفاعـل تلك األمـور معنا وكيفيـة عالجنا
لهـا .فـي حيـن ال يجـرؤ مقـدم برامج أن
يقـدم أحـد المشـككين بالضد مـن هؤالء
فيتعرض ربمـا مجمل البرنامـج لإلغالق.
فـي صعيـد متصـل نذكـر أن إحـدى
القنـوات اإلذاعيـة العراقيـة اسـتضافت
أحـد أعضـاء العلـوم الحقيقية ليشـكك
بأحـد أبرز موضوعـات الخرافات الشـائعة
وهو تفسـير األحلام .كان المذيع يشـعر
باالحـراج وانتهى األمر بعدم اسـتضافة أي
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تمهيد
كنا منذ البدء متجولين .عرفنا موقع كل
شجرة في مدى مائة ميل .وكنا هناك،
حين كانت تنضج الفاكهة أو الجوز .تتبعنا
قطعان الحيوانات أثناء هجرتها السنوية.
واستمتعنا بلحمها الطازج .وبأسلوب التسلل
خلسة ،واستخدام سبل الخداع ،والهجوم من
المكامن ،واالنقضاض ،كان عدد قليل منا
يحقق ،بتعاونه المشترك ،ما كان الكثيرون
ال يقدرون على إنجازه.
وفي فترات الجفاف الطويلة ،أو عند سريان
نفحة برد متقلبة في هواء صيف ،كانت
جماعتنا تبدأ باالنتقال  -وأحيان ًا إلى أرض
مجهولة .كنا نبحث عن مكان أفضل .وعندما
يتعذر علينا التآلف مع باقي أفراد جماعتنا
الصغيرة الهائمة ،كنا نتركها بحث ًا عن
جماعة أخرى ،أكثر وداً وصداقة ،في بقعة
أخرى ،استطعنا دائم ًا أن نبدأ من جديد.
ومنذ أن وُجد نوعنا ،كنا ،في  %99.99من
الوقت صيادين هائمين بحث ًا عن الطعام،
متجولين بين مروج السافانا واالستبس.
وفي ظني أن اإلغراء صيغ بدقة خالل
اإلنتخاب الطبيعي ،كعنصر جوهري في
بقائنا ،فاألصياف الطويلة ،و الشتاءات
المعتدلة ،والحصاد الغني ،والصيد الوفير،
ال يدوم أي منها لألبد .إن التنبؤ بالمستقبل
يفوق قدراتنا .ولألحداث الكارثية أسلوبها
في التسلل إلينا خفية وإصابتنا في غفلة
منا .إن حياتك أو حياة جماعتك أو حتى حياة
نوعك قد تكون مدينة لزمرة محدودة العدد
مفعمة بالقلق -يحركها توق شديد ،يصعب
علينا تبيانه أو إدراكه نحو األراضي غير
المكتشفة والعوالم الجديدة (المقدمة أعاله
من كتاب نقطة صغيرة زرقاء لكارل ساغان).

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

إن الهومو هابيليس يعد أحد أقدم
األنواع التي عُثر عليها مما ينتمي للجنس
«هومو» ،حيث وجد هذا النوع باكراً منذ
( )2.4 – 1.44مليون سنة .وقد عثرت على
أولى حفريات هذا النوع عام  1961بواسطة
لويز و ماري ليكي (Louis & Mary
 )Leakyبأولدوفاي ( )olduvaiبشمال
تنزانيا .وقد عثر معها – الحفرية – على
أدوات بدائية حجرية ،أُطلق عليها أدوات
أولدوان ( ،)oldowan toolsوبالتالي فقد
ظن العلماء في أول األمر أن الهابيليس هم
أول من قاموا بصناعة األدوات الحجرية ،ومن
هنا جاءت التسمية والتي تعني اإلنسان
الماهر .يعتقد أن أحد األسباب التي دفعت
إلى ظهور الجنس الهومو ،أنه من حوالي 2.5
مليون سنة ،خضعت أفريقيا لتغير مناخي
الظهور  :عاشوا بجنوب وشرق أفريقيا
حيث وجدت حفريات لهذا النوع بتنزانيا،
إثيوبيا ،كينيا ،وجنوب أفريقيا.
الحجم :متوسط الفرد  32كجم
العمر :المتوسط  40 – 30عام الشكل
امتلك هومو هابيليس مخ ًا أكبر ،حيث
يقدر متوسط سعة الجمجمة  680سم،3
ووجه وأسنان أصغر عن األسترالوبيثكس.
وقد امتلك أيض ًا جبهة (جبين) عمودية
أكثر ،وعظام فك أصغر ولديه بروز اقل
عن أسالفه .ومما الشك فيه أنه سار على
قدمين ،مع إبهام القدم موازي ًا لباقي
األصابع ،غير مفصول عنها ،مثلما في
الغوريال .ولكنه احتفظ ببعض مظاهر
القردة ،مثل األذرع الطويلة ،وفك بارز إلى
حد ما.

عنيف ،أدى بدوره إلى تغيير البيئة من
مغلقة ،رطبة ،ومطيرة إلى بيئة مفتوحة
وقاحلة .وبالتالي فقد حدث تغير جذري
بموارد الطعام المتاحة ،مما دفع بالجنس
هومو وبارانثروبس بالظهور .ومن المثير
للدهشة ،أننا نالحظ بالفعل تطور منطقة
بروكا ( )Broca›s areaعند الهابيليس ،مما
يجعلنا نعتقد ،أنه قد استخدم لغة ما للتواصل
والتعبير .وألن هذا النوع يمتلك مخ ًا أكبر،
وأسنان ًا أصغر من األسترالوبيثكس ،فإن بعض
العلماء يعتبرونه أول صانع لألدوات الحجرية
البدائية .حيث تميزت هذه األدوات بالبساطة،
وامتلكت حواف حادة وقاطعة ،وبالتالي فإنها
يمكن أن تستخدم ألغراض عديدة .إال أنه نظرا
ألن هناك أنواع ًا أخرى عاصرته مثل البارانثروبس
بويزي ( ،)P. boiseiهومو رودولفنسيس (H.
 ،)rudolfensisوأيض ًا الهومو اريكتوس (H.
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هومو عام .1986
الظهور :عاش هذا النوع من ()2.4 – 1.7
مليون سنة ،مما يجعله معاصراً لألفراد األولى
من الهومو هابيليس .تم اكتشاف حفرياته
بمنطقة بحيرة توركانا (بحيرة رودولف سابقاً)
 ،بكينيا عام  ،1972بواسطة برنارد نجينيو
(.)Bernard Ngeneo
حياة حافلة
في الواقع منذ اكتشاف حفرية رودولفنسيس،
والعلماء على خالف ما إن كانت من الهومو
هابيليس ،أم أنه نوع آخر مستقل .حيث كما
قلنا سابقاً ،فقد اعتبر في البداية ،أنه أحد أفراد
الهومو هابيليس .ولكن نظراً للفروقات الكبيرة
بين جمجمة الهابيليس ورودولفنسيس ،فقد
تم اعتباره نوع ًا مستقال من الجنس هومو.
ولقد رجح بعض الباحثين نظراً لتشابهه مع
الحفرية المكتشفة حديث ًا عام  ،1999بواسطة
ميف ليكي ( ،)Meave Leakyوالتي سميت
إنسان كينيا (كينيانثروبوس بالتيوبس -
 ،)kenyanthropus platyopsأن يتم
تصنيفه تحت هذا الجنس .وفي أغسطس
عام  ،2012أعلن فريق تقوده ميف ليكي عن
اكتشاف ثالث حفريات إضافية بشمال كينيا،
تعود للهومو رودولوفنسيس عبارة عن ،عظام
فك تحتوي على أسنان ،ووجه .يعود عمرها
إلى  2مليون سنة مضت .وبالتالي ،طبق ًا لهذه
الحفريات الجديدة ،فإن ميف ليكي تؤكد وجود
نوعين مبكرين من جنس هومو ،قد عاصرا
بعضهما ،وهما الهومو هابيليس ،والهومو
رودولفنسيس ،إضافة إلى الهومو اريكتوس
في أوائل العصر الجليدي ()Pleistocene
بشرق أفريقيا .ومع ذلك ،فليس جميع
العلماء مقتنعين بذلك .في عام  ،2007قام
عالم األنثروبولوجي بجامعة نيويورك تيموثي
بروماج ( ،)Timothy Bromageوفريقه
بإعادة ترميم جمجمة الهومو رودولفنسيس.
فقدت بدت الجمجمة بعد الترميم وكان لها فك
بارز ،وسعة جمجمة أقل ،مماثلة للهابيليس.
وهناك تفسير آخر ،يرجح أن الحفرية كي إن
إم – إي آر )1813 KNM-ER( 1813كانت أنثى،

مقارنة بين جمجمتي الهابيليس والرودولفنسيس .األولي
هومو رودولفنسيس ( ،)1470بينما الثانية هابيليس (.)1813

بينما كي إن إم – إي آر )1470 KNM-ER( 1470
كان ذكراً ،ويرجع هذا الزدواج جنسي كبير[]1
( )sexual dimorphismبين أفراد الهومو
هابيليس .الحفرية المكتشفة لهذا النوع كي إن
إم – إي آر  )1470 KNM-ER(:1470تعود هذه
الجمجمة  1.7مليون سنة مضت.

المصادر:
االزدواج الجنسي :الحالة التي يُظهر فيها
الجنسان (ذكر وأنثى) من نفس النوع،
اختالفات واضحة ومميزة ،بغض النظر عن
االختالف في األعضاء الجنسية .ومثال على
ذلك االختالف في الحجم ،واللون ،وقد يمتد
.لالختالفات السلوكية
كارل ساغان« ،كوكب األرض :نقطة زرقاء
باهتة» ،ترجمة شهرت العالم ،المجلس
.الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت
Mccarthy, E., Homo habilis. April 15, 2016
Mccarthy, E., Homo rudolfensis. April 15, 2016
Dorey, F., Homo habilis, Australian Museum,
October 30, 2015
Dorey, F., Homo rudolfensis, Australian
Museum, December 3, 2009
Institute of Human Origins, Arizona
University, Homo rudolfensis, Becoming
Human, April 15, 2017
Institute of Human Origins, Arizona
University, Homo habilis, Becoming Human,
April 15, 2017
Smithsonian›s National Museum of Natural
History, Homo rudolfensis, Human Origins,
March 01, 2010
Smithsonian›s National Museum of Natural
History, Homo habilis, Human Origins, March
01, 2010
Homo rudolfensis, Hominidés , April 15, 2017
Homo habilis, Hominidés , April 15, 2017
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 ،ً )erectusفإنه يصعب على العلماء تحديد
من هو المصنع الحقيقي لتلك األدوات .عالوة
على ذلك ،فكما أشرنا في المقال السابق ،أنه
عثر مع حفريات تعود إلى األسترالوبيثكس
أفارنسيس ،عظام تحمل عالمات قطع بالحجر،
كما أن هناك حفريات تعود إلى األسترالوبيثكس
جارهي ،وجدت بجانبها أدوات حجرية هي األخرى.
عالقته باألنواع األخرى
لقد اعتبر العلماء في البداية بأن الهومو
هابيليس ،هو سلف مباشر لإلنسان الحديث،
ولكن االكتشافات الحفرية في منتصف
الثمانينات ،أشارت إلى امتالكه أطراف قريبة
الشبه من القردة .مما أدى إلى إعادة تقييم
عالقته التطورية باإلنسان بالحديث ،حيث ال
يعتبره العديد من العلماء اآلن ،أحد األسالف
المباشرة لإلنسان .ولكن مع اكتشاف الهومو
جورجيكس ( ،)H. georgicusبجمهورية
جورجيا في عام  ،2001حيث يظهر أنه تمتع
بمالمح تجعله الحلقة االنتقالية بين
الهابيليس والهومو إرغاستر()H. ergaster
والذي يعتقد أن تطور أو امتلك سلف مشترك
مع الهومو اريكتوس (اإلنسان المنتصب) .وأيض ًا
ال يمكن أن يكون الهومو هابيليس سلف الهومو
اريكتوس ،حيث تظهر االكتشافات الحديثة أنهم
تواجدوا في نفس الحقبة الزمنية لحوالي  500ألف
سنة.
الطعام :عاش الهومو هابيليس في بيئة
عشبية ،ومناخ أكثر بروداً وجفافاً ،مما دفعه
إلى استراتيجيات جديدة للحصول على الطعام،
تتضمن استخدام األدوات ،وجمع بقايا الطعام
من المفترسات .ويشير التحليل الكيميائي أنه
هذا النوع كان نباتي ًا في المقام األول ،ولكن
احتوى غذاؤه على لحم.
الحفريات المهمة المكتشفة لهذا النوع
تويجي ( :24 Twiggy)، OHتعود هذه
الجمجمة إلى  1.8مليون سنة ،تم اكتشافها
عام  ،1968بأولدفاي بتنزانيا على يد بيتر
نزوب ( .)Peter Nzubeسيندي (Cindy)،
 :13 OHفك سفلي يعود إلى  1.7مليون سنة،
تم اكتشافه أيض ًا بأولدفاي بتنزانيا .جونيز
تشايلد ( :7 Jonny's child)، OHهيكل
جزئي يعود إلى  1.8مليون سنة ،تم اكتشافه
عام  ،1960بأولدفاي بتنزانيا ،بواسطة جوناثان
ليكي ( .)Jonathan Leakyكي إن إم – إي آر
)1813 KNM-ER(1813
هومو رودولفنسيس ()Homo rudolfensis
الحفرية الوحيدة المم ِيزة لهذا النوع ،تم
اكتشافها بحوض بحيرة توركانا (Turkana
 )lakeفي كينيا .حيث يتميز هذا النوع عن
الهابيليس بامتالكه جمجمة أكبر حجماً ،تصل
سعتها  775سم .3ولذا فقد اعتبره العلماء من
الهومو هابيليس في بداية األمر .ولكن نظراً
المتالكه وجهٍ أطول ،وأسنان وضروس أكبر،
عالوة على كبر حجم جمجمته ،دفع بعض
العلماء إلى التساؤل ،هل يصنف هذا النوع على
أنه من األسترالوبيثكس ،بالرغم من امتالكه
مخ أكبر! ولقد تم تصنيفه كنوع جديد للجنس
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 )com/a/mTq6oوأن هــذه معجــزة
ألن القــرآن تنبــأ بهــذا العــدد النهائــي
( 11كوكــب) فــي حلــم النبــي يوســف
عندمــا رأى  11كوكبــا فــي منامــه .منــذ
ذلــك الحيــن وحتــى اآلن اكتشــاف 19
كوكــب علــى األقــل فــي المجموعــة
الشمســية كلهــا كرويــة تــدور حــول
نفســها وحــول الشــمس[ ]2وعشــرات
األجســام األخــرى فــي طــور التصنيــف
إلــى كواكــب حســب تعريفكــم[ ]3ومئات
الكواكــب فــي المجموعــات األخــرى .هــل
تســحبون وتعتــذرون عــن ادعائكــم؟
أم أنكــم تصــرون علــى ادعــاء أن اهلل
أخطــأ فــي العــدد حســب ادعائكــم؟
هــل اتضــح لكــم يــا اســتاذنا أن العلــم
متغيــر ويتقــدم مــع مــرور الوقــت وان
ادخــال النــص الدينــي فــي معمعــة

ومشــاهديكم انكــم ال تختلقــون
األحاديــث؟ هــل ممكــن تقديــم اعتــذار
عــن األمــر أمــام طلبــة كليــة الشــريعة
بفــاس علــى األقــل؟
الحجــر األســود والضابــط اإلنجليــزي
الــذي قــام بتحليلــه
ادعيتــم فــي المقالــة رقــم  67مــن
موقعكــم[ ]6أن ضابطــا بريطانيــا اســمه
ريتشــارد فرانســيس بورتون (Richard
 )Francis Burtonقــام بســرقة الحجــر
األســود مــن مكــة وتهريبــه إلــى
بريطانيــا حيــث تــم تحليــل الحجــر
وأنــه تبيــن لــه (حســب قولكــم) إن
الحجــر األســود «مــن أحجــار الســماء ولــه
تركيــب خــاص مختلــف عــن مــا ســواه»
وأن الضابــط عندمــا توصــل لهــذا أســلم
وكتــب قصــة رحلتــه فــي كتــاب .عنــد
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االعجــاز العلمــي هــي مدرســة مخالفــة
للعقــل تقــوم علــى مجموعــة مــن
التلفيقــات التــي ال يمكــن إلنســان
عاقــل (المســلم قبــل غيــره) أن
يقبلهــا ،وهــي غالبــا مــا تســيء
للديانــة اإلســامية وال تصمــد أمــام
أبســط مبــادئ الفكــر النقــدي
والمنهــج العلمــي .يشــمل هــذا
المقــال مجموعــة مــن االدعــاءات التــي
يوجــه بهــا صاحــب المقــال نجيــب
المختــاري مجموعــة مــن اإلشــكاليات
والمغالطــات الــى زغلــول النجــار إثــر
زيارتــه لجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا
فــي مدينــة فــاس فــي المغــرب ،وقــد
وجهــت العديــد مــن هــذه األســئلة
واإلشــكاليات لزغلــول النجــار أثنــاء
ندوتــه ممــا وضعــه فــي حــرج شــديد
أمــام جمهــوره بخــاف مــا كان يواجهــه
فــي جامعــات أخــرى:
اإلعجاز في أحد عشر كوكب ًا
قلتــم فــي المقالــة رقــم  439مــن
موقعكــم[ ]1فــي ســنة  2004أن تعريــف
الكوكــب هــو «كل جســم كــروي مــن
أجــرام الســماء يــدور حــول ذاتــه
ويجــري فــي مــدار محــدد لــه حــول
الشــمس» وأن عــدد كواكــب المجموعــة
الشمســية هــو  11وقلتــم أنــه ال
يمكــن إيجــاد كواكــب أبعــد مــن ذلــك
ألنهــا «ســتفلت مــن مجــال جاذبيــة
الشــمس» (حســب ادعائكــم المرفــق
فــي الرابــطhttp://imgur. :
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مجــال علمــي متغير ومتقــدم باســتمرار
ســيؤدي إلــى مثــل هــذه اإلســاءات إلــى
الديــن؟
أحاديث مختلقة
قلتــم فــي أحــد أشــرطتكم أن الرســول
قــال أن الشــمس «تغــرب عــن قــوم
وتطلــع علــى قــوم ،وتغــرب عــن قــوم
وتطلــع ،فقــوم يقولــون غربــت ،وقــوم
يقولــون طلعــت»[ ]4وقلتــم أن هــذا
دليـ ٌ
ـل علــى كرويــة األرض فــي الحديــث.
مــع االســف قلبــت كتــب الحديــث
رأســا علــى عقــب ومحــركات البحــث
كلهــا وفعــل مهتمــون ومختصــون
بالحديــث[ ]5نفــس األمــر ولــم يجــد
أحــد أثــرا لهــذا الحديــث ســوى فــي
شــريطكم .هــل عندكــم درايــة بمــدى
جســامة صياغــة أحاديــث جديــدة لــم
تــرد عــن الرســول؟ ممكــن مراجعــة
جميــع النصــوص الدينيــة األخــرى
التــي رويتــم بغــرض طمأنــة قرّائكــم

البحــث عــن هــذا الضابــط تبيــن أنــه
موجــود فعــا[ ]7ولكــن عنــد االطــاع
علــى كتابــه[ ]8تبيــن أن الضابــط
لــم يســلم ،ولــم يســرق الحجــر بــل
قــال أنــه أثنــاء رحلتــه االستكشــافية
لمنطقــة الحجــاز مــر علــى الكعبــة
ولمــس الحجــر األســود وقــال انــه بــدا
لــه أنــه حجــر نيزكــي وقــال بالحــرف
فــي كتابــه« :لــن أتعــرض هنــا
لألصــل الخرافــى للحجــر األســود ،بعــض
االعتقــادات بخصــوص هــذا الحجــر حقــا
منافيــة للعقــل ( .»)absurdاالســتاذ
الفاضــل زغلــول هــل مــن الممكــن لكم
مــن اآلن فصاعــدا أن تقومــوا بإيــراد
مراجــع حقيقيــة للقصــص الخارقــة
التــي تــروون ،بحيــث أنــه عندمــا
نفتــح المرجــع نجــد كالمــا مطابقــا ال
مناقضــا للقصــص التــي تــروون علــى
التلفــزة وفــي محاضراتكــم؟ خاصــة
أنــه صــار ســهال فــي عصــر اإلنترنــت
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القطــن مثــا يحجــب فقــط  %15مــن
األشــعة فــوق البنفســجية[ ]12يعنــي
مثــا حجــاب مــن القطــن ســيمرر %85
مــن األشــعة فــوق البنفســجية واذا
افترضنــا منطقكــم اســتاذي الكريــم
فــكان علــى القــرآن إذا أن يفــرض
علــى النســاء والرجــال ارتــداء قبعــات
حديديــة لتمنــع وصــول األشــعة فــوق
البنفســجية .طبعــا الحكمــة القرآنيــة
وراء الحجــاب موجــودة فنــص اآليــة
نفســها وهــو «ذلــك أدنــى أن يعرفــن
فــا يؤذيــن» أي أن الغــرض حســب
القــرآن نفســه هــو تمييــز نســاء
المدينــة االحــرار مــن العبيــد .هــل
ممكــن التراجــع عــن هــذا االدعــاء
واالكتفــاء بالحكمــة التــي يقولهــا
القــرآن نفســه بــدل تقويلــه أمــرا
مخالفــا لقوانيــن الفيزيــاء؟
إعجاز تباطؤ األرض
ادعيتــم[ ]13أن هنــاك معجــزة فــي
إخبــار القــرآن بتباطــؤ دوران األرض
فيزيائيــا بفعــل المــد والجــزر حتــى
تتوقــف وأن ذلــك هــو يــوم القيامــة
(صعــود الشــمس مــن مغربها).كيــف
ّ
توفقــون أخــي الكريــم زغلــول بيــن

تعقيبي:
ـ ال أخــي الفاضــل زغلــول الكواكــب
لــم تتوقــف عنــد بلوتــو أو «الكوكــب
الحــادي عشــر» .بــل تــم اكتشــاف
األجســام التاليــة الشــبيهة ببلوتــو
وســيدنا (الــذي قلتــم أنــه الكوكــب
الحــادي عشــر النهائــي) وكلهــا كرويــة
وتــدور حــول الشــمس (وتخضــع
لتعريفكــم للكوكــب فــي مقالكــم والــذي
أكدتــم عليــه اليــوم):
 Ceres HaumeaMakemake Eris Orcus MS4 2002 Salacia Quaoar OR10 2007Sedna-

تتضمــن المصــادر الئحــة بالمصــادر
التــي تذكــر تلــك األجســام جميع ـاً[.]15
فــي النهايــة ،أال تــرون اخــي الفاضــل
زغلــول أن مجمــل اعمالكــم هــي إســاءات
للديانــة اإلســامية وللمســلمين وتصــور
عقــل اإلنســان العربــي والمســلم أنــه

عقــل ســاذج يســتهلك أي شــيء دون
تمحيــص ودون طلــب للمراجــع ودون
نقــد مــا أن يتــم تقديــم هــذا الشــيء
لــه تحــت إطــار دينــي؟
نشــر هــذا المقــال فــي صفحــة
الفيســبوك لنجيــب المختــاري ضمــن
منشــور أول وآخــر متبــوع بإجابــة زغلول
النجــار .ويُنشــر المقــال فــي العلــوم
الحقيقيــة اســتناداً إلــى موافقــة
صاحبــه نجيــب المختــاري المختــص
بتبســيط العلــوم إلــى اللهجــة الدارجــة.
املصادر
[ ]1زغلول النجار« ،إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
َكوْ َكب ًا وَالشَّمْسَ وَال َ
ْقمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجدِينَ» ،elnaggarzr.com ،تمت
ِ
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[2] Wikipedia, “List of solar system
objects by size”, viewed at 17th April
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علوم زائفة

التحقــق مــن المراجــع خالفــا لحقبــة
الســبعينات والثمانينــات.
الكعبة مركز األرض
ادعيتــم فــي حلقــة كاملــة علــى
الجزيــرة[ ]9أن مكــة المكرمــة موجــودة
فــي مركــز اليابســة بينمــا فــي العلــم
الحديــث االرض شــكلها كــروي وبالتالــي
جميــع نقــط يابســة األرض هــي مراكــز
لليابســة،وهذا يعنــي أنــه ليســت
الكعبــة وحدهــا مركــزًا لليابســة ولكــن
كذلــك الفاتيــكان ومدينــة بومبــاي
فــي الهنــد وبيتكــم الكريــم فــي االردن
وهــذه الجامعــة التــي تحاضــرون فيهــا.
كلهــا مراكــز لليابســة بفعــل كرويــة
األرض[.]10
أشــعة الشــمس منحــازة ضــد النســاء
ولذلــك شــرع الحجــاب
ادعيتــم[ ]11أن هنــاك «دراســات» (دون
ذكــر أي مرجــع) «أثبتــت» أن األشــعة
فــوق البنفســجية الضــارة تؤثــر فــي
النســاء أكثــر مــن الرجــال ولهــذا فــرض
اهلل الحجــاب كــي يحمــي النســاء مــن
األشــعة فــوق البنفســجية .مــع االســف
ال يمكــن وجــود دراســة علميــة فــي
هــذا المنحــى ألن هــذا مخالــف لمــا
نعلمــه عــن أشــعة الشــمس.

هــذا االدعــاء وبيــن كــون أن تباطــؤ
األرض بفعــل المــد والجــزر ســيأخذ 1900
مليــار ســنة قبــل توقــف االرض[.]14
بينمــا فــي نفــس النمــوذج الــذي
اعتمدتــم ،بعــد فقــط  5مليــارات ســنة
مــن اآلن ســتكون الشــمس قــد ابتلعــت
األرض وأحرقتهــا بفعل توســع الشــمس
إلــى عمــاق أحمــر؟ يعنــي أن األرض
ســتبتلع مــن الشــمس وســتختفي قبــل
توقفهــا بمئــات المالييــر مــن الســنين.
كيــف توفقــون كذلــك بيــن وصــف
النصــوص الدينيــة للســاعة علــى انهــا
قريبــة وأنهــا ســتأتي «بغتــة» وليــس
بعــد تباطــؤ طولــه  1900مليــار ســنة
حســب ادعائكــم أخــي الكريــم؟
جــواب األســتاذ زغلــول النجــار حــول
عــدد الكواكــب:
ـ «ال هــذا كالم غيــر صحيــح .ليــس
هنــاك  19كوكــب بــل هنــاك  11كوكــب
وهــي عطــارد والزهــرة والمريــخ واألرض
والمشــتري وزحــل ونبتــون وأورانــوس
وبلوتــو وكوكــب آخــر تــم اكتشــافه
منــذ اربــع او خمــس ســنوات» ـ نــص
الجــواب غيــر مضبــوط بالحــرف فــي
انتظــار توفــر تســجيل للمحاضــرة.
ســأقوم بتعديــل المنشــور إلدراج النــص
بالحــرف للجــواب.
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أوضح العلماء في الثامن من آذار  2017في
مقال تتضمنه مجلة نيورون ()Neuron
أن تجارب ًا لتحسين مهارات االستذكار تتعلق
بترميم النشاط الدماغي قد أعطت سلوك ًا
مشابه لألشخاص ذوي الذاكرة القوية جداً
الفائزين في مسابقات «بطولة العالم
للذاكرة» .وضح كريغ ستارك (Craig
 – )Starkعالم األعصاب من جامعة
كاليفورنيا  -أن النتائج كانت ملحوظة
ألنها بينت كم أن العقل البشري قابل
للتأقلم بشكل مذهل ،حيث قال« :الدماغ
يشبه البالستيك  ،إذ يمكن أن يتغير خالل
االستخدام» .ليس من الواضح بعد كم من
الوقت تستمر التغيرات على الدماغ حديث
التدريب و لكن الذاكرة تبقى مستمرة حتى
أربعة أشهر.
في اختبار مبدئي ،تم عرض  72كلمة على
مجموعتين إحداهما مؤلفة من  17خبير في
التذكر من الذين حققوا مرتبة عالية في
المسابقات العالمية و األخرى من األشخاص
العاديين ،حيث استطاع الخبراء تذكر معدل
 70.8كلمة بينما لم تتمكن المجموعة
األخرى من تذكر سوى  39.9كلمة .حصل
بعض المبتدئين في اختبارات الحقة على
مستويات مختلفة من المساعدة حيث تم
تقسيم  51مبتدئ إلى ثالثة مجموعات و
قضى ثلث هؤالء األشخاص ستة أسابيع
في تعلم طريقة لوكي ( )Lociللتذكر و التي
كان يستخدمها األمراء الرومان و اليونانيون.
عند استخدام هذه التقنية ،على الشخص
أن يتخيل مشهد معين؛ على سبيل المثال
قصر أو طريق مألوف ،وأن يمأله بأشياء
سهلة التذكر ،و بذلك يمكن تخزين معلومات
جديدة في هذا المكان بطريقة تمكنك من
«رؤية» عدد كبير من العناصر المراد تذكرها.
قضى مشتركون آخرون ستة أسابيع من
التدريب لتحسين الذاكرة قصيرة األمد حيث
طلب منهم أن يتابعوا رؤية سلسلة من
الصور مع سماع أرقام بشكل متزامن .أما
بقية المشتركين فلم يخضعوا ألي تدريب.
كان أداء األشخاص الخاضعين لتدريب لوكي
جيدا بقدر أداء الخبراء ،و لكن لم يبد البقية
أي تحسن .لقد علم مارتن دريسلر (Martin
– )Dreslerعالم أعصاب من مركز رادباوند
الطبي ()Radbound Medical Center
في هولندا -أن طريقة لوكي ستعطي
نتائج إيجابية و لم يكن متفاجئ ًا برؤية
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

التحسن في الذاكرة .كانت أكثر التغيرات
المثيرة لالهتمام بنظره قد حدثت في دماغ
األشخاص المتدربين.
خضع المبتدئون قبل و بعد التدريب
لفحوص أوضحت مناطق معينة في الدماغ
تكون ناشطة في نفس الوقت ،و ذلك داللة
بأن هذه المناطق تعمل سوية بشكل وثيق.

مهارات التذكر عند المجموعات األخرى من
المشتركين.
لقد انتقدت استراتيجيات التذكر بوصفها
خدع مثيرة لالهتمام و لكن غير مفيدة
في الحياة الواقعية .و لكن كان لدريسلر
رأي مغاير حيث قال أن أحد الخبراء في
عملية التذكر وهو بوريس كونراد (Boris

فحص مارتن دريسلر و زمالئه ()2485
مشبك في الدماغ من المشابك الضرورية
لعملية الذاكرة و التفكير البصري و الفراغي.
تبين أن التدريب بطريقة لوكي يقوم بإعادة
تكوين هذه المشابك جاع ً
ال البعض منها
أقوى واآلخر أضعف .يقول دريسلر أن الغاية
النهائية من هذا التدريب هي جعل األدمغة
تبدو كتلك لدى الخبراء في عملية التذكر حول
العالم .بينت النتائج أن التغيرات واسعة
المدى في الدماغ -المغايرة للتغيرات في
مناطق معينة -هي التي تحفز زيادة القدرة
على التذكر .استمرت مهارات التذكر بشكل
واضح لمدة أربعة أشهر ما بعد التدريب و
خصوص ًا عند أولئك الذين وصلوا لمرحلة
من السلوك الدماغي مشابه لسلوك الخبراء
في عملية التذكر .لم يقم الباحثون بفحص
المشتركين بعد األشهر األربعة لذلك من
غير المعروف إن كانت المشابك تعود
لحالتها السابقة بعد هذه المدة أم ال .لم
يالحظ تغيرات دماغية كهذه و ال تطور في

 )Konradوأحد المشاركين في الدراسة من
مركز رودباوند -قد اتبع طريقة لوكي التي
ساعدته في الحصول على درجات أفضل في
الفيزياء و غيرها من الدراسات المعقدة.
من الممكن أال تقوم تدريبات تحسين الذاكرة
كغيرها من التمارين المعرفية -بتطويرمجال أوسع من مهارات التفكير .ال تتمكن
هذه الدراسة من اإلجابة على أسئلة أوسع
عما إن كان للتمارين الدماغية فوائد عامة
أكثر أم ال.

المصدر:
Sam Wong, «How to train
your brain to be like a memory
champion’s», 8 March 2017
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اسبانية ومقابلها باإلنجليزية .وفى كل
مرة كان النظام يستخدم طبقات عدة من
الشبكات العصبية لتحليل موجات المقاطع
والربط بينها وبين كلمات اللغة اإلنجليزية.
وليفعل هذا استخدم ايضُا إمكانية تعلم
اآللة  -وهي من فروع الذكاء االصطناعي
التي تهتم بتطوير خوارزميات تسمح لآلالت
بامتالك خاصية التعلم  -ليتعلم اي ًا من
المقاطع الصوتية يمكن أن تطابق نصوص
إنجليزية بعينها.
وبعد فترة التعلم تلك أنتج نظام جوجل
ترجمة إنجليزية أفضل من الترجمة التي
تتم بالطريقة التقليدية حيث تم تقييم
التجربتين بإستخدام مجموع بليو وهو
أشهر طريقة تستخدم لتقييم الترجمة
اآللية -ويكون التقييم على حسب درجة
قربها من حديث محترفي اللغة من البشر.
يقول ديمتري باهداناو من جامعة
مونتريال ،كندا «إنه يتعلم إيجاد أنماط من
التطابق بين أشكال الموجات فى مقاطع
اللغة األصلية والنصوص المكتوبة».
يمكن أن يكون هذا النظام مفيداً بشكل
خاص فى ترجمة اللغات التي يتحدث بها
القليل من الناس .على سبيل المثال،
يمكن أن تستخدم فرق اإلغاثة الدولية
نظام الترجمة السريع هذا فى التواصل مع
األشخاص الذين تحاول مساعدتهم .فعندما
ضرب زلزال هايتي  -إحدى بلدان البحر
الكاريبي  -عام  2010لم يكن هناك برامج
ترجمة متاحة للكريولية الهايتية (لغة
هجينة مبنية على الفرنسية يتحدث بها

من  9.6الى  12مليون حول العالم) .يمكن
ايض ًا للنظام أن يستخدم فى اللغات التي
نادراً ما يتم توثيقها وكتابتها ألن العملية
ال تتطلب نص مكتوب باللغة األصلية
لتنتج ترجمة ناجحة.
لكن حتى يتم اختبار النظام على مجموعة
أكبر من البيانات سيكون من الصعب
التحقق من جدوى النهج الجديد وتمييزه
عن األنظمة التقليدية.
أضاف باحثو جوجل أن نهج الترجمة من
المقاطع الى نصوص قد ينجح فى إنتاج
نظام يمكنه ترجمة لغات متعددة ولكن
بينما تستمر الترجمة اآللية فى التحسن
وتستمر خوارزمياتها فى التعقد سيكون
من الصعب معرفة كيف تتوصل الشبكات
العصبية إلى حلولها فكما يقول بهداناو «
من الصعب معرفة ما يحدث بالداخل».

المقال األصلي:

Matt Reynolds, «Google uses
neural networks to translate
without transcribing»,
newscientist.com, 4 April 2017
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اللغويات

تسير جوجل على نهج جديد سيجعل عملية
الترجمة تتم بشكل أكثر سرعة ودقة حيث
يكون من السهل على ذوي اللغات المختلفة
التواصل فوري ًا مع بعضهم البعض.
جرت العادة أن الترجمة اآللية تتم على
مرحلتين ،األولى هي التعرف على الصوت
وتحويله لنص مكتوب بلغة المصدر
والثانية هي ترجمة هذا النص إلى اللغة
المطلوبة .لكن التجربة أثبتت أن هذه
الطريقة قد تؤدى الى أخطاء كثيرة فى
الترجمة حتى وإن كانت أنظمة التعرُّف
على الصوت والترجمة تعمل بشكل جيد
على حدة .فمث ً
ال إذا حدث أى خطأ إمالئي
فى نص اللغة األصلية سيؤدي إلى ترجمة
خاطئة بالتأكيد .وايض ًا إن لم يكن هناك
نظام كتابة خاص باللغة المرغوب الترجمة
منها يتحتم على الترجمة خلق نظام كتابي
لهذه اللغة اوالً.
تستخدم بعض الخدمات نظام الترجمة
اآللية للسماح للمستخدمين التحدث مع
بعضهم بلغات مختلفة .منها سكايب التى
عرضت خاصية الترجمة المباشرة عام 2014
وهي اآلن تدعم  9لغات من ضمنها الماندرين
والعربية باإلضافة للغات األوروبية األكثر
شيوعاً .لكنّها تتبع األسلوب التقليدي
من التحويل لنص أوال ثم ترجمته .وخدمة
ترجمة النصوص من جوجل التى تستخدم
الشبكات العصبية  -فرع من فروع الذكاء
االصطناعي يستخدم معالِجات تحاكي
الخاليا العصبية البشرية بين اللغات األكثر
شعبية مما يتيح لها تحليل جمل بأكملها
فى وقت واحد والبحث عن أفضل ترجمة
ممكنة لها .كما تجمع الجمل التى تحمل
نفس المعنى فى اللغات المختلفة وتقوم
بتمثيلهم تمثي ً
ال مشترك ًا وهذا يمَّكِنها من
الترجمة بين لغتين لم يتم تدريبها على
الترجمة بينهم من قبل .قام باحثو (عقل
جوجل)  -فريق فى جوجل ذو اهتمام
خاص فى مجال التعلُّم العميق  -بالتوجه
نحو الشبكات العصبية بهدف التخلى عن
مرحلة كتابة النص باللغة األصلية فى
الترجمة .واستخدم الفريق اللغة األسبانية
فى تجاربه حيث درَّب النظام الخاص
به لمئات الساعات على مقاطع صوتية
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البدّ وأننا صادفنا مر ًة في حياتنا على األقل
الصورة الشائعة التي تصور اللسان بأنّه
مقسم إلى أربعة مناطق ،يختص ّ
كل منها
في اإلحساس بطعم معين من النكهات
األساسية ( الحلو والمر و والمالح والحامض).
البدّ أن تعلم بأنّها خرافة ال أساس لها من
الصحة.
حيث أكتشف العلماء بروتين يقوم برصد
الطعم المر في الطعام ،األمر الذي يكسبه
أهميته هو أنّه هام لنا ولباقي الثدييات
كي نتمكن من تمييز الطعام الفاسد .وتم
اعتبار هذا االكتشاف قفزة صغيرة باتجاه
معرفة اآلليات التي تؤدي إلى شعورنا
بحاسة التذوق واالستمتاع باألطعمة حيث
تجرى التجارب على الفئران المعدلة وراثي ًا
على مدار سنوات للوصول لهذا الهدف .حيث
فإن آلية ِّ
أنّه وبشكل غريب للغاية ّ
كل من
اإلبصار والسمع األشد تعقيداً من التذوق
معروفة بشكل أكبر .حيث تم اكتشاف
مستقبالت التذوق في السنين األخيرة
فقط .وفي عام  1974كانت واحدة من أوائل
القفزات في هذا االتجاه حيث تم التأكد من
أن خارطة الشعور باألطعمة هي سوء فهم
بعمر قرن لم يتحداه أحد .قد تعرف هذه
الخريطة التي يقع فيها اإلحساس بالطعم
الحلو في رأس اللسان ،الطعم المالح على
الجانبين والحامض إلى الخلف منه ،أمّا
المر فيقع إلى الخلف أكثر بالقرب من جذر
اللسان .في الحقيقة ،إثبات هذا الخطأ ليس
باألمر الصعب أبداً ال بل يمكنك أن تثبت
ذلك بمشي بضعة خطوات باتجاه المطبخ
ووضع القليل من الملح على رأس لسانك
وستشعر به ،ربما لهذا السبب لم يهتم أيّ
من العلماء في إثبات بطالنها .في الواقع
هناك المزيد من النكهات غير الحامض و
الحلو و المر والمالح .يتفق أغلب العلماء
بأن هناك نكهة تدعى األومامي (،)Umami
تم اكتشافها والتعرف عليها من قبل
عالم ياباني يدعو كيكون ايكيدا في أوائل
القرن التاسع عشر .وتوجد هذه النكهة
عندما نقوم بتذوق الغلوتامات الشائع في
األطعمة اليابانية وبخاصة الكومبو وهو
نوع من خضار البحر الشبيه بالطحالب وفي
لحم الخنزير المقدد حيث يتواجد أحادي
فوسفات الغلوتامات الذي قام ايكيدا بعزله
واكتشافه .وال يزال الجدل موجوداً حول وجود
طعم سادس من عدمه بالنسبة للجسم.
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

ّ
فإن
بالعودة لموضوع المقال الرئيس
أصل خارطة اللسان يعود لبحث علمي
قام به عالم ألماني يدعى هانينغ (D.P
 )Haningنشر في عام  1901حيث اعتمد
على قياس حساسية اللسان للطعوم
األربعة الرئيسية وذلك بنا ًء على أهواء
المتطوعين وأقوالهم ،فتوصل إلى
نتيجة أدت به إلى خلق خارطة للسان
تبين بطالنها فيما بعد .وفي عام 1942

الحليمات الذوقية تحتوي على 100-50
مستقبل لكل طعم .ودرجة االختالف التزال
محط نقاش .لماذا تستمر الكتب بطباعة
الخريطة الخرافية للنكهات هو أمرٌ غامض
وغريب حيث ّ
أن الخريطة الحقيقية هي
غاية في البساطة.
أمّا بنسبة لموضوع ّ
أن اللسان هو أقوى
عضلة في جسم اإلنسان ،فهذا ال يبدو
صحيح ًا في جميع التعاريف المحتملة

قام عالم نفس من هارفارد يدعى إدوارد
بورينغ ( Edwin (Boringبأخذ البيانات
الخام من بحث هانينغ وحسب األرقام
الحقيقية للحساسية .أظهرت هذه األرقام
بكل بساطة اإلحساسات النسبية وتم
وضعها على رسم بياني بنفس الطريقة
التي اعتقد بها بعض العلماء بأن المناطق
قليلة الحساسية للنكهة هي مناطق
عديمة الحساسية ،فولدت خريطة التذوق
الجديدة .وفي عام  ،1974قامت فرجينا
كولينغ ( )Virginia Collingsبإعادة
النظر في ماقام به العالم هانينغ وأتفقت
معه في نقطته الرئيسة :حيث كان هناك
اختالفات في الحساسية تجاه النكهات
األربع الرئيسية في مناطق اللسانّ .إل ّ
أن
اإلختالفات كانت ضئيلة وغير مؤثرة ،حيث
وجدت كولينغ أنّنا نستطيع تذوق جميع
األطعمة والنكهات أينما وجدت مستقبالت
التذوق (الحليمات) سوا ًء في مختلف
مناطق اللسان ،والحنك الرخو في مؤخرة
سقف الفم وحتى على لسان المزمار! وهو
المسؤول عن إغالق المجرى الطعامي أثناء
التنفس وإغالق المجرى الهوائي أثناء البلع.
وفي األبحاث الالحقة تم اكتشاف أن

لكلمة «قوة» ،فالعضلة الماضغة هي
األقوى بالنظر للتقدم الميكانيكي الخاص
بها حيث تقوم برفع الفك السفلي نحو
األعلى ،أما العضلتين مربعة الرؤوس
الفخذية التي تقع على الوجه األمامي
للفخذ والعضلة اإلليوية الكبرى التي تقع
في أسفل الظهر فهاتين العضلتين تملكان
أقوى قوة تقلص بالنسبة للعضالت
المخططة اإلرادية ،أما إذا كان المقصود
بالقوة هو القدرة على التحمل والعمل دون
توقف فسيكون القلب هو العضلة األقوى
حيث يعمل باستمرار ودون شعور بالتعب.

المصدر:
Wanjek, Christopher. «The Tongue
»Map: Tasteless Myth Debunked.
LiveScience. Purch, 29 Aug. 2006.
Web. 07 Apr. 2017

العلوم الحقيقية -حزيران -

حزيران 2017 -

2017

التشكيك بالعلم وإنكار الحقائق العلمية
بالل ابوطربوش

األبحاث العلمية .وقد يرفض بعض األشخاص
األدلة العلمية المخالفة لمعتقداتهم .في دراسة
أجريت عام  2015ونشرت نتائجها في دورية
الشخصية وعلم النفس االجتماعي ،تم اختبار
 174مشارك ممن يؤيدون أو يعارضون زواج
مثليي الجنس .عندما تم عرض حقائق علمية
تعارض آرائهم ،قال المشاركون  -من الجانبين
 أن الموضوع ال يتعلق بالحقائق العلمية ،بلهو موضوع أخالقي .بينما عندما تم عرض أدلة
علمية تؤيد آرائهم ،ادعوا أن آراءهم مبنية على
الحقائق العلمية .تؤثر أيض ًا مشكلة ضعف
التواصل بين العلماء وعامة الناس في فهم
العلم ،حيث يؤدي غياب طرق فعالة إليصال
العلم إلى عامة الناس إلى سوء فهم العلم في
بعض األحيان .حتى أن هناك بعض الدراسات
التي تقترح إضافة برامج لتدريب الطالب
على كيفية إيصال المعلومات العلمية إلى
العامة ضمن المناهج الدراسية الجامعية .كما
أن وسائل اإلعالم تساهم أحيانا في تعقيد
المشكلة .على سبيل المثال ،تحتوي حوالي نصف
النصائح الطبية المقدمة ضمن البرنامجين
التلفزيونيين الطبيين  The DoctorsوDr.
 Ozعلى معلومات إما خاطئة أو تفتقد لألدلة،
حيث أن هدف هذه البرامج هو الربح المادي
بالدرجة األولى .قد ال يبدو الوضع مبشراً ،حيث
ينتشر الجهل العلمي حاليا بدرجة كبيرة .حسب
إحصائية للمنظمة الوطنية للعلوم (،)NSF
يعتقد  26بالمئة من األمريكيين أن الشمس
تدور حول األرض! باإلضافة إلى انتشار الحركات
المشككة بالعلم والتي قد يصل بعضها إلى
مستوى الحماقة مثل :مجتمع األرض المسطحة.
وقد وصف العالم الشهير ستيفن هوكينج هذا

األمر «بأننا نشهد تمرد عالمي ضد الخبراء» .وإذا
كنا متشائمين أكثر ،فقد تتحقق في المستقبل
أحداث فيلم الخيال العلمي )Interstellarحيث
يصبح المجتمع رافض للعلم بدرجة كبيرة،
فتنص الكتب المدرسية على أن رحلة أبوللو إلى
القمر كانت كذبة كما تضطر ناسا أن تعمل في
الخفاء.

المصادر:
Many
Do
-Joel Achenbach, Why
Reasonable People Doubt Science?,
National Geographic, Mar 2015
-Troy Campbell & Justin Friesen, Why
People «Fly from Facts», Scientific
American, 3 Mar 2015
-Jeff Nesbit, A Quarter of Americans
Think the Sun Orbits the Earth ... Sigh
(Op-Ed), Live Science, 22 Feb 2014
-Fiona Macdonald, Stephen Hawking
Says We›re in the Middle of a «Global
Revolt Against Experts», Science Alert,
29 Mar 2017.
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المنهج العلمي

يرفض الناس الحقائق العلمية ويشككون بها
ألسباب عديدة قد تكون سياسية أو أيديولوجية
أو دينية .وقد عزز انتخاب الرئيس األمريكي
دونالد ترامب -المنكر للتغير المناخي -من
موقف المشككين بالعلم بشكل عام ومنكري
التغير المناخي بشكل خاص .تقول مارشا ماكنت
( )Marcia McNuttالرئيسة السابقة للمرصد
الجيولوجي األمريكي والمحررة في مجلة ساينس
( )Scienceالمرموقة« :العلم ليس مجرد
مجموعة من الحقائق ،العلم هو طريقة لتحديد
إذا ما كان الشيء الذي اخترنا تصديقه يعتمد
على قوانين الطبيعة أم ال» .يؤدي العلم
بالطبع إلى حقائق أقل بديهية .فعندما اكتشف
جاليليو أن األرض تدور حول الشمس ،فهو لم
يعارض معتقدات الكنيسة فحسب ،بل خالف
أيض ًا المنطق الدارج في ذلك الوقت ،فالشمس
تطلع من الشرق ثم ترتفع في السماء لتهبط
باتجاه الغرب لتعود وتشرق مرة أخرى من الشرق
وهكذا .فيبدو أن الشمس تدور حول األرض ،كما
أننا ال نشعر بدوران األرض وحركتها .حتى عندما
نقتنع بهذه الحقائق العلمية ،فإننا نبقى
متمسكين بشكل ال واعي بحدسنا الذي يمكن
أن يخالف هذه الحقائق .في دراسة أجراها أندرو
شتلمان ( )Andrew Shtulmanمن الجامعة
الغربية ( )Occidental Collegeفي الواليات
المتحدة على مجموعة من الطلبة ذوي مراحل
تعليمية متقدمة في العلوم ،استغرق الطالب
وقت ًا أطول لتحديد صحة الحقائق العلمية التي
تتعارض مع حدس اإلنسان مثل أن اإلنسان
تطور من كائنات بحرية ،بينما استغرقوا وقت
أقصر لتحديد صحة أن اإلنسان تطور من كائنات
تسكن األشجار -وهي حقيقة أسهل لإلدراك
 وحقيقة أن القمر يدور حول األرض  -وهيحقيقة بديهية .يظهر هذا البحث أننا عندما
نصبح مثقفين في العلوم ،نحن فقط نكتم
معتقداتنا السابقة البسيطة وال نتخلص منها
ً
إضافة إلى ما سبق ،يتعرض معظم البشر
كلياً.
إلى االنحياز التأكيدي (،)confirmation bias
وهو ميل الشخص للبحث عن المعلومات التي
تدعم معتقداته وتجاهل المعلومات التي
تدحضها .فقد تجد شخص يتمسك ببحث علمي
يشكك بالتغير المناخي من سبعينيات القرن
الماضي ويتجاهل آالف األبحاث العلمية الحديثة
التي تثبت حدوثه .وألن العلماء بشر ،فهم
يتعرضون لالنحياز التأكيدي ،ولذلك يتم تقييم
األبحاث العلمية عن طريق ما يسمى بمراجعة
األقران (( )Peer reviewوهو مراجعة البحث
العلمي وتقييمه عن طريق مجموعة من العلماء
من نفس اختصاص كاتب هذا البحث) وبالتالي،
تضمن عملية مراجعة األقران عدم وجود انحياز
تأكيدي أو أي نوع آخر من االنحياز المعرفي في
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الدماغ المدمن
رغد قاسم
يميل الدماغ إلى اإلدمان ،هذا ما يعرفه العلماء
اليوم ،بل قد يفضل الدماغ المادة المخدرة
حتى على طعامه وشرابه ،وال يقتصر هذا على
اإلنسان ،فالتجارب التي أجراها العلماء على
الفئران ،والتي تضمنت وضع الفأر في غرفة
وتوفير نوعين من األزرار األول يضغط عليه
الفأر فيزود بالطعام ،والثاني يزوده بالمادة
المخدرة ،وُجد أن جميع الفئران استمرت على
ً
متناسية غذائها!
ضغط زر التخدير
اإلدمان هو اإلعتماد ،وأي مادة أو فعل يجعل
من الشخص مُعتمد في فعالياتهِ اليومية
عليها رغم ًا عن تأثيراتها السيئة على صحته،
تُعتبر مادة مسببة لإلدمان ،توجد عشر خانات
يتم تصنيف المواد المسببة لإلدمان فيها،
والنيكوتين أحد هذهِ التصنيفات.تتواجد
مادة النيكوتين في السجائر وتؤثر في الدماغ
لكونه يُشبه النواقل العصبية (مواد كيميائية
تنقل إشارت وأوامر من الدماغ إلى بقية الخاليا
العصبية) ،إذ يُشبه النيكوتين الناقل العصبي
المعروف األستايل كولين ()Acetylcholine
لذا فإن وصوله إلى الخاليا العصبية يجعلها
تتحفز كما لو كانت هناك إشارة عصبية رغم
عدم وجودها ،فتتفتح القنوات األيونية في
الدماغ ليمر عنصرا الصوديوم والكالسيوم
ويخرج البوتاسيوم ،وهذا يسبب تغيير البيئة
الكيميائية للدماغ بطريقة غير معتادة .لدى
النيكوتين القدرة على زيادة إفراز الدوبامين
أيضا بتحفيز الخاليا العصبية لتقوم بذلك
(وهو ناقل عصبي مسؤول عن رفع الطاقة
المعنوية ،والسعادة) ،ومما يجعل اإلفراز الزائد
للدوبامين مرتبط ًا بأغلب حاالت اإلدمان ،هو
كون الدوبامين من العناصر الفعالة في تحفيز
منطقة المكافأة في الدماغ ،وهي منطقة تتحفز
عند قيامك بعمل مفيد ،وهي حيلة تطورية
تجعل من الكائن الحي ،يشعر بالرضا حين
ممارسته للجنس ،تناوله الغذاء ،أو الماء ،أو
قيامه بأي عمل مفيد لصالح بقائه ،كالفوز في
صراع ،أو ممارسة التمارين الرياضية وغيرها،
وهذا ما يفسر اتجاه الفئران نحو زر المادة
المخدرة بدالً عن الغذاء ،ألنها ستشعر بالسعادة
والرضى بأضعاف مضاعفة عند تناولها المخدر،
أكثر من توجهها لتناول الغذاء!
القليل من الدوبامين ال يُعد مضراً بالصحة،
على العكس ،تواجد الدوبامين مهم وحساس،
ويحفز االنتباه ويزيد من سرعة التواصل،
ونقصانه يسبب شعوراً مريراً بعدم الرضا ،مما
يجعل التعساء والمصابين بأمراض الكآبة هم
أكثر من يتجه لإلدمان ،وفي بحث تم إجراؤه على
القرود ،لوحظ أن القرد المسيطر في الجماعة،
والذي تكون مكانته االجتماعية أهم ،هو أقل
مي ً
ال لإلدمان من القرود في األدنى منزلة في
الجماعة .كما لوحظ أن عوامل الضغط النفسي،
والعوامل الوراثية لها تأثير في اإلدمان ،إذ ّ
أن
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التوجه لإلدمان تزداد خطورته عند وجود عوامل
خطر ( )Risk factorsمثل األمراض النفسية،
الضغط النفسي ،التعرض للعنف في الطفولة،
ووجود شخص مدمن في العائلة ،وإن كانت تلك
ال تُعد حجة لمن يرغب بالتوقف عن اإلدمان،
لكنها تفيد في جعله حذراً حتى من التجربة.
إذن المفيد في التدخين هو أنه يحفز إنتاج
الدوبامين ،مما يجعل النيكوتين يعمل كمعزز
للوعي؛ فهو يُحسن اإلنتباه ،والذاكرة ،والقابلية

على التحرك ويُحسن القدرات الحسابية.
لكن السيء في التدخين أنّه يسبب االعتماد
( )dependenceفالنيكوتين من المواد التي
تسبب اإلدمان بصورة تجعل اإلقالع عنه صعباً،
إذ يعمل النيكوتين على منطقة في الدماغ
تُعرف بمنطقة المكافأة ( )reward areaمما
يثير شعوراً مؤقت ًا بالسعادة ،واالرتياح النفسي،
لكن هذا الشعور وقتي يرغب المرء بتكراره
مجدداً ،لذا بينما تُشير اإلحصاءات إلى أن %75
من المدخنين يرغبون بترك التدخين ،فإن
 %33كل سنة يحاولون اإلقالع فع ً
ال ويبدأون
بالمحاولة ،لكن تقريب ًا فقط  %3يتمكنون من
اإلقالع النهائي بالفعل.

والقبيح يف التدخني ،ما هو؟

ليست السجائر نيكوتين فقط ،بل العديد من
المواد الضارة بالجسم ،والتي تُسبب استهالك
الرئتين بسبب التسمم بالدخان ،الذي يقلل
كفاءة الحويصالت الرئوية بطول االستخدام،
وكذلك فإن زيادة ملح الصوديوم في الدماغ
بفعل النيكوتين والكالسيوم يتسببان
بتراكمهما زيادة خطر الجلطات الدماغية بسبب
ارتفاع الضغط في األوعية الدموية (يسببه
الصوديوم) وتكلس أوعية الدماغ (يسببه
الكالسيوم).
تقلل السيجارة اإللكترونية كبديل عن السيجارة
من تسمم الرئتين بالدخان ،لكنها عبارة عن
نيكوتين صاف ،مما يعني استمرار االعتماد على

حزيران 2017 -

النيكوتين ،ولم يتم إلى اآلن معرفة ما إذا كانت
لها نتائج سيئة على الجسم أم ال ،لكنها حالي ًا
هي والصقة النيكوتين الجلدية الخيار األول
كبديل مؤقت بعد التوقف عن التدخين ،حتى
يعتاد الجسم على فقدان السجائر .إذ أن في ّ
كل
حاالت اإلدمان وخصوص ًا اإلدمان لفترة طويلة ال
يُنصح بالتوقف المفاجئ عن المادة المُثيرة
لإلدمان ،لما له من أضرار على الجسم ،ولكونه
يزيد احتمالية الرجوع مُستقب ً
ال إلى تلك المادة!

المصدر:
- Michael Kuhar, Ph.D, The Addicted
Brain, Coursera.

 الجيد ،السيء ،والقبيح بخصوص التدخين(The good, the bad, the ugly about
 ،)smokingمجموعة محاضرات للدكتور
مايك كوهار من جامعة ايموري األمريكية
ضمن كورس «الدماغ المُدمن» الذي تقدمه
الجامعة على منصة كورسيرا التعليمية.
الهوامش:
 ]1ويكفيلد هو طبيب بريطاني تم فصله من[
الخدمة لترويجه آراء معادية للقاحات والعلم
.الزائف الذي يربط بين اللقاح الثالثي والتوحد
 ]2عُرف بيرلتز اللغوي بكتابه الذي يتكلم[
.عن الظواهر الماورائية
مجلة ) ]3 (Fateمجلة المصير أو فيت[
قصص متخصصة بالماورائيات شرعت

.باإلصدار عام 1948
[ ]4كينيث أرنولد هو رجل أعمال وطيار

أمريكي كان أول من ادعى رؤيته لصحون طائرة
في الواليات المتحدة ثم أتبع ذلك بمقابالت
أجراها مع أشخاص قالوا أنهم شاهدوا صحون ًا
طائرة ،وقد ألف كتاب ًا ونشر العديد من
المقاالت حول الصحون الطائرة.
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األرض المسطحة
باسل قطان

علوم زائفة

كانت بدايات االعتقاد بنظرية األرض
المسطحة تعود للقرن التاسع عشر
والقرن العشرين من قبل المسيحيين
المتعصبين الذين كرسوا جهودهم الخرقاء
إلثبات الحقيقة الحرفية لإلنجيل .انتهت
تلك الحقبة بموت أحد أبرز مؤيديها،
وهما زوجان مسنان أطلقوا على أنفسهم
كنيسة عهد الشعب « the Covenant
 ،« People›s Churchوذلك بعد أن
أحرق منزلهما في عام  ،1996وذهبت
معهم سجالت الجمعية الدولية ألبحاث
األرض المسطحة في أمريكا ،وكما انتهت
قصتهم حينها عادت لتبدأ من جديد مع
رواية جديدة عن نظرية األرض المسطحة.
انتقل الكتاب الحرفيّون من مركز
اعتقادهم بأن األرض مسطحة إلى
هامشه ،وتم دعم ذلك من قبل المؤمنين
بنظريات المؤامرة والعلوم البديلة ،وكان
مؤمني القرن الحادي والعشرين بالنظرية
أقل استشهاداً بآيات من اإلنجيل وأكثر
مي ً
ال لمعارضة التلقين ،باستشهادهم
أن أحداث  11أيلول كانت عم ً
ال داخلياً،
وادعائهم أن الحكومة تقوم برش المواد
الكيميائية والبيولوجية من الطائرات.
باتت األرض المسطحة اآلن مقترنة بعمل
اآلالت الدائمة ،باإلضافة لالعتقاد بأن أسرار
الطاقة الحرة واالنصهار البارد وطاقة العدم
كانت بحوزة نيكوال تيسال وتم قمعها من
قبل النخبة العالمية ،وأُعلن أن كل ذلك
جزء من عملية تستر كبرى :أن األرض
فعليُا قرص مسطح وليست كرة أرضية.
يعتبر جوجل تريندز ()Google Trends
أفضل مرجع لتتبع شعبية األفكار،
فالبحث عن مصطلح «األرض مسطحة»
بدأ باالزدياد الطفيف في بداية عام .2015
ومازال يزداد ،وحالي ًا یعد المصطلح في
أعلى معدل له على مر التاريخ بحسب
سجل غوغل .وذلك مع استثناء كانون
الثاني من عام  2016حيث لوحظ وجود
ارتفاع هائل .في ذلك الوقت كان هنالك
بعض المشاهير من الدرجة الثالثة -غير
عال أن
مشهورين جداً -يعلنون بصوت ٍ
األرض مسطحة ورفضهم األرض كجسم
كروي ،ولم يتبين إن كان ذلك أيمان ًا بذلك
أو مجرد طريقة لجذب االنتباه .ومن أبرزهم

كان مغني راب يدعى « »B.o.Bفما كان من
الفلكي ومحب العلم نيل تايسون «Neil
 »deGrasse Tysonغير أن بدأ يصحح
ذلك له عبر تويتر .خالل وقت قصير تطور
األمر لمواجهة راب ،حيث كان ابن شقيق
تايسون يوفر اإليقاع .أما اآلخر فكانت «Tila
 »Tequilaالتي كانت تمتلك شعبية على
تويتر نظراً لتغريداتها الخالعية.
لم يكن األمر مقتصراً على هؤالء المشاهير
والباقي من المتعصبين المسيحين فقط.
فسجالت غوغل تثبت أن ( )B.oBو (Tila
) كانوا فقط يعاصرون موجة كانت تتنامى
لتصل ألفضل أوقاتها من السنة ،فمن أين
تم بناء ذلك؟ يوتيوب يوفر مؤشرا آخر.
ابحث في اليوتيوب عن «األرض مسطحة» و
ستجد عدد المتناهي من الفيديوهات ،غالب ًا
صنعت من قبل أشخاص هواة يملكون الكثير
من سوء الفهم ونقص المعلومات .بالرغم
من ذلك فالعديد منهم يمتلك عشرات
اآلالف أو مئات اآلالف من المشاهدات .معظم
هذه الفيديوهات تم نشرها خالل عامي
 2015و  ،2016فما الذي أدى لهذا االهتمام
المفاجئ؟ أحد المؤمنين بنظرية األرض
المسطحة الذي ادعى أنه يمتلك اإلجابة
لهذا السؤال .ايريك دوباي ()Eric Dubay
الذي يعتبر من المؤمنين بنظرية المؤامرة
نشر كتابه الخاص في تشرين الثاني في عام
 2014على موقع ( )LuLu.comبعنوان
«مؤامرة األرض المسطحة» وهو يملك قناة

على اليوتيوب بنفس اسم كتابه .فكل ما
قام به دوباي أنه أخذ فكرة األرض المسطحة
وأعاد صياغتها بشكل عصري ،عندها بدأت
كل فيديوهات اليوتيوب بالظهور ،و أصبح
ذلك شائعاً ،و بدأ باالنتشار خالل سنة بين
متابعي نظرية المؤامرة على اليوتيوب ،إلى
أن وصل إلى ( )B.o.Bو()Tila Tequila
ودوباي هو مدرب يوغا يعيش في تايالند
حيث أن عمله الدائم كما يقول فضح النظام
العالمي الجديد ،ومن الواضح أن ستوديو
ممارسة اليوغا يعتبر أنسب مكان للحصول
على التعليم الجيوسياسي .اتخذت نظرية
األرض المسطحة الجديدة نمط اعتدنا
على مالحظته :إدعاءات متفوقة البصيرة
ومعرفة قادمة من أشخاص غير معروف
من أين اكتسبوا هذه البصيرة ،في مجاالت
متنوعة مثل الجغرافيا السياسية واالقتصاد
وكل العلوم الفيزيائية فعلياً .العديد ممن
ينجذبون إلى الوعد بمعرفة فائقة ،فكرة
السر والحكمة المحرمة .يقبل العديد األفكار
التي تقول أن الكيانات القوية كالحكومات
والبنوك تعتبر الشر بحد ذاته وأنها تمارس
اآلن نشاط سلطات قمعية واسعة النطاق
للسيطرة علينا .في حال كانت نظرية
المؤامرة حقيقة و واقع ،فمن منا ال يريد
أن يتخيل نفسه كجزء من األقلية المتمردة
الشجعان الذين يمتلكون رؤى للتغلب
واالنتصار؟ فكرة نظريات المؤامرة جذابة
للغاية على المستوى الفردي ،و احتمالية
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المتنورين األقوياء الذين قد نجحوا بخداع
البشرية تغلق كافة االحتماالت .دوباي لم
يختلق هذه الظاهرة :بل كان ببساطة أحد
األشخاص الذين استخدموا األمر في الوقت
المناسب على أرضية تعتمد على شريحة
واسعة أتعبتها قضية جون كينيدي و
أحداث  11أيلول .السؤال الذي نحب أن نسأله
لكافة المعتقدين بأن األرض مسطحة هو
لماذا؟ لماذا قد ترغب الحكومات أو المتنورين
أو أي ًا يكن بخداع الشعب وجعلهم يعتقدون
بشكل آخر لألرض؟ ما الذي سيكسبونه من
القيام بهذه المهمة المستحيلة؟ لم أجد
أية إجابة مقنعة ،لكنني وجدت العديد
من اإلجابات المختلفة .كان يجادل البعض
بكون ذلك يحمي أرباح شركات الطيران
بشكل أو بآخر ،ولكن الغريب في األمر كون
عملية االحتيال هذه ظلت مستمرة لمدة 500
سنة .و قال البعض أن ذلك للمحافظة على
تدفق األموال لألقمار الصناعية ومتعهدي
االتصاالت الذين ال يمتلكون فعلي ًا أية أقمار
صناعية .و البعض يجادل كثيراً عن كون
األمر فقط من أجل السيطرة ،السيطرة
على الشعوب بالتضليل .لكي يزدهر مجتمع
المؤامرة ،من غير الضروري وجود معتقد
بديل ،كل ما يهم هو اتفاق الجميع على
أن القصة السائدة هي كذبة .ونجد ذلك في
العديد من روايات قصة تحطم البرجين:
قد تكون صورة ثالثية األبعاد أو صواريخ
أو طائرات تحكم عن بعد .كما هنالك مئات
النظريات حول مقتل جون كينيدي; و كذلك
التنوع في روايات نظرية األرض المسطحة.
ال نوافق على كون أي من هذه الروايات
هو الصحيح .بل نتفق على شيء وحيد
أن كل ما تقوله «القوى صاحبة النفوذ»
هو محض كذبة.وشيء آخر مشترك بين
جميع المعتقدين بأن األرض مسطحة
أن الكثير من أصحاب نظرية المؤامرة هم
معادين للسامية .واحد من أقسام منتديات
موقع دوباي األساسية يُدعى «ناسا ،األمم
المتحدة ،الماسونية ،الفاتيكان ،اليهود،
اليسوعيين ،النظام العالمي الجديد» يحوي
العديد من النقاشات كالنقاش حول تجارة
الرقيق اليهودية ،النظام اليهودي الصهيوني
العالمي وطقوس التضحية اليهودية .ما الذي
يربط معاداة السامية باألرض المسطحة؟ إن
ذلك فقط مجرد جزء من الدليل الذي يُظهر
أن األمر ال يعتمد على العلم أو الجغرافيا،
بل إنه حول إيديولوجية السيطرة من قبل
حكماء الشر .إنهم فعلي ًا غير مهتمين إن
كانت األرض مسطحة ،تدور ،أم أنها ثابتة
وال إن كانت تدور الشمس حولها وفق دائرة؛
هذه التفاصيل غير مهمة .الشيء الوحيد
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المهم باعتقادهم أنه يتم التحكم بهم
وخداعهم من قبل النخبة الشريرة .هذا
ما هو معروف مسبق ًا عن اليهود بكونهم
العدو؛ اليهود دوم ًا هم كبش الفداء
عندما يتعلق األمر في ادعاءات المؤامرة
منذ قصة الصلب .أي نقاش حول األرض
المسطحة يثير السؤال «مهالً ،هؤالء
الناس ليسوا جديين حقاً ،إنهم فقط
يمارسون فن الخطابة والفلسفة» كنوع
من التدريبات المعرفية في دعم فكرة ال
يمكن دعمها .هذا صحيح ،هؤالء الناس
موجودين ،لكنهم ال يشكلون جزء معتبر
من منتديات األرض المسطحة التي قمت
بزيارتها .انطباعي عن وجود المعتقدين
بأن األرض مسطحة الذين اعتنقوا هذا
المبدأ لمجرد التحدي الفكري بأنهم مجرد
أسطورة مدنية .والنقاش مسيطر عليه
بشكل كبير من قبل أصحاب نظريات
المؤامرة .إنه من العار حق ًا كوني وجدت
بعض األسئلة المثيرة وسط النقاشات
األقل جنوناً .واحدة من االدعاءات المهمة
كانت أن مؤشرات االرتفاع التوازني في
الطائرات تبقى مستوية مهما كانت
الرحلة طويلة .تبدو هذه كحجة منطقية.
إذا قامت طائرة برحلة حول األرض ،فإن
مقياس التوازن الصحيح سيعطي انحراف
 360درجة كاملة على مدى الرحلة .ومع
ذلك ،كما يقولون ،فذلك ال يحصل .لماذا؟
ألنهم لم يتكلفوا عناء معرفة آلية عمل
هذا الجهاز .توضع هذه األجهزة بشكل
أفقي في الطائرة وتبين تغيرات االرتفاع
على محورين افقيين :الميل والدوران.
كما أنها مصممة بطريقة تعيدها بشكل
مستمر للوضع المستقر ،ببطء ،خالل (-2
 )8درجات في الدقيقة .بهذه الطريقة فال
داعي لضبطها ،فهي تستمر بإعطاء قراءة
حيادية بغض النظر عن حركة الطائرة.
وبذلك ،خالل الرحلة حول العالم ،ستبقى
مؤشرات االرتفاع ثابتة نسبة لمكان
توضعها .لسنا بحاجة ل»أرض مسطحة»
لتفسير آليات عمل هذه األجهزة
األساسية .وبعضهم يدعي أن الكثير من
طرق الطيران تعبر القطب الشمالي في
حين ال يعبر أيّ منها القطب الجنوبي.
وذلك ألنه ال يوجد قطب جنوبي وإنما
حاجز من الجليد محيط باألرض المسطحة.
و لكن مجددا ،هناك أسباب منطقية لهذا
ال تتطلب دحض العلم .أوالً؛ هناك عدد
قليل جداً من محاور الطيران في النصف
الجنوبي من الكرة األرضية وبذلك لسنا
بحاجة لعبور القطب الجنوبي .يبعد
أقرب محور طيران من القطب الجنوبي

في الحقيقة  74درجة عنه وهو المحور من
مدينة ميلبورن إلى بوينس آيرس .ثانياً؛
ببساطة ليس هناك خيارات لتغيير مسار
الطائرة عبر البحار الجنوبية .ال تمتلك
القارة القطبية الجنوبية أية مطارات من
أجل الهبوط االضطراري .أي باختصار ،ليس
هناك أي سبب يدفعنا للطيران فوق القطب
الجنوبي .ليس هناك أي سبب منطقي
يجعلنا نتعمق في الدالئل التي يدعي بها
المعتقدين باألرض المسطحة .إنها بشكل
أساسي ادعاءات متكررة بعدم القدرة على
رؤية أي انحرافات في األرض من أي مكان و
تأكيدات أن هذه الصور غير واضحة نتيجة
استخدام عدسات واسعة النطاق .يعتبر
التركيز على تفاصيل مثل العدسات و
مؤشرات االرتفاع التوازني و تجاهل الدالئل
األكثر وضوح ًا عالمة مميزة لتفكير أصحاب
نظرية المؤامرة .إن الدرس الواجب تعلمه
هنا غير مرتبط بشكل األرض و إنما يتعلق
بطريقة معالجتنا لألفكار .ليست المشكلة
نقص المادة العلمية و إنما ضعف المحاكمة
المنطقية لتصفية أفكار المؤامرة.

المصدر
Brian Dunning, «The New Flat
Earthers.» Skeptoid Podcast. Skeptoid
Media, 31 May 2016. Web. 7 Apr
2017.
الحقوق:
باسل( Translated by Bassel Qattan
) Written by: Brian Dunningقطان
Translation is done following
obtaining permission from Skeptoid.
com. All rights reserved, any use of
the material requires permission from
the Skeptoid.com.
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باسل الدقن
الفشل في إيجاد قانون ال يعني «عدم وجوده»
وإيجاد حدث ما يطابق «قانون» ما ال يثبت الحالة
العامة.منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى
اليوم يتصدر الجامعات في العلوم اإلجتماعية
ٌثلة من الدوغمائين الذين يهملون تمام ًا األثر
البيولوجي في البشر في عالقاتهم وصراعاتهم
ما يعتبر جيد أو سيء ،جمي ً
ال أو قبيحاً ،كيفية
إتخاذ القرارات كمجموعة لدرجة اعتبار أن حالة
التزاوج بين الذكر واألنثى هي حالة ثقافية
وأن الناس يولدون فارغين تمام ًا والمجتمع
يعبئ كل شيء فيهم ويزرع جميع االعتقادات
والسلوكيات وهذا يعطي «تفاؤالً» باألخص ما
نجده عند مختلف الحركات اليسارية والماركسية
ذات الظن السائد بأن بعض برامج بيروقراطية
ما ستقوم بتغير طبيعة البشر أو هندستهم
ليصبحوا «أفضل» لكنها في أفضل األحوال لن
تصنع إال مسخاً .تعود هذه الفكرة بأصولها
إلبن سينا وجون لوك في فكرة الـ (Tabula
 )rasaوالتي تعني اللوح الفارغ ويؤمن كالهما
بأن اإلنسان يولد فارغا ومن ثم عن طريق
حواسه يقوم باكتساب الحس السليم ونجد
ثنائية ديكارت أو كما سماها بينكر (Stephen
 )Pinkerالشبح داخل اآللة (،)spirit/animal
وبالتالي يكون العقل مستقل عن قرارات
الجسد ،فكما يقرر العقل يسير الجسد .ويتطور
األمر أكثر بشكل متطرف وإيجابي عند روسو،
الذي أخذ بأن اإلنسان ال يولد صفحة بيضاء
فقط بل يولد كإنسان نبيل طيب القلب وأي
سوء تجده عند فرد ما فإن سببه هو المجتمع
الذي حرفه عن تلك الطبيعة البريئة التي
وبحسب أنثربولوجيته فقد كان البشر يعيشون
حياة بسيطة وسعيدة بال نزاعات في الماضي.
اال ان وضع احدٌ شباكًا على أرض ما وقال أن
هذه األرض لي ،مانع ًا ثمار األرض التي هي ثمار
الجميع عن الباقين.تثبت دراسة الجماجم خالف
تلك المزاعم حول الطبيعة البريئة حيث أن
أكثر من ٪٢٥ من الذكور قد ماتوا قبل الزراعة
حتى وذلك عن طريق القتل المباشر ،هذا فيما
عدا الموت بسبب الجروح وغير ذلك .أي أنها
كانت حرب الجميع على الجميع كما توقع هوبز
بانثربولوجيته الحدسية.
تٌنتج هذه العقيدة مشكلتين أساسيتين األولى
منهجية وعلمية واألٌخرى إجتماعية ونفسية.
المشكلة المنهجية العلمية هي أمر سهل
إيجاده نتيجة مبادئ السوسيولوجيين والتي
يغالطها كل من األنثروبولوجيا وعلم األحياء
وعلم النفس التطوري ،وإهمالهم لها يعني
بالضرورة فشل نماذجهم بالتوقع والتفسير،
وقد انعكس هذا سلب ًا بين الناس وعلى جزئين:
أولهما أنه ال يمكن أن يوجد علم االجتماع

وسيكون علم االجتماع هراءاً بالضرورة وبشكل
دائم .والجزء الثاني جزء دوغمائي ماركسي ال يريد
فع ً
ال فِهم المجتمع بل فقط يريد هندسته
نتيجة اعتقادات مغلوطة بما يناسب أجندته
بأي طريقة ممكنة ولنا كمثال ما يفعلونه
ببعض المدارس بالغرب والسويد باألخص مثل
جعل األوالد يلعبون بالدمى وال يلعبون بساحة
المدرسة ويعلمونهم استخدام دورة المياه مثل
اإلناث والعكس عند اإلناث .ولكن في تجربة
نفسية تمت تخطئة تلك العقيدة بأن الذكر
ينجذب لألدوات والهندسة والسيارات ألنه تربى
على ذلك واألنثى النها تربت أن تهتم بالدمى
(وليس ألنهم كذلك) ،حيث تم وضع أطفال في
عمر يقارب السنة وقد لوحظ أن الذكر قد انجذب

لحل المشكلة عند الجزء االول الحل هو االتجاه
لمبادئ لها أرضية حقيقية وبالتالي القدرة
على تكوين التوقعات وتفسير المجتمع بشكل
سليم .حيث أن فشل هذا االتجاه الدوغمائي
بإيجاد قانون أو وضع تفسير ال يعني عدم
وجود ذلك التفسير وعند الجزء الثاني فربما ال
يكون ح ً
ال معهم فالدوغما منوطة أيضا بطريقة
التفكير نفسها أو باألحرى هم أنفسهم ال
يهتمون للحقيقة ولو كانوا لبحثوا بالبيولوجيا
والتاريخ واألنثروبولوجيا.
المشكلة االجتماعية و النفسية
إن البرامج التي يذهب لها أولئك الدوغمائيون
تسبب مشاكل في نفسيات من يتعرض لها
والعبث الغير سليم الذي قد يصنع مسوخاً ،بدالً

وقضى وقت ًا أطول كثيراً من األنثى باأللعاب التي
تتضمن أدوات .وكذلك مع األنثى في األلعاب
التي تمثل بشراً كالدمى وغيره ونجد أيض ًا
انعكاس ًا بيولوجي ًا ملحوظ ًا عند الذكور واإلناث
في حياتنا اليومية فاإلناث لغويات أكثر من
الذكور وهن مياالت لإلنخراط في الحوارات أكثر
من الرجال ،كما يتقنَّ اللغة بعمر أصغر ملحوظ
عن الذكر ،وحتى تعرفهن على االوجه افضل
بمراحل من الذكر حتى بعمر الشهور .في حين
أن الذكر يتعرف على األدوات واألبعاد الفضائية
بشكل أفضل وهذا يفسر سرعة تعلم الذكر على
استخدام األدوات وقراءة الخرائط وهذا سببه
ضغوط تطورية مختلفة ،فقبول األنثى من
قبل المجموعة أمر ضروري جداً للبقاء والعيش
واإلعالة بينما القوة التنافسية عند الذكر عبر
استخدام األدوات والكشف المناطقي أهم عند
الذكر .بالطبع كال منهم يملك كلتا الصفتين
لكن لم تكن الضغوطات متساوية بالتاريخ وهذا
يمثل متوسطات جرسية لمجموعات فال يمنع
وجود قلة قليلة من اإلناث بقدرات كالتي للذكور
وذكور بقدرات مثيلة لإلناث (.)Overlapping

من هندستهم كما يظنون ،وهذا سببه أن الدماغ
يدفع الشخص لنشاطات معينة في حياته
ويكافئه حتى يطور أعضاء ما فيه على التوالي
فالهز عند الرضيع يمتعه ألنه يطور فعالية
الجهاز الدهليزي (المهم للتوازن) عنده ويعطيه
مكافئة لذلك وطبعا تستمر هذه المكافئة عند
الكبر رغم عدم وجود داعي لها مثل االستمتاع
بالجلوس على كرسي هزاز وآخر شبيه لذلك
مثل بعض األلعاب العالمية عند األطفال حول
العالم وضرب القطة الصغيرة للفأر نصف ضربة
وجعلها تلحقه لتدريبها على الصيد.
اخيراً:إيجادهم بعض الحاالت ال يفسر القوانين
واالدعاءات الضخمة التي يبنون عليها أفظع
البرامج والتفاسير .ومن الممكن االستمرار
بتطوير السيسيولوجيا البيولوجية فهي كعلم
واعد جداً ورغم صغره بالسن إال أنه فسر بعمق
الكثير وبأدوات امبريقية قد اختبرت فرضياته
بدالً من اإلحصاء االنتقائي.
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ماهي
الشكوكية
محمد الموسوي

علوم زائفة

الشـــكوكية ليســـت موقفـــاً ،بـــل هـــي
عمليّــ ٌ
ـة مســـتمرّة.
مايكل شيرمر
الفكـــرة الخاطئـــة الشـــائعة هـــي
ّ
أن المُتَشـــكّكِين ،أو المُفكّريـــن
الناقديـــن ،هـــم أشـــخاص ال
يصدّقـــون بـــأي شـــيء ،فـــي الواقـــع
أن االســـتخدام المشـــترك لكلمـــة
ُّ
«التشـــكك» يدعـــم ذلـــك:
«كان متشـــكك ًا فـــي أرقـــام جـــدول
البيانـــات « ،ممـــا يعنـــي أنـــه يشــكّك
فـــي صحتهـــا .لـــذا فـــإن التشــ ُّ
ـكك
ســـيكون ســـلبي ًا تجـــاه األشـــياء،
كالتشـــكيك فيهـــا أو عـــدم تصديقهـــا.
المعنـــى الحقيقـــي لكلمـــةِ الشـــكوكية التتمحـــور الشـــكوكية ببســـاطة حـــول
العالقـــة لـــه فـــي الشـــك أو عـــدم التفنيـــد كمـــا تتهـــم عـــاد ًة ،بـــل إن
التصديـــق أو الســـلبيّة .الشـــكوكية الشـــكوكية تُعنـــى بإعـــادة توجيـــه
هـــي عمليـــة االســـتدالل باألســـباب االهتمـــام والنفـــوذ والتمويـــل بعيـــداً
والتفكيـــر النقـــدي ،لمعرفـــة عـــن الخرافـــات والتضليـــل الشـــعبي
صالحيـــة األشـــياء .هـــي عمليـــة التـــي ال قيمـــة لهـــا إلـــى المشـــاريع
العثـــور علـــى اســـتنتاج مدعـــوم ،واألفـــكار المفيـــدة للبشـــرية والعالـــم.
وليـــس مبـــرراً الســـتنتاج مُســـبَق .األســـلوب العلمـــي هـــو محـــور
وبالتالـــي مـــن غيـــر الدقيـــق القـــول الشـــكوكية .المنهـــج العلمـــي هـــو
«أن المتشــكّكين ال يؤمن ــون باألش ــباح» دراســـة وتقييـــم األدلـــة ،ويفضـــل
ألن البعـــض يفعـــل .كثيـــرٌ مـــن أن تكـــون مشـــتقة مـــن اختبـــار
المتشـــككين متديّنـــون للغايـــة ،التحقـــق مـــن صحتهـــا .ال يمكـــن
وهـــم راضـــون عـــن عمليـــة التفكيـــر اختبـــار األدلـــة القصصيـــة والشـــهادات
التـــي أدت بهـــم إلـــى ذلـــك .يطبـــق الشـــخصية ،لذلـــك فهـــي عمومـــ ًا
المتشـــكّكون التفكيـــر النقـــدي فـــي ليس ــت مفي ــدة ف ــي المنه ــج العلم ــي،
جوانـــب مختلفـــة مِـــنْ حياتهـــم وبالتالـــي فهـــي لـــن تكـــون مقبولـــة
بطريقتهـــم الفرديـــة .فالجميـــع فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان مِـــن قبـــل
مشـــكّكون إلـــى حـــد مـــا .وللشـــكوكية المشـــكك ذو المســـؤولية؛ األمـــر الـــذي
قـــوة وتأثيـــر وإيجابيـــة علـــى العالـــم غالبـــ ًا مـــا يُفسِّـــر الســـمعة الســـيئة
أو أنـــه ينبغـــي أن يكـــون كذلـــك .لـــدى المشـــككين وكونهـــم ســـلبيون
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وال يصدقـــون أي شـــيء .حيـــث أن
المشـــككين ببســـاطة هـــم أتبـــاع
المنهـــج العلمـــي.

املصدر:

Brian Dunning, What Is
Skepticism?, skeptoid.com, viewed
at 5 April 2017, translated by Mero
Almosawy.
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الفلسفة الوضعية
ادريس امجيش

مع كارناب و شارلز موريس ،مستفيدة على
إثر ذلك من منجزات الفلسفة البراغماتية
األمريكية ،ومحاولة توحيد العلوم ضمن مناهج
وصيغ دقيقة وعالمية ،من خالل نشر مجالت
«العلوم الموحدة» و»الموسوعة العالمية
للعلوم الموحدة ».استمر تأثير هذه الصيغة
من الفلسفة الوضعية إلى حدود األربعينيات.
ويرجع الصعود المهم للفلسفة الوضعية
المنطقية إلى ثالث تيارات رئيسية :األبحاث
التي قام بها عدد من العلماء ( كارل بيرسون ،و
بيير دوهيم ،و إرنست ماخ )...بخصوص البنية
المنطقية للنظرية العلمية ،و اقتراحهم إعادة
بناء العلوم على أسس تجريبية وحسب؛ أبحاث
برتراند راسل و ألفرد نورث وايتهيد الذين حاولوا
إقامة رياضيات على أسس منطقية بحتة في
عملهم المشترك «أصول الرياضيات »،الذي
مثل اإلطار المنطقي للغة الوضعية المنطقية،
إضافة إلى عمل لودفيغ فيتغنشتاين «رسالة
منطقية فلسفية» الذي وضّح التداعيات
الفلسفية للمنطق الجديد الذي حدده عمل
راسل و وايتهيد؛ وفي األخير ،ساهمت الوضعية

الفلسفة ،باعتبارها نشاطا مميزا ،هي بذلك
مرادف للتحليل ،في حين تتجه الرياضيات
والعلوم إلى التوصل إلى االستنتاجات انطالقا
من االفتراضات األولية ومن خالل جمع
المعطيات ،يتجه التحليل إلى األساسات ويركز
على االفتراضات عوض النتائج ،محاوال رصد
البنيات المنطقية التي تقوم عليها األفكار
المركبة .تركز الفلسفة الوضعية كذلك على
طبيعة اللغة .فما دام فهمنا للعالم وتفسيرنا
له ينبني على عدد من الصياغات اللغوية التي
تشكل وعينا وتحدد كيفية استجابتنا للعالم،
يصبح عندها أي بحث فلسفي بحثا في اللغة
التي نعبر بها عن أفكارنا ،ويصير موضوع كل
تساؤل فلسفي هو اللغة الهدف ،بينما يتم
اعتبار اللغة التي صيغ بها التساؤل الفلسفي
اللغة االصطالحية.

املصدر:

«Positivism.» International
Encyclopedia of the Social Sciences. .
Encyclopedia.com. 4 Apr. 2017.
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فلسفة

عند الحديث عن الفلسفة الوضعية ،يجب أن
نفرق بين حقبتين زمنيتين تطورت خاللهما
هذه الفلسفة .فرغم أنها امتداد مباشر
لفلسفة التنوير ،الداعية إلى إعمال العقل ونبذ
الخرافات ،إال أن هناك عددا من الفروق الجلية
بين منطلقات واهتمامات الفلسفة الوضعية
في القرن التاسع عشر والفلسفة الوضعية في
القرن العشرين ،وباألخص في مجاالت الفلسفة
والرياضيات والمنطق.
الفلسفة الوضعية في القرن التاسع عشر
اعتمدت الفلسفة الوضعية في القرن التاسع
عشر ،كما حددها أوغست كونت ،على سمات
بعينها ،اتخذت من كلمة ( )positiveأساسا لها،
أي االنطالق من كل ما يركز على الواقع والدقة
واليقين .توخى هذا اإلطار المحدّد الذي وضعه
كونت مجابهة احتكام المؤسسات واألفراد إلى
الميتافيزيقا والالهوت بحثا عن إجابات ال يمكن
أن توفرها هذه األخيرة ،ألن القضايا التي تخوض
فيها ،في رأيه ،تنتمي لمجال العلم والتجربة.
وهذا ما عزز أهمية المالحظة والقياس والتجربة،
وجعلها الوسائل األنسب التي تكفل الحصول على
نظرة صحيحة عن العالم.
ولهذا ،ليس غريبا أن نجد أن أوغست كونت يقسّم
مراحل تطور الفكر البشري إلى ثالث مراحل تنتهي
بسيادة المرحلة العلمية كنظام فكري أخير يحكم
فهمنا للظواهر الكونية .في حين أن المرحلة
الالهوتية والمرحلة الميتافيزيقية اتسمت
بإرجاعها مصدر الظواهر الطبيعية إلى كائنات
خارقة للطبيعة وقوى مجردة تتحكم فيها،
تتجه المرحلة الوضعية نحو تحديد القوانين
والمناهج التي تنظم كيفية حصولنا على معرفة
علمية دقيقة ،مؤسسة على التجربة والبرهان
العقلي ،في كافة مجاالت الفكر اإلنساني ،دون
حاجة للخوض في األسباب الخفية للظواهر ،وإنما
التركيز فقط على الكشف عن القوانين الفعلية
التي تحكم نشاطها .ولذلك تهتم الوضعية حتى
بميادين األخالق والقانون والسياسة والدين ،إذ
إنها ال تعلو فوق منطق إعادة التمحيص والنقد،
بل تحتاج أن تخضع للمنهج العلمي وأن تلتزم
بنتائجه .فعلى سبيل المثال ،نجد أن الدين
التقليدي ،حسب رؤية الفلسفة الوضعية في
هذه الحقبة ،سيعوّض بدين إنساني عقالني
يتخذ طقوسا ورموزا تتسق مع المنهج العلمي،
ونفس الشيء ينطبق على باقي الميادين
والفروع الفكرية .وقد عرفت أفكار أوغست
كونت الثورية انتشارا مهما خالل القرن التاسع
عشر ،ومن بين الشخصيات التي تأثرت بها كل
من هربرت سبنسر وتوماس هكسلي .لكن يبدو
أن آثارها على الحركات الفكرية المعاصرة ال يكاد
يلحظ ،هذا إن وجد فعال.
الفلسفة الوضعية في القرن العشرين
مع بداية القرن العشرين ،ظهر تيار فكري

جديد ضمن الفلسفة الوضعية كامتداد
لوضعية القرن التاسع عشر ،اتخذ لنفسه اسم
الوضعية المنطقية ،أو التجريبية المنطقية
كما فضل أفرادها أن يطلق عليها .اعتمد هذا
التيار الفكري الجديد بشكل أكبر على المنهج
العقلي ،ممثال في الرياضيات والمنطق ،كوسيلة
الستنباط األحكام والقوانين في مجال العلوم.
انطلق مسار الفلسفة الوضعية الحديثة
ابتداء من عشرينيات القرن الماضي ،مع
إنشاء دائرة فيينا التي ضمت موريتز شليك ،و
رودولف كارناب ،وأوتو نوراث ،وهربرت فيغل،
إضافة إلى علماء رياضيات آخرين .بعدها،
انتقل مركز الوضعية المنطقية إلى شيكاغو،

السياسية في أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية
األولى في صياغة الوضعية المنطقية على
شاكلة النقد الماركسي لأليديولوجيا.
منطلقات الفلسفة الوضعية
تعتبر الفلسفة الوضعية أن طبيعة الفلسفة،
بما هي ميدان للبحث ،ليست في كونها مذهبا
يجسد الحكمة كما هو سائد عموما ،ولكن في
كونها نشاط وحركة تهدف إلى تحليل ما يقال
حول الواقع خالل ممارسة التنظير .جوهر
عملية التفلسف يتمثل ،إذن ،في صياغة
افتراضات واضحة خالية من التعقيد ،وليس
في التوصل إلى مجموعة من االفتراضات التي
تشير إلى حقائق علمية فوقية.
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لكيمياء هي دراسة الشكل التركيبي والبنائي
للمادة وتحوالتها ،فعندما خط ّ أرسطو
أطروحاته األولى حيال الكيمياء في القرن
الرابع قبل الميالد ،كان إدراكه وتصوره
لطبيعة المادة مقترن بإستيعابه وإدراكه
للظواهر التي يتم مالحظتها .وفي القرن
الواحد والعشرين ،تعد الكيمياء الفرع
العلمي األكثر غزارة في اإلنتاج البحثي ،حيث
ينشر سنوي ًا ما يفوق النصف مليون ورقة
بحثية تتراوح ما بين األبحاث التجريبية
المباشرة إلى األبحاث النظرية .ومع ذلك
اإلهتمام بالقضايا المفاهيمية الناشئة في
الكيمياء  -والتي سيطلق عليها فيما بعد
فلسفة الكيمياء  -وقد أضيفت حديثا
لفلسفة العلوم .تنقسم فلسفة الكيمياء
إلى جزئين رئيسيين ،أولهما يهتم بدراسة
القضايا المفاهيمية داخل الكيمياء والتي
يتم تحليلها وتوضيحها فعلى سبيل المثال،
األسئلة التي تطرح في الكيمياء بخصوص
ماهية المادة الذرية والترابط الكيميائي و
التخليق الكيميائي .والجزء الثاني الذي يهتم
بالمواضيع اإلعتيادية في فلسفة العلوم
مثل الواقعية واالختزالية والتوكيدية
والنمذجة والتأويل والتي تتجلى في سياق
الكيمياء.
 -1المواد والعناصر والتركيب الكيميائي
فهمنا المعاصر للمواد الكيميائية هو
الفهم العنصري والذري للمواد ،حيث أن
كل المواد تتكون من ذرات وعناصر مثل
الهيدروجين واألكسجين.وأن الذرات بمثابة
اللبنات البنائية للمركبات ومن ثم الوحدات
األساسية للتحليل الكيميائي .ومع ذلك
فإن حقيقة الذرات الكيميائية كانت مثار
جدل حتى بدايات القرن العشرين ،حيث
أن عبارة (اللبنات البنائية األساسية)
كانت جملة غامضة ،وحتى في يومنا هذا
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

يظل اإلدعاء بأن جميع المواد تتكون من
عناصر ال يعطينا توجيها كافيا عن الحالة
األنطولوجية للعناصر أو الحالة التي توجد
عليها العناصر وكيف توجد العناصر بشكل
منفرد .حيث في هذا الجزء سنبدأ بقضية
العناصر من الناحية التاريخية ،حيث
عرض علماء الكيمياء إجابتين على سؤال
ما الذي يلزم شئ ما ليكون عنصرا؟ العنصر
هو مادة يمكن أن توجد في حالة منعزلة
وال يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط والتي
ستعرف مستقبال بفرضية نهاية التحليل.
العنصر هو مادة تتكون من مواد مركبة
والتي ستعرف مستقبال بفرضية المكونات
الفعلية .وصفت هاتين اإلجابتين العناصر
بطرق مختلفة ،يتم تعريف العناصر في
األولى عن طريق إجراء خطوات معملية،
حيث أن العناصر ببساطة عبارة عن
مكونات ال يمكن فصلها إلى ما هو أبسط.أما
الثانية فهي تفسير نظري أكثر من واضع ًا
العناصر برؤية أنها عبارة عن مكونات من
أجسام مركبة ،فقبل الحداثة كان يعد
النظام األرسطي والذي يعرف بفرضية نهاية
التحليل هو األكثر وجاهة ،حيث اعتقد
أرسطو أن العناصر هي الوحدات البنائية
للمواد الكيميائية حيث من المحتمل فقط
أن تكون فيه هذه المواد .التصور الحديث
للعناصر يفرض أن العناصر هي المكونات
الفعلية على الرغم من بقاء فرضية نهاية
التحليل .في هذا الجزء سنوضح الخلفية
المفاهيمية وراء تقدم الكيمياء من أول
مفهوم إلى آخر ،سنناقش ثبات التركيب
الكيميائي والترابط بين تميز أو تفرد
العنصر وتصنيفه .وأيضا معايير تعيين
المواد النقية.
 -1-1كيمياء أرسطو
تجلت التحليالت المفاهيمية المبدئية
الخاصة بالمادة وتحوالتها في العرف

األرسطي .وكما في الكيمياء الحديثة ،يكون
التركيز على نظريات أرسطو حيال طبيعة
المواد وتحوالتها ،حيث عرض أرسطو
أطروحاته وفرضياته المنهجية للنظرية
الكيميائية بجانب فرضياته في التكاثر
والفساد واألرصاد الجوية والفيزياء وحتى
فرضياته في ماهية الجنة.

أرسطوطاليس

أعترف أرسطو بأن جميع المواد العادية
تتكون من مكونات عدة على الرغم أنه
كان معتقدا أن بعض ًا من تلك المواد كانت
تتكون من مادة نقية واحدة ،لذلك كان
يحتاج لمعيار أو مقياس للنقاوة لتحديد
المواد النقية .حيث كان معياره هو أن
المواد النقية تكون مواد متجانسة ما يعني
أن جميع أجزاء تلك المواد متشابهة في
جميع المستويات .فلو حدث مزج لتلك
المواد يجب أن يكون المركب في صورة
موحدة ما يعني أن جميع أجزاء هذا المركب
متشابهة على الدوام فأي جزء من الماء هو
الماء .فلو وجدنا الماس في الصخور أو الزيت
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المحتمل وجودها ،هذا الوجود المحتمل
من الممكن أن يظهر عن طريق مزيد من
التحليل والتحوالت.
-2-1عناصر الفوازييه
أنه أنطوان الفوازيه ( )1794-1743والذي

أنطوان الفوازييه

يطلق عليه غالبا أبو الكيمياء الحديثة،
حيث بحلول عام  1789قام بعمل قائمة
بالعناصر والتي تم االعتراف بها من قبل
علماء الكيمياء الحديثة ،فعلى الرغم
من أن قائمة الفوازييه لم تكن مطابقة
للقائمة المستخدمة في يومنا هذا .فبعض
العناصر مثل الهيدروجين واألكسجين كانت
تعتبر مركبات في قائمة الفوازييه حيث
نعلم بالضرورة أن الهيدروجين واألكسجين
هما عنصران وأن غازات الهيدروجين
واألكسجين جزيئات .والعناصر األخرى في
قائمة الفوازييه كانت بقايا عناصر النظام
األرسطي والتي لم يعد لها مكان في النظام
الحديث .فعلى سبيل المثال ،ظلت النار في
قائمة الفوازييه على الرغم من التغيير
فيها بعض الشئ في شكل سعرات حرارية،
وأيضا ظل الهواء في قائمة الفوزاييه ،حيث
تم تحليل الهواء إلى جزئين ،جزء قابل
لالستنشاق وهو األكسجين والجزء الباقي هو
اآلزوت أو النيتروجين .شغلت أربعة أنواع
من التراب مكانا في قائمة الفوازييه وهم
المغنيسيا والجير والباريت واألرجيل ،وعلى
الرغم أنها مكونات بسيطة ،فقد تكهن
الفوازييه أن كل المواد المندرجة تحت فئة
التراب هي عبارة عن أكاسيد معدنية .الشيء
الهام في نظام الفوازييه هو نقاشاته حول
األساس العنصري للمركبات ،فعلى سبيل
المثال ،صنّف الفوازييه الماء بأنه عبارة
عن مركب من األكسجين والهيدروجين.
األساس أو المبدأ الميتافيزيقي لحفظ
المادة  -ال يمكن للمادة أن تستحدث أو
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية
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في الماء أو الدخان في الهواء ،فإن كيمياء
أرسطو تخبرنا بأن هناك أكثر من مادة .فعلى
خطى بعض أسالفه ،افترض أرسطو أن النار
والهواء والماء والتراب هي الوحدات البنائية
لكل المواد .ولكن على عكس أسالفه ،أنشأ
أرسطو هذه القائمة من المبادئ األساسية،
حيث افترض أن من المستحيل أن يكون
نفس الشئ باردا وساخنا أو جافا ورطبا،
فالنار ساخنة وجافة أما الهواء فهو رطبٌ
وساخن والماء بارد ورطب بينما التراب أو
األرض باردة وجافة .وعليه ،صنّف أرسطو
العناصر بدرجات عالية من الرطوبة والحرارة
أو السخونة ،بينما المواد غير العنصرية تم
تصنيفها بدرجات متوسطة بين الحرارة
والرطوبة .استخدم أرسطو هذه النظرية
العنصرية ،لحساب تعدد خواص المواد،
فعلى سبيل المثال ،التمييز بين السوائل
والمواد الصلبة يكون عن طريق مالحظة
الخواص المختلفة لخاصيتين مميزتين
وهما الجفاف و الرطوبة .فالرطوبة قابلة
للتكيف من حيث الشكل وال يمكن تحديدها
بأي حد من تلقاء نفسها بينما الجفاف
قابل للتحديد عن طريق تحديده من تلقاء
نفسه وغير قابل للتكيف من حيث الشكل،
ٌ
شكل وحجم بينما
فاألجسام الصلبة لديها
السوائل لديها حجم فقط .ميّز أرسطو أيضا
السوائل عن الغازات والتي ليس لها حجم.
وعلل أرسطو أنه بينما الماء والهواء كالهما
مائع ألنهما رطبان ،فالبرودة تجعل الماء
سائال والسخونة تجعل الهواء غازا .وعلى
المثل لتلك الفرضيات ،فالبرودة مع الجفاف
تجعل األرض صلبة والجفاف مع السخونة
أو الحرارة تكون النار .تركز الكيمياء على ما
هو أكثر من مجرد وحدات بنائية للمواد،
حيث تحاول الكيمياء بحساب التحوالت
التي تقوم بتحويل المواد إلى نوع آخر من
المواد .ساهم أرسطو في التحليالت المهمة
األولى لهذه العملية حيث قام بتمييز بين
التحوالت ،حيث تقوم مادة بنزع و التغلب
على أخرى والخليط المناسب.حيث األول
هو ما نسميه التغير في الطور واألخير ما
نسميه التركيب الكيميائي .اعتقد أرسطو
أن الخليط المناسب والصحيح يحدث
عندما يتم إحضار مواد ذات كميات قابلة
للمقارنة إلنتاج مواد أخرى تسمى المركبات
وعليه فإن المواد التي نراها ونصادفها
هي عبارة عن مركبات ،وتلك المواد لها
خاصية تحضيرها من مكونات أخرى .ما الذي
يحدث لتلك المكونات بعد خلطها مكونة
المركبات؟ ،فعلى خطى علماء الكيمياء
الحديثة ،افترض أرسطو من حيث المبدأ أنه
يمكن الحصول على المكونات األصلية بمزيد
من التحوالت ،حيث افترض أنه من الممكن

الحصول على الماء والملح من مياه البحار
والحصول على المعادن من السبائك.ولكن
وضّح أن حججه ليست مرفقة بالمالحظات.
يفترض أرسطو أن المخاليط غير المتجانسة
يمكنها التفكك:
أوضحت المالحظات أن الكتل المخلوطة غالبا
تكون قابلة للتجزئة إلى أجزاء متجانسة
فعلى سبيل المثال اللحم والعظام والخشب
واألحجار حيث ال يمكن للمركب أن يكون
عنصرا وال يمكن لكل األجسام المتجانسة أن
تكون عنصرا .ذهب أرسطو لعرض تعريف
واضح للعنصر ،حيث زعم بأن األجسام
المركبة تتركب من أجسام أقل بساطة
(العناصر) ،ولكن تلك األجسام أو الكتل
البسيطة موجودة في كل المركبات فكيف
نميّز بين المركبات المختلفة؟ كان األمر
يتم بالعين في بادئ األمر إنتهاءا بالكيمياء
الحديثة ،فإنه من الطبيعي أن تعتقد أن
الدرجات المتفاوتة من الكميات األولية من
الرطوبة والحرارة يمكنها التمييز بين المواد
المختلفة التي تنشأ من خلط نسب مختلفة
من العناصر ،ولكن ماذا تعني النسب
المختلفة من العناصر؟القوانين الحالية
للنسب المتعددة والثابتة تتعامل مع
مفهوم النسب العنصرية والذي تم فهمه
على أساس مفهوم الكتلة .بغض النظر
عن كيفية فهم أرسطو للنسب العنصرية،
حيث كان أرسطو واضحا جدا ،فبينما يمكن
استرداد العناصر ،افترض أرسطو أن وجود
العناصر في المركبات شئ محتمل افتراضي
وليس فعلي ،حيث كان هناك سببان وراء
افتراض أرسطو أن العناصر ليست موجودة
فعليا في المركبات:
السبب األول هو طريقة خلط المواد تحدثبسبب الحساسية األولية للمواد وتأثرها
بمواد أخرى ،وهذا يدل على أن المادة
األصلية تغيرت في حين أن مركبا جديدا
تكون ،حيث يخبرنا أرسطو أن المركبات
تكونت عند معادلة المتضادات أو المواد
المختلفة وإنتاج مرحلة أو حالة وسيطة
فعلى سبيل المثال البرودة والحرارة.
السبب الثاني هو التجانس حيث يخبرناأرسطو أن في حالة حدوث التكوين ،يجب أن
يكون المركب موحدا ما يعني أن كل جزء من
هذا المركب متشابه فأي جزء من الماء هو
الماء.
الخالصة ،وضع أرسطو الفكرة األساسية
للنقاش الدائر حول العناصر والمواد النقية
والتركيب الكيميائي ،حيث خلص إلى أن
كل المواد النقية هي متجانسة وتتكون
من أربعة عناصر وهما النار والهواء والماء
والتراب أو األرض ،هذه المكونات األربعة
ليست موجودة فعليا في المواد ولكن من
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تفنى في العمليات الكيميائية  -والذي
سميّ هكذا على األقل قديما بقدم أرسطو
حيث مكّن هذا المبدأ الفوازييه من وضع ما
افترضه أرسطو للمواد البسيطة لتكون أكثر
فاعلية في االستخدام التجريبي .بعد رفض
النظريات الذرية مباشرةّ ،
عقب الفوازييه
قائال« :لو طبقنا مصطلح العناصر أو مبادئ
الكتلة للتعبير عن نظرتنا حيال هذه
المسألة األخيرة والتي يمكن تحليلها ،يجب
أن نعترف أن العناصر وجميع المواد الداخلة
فيها يمكن أن نبلغها بأي وسيلة لكي نختزل
الكتل عن طريق التفكيك بمعنى آخر أنه تم
تعريف العناصر على أنها المكونات األصغر
للمواد والتي يمكن إنتاجها تجريبيا».
-3-1الجدول الدوري لمندليف
تم تعديل وتصحيح قائمة الفوازييه
وفصلها تزامنا مع اكتشاف عناصر جديدة
في القرن التاسع عشر ،عندما قام همفري
ديفي ( )1829-1778بفصل الصوديوم عن
البوتاسيوم بالتحليل الكهربي معلنا أن
قائمة الفوازييه كانت في الحقيقة قائمة
مركبات وليست قائمة عناصر ،كما أن
مفهوم السعرات الحرارية اختفى من قائمة
الفوازييه باكتشاف القانون األول للديناميكا
الحرارية في األربعينيات من القرن التاسع
عشر ،وبناءا على هذا التغيير كانت هناك
حاجة ملّحة إلى نظام جديد يجمع هذا الكم
من العناصر.

كيمياء

ديميتري مندلييف
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كانت أول محاولة على يد العالم جون
نيوالندز والذي أنشأ أول جدول دوري مشتمال
على اثنين وستين عنصرا من أصل ثالثة
وستين عنصرا معروفا آنذاك ،حيث أنشأ
التصنيف الثماني للعنصر وهو تصنيف
يعتمد على كل ثماني عناصر متشابهة
الخواص من االثنين وستين عنصرا .الحقا،
قدما العالمان لوثر ماير وديميتري مندلييف
بشكل مستقل نسخة أخرى من الجدول
الدوري أقرب إلى الجدول الدوري الحديث
مشتمال على الثالثة وستين عنصرا.
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

كان الجدول الدوري لمندليف هو األكثر
وجاهة ،حيث صنّف العناصر تبعا ألوزانها
الذرية والسلوك الكيميائي .حدد مندلييف
ثماني مجموعات لكل اثنتي عشرة فترة
أفقية لتشمل ثالثة وستين عنصرا ،ما
يعني أن هناك فراغات في هذا الجدول.
يشتمل الجدول الدوري والذي بني على
جدول مندليف على اثنين وتسعين عنصرا
طبيعيا باإلضافة إلى العناصر االصطناعية.
إن أخف عنصر في هذه العناصر هو عنصر
الهيدروجين والذي تم وضعه على قمة أول
مجموعة في الجدول الدوري يليه من حيث
الوزن عنصر الهيليوم الموجود على قمة
مجموعة الغازات الخاملة التي لم تكتشف
حتى نهاية القرن التاسع عشر .الفترة
الثانية ،تبدأ بالليثيوم حيث يعد أول عنصر
في المجموعة األولى يتبع فلزات األقالء،
بالمرور في هذه الفترة ،تتابع زيادة الوزن
الذري للعناصر حتى تنتهي بالنيون والذي
يعد غازا خامال مثل الهيليوم .استنادا على
الجدول النظامي الذي وضعه مندلييف،
تمكّن مندلييف من تعديل وتصحيح قيم
األوزان لبعض العناصر الغير معروفة،
وأيضا تنبأ بالعناصر الغير معروفة المناظرة
للفراغات الموجودة في الجدول الدوري .حيث
جذب مندلييف اإلنتباه عندما بيّن أن عنصر
الجاليوم هو العنصر ذاته تحت مسمى آكا-
ألمونيوم ،باإلضافة إلى أن مندلييف أعطى
حسابا لطبيعة العناصر والتي تنم عن فهمنا
الفلسفي المعاصر للمادة والعناصر.في
هذه األيام ،تم تنظيم التسمية الكيميائية
وتعريف العناصر عن طريق اإلتحاد الدولي
للكيمياء التطبيقية والبحتة «األيوباك».
-4-1تعقيدات الجدول الدوري
النظام الدوري لمندليف كان موضع تساؤل
لفترة وجيزة ،فمع اكتشاف غاز األرجون
الخامل في  1894والذي كان يجب وضعه
خارج النظام القائم بعد الكلور.اعتقد وليام
رامزي ( )1916-1852أن المواد الخاملة تشكل
مجموعة منفصلة عن مجموعة الهالوجينات
ذات السالبية الكهربية وعن مجموعة فلزات
األقالء ذات اإليجابية الكهربية .وبحلول عام
 1898تم اكتشاف غازات خاملة أخرى والتي
شكلت المجموعة  18من الجدول الدوري
الحديث .برزت تحديات أكثر تعقيدا على
الجدول الدوري ،أهمّها عندما أنشأ عالم
الكيمياء اإلشعاعية فريدريك سود (-1877
 )1956في  1913أماكنا في الجدول الدوري
لعدة عناصر ،حيث عن طريق اقتراح من
الطبيبة مارجريت تود ،سميّت هذه العناصر
بالنظائر .وفي نفس الوقت ،تم قبول
مفهوم بور الذري القائل بأن الذرة عبارة عن
نواة موجبة الشحنة تدور اإللكترونات حولها

كالنظام الشمسي.
-5-1اإلشكاليات الحديثة المتعلقة
بالمخاليط والمركبات
نشأت النظريات الكيميائية المعاصرة عن
طريق الدمج بين النظريات القديمة بجانب
مئات السنين من العمل التجريبي ،مما صقل
النظريات الحديثة وأعطاها الصدارة .وحتى
في الوقت الذي أعلن فيه الفوازييه الكيمياء
الحديثة ،كان للكيمياء قواعد ومبادئ قليلة
للتحكّم بالعناصر الكيميائية التي تكون
المركبات.في هذا الجزء سنناقش الجهود
النظرية لدعم هذا التوجه .كانت الخطوة
األولى نحو نظرية التركيب الكيميائي التي
تم تضمينها في أعمال الفوازييه التجريبية
على الماء .حيث أنشأ ال فوازييه النسب
الكتلية لألكسجين والهيدروجين عن طريق
االختزال الكلي للماء إلى عناصره .وكون
نتائجه استندت على تكرارات عدة لتجربة،
اقترح أن مركبات مثل الماء تحتوي دائما
على نفس العناصر لنفس النسب .أدت هذه
النظرية لصياغة قانون النسب الثابتة على
يد العالم جوزيف لويس بروست في السنوات
األولى من القرن التاسع عشر ،حيث كان هذا
القانون ردا على أحد داعمي الفوازييه لويس
برتوليه ،والذي افترض أن المركبات تتنوع
في تكوينها العنصري.كان اهتمام علماء
الكيمياء كبيرا نحو االستقصاء أو التحقق من
مركبات جديدة في النصف األول من القرن
التاسع عشر من أجل توسيع قاعدة اإلثبات
التي قدمها بروست حيث كان قانون النسب
الثابتة مرضيا لألوساط العلمية والذي كان
معيارا لوجود التكوين الكيميائي ،لكن حتى
نهاية القرن التاسع عشر حوّل الكيميائيون
اهتمامهم إلى الحلول ،واستند استقصاؤهم
في الحلول على علم الديناميكا الحرارية
الجديد الذي يخبرنا أن تغيرات الحالة
الخاضعة لمواد تتم عندما تتالمس المواد
ومن ثم التحكّم في الحالة عن طريق التحكّم
في الطاقة واالنتروبي.

مترجم من:
Weisberg, Michael, Needham, Paul
and Hendry, Robin, «Philosophy
of Chemistry», The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Winter
)2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.
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جليل الخفاجي أكاديمي عراقي يضاف لهواة
صيد مرض السرطان

ينشر لنا صورة من بحث «صور جوجل» وتظهر
فيها صورته إلى جانب صورة أخرى ألحمد زويل
لينشرها كإنجاز .هل نحن حمقى لنعتقد أنك
التقطت صورة مع أحمد زويل أو أن لك صلة
به لمجرد أن صورتك ظهرت إلى جانب صورته

لبرنارد جينسين ،وليختصر الدكتور الطريق
بوقاية األطفال من السرطان الناتج بسبب
االشعاعات بتناول األطفال للكرفس األخضر مع
الحليب أو «الحليب األخضر» ،وال ندري ماذا يفعل
الدكتور هنا وقد نال تمويل الحكومة اليابانية
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية
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بين فترة وأخرى في العالم العربي يظهر أشخاص
أكاديميون أو غير أكاديميين يتخطون حدود
التخصصات ويخوضون غمار هواية خطيرة جداً
تتمثل بنشاطات مثل تفنيد النظرية النسبية،
تطويرها ،أو األكثر شيوعاً :شفاء السرطان
والوقاية منه بطرق بسيطة جداً تظهر اآلخرين
في المجتمع العلمي وكأنهم محتالين أو حمقى.
ضيفنا هذه المرة ليس دجاالً أو رجل دين ،بل
هو أستاذ جامعي قدير حصل على براءة اختراع
عراقية في نيسان  1981في مجاله هندسة
المواد وتحديداً في حماية الحديد اإلسفنجي من
التأكسد بواسطة تشميعه .إنه الدكتور جليل
كريم احمد الخفاجي أستاذ هندسة المواد في
جامعة بابل والذي ظهر فجأة بعد سنوات من
اختراعاته ذات الصلة بتخصصه كمواد منع
تأكسد الحديد اإلسفنجي عبر طليه بالشمع
ليقول أن الشوندر يشفي السرطان ،ومرة أخرى
ليعيد ترهات برنارد جينسين (Bernard
 )Jensenوينسبها لنفسه بأن الكلوروفيل
يشفي من السرطان ايضاً.
هوس متخبط بالشهرة
نشر الدكتور صور شهادة مشاركته في مؤتمر
نظمته مؤسسة لمجالت النشر مفتوحة
الدخول ( )Open access journalsوالواقع
أن هناك مجلتين قامت بتنظيم المؤتمر
إحداهما بال معامل تأثير ()impact factor
واألخرى تزعم أن لها عامل تأثير لكنها ال تظهر
في التقرير السنوي لمعامالت التأثير الصادر
من مؤسسة رويترز .لكن الدكتور وقع في
مطب كبير بفهم إحدى الرسائل التي تلقاها
باالنجليزية والتي تشير إلى رابط صفحة اإلدارة
التحريرية ( )Editorial managerفراح
يكتب في صفحته بالفيسبوك أنه أصبح مدير

تحرير لدى المجلة ويُمكن مشاهدة الصورة
التي نشرها الدكتور .يقول الدكتور جليل بأن
شخص ًا اسمه ديفيد بن مناحيم (David Ben
 )Menahemهو رئيس لجامعة بن غوريون
( )Ben-Gurion Universityاإلسرائيلية قد
قال له« :تعلمت منك الكثير» والواقع أن رئيس
جامعة بن غوريون منذ عام  2006حتى اآلن
هو امرأة وهي ريكفا كرمي (،)Rivka Carmi
فال ندري هل هو زعم كاذب؟ أم هو سوء فهم
لالنجليزية التي أشار إليها المؤتمر الذي حضره
الدكتور في الصين .ولعله فهم ما قاله ديفيد
خطا أيضاً!
أشار الدكتور حتى لوقوفه لي ً
ال مع مجموعة من
الشرطة للحديث بأنها «ندوة» بعنوان «الرصيف
المعرفي» .ولع كبير بالظهور ال يتوازى مع واقع
اإلنجاز وحجمه .واألدهى من ذلك أن الدكتور

في بحث الصور؟ ماذا يفعل جمال عبدالناصر
معكم؟!
ال يقف األمر عند هذا الحد بل يشارك جليل
الخفاجي صورة لرسالة بريد إلكتروني تطلب
منه تفعيل بريده االلكتروني في موقع يضم
معلومات عن أشخاص يضيفونها هم بأنفسهم
ويدعى ( )Who is Whoولسبب ما فإن جليل
الخفاجي يرى أن هذه الرسالة هي إحدى شواهد
عظمته .ماذا لو نشرت رابط طلب جوجل لي
باألمس إلعادة ضبط كلمة السر؟
برنارد جينسين أصل العلم الزائف حول قدرات
الكلوروفيل الشفائية
لو قرأنا منشور الدكتور عن الكلوروفيل لظننا
أنه من منشورات أحد الدجالين الذين يتحدثون
عن فضائل العسل لكثرة ما ذكر من أمور دون
أن يذكر أي مصادر لها سوى ما يسميه «بحث»
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البالغ ثالثة مليارات ونصف دوالر ،والذي
يقول في مقطع فيديو اللقاء الذي قامت
به معه قناة ( )NRTبأنه لم يجد شخص ًا
يساعده للقيام بمشروع الحليب األخضر.
ما رأيك لو ساعدناك وخصصت لنا جزءاً من
التمويل الضخم هذا؟
أما من هو برنارد جينسين؟ فلو بحثت
عن أي مصدر موثوق أو بالكاد أي مصدر
يتكلم عن برنارد جينسين ،فلن تجد
ذلك ،حتى أن مقاله في ويكيبيديا قد
حذف لهذا السبب (رغم عدم استشهادنا
بويكيبيديا كمحل ثقة) ،لكنه معروف في
أوساط المداواة الطبيعية والطب الشمولي
( )Holistic medicineوهو معروف كأحد
مؤسسي فكرة تعقيم أو تنظيف القولون
الفكرة التي أثبتت ضررها ولم تثبت أي
مفعول ،كما أن برنارد جينسين مؤسس
للعديد من أفكار العلوم الزائفة مثل العالج
بالماء ( ،)hydrotherapyالمنعكسات
( ،)reflexologyالعالج باأللوان ،العالج
المثلي ،العالج باإلبر الصينية .إذاً بعزو األمر
لصاحبه نترك الدكتور جليل في هذه النقطة
وقد نرد على برنارد جينسين تفصيلي ًا في
مقال آخر ،بما أن الدكتور الخفاجي يرى أن
برنارد جينسين عالم.
ماذا عن الشوندر؟
يمكنكم االطالع على بحث الشوندر في
الرابط .بنظرة سريعة من مختص يمكن
مالحظة النقاط التالية حول الدراسة:
 اللغة االنجليزية رديئة جداً والبحث غيرمنسق تمام ًا ويبدو أنه لم يخضع ألي تدقيق،
فاألوراق البحثية ال تكون بهذا الشكل .وال
غرابة فعند مراجعة المجلة الناشرة يتضح
لنا أنها مجلة مفتوحة المصدر مدفوعة
الثمن ،تدفع مقابل النشر وال تدقق أو تقيم
مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

األبحاث وليس لها معامل تأثير كما أن تسميتها
توحي بعدم التخصص «المجلة الدولية للعلوم
والتكنلوجيا» (International journal of
.)science of technology
 تزعم المقدمة أن الدراسة تصل لحقائقبيولوجية لكن الواقع أن كل ما ورد في البحث
هو أمور كيميائية ولم يتم ذكر أو تجربة نسيج
أحيائي واحد ،فكيف يزعم شخص معالجة
السرطان وهو لم يجرب مادته على أي نسيج
حي .هناك من االستنتاجات والكالم عن األحياء
لكن دون أي مصادر ودون أي عالقة بالتجربة.
 تناقضات واضحة داخل البحث فمث ًال مرة
يقول أنه قام بتنقية المواد ومرة أخرى يقول
أنه لم يقم بتنقيتها.
 لنفرض جدالً أنه توصل لشيء ذي صلة بعلماألحياء ،فإن التجربة التي قام بها قائمة على
أس هيدروجيني ( )pHيبلغ ( )1وفي مرات أخرى
( ،)4وهذا األس الهيدروجيني غير أحيائي لم
يسجل مث ً
ال أي أس هيدروجيني أدنى من 6.8
(وما يقاربها) في دم اإلنسان [.]1
 جدول النتائج في صفحة ( )3يضم نتائجمختلفة لنفس المتغير.
 هناك الكثير من المتغيرات دون أي عاملللتقييس وهذا ال يعد علماً ،عندما تكثر
المتغيرات وال يتم استخدام تحكم (كنترول)
بينها فهذا ال يعد علماً .من الكلوروفيل إلى
الشوندر وبعد مسيرة حياة طويلة لماذا قررت
في نهاية حياتك أن تدخل بهذه األمور وبهذا
الشكل الفضيع؟ أين احترام التخصص؟ ماذا
نتوقع من الدجالين إذا كان األستاذ الجامعي
يختم حياته الجامعية بهذا الشكل؟
دور اإلعالم السلبي في التدخل في العملية
األكاديمية
من المؤسف أن من العلماء ممن تشهد لهم
إنجازاتهم حتى لو نسيهم العالم بعد ذلك،
ومنهم من تشهد لهم األوراق البحثية التي
راجعها األقران ( )Peer reviewedولكن
معيار التحكيم األكاديمي في العراق صار يحدده
مراسلون جهلة من أمثال المراسل الذي جعل من
الشيخ عدي االعسم مشهوراً ولفق زيارة لفريق
«بحثي» ولم يكن الفريق سوى مهندسين من
شركة أتت لتنفيذ مجاري مدينة النجف! هذه
المرة جاء أحد المراسلين ليعترض على المكانة
المغمورة التي نالها هذا الشخص وليقرر من
محله سالمة مزاعمه ونجاح أبحاثه ويقوم
بالعملية األكاديمية كاملة .وتلعب الصحف
واإلعالم الجامعي الدور ذاته متجاهلين المسار
الواقعي للعملية األكاديمية .جريدة المدى مث ً
ال
نشرت ايض ًا تقريراً عن األمر .ورابط قسم المواد
في جامعة بابل لم ينتابه الخجل عندما كان
يشاهد أن الدكتور يقتحم مجاالً ال عالقة للقسم
به وفي مجالت غير معتمدة لينشر هو اآلخر
مقاالً عن بحثه (استخدام الكلوروفيل كمادة
ماصة لألشعة ذات الطاقة العالية المسرطنة
المستحدثة من األسلحة المغطاة باليورانيوم
لوقاية أطفال العراق) .وبمناسبة عنوان البحث
والكالم عن أطفال العراق (وال ندري هل تولد

البحوث العلمية من هذه المنطلقات ،لتخص
بلداً أو جماعة دون غيرها؟) يقول الدكتور أنه
تلقى عروض ًا مغرية جداً لكنه رفضها ألجل أن
يبقى في العراق ،هل يعمل العلم بهذا الشكل؟
لو أردت خدمة البشرية وبما فيها العراق
لتوجهت حيث ترى أنهم يدعمونك وستصل
ثمار عملك لبلدك ولغيره كما يصلنا اليوم
لقاح شلل األطفال واللقاح الثالثي واألنسولين
وغيرها التي لم تصنع ألجل بلد أو جماعة.
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