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مﻘاﻝ العدﺩ

مﻘدمة للتفسير الطبيعي
للﻈواهر الكونية
لﻘد ﻗامت وﺳاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ بالتﺼريﺢ مﺆﺧراﹰ ،وفي أوربا المسيحية ﺧﻼﻝ العﺼور الوﺳطﻰ،
أﻥ العلماﺀ ﻗاموا باﻛتﺸاﻑ ﻏاية »فوق فﺈﻥ الدراﺳة التﺠريبية للﻈواهر ،لم ﺗستبعد
ﻃبيعية« للكوﻥ .حيﺚ يتم اﻻﺳتﺸﻬاﺩ بما بالﻀرورﺓ الﻘوﻯ فوق الطبيعية .في الواﻗﻊ،
يُسمﻰ »المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية« ﻛدليﻞ ،لﻘد ﻛاﻥ معﻈم ﻋلماﺀ هﺬﻩ الفترﺓ ،ﺇﻥ لم
ﹸ
حيﺚ ﺗبدو ﺛوابت الطبيعة وﻛﺄنﻬا مﻀبوﻃة يكﻦْ ﺟميعﻬم ،رﺟاﻝ ﺩيﻦ أو ﻋلﻰ ﻋﻼﻗة
بﺸكﻞ مﺬهﻞ لنﺸوﺀ الحياﺓ .ومﻊ ﺫلﻚ ،بطريﻘة أو بﺄﺧرﻯ بالكنيسة .وبالرﻏم مﻦ
فﻼ يُوﺟد لمثﻞ هﺬﻩ التﺄويﻼﺕ في أﻱ مﻦ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ ﺻدام ﹰا ﻋنيﻒ بيﻦ العلم »الوليد«
الكتاباﺕ العلمية .فطبﻘ ﹰا للمعرفة العلمية والديﻦ ،اندلﻊ في الﻘرﻥ الساﺩﺱ ﻋﺸر،
الحالية التي نمتلكﻬا بﺸﺄﻥ الفيﺰياﺀ اﻷﺳاﺳية ﻋندما أﺩانت الكنيسة ﺟاليليو لبﻘاﺀﻩ ﻋلﻰ
وﻋلم الكوﻥ – فﺈﻥ الﺼورﺓ اﻷﻛثر منطﻘية اﻗتراﺡ ﻛوبرنيكوﺱ ،بﺄﻥ ﺩوراﻥ اﻷرﺽ حوﻝ
وباراﺳيمونية ،أﻥ ﻛوننا ﻛما نعلمﻪ ،هو الﺸمﺲ يمثﻞ ﻇاهرﺓ فيﺰيﻘية ،وليﺲ مﺠرﺩ
ﻛوﻥ ﻃبيعي  -بﻼ أﻱ ﻋﻼماﺕ أو ﺩﻻﺋﻞ وﺻﻒ رياﺿي للنﻈاﻡ الﺸمسي .ومﻊ ﺫلﻚ،
ﻋلﻰ التﺼميم أو الﺨلﻖ – ﻃبﻘ ﹰا للمﻼحﻈاﺕ فﻘد ﺗوافﻖ العلم والديﻦ ،وﺫلﻚ ﻋندما فسّر
العلمية.
نيوﺗﻦ اﻛتﺸافاﺗﻪ الميكانيكية العﻈيمة
لﻘد مر – ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ – ألفي ونﺼﻒ اﻷلﻒ – والتي اﺳتندﺕ ﻋلﻰ اﻷﻋماﻝ السابﻘة
ﻋاﻡ ،منﺬ أﻋلﻦ بعﺾ المفكريﻦ مثﻞ لﺠاليليو ،ﺩيكارﺕ ،وﺁﺧريﻦ – بﺄنﻬا ﻛﺸﻒ
ﻃاليﺲ وهيراﻗليطﺲ باليوناﻥ الﻘديمة ،لتﺼميم اﷲ للعالم الماﺩﻱ .ولﻬﺬا فﺈﻥ نﺠاﺡ
أﻥ العالم حولنا يُمكﻦ ﺗفسيرﻩ وفﻬمﻪ ﻛلية ،العلم النيوﺗني ﻛاﻥ ﺳريعاﹰ ،وهاﺋﻼﹰ .حيﺚ
باﺳتﺨداﻡ المواﺩ والﻘوﻯ الﺸاﺋعة مثﻞ الماﺀ بدأ الناﺱ بالتعبير ﻋﻦ الحاﺟة ﺇلﻰ ﻗراﺀﺓ
والنار .فﻘد أﺩرﻙ هﺆﻻﺀ اﻷواﺋﻞ أنﻪ ﻻ يُمكﻦ ﻛتابيﻦ – ﻛتبﻬما اﷲ :الكتاﺏ المﻘدﺱ،
اﻻحتﺠاﺝ والتﺬرﻉ بﻘوﻯ ﺧفية ،وﻛاﺋناﺕ وﻛتاﺏ الطبيعة.
ﻏامﻀة لتفسير الﻈواهر .لﻘد ﻛانت فكرﺓ يُﻘدﻡ العلم ﺗفسيراﺕ ﻃبيعية للﻈواهر
ﺛورية ،ولكﻦ العالﹰم لم يكﻦْ مستعداﹰ بعد التي يتم نسبﻬا ﺇلﻰ ﺗدﺧﻞ فوق ﻃبيعي.
ﻻحتﻀانﻬا .حيﺚ ﻛانت اﻹنسانية ﻻ ﺗﺰاﻝ فﺈﻥ ﺿوﺀ البرق ينتﺞ ﻋﻦ الكﻬرباﺀ الساﻛنة،
ﺗتمسﻚ بالﺨرافاﺕ التي ﺗتم ﻋﻦ الكﻬوﻑ ﻻ رمﺢ »ﺛور« .ﺇﻥ اﻻنتﺨاﺏ الطبيعي ﻻ
والﻐاباﺕ .ولﻬﺬا – مﻊ بعﺾ اﻻﺳتثناﺀاﺕ التدﺧﻞ اﻹلﻬي ،هو الﺬﻱ يدفﻊ ﺗطور الحياﺓ.
الﻘليلة – فﺈﻥ المﺬهﺐ الطبيعي ﻛاﻥ راﻗداﹰ والعملياﺕ العﻘلية ما هي ﺇﻻ نتاﺝ الﺸبكاﺕ
في ﺳباﺕ ﻋميﻖ ﻷلفي ﻋاﻡ ،بينما اﺳتمر العﺼبية المﺨية ،ﻻ روﺡٌ ميتافيﺰيﻘية .ﺇﻥ
الفكر الميتافيﺰيﻘي في السيطرﺓ ﻋلﻰ التفسيراﺕ العلمية في ﻛثير مﻦ اﻷحياﻥ،
الثﻘافاﺕ البﺸرية.
ما ﺗكوﻥ ﻏير ﺷعبية – والدليﻞ ﻋلﻰ ﺫلﻚ،
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الداروينية .وﻛما يبدو ،ﺗستحوﺫ ﺗلﻚ
التفسيراﺕ ﻋلﻰ مكانة متميﺰﺓ ﻷنﻬا ﺗعمﻞ،
ﻻ ﻷنﻬا ﺟﺬابة أو مﻐرية .حيﺚ ﺇﻥ التﻘدﻡ
التكنولوﺟي ،المﺆﺟﺞ بواﺳطة اﻻﻛتﺸافاﺕ
العلمية ،يﺸﻬد بﻘوﺓ هﺬﻩ التفسيراﺕ
لﻸحداﺙ .مما أﻋطﻰ العلم منﺰلة رفيعة،
ومﺼداﻗية .يستمﻊ الناﺱ للعلم ،حتﻰ وﺇﻥ
لم يعﺠبﻬم ﺩاﺋم ﹰا ما يسمعوﻥ ،وبﺨاﺻة
أنﻬم ليسوا مرﻛﺰاﹰ للكوﻥ.
بﻐﺾ النﻈر ﻋﻦ اﻷﻗلية الﺬيﻦ يﺼروﻥ ﻋلﻰ
التفسير الحرفي للكتﺐ المﻘدﺳة ،فﺈﻥ رﺟاﻝ
الديﻦ ﻗد أحالوا للعلم – ﺗلﻚ المساﺋﻞ ﺫاﺕ
اﻹﺟماﻉ العلمي .وبالطبﻊ ،فﺈﻥ رﺟاﻝ الديﻦ
بارﻋوﻥ للﻐاية في ﺇﻋاﺩﺓ ﺗﺄويﻞ ﺗعاليم
الديﻦ واﻹيماﻥ في ﺿوﺀ المعرفة الﺠديدﺓ .ﻻ
يُوﺟد ما هو ﺧطﺄ بﻬﺬا الﺸﺄﻥ .يتفﻖ معﻈم
العلماﺀ ورﺟاﻝ الديﻦ بﺄنﻬم في حالة ﺩاﺋمة
مﻦ التعلم ،ﻻ الوﻋﻆ والتبﺸير .ويُﺠاﺩﻝ
رﺟاﻝ الديﻦ بﺄﻥ الديﻦ ﻻ يﺰاﻝ يلعﺐ ﺩوراﹰ مﻬم ﹰا
في المساﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗية ،والبحﺚ ﻋﻦ مكانة
البﺸرية .يعتبر معﻈم العلماﺀ أﻥ السﺆاﻝ
بﺸﺄﻥ الﻐرﺽ مﻦ الكوﻥ ،يتﺠاوﺯ نطاق
العلم .وبرﻏم هﺬا ،فﺈنﻬم ﻋندما يﻘرأوﻥ
ﺗﻘارير اﻷﺧبار بﺸﺄﻥ ﺗﻘارﺏ وﺗﻼﻗي الديﻦ
والعلم ،فﺈﻥ بعﺾ المتدينيﻦ يتﺸﺠعوﻥ
ويﺸعروﻥ باﻷمﻞ والرﺿا – بﺄنﻪ ﻋندما يتم
ﻛﻞ ﺷيﺀ – فﺈﻥ الﻐاية التي يتمنونﻬا ﺳوﻑ
ﺗﺨرﺝ منتﺼرﺓ مﻦ الﻀﺠة العلمية.
اﻹﺷارﺓ المفترﺿة ﻋلﻰ الﻐاﺋية
لحوالي ﻋﻘد مﻦ الﺰمﻦ – وحتﻰ اﻵﻥ ،فﺈﻥ
٤
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هناﻙ ﻋدﺩ متﺰايد مﻦ العلماﺀ ورﺟاﻝ الديﻦ
الﺬيﻦ يﺆﻛدوﻥ في مﻘاﻻﺕ وﻛتﺐ ﺷعبية،
بﺄنﻬم يستطيعوﻥ رﺻد ﺇﺷارﺓ ﻋﻦ ﻏاﺋية
ﻛونية ،ﺗعبر ﻋﻦ نفسﻬا بﺸدﺓ مﻦ بياناﺕ
ﻋلمي الفيﺰياﺀ والكوﻥ .لﻘد انتﺸر هﺬا اﻹﺩﻋاﺀ
بﺼورﺓ واﺳعة مﻦ ﺧﻼﻝ وﺳاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ،
مﻀل ﹰ
ﻼ ﻋامة الناﺱ ﺇلﻰ اﻻﻋتﻘاﺩ بﺄﻥ هناﻙ
نوﻋ ﹰا ﺟديداﹰ مﻦ اﻹﺟماﻉ العلمي ،والﺬﻱ يدﻋم
اﻻﻋتﻘاﺩاﺕ فوق الطبيعية .وفي الحﻘيﻘة،
فﺈنﻪ ﻻ يُوﺟد أﻱ أﺩلة ﺗﺸير ﺇلﻰ هﺬا اﻹﺩﻋاﺀ
في ﺻفحاﺕ الدورياﺕ العلمية ،والتي ﺗستمر
في العمﻞ وفﻖ ﺇﻃار مفترﺽ أﺳاﺳﻪ أﻥ
ﺟميﻊ الﻈواهر الفيﺰيﻘية »ﻃبيعية«.
ﻻ يُمكﻦ ﺇﺛباﺕ الﻐاية المفترﺿة المﺰﻋومة
مﻦ ﺧﻼﻝ البياناﺕ وحدها .فﺈﻥ مثﻞ هﺬﻩ
المﻼحﻈاﺕ ﺗتطلﺐ ﻗدراﹰ ﻛبيراﹰ مﻦ التفسير
والتﺄويﻞ للوﺻوﻝ لمثﻞ هﺬا اﻻﺳتنتاﺝ .ﺇﻥ
هﺆﻻﺀ الﺬيﻦ ليسوا ﻋلﻰ ﺩراية بالمناﻗﺸاﺕ
اﻷﺧيرﺓ في فلسفة العلم ،ربما يميلوﻥ
للسﺨرية واﻻﻋتﻘاﺩ بﺄﻥ المﻼحﻈاﺕ ﺗتحدﺙ
ﻋﻦ نفسﻬا ،بدوﻥ الحاﺟة ﺇلﻰ أﻱ ﺗفسير أو
ﺗﺄويﻞ .الحﻘاﺋﻖ هﻰ الحﻘاﺋﻖ  -ﻛما يحتﺠوﻥ
– فﻼ اﷲ وﻻ الﻐاية الكونية حﻘاﺋﻘ ﹰا ﻋلمية.
ومﻊ ﺫلﻚ ،ﻛاﻥ وﻻ يﺰاﻝ العلماﺀ والفﻼﺳفة
ﻏير ﻗاﺩريﻦ ﻋلﻰ أﻥ يﻀعوا حداﹰ فاﺻ ﹰ
ﻼ
واﺿح ﹰا بيﻦ النﻈرية والمﻼحﻈاﺕ .لكﻦ يتفﻖ
اﻷﻏلبية ﻋلﻰ أﻥ ﺟميﻊ المﻼحﻈاﺕ العلمية
– محملة بالنﻈرياﺕ .ولﻬﺬا فﺈﻥ النتاﺋﺞ
التﺠريبية ﻻ يُمكﻦ فﺼلﻬا ﻋﻦ اﻹﻃار النﻈرﻱ
المستﺨدﻡ لتﺼنيفﻬا وﺗفسيرها .وﻗد فتﺢ
هﺬا التطوير الﺠديد في فلسفة العلم الباﺏ
أماﻡ رﺟاﻝ الديﻦ والعلماﺀ المﺆمنيﻦ ،ﻹﻋاﺩﺓ
ﺗفسيرها وﺗﺄويلﻬا في ﺇﻃار نماﺫﺟﻬم الﺨاﺻة
مثﻞ التﺼميم الﺬﻛي ،والﻐاية الكونية.
ويدﻋي بعﻀﻬم أﻥ البياناﺕ ﺗﻼﺋم هﺬا
النموﺫﺝ أﻛثر مﻦ ﻏيرﻩ .ومعﻈمﻬم يﻘوﻝ
أنﻬا ﻋلﻰ أﺳوأ الفروﺽ ﺟيدﺓ.
ﺇﻥ البياناﺕ محﻞ النﻘاﺵ ،الﺠدﻝ ،والتﺄويﻞ
بيﻦ الديﻦ والعلم ليست ﻗﺼاﺻاﺕ مﻦ
وﺛاﺋﻖ متﻼﺷية ،بﻞ وليست ﺗرﺟماﺕ ﻏامﻀة
ﻷﺳاﻃير ﻗديمة والتي ﺗطورﺕ بمرور الوﻗت
ﺇلﻰ نﺼوﺹ مﻘدﺳة .بﻞ ﺇنﻬا ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ
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والكوﻥ ،ﻛيﻒ لﻼﻛتﺸافاﺕ العلمية العﻈمة
في الﻘرﻥ أﻥ ﺗكﺸﻒ ﻋﻦ الرﺏ« ) The
Creator and the Cosmos How the
Greatest Scientific Discoveries
 ،(of the Century Reveal Godحيﺚ
ﻻ يستطيﻊ روﺱ ﺗﺨيﻞ التﺼميم الدﻗيﻖ
للكوﻥ بﺄﻱ ﻃريﻘة أﺧرﻯ ﺇﻻ بواﺳطة »ﻛياﻥ
ﺷﺨﺼي  ...ﻗاﺩر ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ بمﺌة ﺗريليوﻥ مرﺓ
ﻋنا نحﻦ البﺸر بﺠميﻊ موارﺩنا «.لﺬا فﺈنﻪ
يستنتﺞ اﻵﺗي» :ﺇﻥ الكياﻥ الﺬﻱ أحﻀر الكوﻥ
ﺇلﻰ الوﺟوﺩ ﻻ بد وأنﻪ ﻛاﺋﻦ ﺷﺨﺼي ،حيﺚ ﻻ
يستطيﻊ أﻱ أحد ﺇﻻ هو ،ﺗﺼميم الكوﻥ بﻬﺬﻩ
الدﻗة الﺸديدﺓ«.
ﺇﻥ العﻼﻗاﺕ الدﻗيﻘة بيﻦ بعﺾ الثوابت
الفيﺰياﺋية ،وبيﻦ هﺬﻩ الثوابت والحياﺓ
– يُطلﻖ ﻋليﻬا مﺠتمعة »المﺼاﺩفاﺕ
اﻹنسانية« .ﻗبﻞ مناﻗﺸة مﺰايا ﺗفسير
وﺗﺄويﻞ هﺬﻩ المﺼاﺩفاﺕ ﻛبرهاﻥ للتﺼميم
الﺬﻛي ،ﺳوﻑ أوﺿﺢ أوﻻﹰ ﻛيﻒ أﺗﻰ هﺬا
المفﻬوﻡ للوﺟوﺩ .لتاريﺦ مفﺼﻞ و مناﻗﺸاﺕ
موﺳعة لﺠميﻊ الﻘﻀايا ،يُمكنﻚ اﻹﻃﻼﻉ ﻋلﻰ
ﻛتاﺏ The Anthropic Cosmological
 ،Principleلفرانﻚ ﺗبلر وﺟوﻥ بارو .ﻛما
أحيﻞ الﻘارﺉ أيﻀ ﹰا للمﺼاﺩر اﻷﺻلية ،بﻬﺬا
الكتاﺏ .وﻻ بد مﻦ اﻹﺷارﺓ هنا ،أﻥ هﺬا الكتاﺏ
الﺸامﻞ بﻪ العديد مﻦ اﻷﺧطاﺀ – ﺧاﺻة
بالمعاﺩﻻﺕ و التي ﻻﺗﺰاﻝ لم ﺗﺼحﺢ بعد في
الطبعاﺕ الﻼحﻘة.
ﺳوﻑ نناﻗﺶ في الﺠﺰﺀ التالي ،ما الﺬﻱ ﺩفﻊ
العلماﺀ لﻼﻋتﻘاﺩ بﺄﻥ هناﻙ مﺼاﺩفاﺕ
ﺇنسانية ،وﻛيﻒ يُمكﻦ ﺗفسير وﺗﺄويﻞ
المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية.

ﻗياﺳاﺕ ﺩﻗيﻘة بواﺳطة فرق بحثية
متطورﺓ ،باﺳتﺨداﻡ أﺟﻬﺰﺓ ﻋلمية متﻘدمة.
لﺬا ،فﺈﻥ الحﺠة الدينية الﺠديدﺓ – ﺗﻘوﻡ ﻋلﻰ
أﺳاﺱ الحﻘيﻘة الﻘاﺋلة بﺄﻥ الحياﺓ اﻷرﺿية
حساﺳة للﻐاية لﻘيم الثوابت الفيﺰياﺋية
اﻷﺳاﺳية ،وﺧواﺹ بيﺌتﻬا – ومﻦ هنا فﺈﻥ
أبسﻂ التﻐيراﺕ في هﺬﻩ الﻘيم ،يعني أﻥ
الحياﺓ ﻛما نراها حولنا ،لم ﺗكﻦ لتُوﺟد.
هﺬا ما يُﻘاﻝ ،ليُﻈﻬر أﻥ الكوﻥ بثوابتﻪ
الفيﺰياﺋية اﻷﺳاﺳية محكم الدﻗة بطريﻘة
مﺬهلة ،ومتواﺯﻥ بعناية مﻦ أﺟﻞ ﺇنتاﺝ
الحياﺓ .وباﺳتمرار الحﺠة ،فﺈﻥ الفرﺻة ﻷﻱ
مﺠموﻋة ﻋﺸواﺋية مﻦ الثوابت – والتي
ﺗتوافﻖ وﺗناﻇر الثوابت التي حدﺙ وأﻥ
وُﺟدﺕ في ﻛوننا ،ﺻﻐيرﺓ للﻐاية ،ولﻬﺬا
فﺈﻥ ﺫلﻚ التواﺯﻥ المحدﺩ والمﻀبوﻁ مﻦ
ﻏير المحتمﻞ للﻐاية أﻥ يكوﻥ نتيﺠة فرﺻة
ﻋﺸواﺋية ،ﻋمياﺀ .بدﻻﹰ مﻦ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ ﺧالﻖ
ﺷﺨﺼي ﺫﻛي ،وهاﺩﻑ ﻗد ﺻمم اﻷﺷياﺀ بﻬﺬﻩ
الطريﻘة التي هي ﻋليﻬا )اﷲ( .يُمكﻦ
فﻬم الحﺠة بﺸكﻞ أفﻀﻞ ،مﻦ ﺧﻼﻝ رﺳم
ﻛرﺗوني في ﻛتاﺏ للرياﺿي روﺟر بينروﺯ The
 ،Emperor's New Mindوالﺬﻱ يُﻈﻬر
الﺨالﻖ مُﺸيراﹰ بﺈﺻبعﻪ ﺇلﻰ حﺠم ﺻﻐير
للﻐاية مﻦ الطور الفراﻏي )فراﻍ متعدﺩ
اﻷبعاﺩ( لﻸﻛواﻥ المحتملة ،ليُنتﺞ الكوﻥ
الﺬﻱ نعيﺶ فيﻪ.
ﺇﻥ أﻏلبية هﺆﻻﺀ الﺬيﻦ يحتﺠوﻥ بالثوابت
الكونية والتﺼميم المحكم ،ﺳعداﺀ ﻛﻞ
السعاﺩﺓ بالﻘوﻝ أﻥ ﺗﺼميم ﺫﻛي ،هاﺩﻑ،
فوق ﻃبيعي ﻗد أﺻبﺢ بدي ﹰ
ﻼ مساوي ﹰا للعلم
التﻘليدﻱ  -الﻘاﺋﻞ بالتطور الطبيعي ﻻ
للكوﻥ فﻘﻂ ،بﻞ والبﺸر أيﻀ ﹰا نتيﺠة ﻋملياﺕ
ﻋﺸواﺋية ،ﻏير هاﺩفة .بﻞ ويﺼر اﻵﻥ بعﺾ ﺗابﻊ ﻗراﺀﺓ بﻘية المﻘاﻝ بالﺼفحة ٢٧
المعتﻘديﻦ – المتدينيﻦ أﻥ اﷲ مطلوﺏ
بﺸدﺓ بواﺳطة البياناﺕ .وﻋﻼوﺓ ﻋلﻰ ﺫلﻚ،
فﺈنﻬم يﻘولوﻥ أﻥ هﺬا اﻹلﻪ ﻻبد وأﻥ يكوﻥ
ﺇلﻪ الكتاﺏ المﻘدﺱ ،اﻹنﺠيﻞ .ويتساﺀﻝ
هﺆﻻﺀ ،هﻞ مﻦ الممكﻦ أﻥ يكوﻥ الكوﻥ ما هو
ﺇﻻ نتيﺠة ﻃبيعية ﺧالﺼة ،وﻋملياﺕ ﻏير
ﺷﺨﺼية .وﺗطابﻖ هﺬﻩ الرﺅية رﺅية الفيﺰياﺋي
وﻋالم الفلﻚ ،هيو روﺱ في ﻛتابﻪ »الﺨالﻖ

٥
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باﻗر حسيﻦ _ الناﺻرية

ﺗﺄﺛير الحرارﺓ المرﺗفعة ﻋلﻰ
الﻬورموناﺕ في ﺟسم اﻹنساﻥ
ما الﺬﻱ يمكﻦ اﻥ يسببﻪ ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ ﺩرﺟة حرارﺓ هﺬﻩ الفﺌراﻥ ﻋلﻰ التعاﻗﺐ و وﺗوﺗر في الﺠسم ،هﺬﻩ العﻼﻗة المتﺰامنة
في أﺟساﺩنا ،هﻞ يﺆﺛر ﺫلﻚ ﻋلﻰ ﻛيمياﺀ الدﻡ بفاﺻﻞ ﺯمني مﻘدارﻩ ﺩﻗيﻘة بيﻦ ﻗياﺱ فﺄر بيﻦ الحرارﺓ و التوﺗر يمكﻦ اﻥ ﺗستﺨدﻡ في
و بالتالي ﻋلﻰ حالتنا النفسية؟ هﻞ أنت في وﺁﺧر ،وﺟد اﻥ ﺩرﺟة حرارﺓ الفﺌراﻥ التي ﺗﻘاﺱ ﺩراﺳة ﺧﺼاﺋﺺ بعﺾ العﻼﺟاﺕ التي يتم
الﺠو الحار ﺗماما ﻛما انت في الﺠو البارﺩ؟ ما

ﺁﺧراﹰ ﻗد اﺯﺩاﺩﺕ بمﻘدار  C°١,٥اﻛثر مﻦ ﺗﺠربتﻬا لعﻼﺝ التوﺗر.

ﺗﺄﺛير الﺠو ﻋلﻰ نمو أﺟسامنا و اﺳتﺠابتنا الفﺌراﻥ المﻘاﺳة ﺩرﺟة حرارﺗﻬا اوﻻ ،نتيﺠة ﺗﺄﺛير ﺩرﺟة الحرارﺓ ﻋلﻰ اﻻنسوليﻦ،
لمﺨتلﻒ التﻐيراﺕ التي ﺗحدﺙ في الوﺳﻂ للتوﺗر الﺬﻱ ﺗسبﺐ بارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ .هورموﻥ النمو والﻐلوﻛاﻏوﻥ
اﻗيمت ﺩراﺳة لﻐرﺽ معرفة ﺗﺄﺛير ارﺗفاﻉ

الﺬﻱ نعيﺶ فيﻪ؟ أﻗيمت العديد مﻦ

حيﺚ وﺟد اﻥ ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ بسبﺐ

الدراﺳاﺕ لمعرفة ﺗﺄﺛير ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ

التوﺗر يرافﻘﻪ ﺯياﺩﺓ في الﻬرموﻥ المحفﺰ ﺩرﺟة الحرارﺓ ) (Hyperthermiaﻋلﻰ ﺗراﻛيﺰ

ﻋلﻰ الﻬرموناﺕ التي ﺗﺠرﻱ في الدﻡ ،فما هو

لﻘﺸرﺓ الكﻈر ،هورموﻥ الكورﺗيكوﺳتيروﻥ بعﺾ الﻬرموناﺕ في المﺠرﻯ الدموﻱ ،حيﺚ
أﻗيمت الدراﺳة ﻋلﻰ ﺛمانية رﺟاﻝ متطوﻋيﻦ

ﺗﺄﺛير الطﻘﺲ الحار ﻋلﻰ هﺬﻩ الﻬرموناﺕ؟

وارﺗفاﻉ نسبة الﺠلوﻛوﺯ في بﻼﺯما الدﻡ.

التوﺗر لدﻯ الفﺌراﻥ ﺗحت الﺠو الحار

واوﺿحت الدراﺳة اﻥ هناﻙ ﺯياﺩﺓ متﺰامنة ﺫوﻱ ﺻحة ﺟيدﺓ ﺗم وﺿعﻬم في حوﺽ ماﺀ

ﺧﻼﻝ ﺩراﺳة التوﺗر وﻋﻼﻗتﻪ بدرﺟة الحرارﺓ

للحرارﺓ و هرموناﺕ التوﺗر في بﻼﺯما الدﻡ مما ﺳاﺧﻦ بدرﺟة حرارﺓ  ،٣٩,٥ C°و هناﻙ

في مﺠاميﻊ مﻦ ﺫﻛور الفﺌراﻥ ،ﺗم ﻗياﺱ يعني أﻥ ارﺗفاﻉ الحرارﺓ يﺆﺩﻱ الﻰ اﺿطراﺏ مﺠموﻋة اﺧرﻯ ﺗم وﺿعﻬم في ماﺀ معتدﻝ
٦6
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ﺗﻘريبا بدرﺟة حرارﺓ  ،٣٤,٥ C°ﺗم أﺧﺬ

مﺌاﺕ الفتياﺕ بيﻦ نيﺠيريا وبريطانيا التي مﻊ التحكم بدرﺟة الحرارﺓ مﻦ ﺧﻼﻝ وﺿﻊ

ﻋيناﺕ ﺩﻡ ﻗبﻞ التﺠربة وﻋند ﺩرﺟة حرارﺓ

ﻛانت ﺫاﺕ ﺳﻦ أبكر في البلوﻍ مﻦ نيﺠيريا.

اﻷﺷﺨاﺹ في حوﺽ ماﺀ ﺳاﺧﻦ مرﺓ وحوﺽ

 ، ٣٨ C°أﺛناﺀ السﺨونة  ،٣٩ C°ﻋند C°

أما فيما يتعلﻖ بالﺠلوﻛاﺟوﻥ ،فﻘد ﺗرﺷدنا ماﺀ بارﺩ في مرﺓ اﺧرﻯ ،ﺗم التوﺻﻞ مﺠدﺩا ﺇلﻰ

 ، ٣٩,٥بعد ﺳاﻋة مﻦ ﺇﺧراﺟﻬم مﻦ الحوﺽ و

النتاﺋﺞ ﺇلﻰ مﺰيد مﻦ الحﻘاﺋﻖ حوﻝ ﺩور الحر وﺟوﺩ ﻋﻼﻗة أﺳية بيﻦ ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ

ﻛﺬلﻚ بعد ﺳاﻋتيﻦ.

في واﻗﻊ مرﺿﻰ السكرﻱ بنوﻋيﻪ .أيﻀ ﹰا ﺗدﻝ واﻻﺳتﺠابة الﻬرمونية ،حيﺚ اﺗﻀﺢ اﻥ ﺩرﺟة

اما المﺠموﻋة اﻻﺧرﻯ ﺗم أﺧﺬ ﻋيناﺕ مﻦ

ﺯياﺩﺓ اﻻندروفيﻦ ﺗحت الحرارﺓ العالية ﻋلﻰ

ﺩمﻬم بنفﺲ اﻻوﻗاﺕ لﻐرﺽ المﻘارنة ،حيﺚ

ﺩور الحرارﺓ العالية بﺸكﻞ ما في ﺗﺨفيﺾ الﻬرموناﺕ والكرياﺕ البيﺾ ﺧﻼﻝ التمريﻦ

وﺟد اﻥ ﺗرﻛيﺰ هرموﻥ النمو ارﺗفﻊ أﺿعاف ﹰا

اﻷلم وﺇﻥ ﻛاﻥ لفترﺓ محدﺩﺓ.

مما يعني اﻥ هﺬﻩ اﻻﺳتﺠابة للﻬرموناﺕ

ﻋند ﺩرﺟة حرارﺓ  ٣٨ C°وبلﻎ اﻋلﻰ ارﺗفاﻉ

ﺗﺄﺛر الﻬورموناﺕ بارﺗفاﻉ ﺩرﺟة حرارﺓ والكرياﺕ البيﺾ ﺧﻼﻝ التمريﻦ يمكﻦ التحكم

لﻪ ﻋند ﺩرﺟة  ٣٩ C°بينما هبﻂ ﺗرﻛيﺰﻩ ﻋند الﺠسد الناﺗﺠة مﻦ التماريﻦ الرياﺿية

حرارﺓ الوﺳﻂ لﻪ ﺗﺄﺛير واﺿﺢ ﻋلﻰ اﺳتﺠابة

بﻬا مﻦ ﺧﻼﻝ ﺩرﺟة حرارﺓ الوﺳﻂ المحيﻂ.

 ٣٩,٥ C°و ايﻀا هبﻂ ﻛثيرا بعد ﺳاﻋة مﻦ أﻗيمت العديد مﻦ الدراﺳاﺕ لمعرفة ﺗﺄﺛير التﺄﺛيراﺕ اﻷيﻀية والﻬرمونية ﻻرﺗفاﻉ
ﺇﺧراﺟﻬم مﻦ حوﺽ الماﺀ الساﺧﻦ.

ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة حرارﺓ الﺠسم ﺧﻼﻝ التماريﻦ ﺩرﺟة الحرارﺓ في اﻹنساﻥ

أما اﻻندورفيﻦ فارﺗفﻊ ﻋﺸراﺕ المراﺗعند

الرياﺿية ﻋلﻰ ﺗرﻛيﺰ الﻬرموناﺕ في المﺠرﻯ ﺗم ﺩراﺳة ﺗﺄﺛير ارﺗفاﻉ الحرارﺓ ﻋلﻰ الفعالياﺕ

ﺩرﺟة  ٣٩ C°وايﻀا ﻋند ، ٣٩,٥ C°

الدموﻱ ،حيﺚ ﺗم ﺩراﺳة العﻼﻗة بيﻦ اﻻيﻀية ﺧﻼﻝ بعﺾ حاﻻﺕ الﻀﻐﻂ مثﻞ

مستوياﺕ الكلوﻛاﻛوﻥ ايﻀا ارﺗفعت في ﺗنﻈيم ﺩرﺟة الحرارﺓ و هرموناﺕ النمو ﺧﻼﻝ العدوﻯ ،الدراﺳة ﺗمت ﻋلﻰ ﺳتة رﺟاﻝ،
ﺩرﺟة حرارﺓ  ٣٩ C°و  ، ٣٩,٥ C°أما ﺗرﻛيﺰ ﺗماريﻦ مكثفة ﻋند ﺩرﺟة حرارﺓ ٢٣ C°

ﺛﻼﺛة وﺿعوا في حوﺽ ماﺀ ﺳاﺧﻦ و

اﻻنسوليﻦ لم يتﺄﺛر بدرﺟة الحرارﺓ ،في حيﻦ لمدﺓ ﺳاﻋتيﻦ مﻊ امكانية التحكم بدرﺟة

ﺛﻼﺛة وﺿعوا في حوﺽ ماﺀ معتدﻝ لفترﺓ

اﺯﺩاﺩ ﺳكر الﺠلوﻛوﺯ في الدﻡ اﺯﺩاﺩ ﻋند ﺩرﺟة

حرارﺓ المحيﻂ و ﺯياﺩﺗﻬا الﻰ  ٤٠ C°مﻦ ﺧﻼﻝ

اﺳتمرﺕ  ٣ﺳاﻋاﺕ ،الرﺟاﻝ الﺬيﻦ وﺿعوا

 ٣٩ C°و  . ٣٩,٥ C°وﺗم التوﺻﻞ ﺇلﻰ اﻥ

التحكم بتيار الﻬواﺀ في مكاﻥ اﻻﺧتبار ،وﻗد

في ماﺀ ﺳاﺧﻦ ارﺗفعت ﺩرﺟة حرارﺗﻬم مﻊ

ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ يتسبﺐ في ارﺗفاﻉ ﺗرﻛيﺰ

وﺟد اﻥ هناﻙ ﻋﻼﻗة أﺳية بيﻦ ارﺗفاﻉ ارﺗفاﻉ ملحوﻅ في هرموناﺕ النمو ،هرموﻥ

العديد مﻦ هورموناﺕ المﺠرﻯ الدموﻱ.

ﺩرﺟة الحرارﺓ وهرموﻥ النمو والبروﻻﻛتيﻦ اﻷﺩريناليﻦ ،الﻐلوﻛاﻏوﻥ والكورﺗيﺰوﻝ مﻊ

ﻗد ﺗﺸير نتاﺋﺞ هﺬﻩ الدراﺳة حوﻝ هورموﻥ

)يسمﻰ هورموﻥ الحليﺐ ولﻪ ﺩور في ﺧفﺾ ارﺗفاﻉ بسيﻂ في ﺗرﻛيﺰ هرموﻥ اﻻنسوليﻦ،

النمو ﺇلﻰ حﻘاﺋﻖ ﻛثيرﺓ حوﻝ ﺩور هورموﻥ

ايﻀا ﻛاﻥ ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ مﺼحوب ﹰا

هورموني اﻻﺳتروﺟيﻦ والﻬورموﻥ الﺬﻛرﻱ(

النمو وﻻ يعني ﺫلﻚ أﻥ نسﻘﻂ اﻷمر مباﺷرﺓ والكاﺗيكوﻻميﻦ )هورموﻥ الﻘتاﻝ أو الﻬرﺏ ،بارﺗفاﻉ مستوﻯ اﻻحماﺽ اﻻمينية الحرﺓ،
ﻋلﻰ ﺳﻦ البلوﻍ وأﻋمار اﻷﺷﺨاﺹ لكﻦ في

يﺼدر في حاﻻﺕ التوﺗر( في بﻼﺯما الدﻡ

مرﻛﺐ -٣هايدروﻛسيبيوﺗاريت ،الكليسيروﻝ

مﺠاﻻﺕ ﻃبية ﻋديدﺓ .فيما يتعلﻖ بسﻦ

ﺧﻼﻝ التماريﻦ الرياﺿية ،ايﻀا ﺗم ﺩراﺳة

و الﻼﻛتيت ،بينما ﺳكر الكلوﻛوﺯ في الدﻡ

البلوﻍ فﻘد أﺛبتت احدﻯ الدراﺳاﺕ أﻥ اﻷمر

ﺗﺄﺛير ﺗماريﻦ التحمﻞ )العاﺏ الﻘوﻯ( ﻋلﻰ

بﻘي بدوﻥ ﺗﻐير في حيﻦ مستوﻯ اﻻﻻنيﻦ

لم يكﻦ مﺆﺛراﹰ ﻻﺳيما بعد مﻘارنة ﺳﻦ بلوﻍ الﻬورموناﺕ و اﺳتﺠابة ﻛرياﺕ الدﻡ البيﺾ

انﺨفﺾ بارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ .ﺧﻼﻝ ارﺗفاﻉ
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الحرارﺓ في الﺠسم ﺗم اﺧتبار ﺗحمﻞ الﺠلوﻛوﺯ والﻬرموﻥ المحفﺰ للﻐدﺓ الدرﻗية ﺧﻼﻝ فترﺓ مﻼحﻈة:
في المرحلة اﻻولﻰ و اﺳتﺠابة هرموﻥ

التﺠربة ،هﺬﻩ النتاﺋﺞ ﺗﺸير ﺇلﻰ اﻥ ﻋملية

اﻹنسوليﻦ في المرحلة الثانية و ﺗم التوﺻﻞ

افراﺯ هرموﻥ النمو أﻛثر حساﺳية للحرارﺓ مﻦ فﺈﻥ اﻻﻃﻼﻉ ﻋلﻰ هﺬﻩ التﺄﺛيراﺕ ﻻ يعني

ﺇلﻰ اﻥ التﻐييراﺕ التي ﺗحدﺙ ﺧﻼﻝ ارﺗفاﻉ

ﻏيرها مﻦ ﺇفراﺯاﺕ الﻐدﺓ النﺨامية.

ﺩرﺟة الحرارﺓ ﺗﺸابﻪ التﻐييراﺕ الحاﺩﺛة ﺧﻼﻝ

التﻐير في ﺗرﻛيﺰ الﻬرموناﺕ في المﺠرﻱ بالﻀرورﺓ أﻥ ﺗﺆﺩﻱ الترﻛيﺰاﺕ الﻬورمونية

الفعالياﺕ اﻻيﻀية و التﻐييراﺕ الﻬرمونية

الدموﻱ نتيﺠة ﻻرﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ يعكﺲ الوارﺩﺓ في الدراﺳاﺕ هﺬﻩ وللفتراﺕ المﺬﻛورﺓ

التي ﺗحدﺙ ﻋند حاﻻﺕ العدوﻯ البسيطة ،مما

ﻃبيعة العﻼﻗة بيﻦ اﻻنساﻥ و البيﺌة التي

ﺗﺄﺛيراﹰ متوﻗع ﹰا مثﻞ ﺯياﺩﺓ النمو في حالة

يعطينا ﻃريﻘا ﺁﺧر لدراﺳة هﺬﻩ التﻐييراﺕ.

يعيﺶ فيﻬا ،و ما يمكﻦ للمناﺥ اﻥ يﻈﻬرﻩ

هورموﻥ النمو ،او ﺗﻘليﻞ الﺸﻬوﺓ الﺠنسية في

ﻛما أﺳلفنا مﻊ ﺗﺄﺛيراﺕ بعﺾ الﻬورموناﺕ

بﺄﻱ ﺷكﻞ أنﻬا ﻗد ﺗكوﻥ ﻛما نتﺼور فليﺲ

هرموﻥ النمو ،الﻬرموﻥ المحفﺰ للﻐدﺓ مﻦ ﺗﺄﺛير ﻋلﻰ نمو الﺠسم البﺸرﻱ ،باﻻﺿافة حالة ﺯياﺩﺓ البروﻻﻛتيﻦ .فالﻬورموناﺕ ﺗعمﻞ
الدرﻗية والﻬرموﻥ المحفﺰ لﻘﺸرﺓ الﻰ ﺗﺄﺛير الﺠو ﻋلﻰ البنية الﺠسدية لﻺنساﻥ

بتناﻏم مﻊ بعﻀﻬا ومﻊ التﺄﺛيراﺕ اﻷﺧرﻯ

الكﻈر ﺗحت ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ:

فﺈﻥ لﻪ ﺗﺄﺛير واﺿﺢ ﻋلﻰ فعالياﺗﻪ ونﺸاﻃاﺗﻪ

في الﺠسد ويتطلﺐ فﻬم ﺗﺄﺛير هورموﻥ

ﺗم ﺩراﺳة ﺗﺄﺛير ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ ﻋلﻰ

المﺨتلفة و ايﻀا ما يسببﻪ مﻦ ﺗوﺗر

معيﻦ فﻬم ﹰا ﻛام ﹰ
ﻼ ببﻘية الﻈروﻑ .الﻬدﻑ مﻦ

الﻐدﺓ النﺨامية ،حيﺚ ﺗمت الدراﺳة ﻋلﻰ

واﺿطراﺏ في النفﺲ البﺸرية ﺧاﺻة ﻋند

المﻘاﻝ هو ﺇيﻀاﺡ أﺛر الحرارﺓ وأبعاﺩ ﺫلﻚ اﻷﺛر

ﺧمسة أﺷﺨاﺹ ﺗم وﺿعﻬم في ﻗاﻋة

ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة الحرارﺓ مما ﻗد يﺆﺩﻱ الﻰ ﺇﻇﻬار

ﺩوﻥ ﺇﺳﻬاﺏ في ﻗياﺱ مﻘدارﻩ أو ﺗﺄﺛيراﺗﻪ

وﺗعريﻀﻬم لﻬواﺀ حار )لمدﺓ ﺳاﻋتيﻦ بدرﺟة

ﺳلوﻙ أﻛثر ﺗوﺗرا في ﻛثير مﻦ اﻷحياﻥ .منﺬ الدﻗيﻘة ﻋلﻰ أﻋﻀاﺀ وﻋمﻞ الﺠسم.

حرارﺓ  ( ٥٠ C°حيﺚ ﺗم ﻗياﺱ هرموﻥ النمو،

ﺯمﻦ بعيد ﻛاﻥ الﺠو ﻋامﻼ رﺋيسيا في الﻬﺠرﺓ

الﻬرموﻥ المحفﺰ لﻘﺸرﺓ الكﻈر ،البروﻻﻛتيﻦ و البﺸرية مﻦ مكاﻥ الﻰ اﺧر بحثا ﻋﻦ اﺟواﺀ
الﻬرموﻥ المحفﺰ للﻐدﺓ الدرﻗية حيﺚ ﺗﻘاﺱ

اﻛثر ﺗناﺳبا مﻊ الفعالياﺕ الطبيعية للبﺸر

هﺬﻩ الﻬرموناﺕ ﻛﻞ  ١٠ﺩﻗاﺋﻖ مﻦ ﺯمﻦ التﺠربة ،و هﺬا يعكﺲ ﻃبيعة العﻼﻗة الواﺿحة
ﻋند ارﺗفاﻉ ﺩرﺟة حرارﺓ الﺠسم لوحﻆ ارﺗفاﻉ بينﻪ و بيﻦ المناﺥ .مﻊ اﻷﺧﺬ بعيﻦ اﻻﻋتبار
في مستوﻯ هرموﻥ النمو و وﺻﻞ الﻰ اﻗﺼﻰ

ﺗﺄﺛير ﺩرﺟة الحرارﺓ ﻋلﻰ الﺠسم و ﺗﻘليﻞ هﺬا

ارﺗفاﻉ لﻪ بعد  ٨٠ﺩﻗيﻘة مﻦ وﺟوﺩ الحرارﺓ

التﺄﺛير مﻦ ﺧﻼﻝ ﺗعويﺾ ﺳواﺋﻞ الﺠسم

ﺛم بعد ﺫلﻚ انﺨفﺾ مﻊ ﻗرﺏ نﻬاية ﺯمﻦ وﻋدﻡ التعرﺽ المباﺷر ﻻﺷعة الﺸمﺲ ،ﻛما
التﺠربة ،اﻻرﺗفاﻉ اﻻﻗﺼﻰ في الترﻛيﺰ ﻛاﻥ

اﻥ اﺳتﺨداﻡ ﺗﻘنياﺕ التبريد و ﻏيرها مﻦ

مﺨتلﻒ مﻦ ﺷﺨﺺ ﻻﺧر ،بينما لم يكﻦ

اﻻمور اﻻحتياﻃية اﺩﺕ ﺩورا هاما في ﺳير

هناﻙ اﺧتﻼﻑ ملحوﻅ في مستوﻯ هرموﻥ الفعالياﺕ الطبيعية و النﺸاﻃاﺕ البﺸرية
البروﻻﻛتيﻦ ،الﻬرموﻥ المحفﺰ لﻘﺸرﺓ الكﻈر
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رﻏد ﻗاﺳم  -بﻐداﺩ

هﻞ الفيروﺳاﺕ ﻛاﺋناﺕ حية؟! هﻞ
ﺗكوﻥ الفيروﺳاﺕ أﺻﻞ الحياﺓ؟

ﻛاﻥ أوﺩلﻒ ماير محتاراﹰ في بحثﻪ ﻋﻦ السبﺐ
في المرﺽ الﻐريﺐ الﺬﻱ يﺼيﺐ نباﺗاﺕ
التبﻎ ،حيﺚ وﺻﻞ ﺇلﻰ ﻃريﻖ مسدوﺩ مُعلن ﹰا
ﹼ
أﻥ العامﻞ الممرﺽ لﻬﺬﻩِ النباﺗاﺕ ﻻ يمكﻦ
أﻥ يكوﻥ بكتريا ،ﻷﻥ البكتريا حسﺐ ﻛوﺥ ﻻ
ﺗمر ﻋند الترﺷيﺢ بمﺼفاﺓ ﺷمبرلند ،بينما
يبﻘﻰ العامﻞ المُمرﺽ للنباﺕ فعاﻻﹰ حتﻰ
بعد الترﺷيﺢ ،وﺗوﻗﻊ أﻥ ﺗكوﻥ ﻋوامﻞ
ﺇمراﺿية ﺗﺸبﻪ اﻻنﺰيماﺕ ،ﺗكوﻥ ﺫاﺋبة في
المحاليﻞ ،ربما ﺗكوﻥ ﺳموم ﹰا بكتيرية ،ﺷارﻙ
ماير هﺬﻩِ المعلوماﺕ مﻊ ﺯميﻞ ﺷاﺏ لﻪ
هو ماﺗرينوﺱ بﺠرنيﻚ ،الﺬﻱ لم يﺠد الحﻞ
لﺬلﻚ ﺇﻻ بعد مرور أﻛثر مﻦ ﻋﻘد مﻦ الﺰماﻥ،
ليُعلﻦ وﺟوﺩ ﻛاﺋناﺕ مرﺿية ليست بكتريا
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بﻞ هي أﺻﻐر حﺠم ﹰا منﻬا ،ﻗابﻞ للمرور ﺧﻼﻝ
مﺼفاﺓ ﺷمبرلند ،وأﺳماها الرواﺷﺢ ،مَرّ
وﻗت ﻃويﻞ بالتﺄﻛيد ﻗبﻞ أﻥ يتم التعرﻑ
ﻋلﻰ ﺧﺼاﺋﺺ هﺬﻩِ الرواﺷﺢ ،وﻻ يﺰاﻝ هناﻙ
الكثير لمعرفتﻪ بالطبﻊ ،بسبﺐ ﺻعوبة
اﺳتنباﺕ الفيروﺳاﺕ لدراﺳتﻬا لكونﻬا ﺗحتاﺝ
ﺇلﻰ أنسﺠة حيّة ،لكﻦّ مﺰارﻉ اﻻنسﺠة اليوﻡ
حلت هﺬﻩِ المعﻀلة.
ﻻ ﺗﺰاﻝ الفيروﺳاﺕ منﺬ اﻛتﺸافﻬا نمط ﹰا
فريداﹰ مﻦ أنماﻁ الكاﺋناﺕ ،وهي ﺗﻘﻒ ﻋلﻰ
الﺨﻂ الفاﺻﻞ بيﻦ الحياﺓ و الﺠماﺩ .هﺬﻩِ
الكاﺋناﺕ الﻐريبة التي ﺗبدو حيّة ﺩاﺧﻞ
أﺟساﻡ المﻀيﻒ ،ﺛم ﺗتوﻗﻒ ﻋﻦ الحياﺓ ما
ﺇﻥ ﺗﺨرﺝ منﻪ ،مما يﺠعلﻬا ﻋرﺿة للدراﺳاﺕ

العديدﺓ التي ﺗبحﺚ في لﻐﺰ الحياﺓ ،ومحاولة
ﺗعريﻒ هﺬﻩِ الكلمة البسيطة »الحياﺓ« التي
نستﺨدمﻬا ونحﻦ نﻈﻦ أننا نعرﻑ ما نعنيﻪ
بﻬا ،لكنﻬا ﻻ ﺗﺰاﻝ مثار لﻼﺳﺌلة التي للبحﺚ
الفلسفي والعلمي ،متﻰ ينتﻬي الﺠماﺩ ومتﻰ
ﺗبدأ الحياﺓ هﺬا ﺳﺆاﻝ ﺿﺨم في الواﻗﻊ.
نﻈرﺓ العلماﺀ للفيروﺳاﺕ ﻗد ﺗﻐيرﺕ بﺸكﻞ
ﻛبير في السنواﺕ العﺸر الفاﺋتة ،بعد أﻥ
أﻛتﺸﻒ مﺠموﻋة مﻦ العلماﺀ نوﻋ ﹰا ﻏريب ﹰا
مﻦ الميكروباﺕ ،يُحاﻛي البكتريا لكنﻪ يﺨتلﻒ
ﻋنﻬا ﺟينياﹰ ،ﺇﺫ أﺛبت الفحﺺ الﺠيني أنّﻬا
فيروﺳاﺕ ﺿﺨمة بﺄحﺠاﻡ مﺸابﻬة ﻹحﺠاﻡ
البكتريا ،ﺳُميت بالفيروﺳاﺕ المُحاﻛية
للبكتريا .هﺬﻩِ الكاﺋناﺕ التي ﻋثر ﻋليﻬا أوﻻﹰ
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في انكلترا في أبراﺝ التبريد ووﺟدﺕ ﺩاﺧﻞ
اﻻميبيا وبد أنﻬا ﺗتسبﺐ بﻘتﻞ اﻻميبا،
لكﻦ لم يتمكﻦ العلماﺀ في بريطانيا مﻦ
فﻬمﻬا ،ﺧﺼوﺻ ﹰا ﹼ
أﻥ محاوﻻﺕ ﺇﺳتنباﺗﻬا في
مﺰارﻉ البكتريا باﺀﺕ بالفﺸﻞ ،ﻇﻞ العيناﺕ
في التﺠميد حتﻰ ﻗاﻡ ﻃالﺐ ﺩراﺳاﺕ ﻋليا
بريطاني بعد ﺫلﻚ بسنواﺕ بنﻘﻞ العينة ﺇلﻰ
مﺨتبر ﺩيدار روليت هو ﻋالم أحياﺀ ﺩﻗيﻘة
فرنسي مﺨتﺺ باﺳتﺰارﻉ البكتريا الﺼعبة،
والﺬﻱ أﻗر بعد فحﺺ العينة بالمﺠﻬر
اﻻلكتروني أنﻬا ليست بكتريا بﻞ ﻛاﺋن ﹰا يﺸبﻪ
الفيروﺳاﺕ لكنﻪ أﺿﺨم بكثير منﻬا ،فﻘد
أﺛبت الفحﺺ الﺠيني أنﻪ يحتوﻱ ﻋلﻰ ألﻒ
ﺟيﻦ!
ﻗاﻡ بعد ﺫلﻚ اﺛناﻥ مﻦ العلماﺀ )ابراﺟيﻞ
وﻛﻼفرﻱ( بﺈﺧتبار فرﺿية ﺇمكاﻥ وﺟوﺩ
العديد مﻦ الفيروﺳاﺕ الﻀﺨمة التي لم
ﺗُعرﻑ مﻦ ﻗبﻞ بسبﺐ حﺠمﻬا الﻀﺨم ،فﻘاما
بالتﺠواﻝ حوﻝ العالم وفحﺺ ﻋيناﺕ المياﻩ
الحاوية ﻋلﻰ اﻻميبا في ﻛﻞ مكاﻥ ،وﻛاﻥ أﻥ
وﺟدا فيروﺳ ﹰا أﺿﺨم مﻦ الفيروﺱ المحاﻛي
للبكتريا حتﻰ ) ٢٥٠٠ﺟيﻦ( ،ﺳُمي فيروﺱ
بندورا ﻋثر ﻋليﻪ في برﻙ المياﻩ في اﺳتراليا
وﺗﺸيلي.
الفيروﺳاﺕ الﻀﺨمة ،ﺻارﺕ مثاراﹰ لﻼﺳﺌلة،
ﺧﺼوﺻ ﹰا ﻋند وﺻﻒ الفيروﺱ الﻀﺨم
»فيروﺱ بيثا« في العاﻡ  ،٢٠١٤الﺬﻱ وﺟد في
ﻋينة ﻋثر ﻋليﻬا ابراﺟيﻞ وﻛﻼفرﻱ محفوﻇة
ﺟيداﹰ ﺗحت الﺠليد في ﺳيبيريا ،هﺬا الفيروﺱ
الﺬﻱ هو أﺿﺨم الفيروﺳاﺕ حﺠم ﹰا )وﺇﻥ لم
يكﻦ أﺿﺨمﻬا مﻦ حيﺚ ﻋدﺩ الﺠيناﺕ( أﺿﺨم
مﻦ البكتريا نفسﻬا ،بﺠيناﺕ ﺗﺼﻞ الﻰ ٥٠٠
ﺟيﻦ بينما ﻻ يحتوﻱ فيروﺱ اﻻنفلونﺰا
اليوﻡ ﺳوﻯ ﻋلﻰ  ١٥ﺟيﻦ ،ﺟعﻞ العلماﺀ
يُعيدوﻥ النﻈر في مسﺄلة بداية الحياﺓ
ﻋند ﺩراﺳة هﺬا السلﻒ لفيروﺳاﺕ اليوﻡ،
ﺧﺼوﺻ ﹰا ﹼ
أﻥ الفيروﺱ لديﻪ الياﺕ معﻘدﺓ ﺇﺫ
ﹼ
أﻥ لديﻪ الﻘدرﺓ حتﻰ ﻋلﻰ ﺗﺼحيﺢ اﻷﺧطاﺀ
الﺠينية في الحمﺾ النووﻱ الدنا ،وهي ميﺰﺓ
متطورﺓ للﻐاية ،ﻛﺬلﻚ أحتواﺋﻬا ﻋلﻰ ﺟيناﺕ
ﺧاﺻة بانﻘساﻡ الحمﺾ النووﻱ الدنا يﻘترﺡ
أنّﻬا ربما ﻛانت حرﺓ المعيﺸة في وﻗت ما،
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

ﻛما أﻥ احتواﺋﻬا ﻋلﻰ ﺟيناﺕ ﻏريبة ﻏير
موﺟوﺩﺓ لدﻯ أﻱ نوﻉ مﻦ الكاﺋناﺕ اﻻﺧرﻯ،
يﺠعﻞ بعﺾ العلماﺀ يﻘترﺡ ﺇنﺸاﺀ فرﻋ ﹰا
ﺟديداﹰ في التﺼنيﻒ ،يكوﻥ النطاق الرابﻊ
فيﻪ للفيروﺳاﺕ ،مﻀاف ﹰا ﺇلﻰ اﻻنطﻘة الثﻼﺛة
المعروفة :بداﺋية النواﺓ ،البكتريا العتيﻘة
)اﻻرﻛيا( ،وحﻘيﻘية النواﺓ.
بعد أﻥ ﻛانت الفكرﺓ الساﺋدﺓ بﺈﻥ الفيروﺳاﺕ
ﻻبد أﻥ ﺗكوﻥ متﺄﺧرﺓ في الﻈﻬور للحياﺓ،
بسبﺐ اﻋتماﺩها ﻋلﻰ وﺟوﺩ الﺨﻼيا الحية،
يﺠاﺩﻝ العلماﺀ اليوﻡ بعد هﺬﻩِ اﻻﻛتﺸافاﺕ
في معسكرييﻦ مﺨتلفيﻦ :اﻷوﻝ مﻘتنﻊ
بتلﻚ الفكرﺓ أما المُعسكر الثاني فيرفﺾ
ﺫلﻚ ،معتبراﹰ أﻥ الفيروﺳاﺕ أﻗدﻡ ،ويﻘوﻝ
ﻛينوﻥ في فرﺿيتﻪ ﹼ
أﻥ الفيروﺳاﺕ ﻻ بد أﻥ
ﺗكوﻥ ﻗد ﺗكونت ﻗبﻞ ﻇﻬور الﺨﻼيا ،حينما ﻻ
يﺰاﻝ الحساﺀ اﻷولﻰ مﺰيﺠ ﹰا مﻦ أحماﺽ امينية
وﺩهوﻥ ،وأﻥ الﺸكﻞ اﻷوﻝ مﻦ الماﺩﺓ الﺠينية
ﻏالب ﹰا ﻛاﻥ الحمﺾ النووﻱ منﻘوﺹ اﻷوﻛسﺠيﻦ
»الرنا« بﺸكﻞ ﻗطﻊ ﺻﻐيرﺓ للﻐاية ﺗتطفﻞ
ﻋلﻰ اﻷحماﺽ النووية في بيﺌتﻬا لتتﻀاﻋﻒ،
يﺠاﺩﻝ ﻛينوﻥ ﻋلﻰ ﻛوﻥ أحماﺽ الرنا هﺬﻩِ
أوﻝ أﺳﻼﻑ للفيروﺳاﺕ التي ﻇلت ﻻ ﺗمتلﻚ
الﻘدرﺓ ﻋلﻰ التكاﺛر ﺩوﻥ ﺗطفﻞ ،لكنﻬا بمرور
الوﻗت ﻃورﺕ ﻏﻼف ﹰا بروﺗيني ﹰا لحماية الحمﺾ
النووﻱ مﻦ التكسر .فاليريﻦ ﺩولﺠا التي
ﺗساند ﻛوينيﻦ في معتﻘدﻩ ﺗﻘوﻝ ﹼ
أﻥ مﻦ
المعروﻑ في البايلوﺟيا أﻥ اﻷﺻﻞ يكوﻥ حيﺚ
يكوﻥ التنوﻉ ،بمعنﻰ أﻥ التطور ﺗﺠريبي يبدأ
بﺄﺷكاﻝ ﻋديدﺓ في مكاﻥ واحد ﺛم ﺗنفرﺩ ﺗلﻚ
اﻷﺷكاﻝ لتكوﻥ أنواﻋ ﹰا منفﺼلة ،وهو اﻷمر
الﺬﻱ أﺩﻯ الﻰ اﻹﻋتﻘاﺩ بكوﻥ أفريﻘيا أﺻﻞ
البﺸر اﻻواﺋﻞ ،بسبﺐ التنوﻉ الﺠيني الواﺳﻊ
في الﻘارﺓ السمراﺀ الﺬﻱ ﻻ يوﺟد في أﻱ مكاﻥ
ﺁﺧر في العالم .و الفيروﺳاﺕ ﺗمتلﻚ أﺷكاﻻﹰ
متنوﻋة مﻦ الحمﺾ النووﻱ ،وﺗمتلﻚ ﻛﺬلﻚ
ﺁلياﺕ مﺨتلفة للتكاﺛر ،ﺩاﺧﻞ النواﺓ وﺧارﺟﻬا،
و التكاﺛر التﻘليدﻱ مﻦ الدنا الﻰ الرنا ،والتكاﺛر
الﻘﻬﻘرﻱ مﻦ الرنا ﺇلﻰ الدنا )مثﻞ فيروﺱ
اﻻيدﺯ مﻦ الفيروﺳاﺕ الﻘﻬﻘرية(.
ﻋالم الفيروﺳاﺕ ﺯوﺳتاﻙ يوافﻖ ﻛونيﻦ
بالﻘوﻝ أﻥ الفيروﺳاﺕ ﺗمثﻞ ﻗوﺓ ﺗطورية
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مبكرﺓ أﺛرﺕ في ﺗﺸكﻞ الحياﺓ ،لكنﻪ يفرق
بيﻦ العناﺻر اﻻولية مﻦ أحماﺽ الرنا
المتطفلة ،وبيﻦ الفيروﺳاﺕ الحﻘيﻘية
الموﺟوﺩﺓ اﻵﻥ ،والتي يرﻯ أنﻬا ﻻ يمكﻦ أﻥ
ﺗكوﻥ ﻗد نﺸﺄﺕ ﻗبﻞ الﺨﻼيا ،لحاﺟتﻬا لﻼلياﺕ
الﺨلوية ،وهو أمر ﺗﺨالفﻪ فيﻪ ﺩولﺠا التي
ﺗﻘوﻝ ﺇﺫ ﻛاﻥ الﺸكﻞ اﻷولي للحمﺾ النووﻱ
هو الرنا ،ﺛم ﺗكونت الﺨﻼيا التي ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ
الدنا ،فكيﻒ اﺳتطاﻋت الﺨﻼيا اﻥ ﺗنتﺞ الدنا
مﻦ الرنا بدوﻥ ﺇنﺰيم الريفيرﺯ الموﺟوﺩ فﻘﻂ
لدﻯ الفيروﺳاﺕ الﻘﻬﻘرية؟
اما ابﺠايﻞ وﻛﻼفرﻱ المﺨتﺼاﻥ بالفيروﺳاﺕ
الﻀﺨمة فﻬما مﻦ ﺿمﻦ المعسكر التﻘليدﻱ
الﺬﻱ يﻘوﻝ اﻥ الفيروﺳاﺕ ﻇﻬرﺕ بعد ﻇﻬور
الﺨلية اﻷولﻰ وليﺲ ﻗبلﻬا ،وهما يفسراﻥ
وﺟوﺩ الﺠيناﺕ الﻐريبة لدﻯ الفيروﺳاﺕ
الﻀﺨمة بكونﻬا ﺟﺰﺀ مﻦ ﺧﻂ حياﺓ ﻗديم
انﻘرﺽ اﻵﻥ.
في ﺩراﺳة لﻐوﺳتاﻑ ﻛايتانو و مﺠموﻋة
مﻦ ﺯمﻼﺋﻪ في ﺟامعة الينوﻱ ﻋاﻡ  ٢٠١٢ﺗم
ﺗتبﻊ الﺸﺠرﺓ للفيروﺳاﺕ الﻀﺨمة فتوﺻلوا
ﺇلﻰ أﻥ الفيروﺳاﺕ ﻇﻬرﺗا في وﻗت مﺸابﻪ
مﻦ ﻋمر الحياﺓ ﺗطوراﹰ ﻋﻦ ﺧﻼيا أﻗدﻡ ،أو
أﻥ الفيروﺳاﺕ ﻗد ﺗكوﻥ ﺗواﺟدﺕ بالتﺰامﻦ
مﻊ ﺗلﻚ الﺨﻼيا اﻷولية الﻘديمة ،وهي
ﺧﻼيا ﻗاﺩرﺓ ﻋلﻰ اﻻنﻘساﻡ ،ﻇﻬرﺕ مﻦ نحو
 ٣,٤بليوﻥ ﺳنة ،ﺛم ﺗطورﺕ الفيروﺳاﺕ
لتُﺼبﺢ أبسﻂ لتفﻘد بعدها ﻗدرﺗﻬا ﻋلﻰ
التكاﺛر ﺩوﻥ مساﻋدﺓ ﻛاﺋﻦ ﺗتطفﻞ ﻋليﻪ،
ﻻفتﻘارها للﺠيناﺕ الﻀرورية لﺬلﻚ .هﺬا
اﻹﻛتﺸاﻑ ﺟعﻞ ﻏوﺳتاﻑ وفريﻘﻪ يﺠاﺩلوﻥ
ﻋلﻰ ﹼ
أﻥ الفيروﺳاﺕ ﻛاﺋناﺕ حية بالفعﻞ،
ﺇنما بطريﻘة مﻐايرﺓ للمﺄلوﻑ ،وليست حلﻘة
وﺻﻞ بيﻦ الحياﺓ والموﺕ ،وهو أمر يتفﻖ
معﻪ البعﺾ مﻦ العلماﺀ بﻀمنﻬا ﻋالم
اﻷحياﺀ الدﻗيﻘة ﺟوﻥ ماﺗيﻚ الﺬﻱ ﺻرّﺡ ﹼ
أﻥ
»الناﺱ يﻘولوﻥ أﻥ الفيروﺳاﺕ ليست حرﺓ
المعيﺸة ،هﻞ يمكﻦ الﻘوﻝ ﹼ
أﻥ اﻹنساﻥ حر
المعيﺸة ؟!« وهو يﺸير ﺇلﻰ حﻘيﻘة أﻥ حتﻰ
الكاﺋناﺕ الحية التﻘليدية مُﻘيدﺓ بسلسلة
ﻇروﻑ ﺗحتاﺟﻬا ،فما الﺬﻱ يﺠعﻞ الفيروﺳاﺕ
اﺳتثنا ًﺀ مﻦ ﺫلﻚ؟
10
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السلسلة النووية
محمد فاروق

الفيﺰياﺀ
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محمد فاروق  -ﻛفر الﺸيﺦ

السلسلة النووية ):(١

الﺬرﺓ

المﺠراﺕ ،النﺠوﻡ ،الكواﻛﺐ ،اﻷﻗمار ،الﺸُﻬﺐ،
النياﺯﻙ ،الكاﺋناﺕ الحية ،وﻛ ﹸ
ﹸﻞ ﺷيﺀ في هﺬا
الكوﻥ يتكوﻥ مﻦ وحداﺕ مُتناهية الﺼِﻐَر
ﺗُعرَﻑ بالﺬراﺕ .ﺗلﻚ الﺬراﺕ هي التي ﺗُعْﺰَﻯ
ﺇليﻬا ﺧواﺹ الماﺩﺓ الكيمياﺋية والفيﺰياﺋية،
ويرﺟﻊ أﺻﻞ ﻛلمة ﺫرﺓ ﺇلﻰ ﻛلمة «أﺗوموﺱ«
في اللﻐة اﻹﻏريﻘية ،والتي ﺗعني ﻏير الﻘابﻞ
ﹶ
يُعتَﻘد أنﻪ ليﺲ هناﻙ ما
لﻺنﻘساﻡ؛ ﺇﺫ ﻛاﻥ
هو أﺻﻐر مﻦ الﺬرﺓ) .وهﻞ يوُﺟد ماهو أﺻﻐر
مﻦ الﺬرﺓ؟(*
وﻗد ﻗدﱠﻡ فﻼﺳفة اﻹﻏريﻖ مﻦ الﻘرﻥ الﺨامﺲ
ﻗبﻞ الميﻼﺩ أولﻰ اﻹفتراﺿاﺕ بﺨﺼوﺹ
ﹰ
فمثﻼ افترﺽ »ﺩيموﻗريطﺲ« أﻥ لكﹸﻞ
الﺬرﺓ،
ﺫرﺓ ﺷكﻞ مُحدﱠﺩ ﻛالحﺼواﺕ الﺼﻐيرﺓ ،وهﺬا
الﺸكﻞ هو ما يحكﹸم ﺧواﺹ ﺗلﻚ الﺬرﺓ ،وﺟاﺀ
ارﺳطو الﺬﻱ اﺳتنكر فكرﺓ ﺩيموﻗريطﺲ ﻋﻦ
الﺬرﺓ ،ولﻸﺳﻒ ﻇلت أفكار أرﺳطو منتﺸرﺓ
حوالي ألفي ﻋاﻡ؛ أﺛناﺀ ﺫلﻚ ﻛاﺩﺕ فكرﺓ
ﺩيموﻗريطﺲ أﻥ ﺗكوﻥ ﻗد اﺧتفت!
لكﻦ بالطبﻊ فﻘد مَرﱠﺕ البنية الﺬرية بعد
ﹶ
والتَطوُراﺕ حتﻰ
ﺫلﻚ بعديد مﻦ النماﺫﺝ
ﹸ
نعرفﻪ ﻋنﻬا اليوﻡ.
وﺻلت لما

ﻛاﻵﺗي :المواﺩ ﺗتكوﻥ مﻦ العديد مﻦ الﺬراﺕ
وهﺬﻩ الﺬراﺕ ﺟُسيماﺕ ﺩاﺋرية ﺻﻐيرﺓ ﺟداﹰ
ﻏير ﻗابلة للتﺠﺰﺋة ،ﻛما أﻥ ﺫراﺕ العُنﺼر
الواحد مُتﺸابﻬة الﺨواﺹ ،بينما ﺗﺨتلﻒ
ﺫراﺕ العناﺻر المﺨتلفة .التﻐيﱡر في ﺗوﺯيﻊ
الﺬراﺕ يُعﱠرَﻑ ﻋلﻰ أنﻪ ﺇﺗحاﺩٌ الكيمياﺋي،
ﻛما يُمكﻦ لﺬراﺕ العناﺻر المﺨتلفة أﻥ
ﺗتحد مﻊ بعﻀﻬا .وﺟديرٌ بالﺬِﻛ ﹺر أﻥ نموﺫﺝ
ﺩالتوﻥ أﺛبت نﺠاحﻪ بتفسير بعﺾ الحﻘاﺋﻖ
والتنبوﺀ ببعﺾ الﻘوانيﻦ مثﻞ ﻗانوﻥ ال ﹺنسَﺐ
المُتعدﱢﺩَﺓ*) ٢النسﺐ المتﻀاﻋفة( ،وهو
ﻗانوﻥ يحكﹸم ﺇﺗحاﺩ ﺫراﺕ المواﺩ المُﺨتلفة
بنسﺐ اﻷوﺯاﻥ
وﻋﻼﻗة ﺗكوﱡﻥ المُرﻛباﺕ
ِ
الﺬرية لﻬﺬﻩ المواﺩ.

ﻗانوﻥ بﻘاﺀ الكﹸتلة

الكﹸتلة)الماﺩﺓ( ﻻ ﺗفنﻰ وﻻ ﺗُستَحدﺙ مﻦ
العَدﻡ .فمث ﹰ
ﻼ ﻋندما يتفاﻋﻞ حامﺾ
الﻬيدروﻛلويﻚ )يحتوﻱ ﻋلﻰ ﺫرﺗيﻦ :أحدُهما
ﻛلور واﻷُﺧرﻯ هيدروﺟيﻦ( مﻊ هيدروﻛسيد
الﺼوﺩيوﻡ )يحتوﻱ ﺛﻼﺙ ﺫراﺕ :ﺻوﺩيوﻡ،
أﹸﻛسﺠيﻦ وهيدروﺟيﻦ(؛ ﻻبُد أﻥ ﺗكوﻥ نواﺗﺞ
التفاﻋُﻞ ﺗحتوﻱ بالﻀبﻂ نفﺲ الﺨمﺲ
ﺫراﺕ السالِﻒ ﺫﻛرهم.
HCl + NaOH � H2O + NaCl

نموﺫﺟﻪ ﻋﻦ الﺬرﺓ ﻋلﻰ ﻗوانيﻦ بﻘاﺀ
الكﹸتلة* ١وال ﹺنسَﺐ الثابتة؛ ﻋﻦ ﻃريﻖ ﺗﺠاربﻪ
وأبحاﺛﻪ .ﻋلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ :ﺩراﺳتﻪ لتﺄﺛير
الﻀﻐﻂ ﻋلﻰ الﻐاﺯاﺕ ،وبحثﻪ ﻋﻦ ﺧﺼاﺋﺺ
المُرﻛبﱠاﺕ والﺬﻱ أوﺿﱠﺢ فيﻪ -:ﺩيمومة
وﺟوﺩ ﻋناﺻر أنﻘﻰ ﺗكوﻥ المُرﻛبّاﺕ بنفﺲ
النسبة ،وفي حاﻻﺕ اﹸﺧرﻯ ﺗتكوﻥ مﻦ ﻋناﺻر
مُﺨتلفة بنسﺐ مُﺨتلفة .ومِﻦ ﹶﺛم اﺳتنتَﺞ
الﺬرﺓ :مﻦ ﺛومبسوﻥ ﺇلﻰ ﺩالتوﻥ
نموﺫﺝ ﺩالتوﻥ )بداية الﻘرﻥ السابﻊ أﻥ هﺬﻩ العناﺻر ﻻبُد أﻥ ﺗتكوﻥ مﻦ وحداﺕ/
ﺟُسيماﺕ أﺻﻐر ﺗتحد او ﺗرﺗبﻂ مﻊ بعﻀﻬا ﻗانوﻥ ال ﹺنسَﺐ المُتعدﱢﺩَﺓ
ﻋﺸر(
ﹸ
بطرق ﺷتﻰ.
ﻗانوﻥ يكﺸﻒ ﻛينونة التفاﻋﻼﺕ الكيماﺋية؛
اﻋتمد العالِم ﺟوﻥ ﺩالتوﻥ في ﺗفسير
وﺟاﺀﺕ فروﺽ وﺗﺼوراﺕ ﺩالتوﻥ ﻋﻦ الﺬرﺓ
١٢
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حيﺚ يﺨبرنا أنﻪ ﻋند اﺗحاﺩ ﻋنﺼريﻦ نموﺫﺝ ﻃومسوﻥ )ﻋاﻡ (١٨٩٧

وﺗكويﻦ مُرﻛﱠﺐ واحد؛ فﺈﻥ النسبة بيﻦ الكﹸتﻞ
المُﺨتلفة مﻦ أحد العُنﺼريﻦ التي ﺗتحد مﻊ
ﻛﹸتلة ﺛابتة مﻦ العُنﺼر اﻵﺧر ،ﺗكوﻥ نسبية
ﻋدﺩية ﺻحيﺢ ) ١أو  ٢أو (...٣
C+O2 �CO2 �H = -394 kJ/mol

نموﺫﺝ ﺩالتوﻥ الﺬرﻱ

نموﺫﺝ ﻃومسوﻥ الﺬرﻱ

الﺬرﺓ بيﻦ رﺫرفورﺩ وبور
ﺟوﺯيﻒ ﺟوﻥ ﻃومسوﻥ

نموﺫﺝ رﺫرفورﺩ ﻋﻦ الﺬرﺓ )النموﺫﺝ

أﺟرﻯ العالِم ﺟوﺯيﻒ ﺟوﻥ ﻃومسوﻥ أبحاﺛ ﹰا النووﻱ ﻋاﻡ (١٩١١

ﺷﻬيرﺓ حوﻝ ﺧﺼاﺋﺺ أﺷعة الكاﺛوﺩ )التي
أﺛبتت أﻥ التيار الكﻬربي يتكوﻥ مﻦ ﹸ
ﺗدفﻖ

ﺫرﺓ فاراﺩاﻱ

ﺗوﺻﱠﻞ العالِم مايكﻞ فاراﺩاﻱ ﺇلﻰ أﻥ الﺬراﺕ
ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ ﺟُسيماﺕ ﻛﻬربية ﺗُسَمﱠﻰ
ﺇلكتروناﺕ ،وﻗاﻡ بعمﻞ ﺗﺠارﺏ التحليﻞ
الملحي )التحليﻞ الكﻬربي( ،ﺇﻻ أنﻪ لم يﻀﻊ أﻱ
نموﺫﺝ ﺫرﻱ.

مايكﻞ فاراﺩاﻱ
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

ﺟُسيماﺕ ﺳالبة الﺸُحنة ،ﻋلﻰ ﻋكﺲ ما
ﻛاﻥ ﺳاﺋداﹰ حينﻬا بﺄﻥ التيار الكﻬربي يتكوﻥ
مﻦ أﺷعة ﺗُﺸبﻪ أﺷعة الﻀوﺀ( ،ﹸﺛم في
أبريﻞ ﻋاﻡ  1897أﻋلﱠﻦ ﺇﻛتﺸاﻑ اﻹلكتروﻥ
وﺧﺼاﺋﺼﻪ ،ومِﻦ ﹶﺛمﱠ ﺟاﺀ السﺆاﻝ الﺼعﺐ
»ﺇﺫا ﻛانت اﻹلكتروناﺕ ﺳالبة الﺸُحنة فكيﻒ
ﺗكوﻥ الﺬرﺓ مُتعاﺩلة ﻛﻬربياﹰ؟«،بمعنﻰ
ﺁﺧر :أيﻦ هي الﺸُحنة الموﺟبة التي ﺗُعاﺩﻝ
ﺷُحنة اﻹلكتروﻥ؟
ﻛانت اﻹﺟابة ﺗكمُﻦ في ﺗحطيم المفﻬوﻡ
ارنست رﺫرفورﺩ
الﻘديم ﻋﻦ الﺬرﺓ الﺬﻱ ﺳيطر ﻋلﻰ الوﺳﻂ
ﺗﺼوﱠر العالِم ارنست رﺫرفورﺩ في نموﺫﺟﻪ
العلمي حوالي ألفي ﻋاﻡ ،والﺬﻱ ينطوﻱ
ﻋﻦ الﺬرﺓ أنﻬا بمُعﻈمﻬا فراﻍ ،ويُوﺟَد في
ﻋلﻰ أﻥ الﺬرﺓ ﻏير ﻗابلة للتﺠﺰﺋة وبعد مرﻛﺰها نواﺓ ﺻﻐيرﺓ ﺟداﹰ موﺟبة الﺸحنة،
ﺗﻘديم ﻋدﺓ ﺗفسيراﺕ باﺀﺕ بالفﺸﻞ مﻦ وﺗلﻚ النواﺓ ﻛثيفة نسبي ﹰا -ﺗترﻛﺰ فيﻬا
ﻗِبَﻞ ﻋُلماﺀ ﹸﻛ ﹸثر حينﺬاﻙ ،ﻗدﱠﻡ ﻃومسوﻥ مُعﻈم ﻛتلة الﺬرﺓ ،-لكﻦ النواﺓ ﺻﻐيرﺓ ﺟداﹰ
ﹰ
مُﻘارنة بالﺬرﺓ .ﻛما يوﺟد ﺟُسيماﺕ ﺿﺌيلة
التفسير السليم وهو أﻥ الﺬرﺓ ﻛﹸرﺓ مﻦ
الﺸحناﺕ المُوﺟبة ﺗتﺨللﹸﻬا ﺇلكتروناﺕ ﺳالبة ﺟداﹰ ﺳالبة الﺸحنة ﺗدور حوﻝ النواﺓ وﺗُعرَﻑ
وبﺬلﻚ ﺗكوﻥ الﺬرﺓ مُتعاﺩلة ﻛﻬربياﹰ .وﺟديرُ باﻻلكتروناﺕ.
وﺟاﺀﺕ ﺗﺼوراﺕ رﺫرفورﺩ ﻋﻦ الﺬرﺓ أﻥ ﻛﹸتلتﻬا
بالﺬﻛ ﹺر أﻥ ﻋمﻞ ﻃومسوﻥ ﻗد ﻗدﱠﻡ الكثير مﻦ
ﺗُعَدﱡ ﺗعبيراﹰ ﻋﻦ مﺠموﻉ ﻛﹸتﻞ البروﺗوناﺕ
البراهيﻦ العلمية للمُﺠتمَﻊ العلمي حوﻝ
في النواﺓ مﻊ ﺇهماﻝ ﻛﹸتﻞ اﻹلكتروناﺕ؛ ﺇﺫ
البُنَﻰ الﺬرية في ﻋﺼرﻩ.
١٣
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أنﻬا ﺿيﺌلة للﻐاية .ﻛما أﻥ النواﺓ ﺫاﺕ ﺷحنة
ﹰ
نسبة ﺇلﻰ ﺷنحة البروﺗوناﺕ الموﺟبة
موﺟبة
وﺗتوﺯﻉ اﻹلكتروناﺕ في الﺬرﺓ حوﻝ النواﺓ
بنفﺲ ﻃريﻘة ﺗوﺯﱡﻉ اﻷﺟراﻡ السماوية حوﻝ
الﺸمﺲ حيﺚ ﺗﺄﺧﺬ مداراﺕ مُحدﱠﺩَﺓ ،وﻷﻥ
الﺬرﺓ مُتعاﺩلة ﻛﻬربي ﹰا فﺈﻥ ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ
يُكافﺊ ﻋدﺩ اﻹلكتروناﺕ .وﻗد ﻗاﻡ رﺫرفورﺩ
بعدﺓ ﺗﺠارﺏ ﺷﻬيرﺓ مﻦ أﺟﻞ الوﺻوﻝ ﺇلﻰ
حﻘاﺋﻖ أﻛثر ﻋﻦ البنية الﺬرية.

ﻋنﻪ ،والفراﻍ الموﺟوﺩ بيﻦ مستوياﺕ الطاﻗة
هو بمثابة مناﻃﻖ مُحرﱠمة ﻋلﻰ اﻹلكتروناﺕ
أﻥ يتواﺟدوا فيﻬا .أيﻀ ﹰا ﻻ يفﻘد اﻹلكتروﻥ أﻯ
ﻃاﻗة ﻃالما هو في مستوﻯ ﻃاﻗتﻪ الﺨاﺹ،
لكﻦ في حيﻦ ﺇﻛتسابﻪ ﻃاﻗة )ﻃاﻗة ﻃيﻒ
اﻻمتﺼاﺹ( فﺈنﻪ ينتﻘﻞ ﺇلﻰ مستوﻯ ﻃاﻗة
أﻋلﻰ لكﻦ ﺳُرﻋاﻥ ما يفﻘد هﺬﻩ الطاﻗة ﻋلﻰ
هيﺌة ﺷُعاﻉ ﺿوﺀ )ﻃيﻒ ﺇنبعاﺙ( ويعوﺩ ﺇلﻰ
مستوﻯ ﻃاﻗتﻪ مرﺓ اﹸﺧرﻯ.
وﻗد نﺠﺢ بور بﻬﺬﻩ اﻹفتراﺿاﺕ في أﻥ يفسر
الترﺩﺩاﺕ واﻷﻃواﻝ الموﺟية المُحَدﱢﺩَﺓ
للطيﻒ الﺨطي المُنبَعِﺚ مﻦ الﺬراﺕ ،ﻛما
ﺳاﻋد نموﺫﺝ بور في ﺗفسير ﻛيفية ﺗفاﻋﻞ
الﺬراﺕ مﻊ الﻀوﺀ واﻷﺷكاﻝ اﻻﹸﺧرﻯ لﻺﺷعاﻉ.
ﻛما وﻗد ﺳاﻋد الكيمياﺋييﻦ في الحﺼوﻝ ﻋلﻰ
الكثير مﻦ المعلوماﺕ حوﻝ ﺗرﻛيﺐ الﺠُﺰيﺌاﺕ
ﻋﻦ ﻃريﻖ ﻗياﺱ ﻛمية اﻹﺷعاﻉ المُمتَﺼَة

نموﺫﺝ ﻃومسوﻥ الﺬرﻱ

النﻈرية الموﺟية

ﹶ
والمُنبَعثة.

نموﺫﺝ بور الﺬرﻱ

النموﺫﺝ الﺬرﻱ الحديﺚ والنموﺫﺝ
الﺬرﻱ الكمي

اﻋتمد ﺗﺼوﱠر العالِم نيلﺰ بور في نموﺫﺟﻪ
الﺬرﻱ ﻋلﻰ ﺗﺼوراﺕ رﺫرفورﺩ مﻦ حيﺚ أﻥ
اﻹلكتروناﺕ ﺗدور حوﻝ النواﺓ في مداراﺕ
مُحَدﱠﺩﺓ ﺛابتة ،أﹶﻃ ﹶلﻖ ﻋليﻬا مُﺼطلﺢ
مستوياﺕ الطاﻗة .ﻛما أﻥ لكﹸﻞ مستوﻯ ﻃاﻗة
ﻋدﺩ مُحدﱠﺩ مﻦ اﻹلكتروناﺕ يﺸﻐلﻪ ﻻ يﺰيد
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

اﻹلكتروناﺕ حوﻝ نواﺓ ﺻﻐيرﺓ ﺟداﹰ في المرﻛﺰ
وﺗتكوﻥ النواﺓ مﻦ بروﺗوناﺕ موﺟبة الﺸحنة،
ونيوﺗروناﺕ متعاﺩلة .ﻛما أﻥ الﺬرﺓ هي أﺻﻐر
ﺟﺰﺀ مﻦ العنﺼر يمكﻦ أﻥ يتميﺰ بﻪ ﻋﻦ بﻘية
ﻋناﺻر الطبيعة  ،ﹸ
حيﺚ ﻛلما ﻏﺼنا أﻛثر في
الماﺩﺓ ﻛلما وﺟدنا البُنﻰ اﻷﺻﻐر التي ﻻ ﺗﺠعﻞ
فرﻗ ﹰا بيﻦ ﻋنﺼر وﺁﺧر .أيﻀ ﹰا الﺬرﺓ بما ﺗحملﻪ
مﻦ ﺧﺼاﺋﺺ ﺗُحَدﱢﺩُ الفروق الﺠوهرية بيﻦ
العناﺻر المﺨتلفة ،وﻛﺬلﻚ ﺗحديد ﻗابلية

ﻋنﺼر ما لدﺧوﻝ ﺗفاﻋﻞ ﻛيمياﺋي مﻦ ﻋدمﻪ.

نموﺫﺝ بور ﻋﻦ الﺬرﺓ )ﻋاﻡ  (١٩١٣نيلﺰ

نيلﺰ بور

يوليو ٢٠١٨ -

النموﺫﺝ الﺬرﻱ الحديﺚ
ﺗتكوﻥ الﺬرﺓ مﻦ نواﺓ ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ ﺷحناﺕ
موﺟبة ﺗتمثﻞ في البروﺗوناﺕ .ﺗترﻛﺰ مُعﻈم
الكتلة في النواﺓ مُحاﻃة بﺈلكتروناﺕ ﺳالبة
الﺸحنة وﺗتحرﻙ بسرﻋة ﻛبيرﺓ ولﻬا ﺧواﺹ
الموﺟاﺕ وموﺟوﺩﺓ في فراﻍ حوﻝ النواﺓ يكوﻥ
احتماﻝ وﺟوﺩها فيﻪ أﻛثر مﻦ  90%ويُسَمَﻰ
هﺬا الفراﻍ بالمﺠاﻻﺕ اﻹلكترونية.
النموﺫﺝ الكمي للﺬرﺓ )ﺗفسير ميكانيكا الكم(
ﺗتكوﻥ الﺬرﺓ مﻦ ﺳحابة مﻦ ﺷحناﺕ
ﺳالبة ﺗتمثﻞ في اﻹلكتروناﺕ وﺗحوﻡ هﺬﻩ

نموﺫﺝ النﻈرية الموﺟية للﺬرﺓ
ﺇﻥ أﻛثر النﻈرياﺕ التي ﻻﻗت ﻗبوﻻﹰ في
ﺗفسيرها للبنية الﺬرية هي النﻈرية
الموﺟية ،والتي بُنيَت ﺗﺼوراﺗﻬا ﻋلﻰ
ﺗﺼوراﺕ نموﺫﺝ بور الﺬرﻱ مﻊ اﻷﺧﺬ في
ﹶ
والتﱠطوُراﺕ في
اﻹﻋتبار اﻻﻛتﺸافاﺕ الحديثة
ميكانيكا الكم.
في ﻋاﻡ  1926وﺿﻊ العالِم ارفيﻦ ﺷروﺩنﻐر
معاﺩلة موﺟية ﺗُعرَﻑ بالدالة الموﺟية أو
معاﺩلة ﺷروﺩنﺠر ،ﻛما اﺳتبدﻝ مفﻬوﻡ المدار
اﻹلكتروني باﻷوربيتاﻝ حتﻰ يكوﻥ النموﺫﺝ
الﺬرﻱ أﻛثر موﺿوﻋية وﺗعبيراﹰ ﻋﻦ البنية
الﺬرية .وفروﺽ النﻈرية الموﺟية ﺗلﺨَﺼَت
في اﻵﺗي :مُعﻈم الفراﻍ الﺬرﻱ مﺸﻐوﻝ
باﻷوربيتاﻻﺕ التي ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ اﻹلكتروناﺕ،
ﹾ
الحُكم
وﻛﹸﻞ أوربيتاﻝ يتسﻊ ﻹلكترونيﻦ يتم
ﻋليﻬم مﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ أﻋداﺩ ﻛمية )ﻋدﺩ
الكم الرﺋيسي ،ﻋدﺩ الكم الثانوﻱ ،ﻋدﺩ الكم
المﻐناﻃيسي( ،باﻹﺿافة لكوﻥ اﻹلكتروﻥ
في أﻱ أوربيتاﻝ لﻪ ﻗيمة واحدﺓ مﻦ ﻋدﺩ
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الكم المﻐﺰلي وهو ﻋدﺩ الكم الرابﻊ .ﻛما أﻥ
هﺬﻩ اﻷوربيتاﻻﺕ ليست ﺛابتة وﺇنما ﺗُمَثِﻞ
ﺇمكانية ﺗواﺟُد ﺇلكترونيﻦ لﻬم نفﺲ أﻋداﺩ
الكمية الثﻼﺙ ،ويُمكﻦ الحُكم ﻋلﻰ ﺁﺧر حدوﺩ
ﻛﹸﻞ أوربيتاﻝ ﻋندما يﻘﻞ ﺗواﺟد اﻹلكتروﻥ في
منطﻘةٍ ما ﻋﻦ .90%

ارفيﻦ ﺷروﺩنﺠر

مكوناﺕ الﺬرﺓ

 اﻹلكتروناﺕ :هي ﺟُسيماﺕ ﺳالبة الﺸُحنةﺫاﺕ ﻛﹸتلة ﺿﺌيلة ﺟداﹰ ﺗساوﻱ ﺗدور حوﻝ
النواﺓ بسرﻋة فاﺋﻘة .وﻗد اﻛتﺸﻒ العالِم
ﻃومسوﻥ اﻹلكتروﻥ ﻋاﻡ .1917
 البروﺗوناﺕ :هي ﺟُسيماﺕ موﺟبة الﺸحنةﺫاﺕ ﻛﹸتلة أﻛبر ﻛثيراﹰ مﻦ اﻹلكتروناﺕ )ﻛتلة
البروﺗوﻥ =  1800مرﺓ ﻛﹸتلة اﻹلكتروﻥ( ،ﻛما
لﻬا ﺳُرﻋة ﺩوراﻥ فاﺋﻘة حوﻝ النواﺓ .وﻗد
اﻛتﺸﻒ العالِم رﺫرفورﺩ البروﺗوﻥ ﻋاﻡ 1919
ويتكوﻥ البروﺗوﻥ مﻦ ﺛﻼﺙ ﻛوارﻛاﺕ ) ﻛوارﻙ
ﺳُفلي و  2ﻛوارﻙ ﻋلوﻱ( ،والكوارﻙ هو
ﺟُسيم أﺻﻐر بكثير مﻦ البروﺗوﻥ ولﻪ ﺷُحنة
ولكنﻬا ﺗُنسَﺐ لﺸحنة اﻹلكتروﻥ حيﺚ ﺗﺄﺧﺬ
ﻗيم ﺳالﺐ ﹸﺛلﺚ ﺷحنة اﻹلكتروﻥ و ﹸﺛلﹸثي ﺷحنة
اﻹلكتروﻥ ويبلﻎ ﻋدﺩ الكوارﻛاﺕ المعروفة
ﺳتة أنواﻉ )الﻘاﻋي – الﻐريﺐ – السُفلي –
الﻘمي – الساحر – العلوﻱ(
 النيوﺗروناﺕ :هي ﺟُسيماﺕ مُتعاﺩلةالﺸحنة ﺫاﺕ ﻛﹸتلة ﺗُﻘارﺏ ﻛﹸتلة البروﺗوناﺕ
ولﻬا أيﻀ ﹰا ﺳرﻋة فاﺋﻘة .وﻗد اﻛتﺸﻒ
العالِم /ﺷاﺩويﻚ النيوﺗروناﺕ ﻋاﻡ 1932
ويتكوﻥ النيوﺗروﻥ مﻦ ﺛﻼﺙ ﻛوارﻛاﺕ )ﻛوارﻙ
ﻋلوﻱ و  2ﻛوارﻙ ﺳُفلي(
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

 النواﺓ :هي ﺟُﺰﺀ ﺿﺌيﻞ ﺟداﹰ ﺗترﻛﺰ فيﻪمُعﻈم ﻛﹸتلة الﺬرﺓ ولﻬا ﺟاﺫبية هاﺋلة بحيﺚ
ﺗُبﻘﻰ ﺟميﻊ الﺠُسيماﺕ في حرﻛة ﺩاﺋمة
وﺳريعة حولﻬا.
ويلﺰﻡ لوﺻﻒ نواﺓ الﺬرﺓ معرفة ماهية
العدﺩﻱ الكﹸتلي والعدﺩ الﺬرﻱ وﻋدﺩ
النيوﺗروناﺕ.
العدﺩ الكﹸتلي ) : (Aمﺠموﻉ أﻋداﺩ البروﺗوناﺕ
والنيوﺗروناﺕ ﺩاﺧﻞ نواﺓ الﺬرﺓ
ويُط ﹶلﻖ ﻋلﻰ البروﺗوناﺕ والنيوﺗروناﺕ ﺩاﺧﻞ
ﹶ
مُﺼط ﹶلﺢ النيوﻛلوناﺕ
النواﺓ
العدﺩ الﺬرﻱ ) :(Zﻋدﺩ البروﺗوناﺕ ﺩاﺧﻞ النواﺓ
= ﻋدﺩ اﻹلكتروناﺕ ]في الﺬرﺓ المُتعاﺩلة[
ﻋدﺩ النيوﺗروناﺕ ) :(Nالعدﺩ الكﹸتلي مطروﺡٌ
منﻪ ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ.

النﻈاﺋر

النﻈاﺋر هي ﺫراﺕ العُنﺼر الواحد التي ﺗتفﻖ
في ﻋدﺩها الﺬرﻱ ولكﻦ ﺗﺨتلﻒ في ﻋدﺩها
الكﹸتلي ،وﺫلﻚ ﻻﺧتﻼﻑ ﻋدﺩ النيوﺗروناﺕ
ﺩاﺧﻞ أنوية الﺬراﺕ .وهي ﺗتفﻖ في الﺨواﺹ
الكيمياﺋية ﻷنﻬا في اﻷﺻﻞ ﺗتفﻖ في العدﺩ
الكﹸلي لﻺلكتروناﺕ وﺗرﺗيبﻬا حوﻝ النواﺓ ،ﻛما
أﻥ مُعﻈم ﻋناﺻر الﺠدوﻝ الدورﻱ لﻬا أﻛثر مﻦ
نﻈير.
والنﻈاﺋر نوﻋاﻥ:
ـ النوﻉ اﻷوﻝ :اﻷيﺰوباراﺕ وهي ﺫراﺕ العناﺻر
التي ﺗﺨتلﻒ في العدﺩ الﺬرﻱ ولكنﻬا ﺗتفﻖ في
العدﺩ الكﹸتلي
ـ النوﻉ الثاني :اﻷيﺰوﺗوناﺕ وهي ﺫراﺕ
العناﺻر التي ﺗﺨتلﻒ في العدﺩ الكﹸتلي ولكنﻬا
ﺗتفﻖ في ﻋدﺩ النيوﺗروناﺕ
ﹸ
اﻷمثلة ﻋلﻰ النﻈاﺋر وأنواﻋﻬا
وﻛثير ﹲﺓ هي
فمث ﹰ
ﻼ نﻈاﺋر الﻬيدروﺟيﻦ:
1ـ البروﺗيوﻡ :ﺫرﺓ هيدروﺟيﻦ بﻬا ﺇلكتروﻥ
واحد وبروﺗوﻥ واحد
2ـ الديوﺗيريوﻡ :ﺫرﺓ هيدروﺟيﻦ بﻬا ﺇلكتروﻥ
واحد وبروﺗوﻥ ونيوﺗروﻥ
3ـ التريتيوﻥ :ﺫرﺓ هيدروﺟيﻦ بﻬا ﺇلكتروﻥ
واحد وبروﺗوﻥ ونيوﺗروناﻥ ﺇﺛناﻥ
لكﻦ هﻞ يُمكﻦ حساﺏ ﻛﹸتلة الﺬرﺓ؟ ،وما
ﻋﻼﻗة الكﹸتلة بالطاﻗة؟
ﺇﻥ ﻛﹸتلة الﺬرﺓ ﺿﺌيلة ﺟداﹰ ،ولﺬلﻚ ﹶ
ﺗُﻘدﱠر
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بوحدﺓ الكﹸتﻞ الﺬرية وﺗساوﻱ مﻦ الكيلو ﺟراﻡ
 1.66ﺿرﺏ  10مرفوﻋة ﻷُﺱ ناﻗﺺ 27
ويتراوﺡ ﻋدﺩ الﺬراﺕ بالكوﻥ مﻦ ) 4ﺿرﺏ 10
مرفوﻋة ﻷُﺱ  (78ﺇلﻰ ) 6ﺿرﺏ  10مرفوﻋة
ﻷُﺱ  (79ﺫرﺓ ،وﻗد ﺗمت هﺬﻩ الحساباﺕ ﺗبع ﹰا
لنﻈرية التﻀﺨُم الكوني ،وﺳواﺀ أﻛاﻥ الكوﻥ
ﻻنﻬاﺋي أﻡ ﻻ فﺈﻥ هﺬا ﻻيتنافي مﻊ هﺬﻩ
الحساباﺕ؛ ﺇﺫ أﻥ الكوﻥ الﺨاﺿِﻊ للدراﺳة يﻘﻊ
ﺿمﻦ نطاق  13.8مليار ﺳنة )ﻋُمر الكوﻥ مﻦ
لحﻈة اﻹنفﺠار العﻈيم(.
وﻗد وﺿﻊ ﻋالِم الفيﺰياﺀ الﺸﻬير ألبرﺕ
ﺁينﺸتيﻦ مُعاﺩلة رياﺿية ﺗوﺿﺢ العﻼﻗة
بيﻦ الكﹸتلة المُتحوّلة والطاﻗة ،بحيﺚ
يُمكﻦ حساﺏ الطاﻗة الناﺗﺠة ﻋﻦ ﺗحوﻝ
الكﹸتلة )مُﻘدرﺓ بالكيلو ﺟراﻡ أو بوحدﺓ الكﹸتﻞ
الﺬرية( ﺇلﻰ ﻃاﻗة )مُﻘدَرﺓ بالﺠوﻝ أو بوحدﺓ
المليوﻥ ﺇلكتروﻥ فولت(
E = m C2 = 931 m
الطاﻗة بالﺠوﻝ ﺗساوﻱ حاﺻﻞ ﺿرﺏ الكﹸتلة
بالكيلو ﺟراﻡ في مﻘدار ﺛابت )مُربﻊ ﺳرﻋة
الﻀوﺀ( ،أو الطاﻗة بالمليوﻥ ﺇلكتروﻥ فولت
ﺗساوﻱ حاﺻﻞ ﺿرﺏ الكﹸتلة بوحدﺓ الكﹸتﻞ
الﺬرية في مﻘدار ﺛابت ).(931
ﹸ
ﺗﺸﻐﻞ
ﺇﻥ البنية الﺬرية ﹶﻇلﱠت وما ﺯالت
باﻝ العُلماﺀ بﻞ وﺗح ﹸثﻬم ﻋلﻰ بﺬﻝ الﺠُﻬد
في ﺳبيﻞ ﺇﻛتﺸاﻑ المﺰيد ﻋنﻬا ومعرفة
أﺳرارها ،ومِﻦ ﹶﺛمﱠ أﺧﺬﺕ ﺗبﺰُﻍ فروﻉ ﺟديدﺓ
ﹰ
حاملة في ﻃياﺗﻬا مباﺩﺉ ونﻈرياﺕ
في العلم
ﺗُحاوﻝ وَﺻﻒ الكوﻥ بطريﻘة أفﻀﻞ.

١٥
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السلسلة النووية ): (٢

الﻘوﻯ النووية
ﹸ
في الواﻗﻊ ﺗوﺟد ﺛﻼﺙ ﹸﻗوﻯ ﺗحافﻆ ﻋلﻰ ﺇﻥ الﻘوﻯ النووية أﻋﻈم مﻦ ﻗوﺓ
التنافر ﻋﻼﻗة ﺁينﺸتيﻦ الﺸﻬيرﺓ بيﻦ الطاﻗة
ﹰ
بداية بﻘوﻯ التﺠا ﹸﺫﺏ الكﻬروﺳتاﺗيكية بيﻦ البروﺗوناﺕ وﺇﻻ لﹶمﹶا ﻛانت والكﹸتلة ،حيﺚ ﱠ
ﺇﻥ ﻃاﻗة الترابُﻂ ﺗساوﻱ
ﺗماﺳُﻚ واﺳتﻘرار الﺬرﺓ
الماﺩﻱ بيﻦ النيوﻛلوناﺕ وبعﻀﻬا؛ وهي ﻗوﻯ

هُناﻙ نَوَﻯ ﺛﻘيلة ،لكﻦ بالمُﻘابﻞ ﻻبُد مﻦ حاﺻﻞ ﺿرﺏ النﻘﺺ في الكتلة بوحدﺓ

ﺿﺌيلة ﺟداﹰ ،مروراﹰ بالﻘوﻯ الكﻬروﺳتاﺗيكية

وﺟوﺩ ﻗوﻯ بيﻦ النيوﻛلوناﺕ ﻋند مسافاﺕ الكﹸتﻞ الﺬرية في مﻘدار ﺛابت ) .(٩٣١ﻛماﻥ أﻥ

ﹰ
ﹸ
ونﻬاية
التنافر والتﺠا ﹸﺫﺏ الكﻬربي(،
)ﻗوﺓ

ﺻﻐيرﺓ ﺟداﹰ ﺗعمﻞ بﺼورﺓ أو بﺄﺧرﻯ لتكوﻥ النﻘﺺ في الكﹸتلة يساوﻱ حاﺻﻞ ﻃرﺡ الكﹸتلة

بالﻘوﻯ التي ﺗعمﻞ ﻋلﻰ ﺗرابُﻂ النيوﻛلوناﺕ

حاﺋ ﹰ
ﻼ ﺩوﻥ ﺗﺼاﺩﻡ النيوﻛلوناﺕ ببعﻀﻬا الفعلية مﻦ الكﹸتلة النﻈرية ،ومِﻦْ ﹶﺛمﱠ ﺗكوﻥ

)بروﺗوناﺕ و نيوﺗروناﺕ( ببعﻀﻬا لﻀماﻥ

وﺗَمَر ﹸﻛ ﹺﺰها في نﻘطة واحدﺓ ﻛﺠُسيم واحد.

ﻃاﻗة الترابﻂ النووﻱ لكﹸﻞ نيوﻛلوﻥ ﻋلﻰ

اﺳتﻘرار أنوية الﺬراﺕ المُتسﻘرﺓ ،وﺗُعرَﻑ

ﹸﻗوﻯ الترابُﻂ النووﻱ

حِدﺓ ﺗساوﻱ حاﺻﻞ ﻗسمة ﻃاﻗة الترابُﻂ

هﺬﻩ الﻘوﻯ باﺳم الﻘوﻯ النووية الﻘوية .وﻗد

مﻦ المُفتَرَﺽ أﻥ ﺗكوﻥ ﻛﹸتلة النواﺓ النووﻱ الكﹸلية ﻋلﻰ ﻋدﺩ النيوﻛلوناﺕ )العدﺩ

ﺳُمِيَت بﻬﺬا اﻻﺳم ﻷنﻬا ﺫاﺕ ﺷدﺓ هاﺋلة ،الفعلية )ﻛﹸتلة النيوﻛلوناﺕ المُترابطة( الكﹸتلي(.
فتﺄﺛيرها ﻋلﻰ النيوﻛلوناﺕ ﻛبير ﺟدًا ﺩاﺧﻞ ﺗُساوﻱ الكﹸتلة النﻈرية للنواﺓ )مﺠموﻉ ﻛﹸتﻞ فمث ﹰ
ﻼ مﻘدار النﻘﺺ في ﻛﹸتلة نواﺓ ﺫرﺓ
الحيّﺰ الﺼﻐير للنواﺓ؛ ﺇﺫ أنﻬا ﺗعمﻞ في النيوﻛلوناﺕ الحُرﺓ للنواﺓ( ،لكﻦ الﻘياﺳاﺕ الﻬيليوﻡ هو  ٠,٠٣٠٣٨وحدﺓ ﻛﹸتلة ﺫرية،
مدﻯ ﻗﺼير ﺟداﹰ بحيﺚ ﻻ يبدأ التﺠا ﹸﺫﺏ بيﻦ الدﻗيﻘة ﺗُث ﹺبتُ ﺧﻼﻑ ﺫلﻚ ! ،بحيﺚ ﺗكوﻥ بالتالي ﺗكوﻥ ﻃاﻗة الترابﻂ النووﻱ في نواﺓ
النيوﻛلوناﺕ ﺇﻻ ﻋندما ﺗكوﻥ المسافة بينﻬا ﺩاﺋم ﹰا الكتلة الفعلية أﻗﻞ مﻦ النﻈرية.

ﺫرﺓ الﻬيليوﻡ هي  ٢٨,٢٨٣٧٨مليوﻥ ﺇلكتروﻥ

ﺻﻐيرﺓ للﻐاية .ﻛما أﻥ الﻘوﻯ النووية الﻘوية ﺇﺫاﹰ أيﻦ ﺗﺬهﺐ الكﹸتلة المفﻘوﺩﺓ؟

فولت ،ومِﻦْ ﹶﺛمﱠ ﺗكوﻥ ﻃاﻗة الترابﻂ لكﹸﻞ

ﻻ ﺗعتمد ﻋلﻰ ﺷحنة النيوﻛلوناﺕ حيﺚ أنﻬا يتحوﻝ النﻘﺺُ في ﻛتلة مكوناﺕ النواﺓ نيوﻛلوﻥ ﺗساوﻱ  ٧,٠٧٠٩٤٥مليوﻥ ﺇلكتروﻥ
ﺗكوﻥ بيﻦ بروﺗوﻥ وبروﺗوﻥ أو نيوﺗروﻥ ﺇلﻰ ﻃاﻗة مُكافﺌة ﺗُعرَﻑ بطاﻗة الترابﻂ فولت.
ونيوﺗروﻥ أو بروﺗوﻥ ونيوﺗروﻥ.

النووﻱ؛ ﺇﺫ يتحوﻝ ﺟُﺰﺀ مﻦ ﻛﹸتلة مكوناﺕ الﺬرﺓ وﺟديرُ بالﺬﻛ ﹺر أﻥ ﻃاﻗة الترابُﻂ النووﻱ لكﹸﻞ

وﻗد ﻛاﻥ التساﺅﻝ الموﺟوﺩ ﻋلﻰ الساحة ﺇلﻰ ﻃاﻗة ﺗعمﻞ ﻋلﻰ ﺗرابﻂ ﺗلﻚ المكوناﺕ نيوﻛلوﻥ ﺗُعبر ﻋﻦ مدﻯ اﻻﺳتﻘرار النووﻱ
العلمية وﻗتﺌِﺬ هو ﻛيﻒ يرﺗبﻂ البروﺗوﻥ مﻊ بعﻀﻬا.
بالنيوﺗروﻥ مع ﹰا ﺩاﺧﻞ النواﺓ؟
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

للﺬرﺓ ،حيﺚ ﺇﻥ اﻻﺳتﻘرار النووﻱ يتناﺳﺐ

ويُمكﻦ حساﺏ مﻘدار هﺬﻩ الطاﻗة باﺳتﺨداﻡ ﻃرﺩي ﹰا مﻊ ﻃاﻗة الترابُﻂ لكﹸﻞ نيوﻛلوﻥ في
16
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النواﺓ.

ﺛانيًا :ﻋندما ﻋدﺩ النيوﻛلوناﺕ أﻛبر مﻦ حد

ﻗوﻯ اﹸﺧرﻯ ﺗُعرﻑ بالﻘوﻯ النووية الﻀعيفة،

لكﻦ ما هو اﻻﺳتﻘرار النووﻱ؟

اﻻﺳتﻘرار فﺈﻥ الوﺻوﻝ لحالة اﻻﺳتﻘرار يكوﻥ

وهي التي ﺗتحكم في اﻹﺷعاﻉ الﺬرﻱ ،ﻛما

يُستَﺨدَﻡ مُﺼطلﺢ اﻻﺳتﻘرار النووﻱ لوﺻﻒ بانبعاﺙ ﺟُسيم ألفا )نواﺓ هيليوﻡ( ،فتفﻘد

أنﻬا أحد الﻘوﻯ اﻷربﻊ )الﺠاﺫبية – الﻘوﻯ

مدﻯ ﻗابلية أنوية الﺬراﺕ لﻼنحﻼﻝ ،وﻋلﻰ  ٢نيوﺗروﻥ و  ٢بروﺗوﻥ حتﻰ ﺗتعدﻝ النسبة

الكﻬرومﻐناﻃيسية – الﻘوﻯ النووية الﻘوية

هﺬا اﻷﺳاﺱ يتم ﺗﺼنيﻒ العناﺻر ﺗبع ﹰا

بيﻦ ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ والنيوﺗروناﺕ فتﻘترﺏ

– الﻘوﻯ النووية الﻀعيفة( التي ﺗحكﹸم هﺬا

ﻻﺳتﻘرار أنوية ﺫراﺗﻬا ﺇلﻰ ﻋناﺻر مُستﻘرﺓ

مﻦ اﻻﺳتﻘرار .وﻛتلتﻬا ﺗساوﻱ ﺗﻘريب ﹰا أربعة

الكوﻥ.

أمثاﻝ ﻛتلة البروﺗوﻥ ،وﺗتﺄﺛر ً ﹰ
ﻗليﻼ ﹺبكِﻼ
وﻋناﺻر ﻏير مُستﻘرﺓ.
العناﺻر المُستﻘرﺓ ﺗبﻘﻰ فيﻬا نواﺓ الﺬرﺓ المﺠاليﻦ الكﻬربي والمﻐناﻃيسي ،وﺫاﺕ ﻗدرﺓ
ﺛابتة بمرور الﺰمﻦ ،ﺩوﻥ حدوﺙ أﻯ نﺸاﻁ ﺿعيفة ﻋلﻰ النفاﺫ ﺧﻼﻝ المواﺩ ،ﻛما لﻬا
ﺇﺷعاﻋي ،أما العناﺻر الﻐير مُستﻘرﺓ

ﻗدرﺓ ﻋالية ﺟداﹰ ﻋلﻰ ﺗﺄييﻦ الﻐاﺯاﺕ.

فتتحلﻞ فيﻬا نواﺓ الﺬرﺓ بمرور الﺰمﻦ ،نتيﺠة ﺛال ﹰثا :ﺇﺷعاﻉ ﺟاما )فوﺗوناﺕ ﻋالية الطاﻗة
حدوﺙ نﺸاﻁ ﺇﺷعاﻋي .والنسبة بيﻦ ﻋدﺩ والتي هي موﺟاﺕ ﻛﻬرو مﻐناﻃيسية ﻋديمة
النيوﺗروناﺕ ﺇلﻰ ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ ﺗُحَدِﺩ مدﻯ الكتلة والﺸُحنة ،وﺫاﺕ ﻃوﻝ موﺟي ﻗﺼير
اﺳتﻘرارية اﻷنوية ،ومﻦ ﺫلﻚ يتﻀﺢ ﺳبﺐ ﺟدًا ،وﺳرﻋتﻬا ﻛبيرﺓ ﺟداﹰ ﺗساوﻱ ﺳرﻋة
اﻹنحﻼﻝ النووﻱ أو النﺸاﻁ اﻹﺷعاﻋي وهو أﻥ الﻀوﺀ( وﻻ ﺗُﻐيﱢر العدﺩ الكﹸتَلي أو العدﺩ
البروﺗوناﺕ أوالنيوﺗروناﺕ يﺰﺩاﺩ ﻋدﺩها ﻋﻦ الﺬرﻱ للنواﺓ ،ﻛما لﻬا ﻗدرﺓ ﻋالية ﺟداﹰ ﻋلﻰ
حد اﻻﺳتﻘرار.

النفاﺫ ﺧﻼﻝ المواﺩ ولﻬا ﻗدرﺓ منﺨفﻀة ﻋلﻰ

وﻋند الحديﺚ ﻋﻦ ﻛيفية الوﺻوﻝ ﺇلﻰ حالة ﺗﺄييﻦ الﻐاﺯاﺕ .وﻷﻥ أﺷعة ﺟاما ﺗُمَثِﻞ
اﻻﺳتﻘرار النووﻱ فﺈﻥ اﻷمر ينﻘسم ﺇلﻰ ﻋدﺓ الطاﻗة المفﻘوﺩﺓ في النواﺓ ﻋندما يحدُﺙ
أﻗساﻡ ،أﺷﻬرها:

ﺗفاﻋﻞ نووﻱ؛ فﺈنﻬا ﺗكوﻥ مﺼحوبة بﺄنواﻉ

أوﻻ :ﻋندما ﻋدﺩ النيوﺗروناﺕ أﻛبر مﻦ حد ﺇﺷعاﻋاﺕ اﹸﺧرﻯ.
ﹰ
اﻻﺳتﻘرار فﺈﻥ الوﺻوﻝ لحالة اﻻﺳتﻘرار يكوﻥ رابعًا :ﻋندما ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ أﻛبر مﻦ حد
بانبعاﺙ ﺟُسيم بيتا )ﺇلكتروﻥ نواﺓ ﺳالﺐ(،

اﻻﺳتﻘرار فﺈﻥ الوﺻوﻝ لحالة اﻻﺳتﻘرار يكوﻥ

فتتحوﻝ أحد النيوﺗروناﺕ الﺰاﺋدﺓ ﺇلﻰ بروﺗوﻥ بانبعاﺙ بوﺯيتروﻥ )ﺇلكتروﻥ نواﺓ موﺟﺐ(،
حتﻰ ﺗتعدﻝ النسبة بيﻦ ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ

فتتحوﻝ أحد البروﺗوناﺕ الﺰاﺋدﺓ ﺇلﻰ نيوﺗروﻥ

والنيوﺗروناﺕ فتﻘترﺏ مﻦ اﻻﺳتﻘرار .وﺗتﺄﺛر

حتﻰ ﺗتعدﻝ النسبة بيﻦ ﻋدﺩ البروﺗوناﺕ

أﺷعة بيتا ﺗﺄﺛيرًا ﻛبيرًا بكﻼ المﺠاليﻦ

والنيوﺗروناﺕ فتﻘترﺏ مﻦ اﻻﺳتﻘرار.

الكﻬربي والمﻐناﻃيسي ولﻬا ﻗدرﺓ متوﺳطة
ﻋلﻰ النفاﺫ ﺧﻼﻝ المواﺩ ولﻬا ﻗدرﺓ ﻋالية ﻋلﻰ

ﱠ
ﺇﻥ الﻘوﻯ النووية الﻘوية هي أﻗوﻯ ﻗوﺓ

ﺗﺄييﻦ الﻐاﺯاﺕ.

موﺟوﺩﺓ بالكوﻥ ،وﺟديرٌ بالﺬﻛ ﹺر أنﻪ يوﺟد
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السلسلة النووية ): (٣

التفاﻋﻼﺕ النووية

التفاﻋُﻼﺕ النووية ،والفرق بينﻬا وبيﻦ ﺇلكتروناﺕ مستوياﺕ الطاﻗة الﺨارﺟية لﻬا وﻻ

ﺗﺠارﺏ ﻋلﻰ هﺬﻩ الﻈاهرﺓ .ومِﻦْ ﹶﺛمﱠ انﺼﺐ

يحدﺙ ﺗﻐيير في أنوية ﺫراﺕ المُتفاﻋﻼﺕ

اهتماﻡُ الباحثيﻦ ﻋلﻰ معرفة ﻃبيعة هﺬﻩ

التفاﻋُﻼﺕ النووية ﺗتﻀمﻦ ﺗﻐييراﹰ في وﺗكوﻥ مﺼحوبة بﺈنطﻼق أو امتﺼاﺹ ﻗدر

اﻹﺷعاﻋاﺕ المُنبَعِثة ومُﻘارنة ﺧواﺻﻬا،

ﺗرﻛيﺐ أنوية ﺫراﺕ العناﺻر المُتفاﻋلة محدوﺩ مﻦ الطاﻗة ،ﻛما أﻥ نﻈاﺋر العُنﺼر

وﻗاموا بﺬلﻚ بطريﻘتيﻦ أﺳاﺳيتيﻦ وهُما:

الواحد ﺗُعطِي نفﺲ النواﺗﺞ ﻋند ﺗفاﻋُلﻬا

مﻘارنة مدﻯ ﺇنحراﻑ هﺬﻩ اﻻﺷعاﻋاﺕ بتﺄﺛير

التفاﻋُﻼﺕ الكيمياﺋية.

ﻋند ﺗﺼاﺩمﻬا مﻊ بعﻀﻬا أو مﻊ ﺟُسيماﺕ

ﺩوﻥ ﺫرية )بروﺗوﻥ  -نيوﺗروﻥ( وﺗكويﻦ ﻛيمياﺋياﹰ.
أنوية ﻋناﺻر ﺟديدﺓ ﻛﹸلي ﹰا وﺗكوﻥ مﺼحوبة

ما هي أنواﻉ التفاﻋُﻼﺕ النووية؟

بﺈنطﻼق ﻛمياﺕ هاﺋلة مﻦ الطاﻗة ،ﻛما للتفاﻋُﻼﺕ النووية أربعة أنواﻉ ﻛالتالي:
أﻥ نﻈاﺋر العُنﺼر الواحد ﺗُعطي نواﺗﺞ

أوﻻﹰ :ﺗفاﻋُﻼﺕ التحوﱡﻝ الطبيعي للعناﺻر

مُﺨتلفة ﻋند ﺗفاﻋُلﻬا نووياﹰ ،أما ﺇﺫا افترق )النﺸاﻁ اﻹﺷعاﻋي الطبيعي(.

ﹸﻞ مﻦ المﺠاﻝ المﻐناﻃيسي والكﻬربي،
ﻛﹴ
وﺇﺧتبار مﻘدرﺓ هﺬﻩ اﻻﺷعاﻋاﺕ ﻋلﻰ ﺇﺧتراق
المواﺩ .وﻗد ﺩلﹶّت التﺠارﺏ ﻋلﻰ أﻥ هُناﻙ ﻋدﺓ
اﺷعاﻋاﺕ مﺨتفلة ،ﺗمت مُناﻗﺸتﻬا في
الﺠُﺰﺀ الثاني ﹸ
)الﻘوﻯ النووية(

الﺠُسيماﻥ الداﺧﻼﻥ في التفاﻋﻞ مﻦ

في ﻋاﻡ  ١٨٩٦اﻛتﺸﻒ العالِم /هنرﻱ

التحوُﻝ النووﻱ العُنﺼرﻱ.
ﺛانياﹰ :ﺗفاﻋُﻼﺕ
ّ

ﺩوﻥ اﺧتﻼﻑ المكوناﺕ الداﺧلة للتفاﻋُﻞ

بيكريﻞ ﻇاهرﺓ انبعاﺙ ﺇﺷعاﻋاﺕ ﻏير

هﺬﻩ التفاﻋُﻼﺕ ﺗحدُﺙ اﺻطناﻋي ﹰا ﻋلﻰ

ﻋﻦ المكوناﺕ الناﺗﺠة ،فﻼ يُسمﱠي هﺬا

مرﺋية مﻦ أحد مُرﻛباﺕ اليورانيوﻡ ،ﹸﺛم ﻋكﺲ النﺸاﻁ اﻹﺷعاﻋي الطبيعي ،فﻬي

ﺗفاﻋ ﹰ
ﻼ نووي ﹰا بﻞ يُسمﱠي ﺗﺼاﺩُمًا مرنًا.

في ﻋاﻡ  ١٨٩٨أﻃلﻘت العالِمة الﺸﻬيرﺓ /ﺗفاﻋُﻼﺕ يتم فيﻬا ﻗﺬﻑ نواﺓ ﻋُنﺼر ما

أما التفاﻋُﻼﺕ الكيمياﺋية فتتم بيﻦ ﺫراﺕ

مارﻱ ﻛورﻱ ﻋلﻰ هﺬﻩ الﻈاهرﺓ مُﺼطلﺢ

)الﻬدﻑ( بﺠُسيم ﺫﻱ ﻃاﻗة حرﻛة مُناﺳبة

العناﺻر المُتفاﻋلة ﻋﻦ ﻃريﻖ اﻹرﺗباﻁ بيﻦ

النﺸاﻁ اﻹﺷعاﻋي بعدما أﺟريت ﻋدﺓ )الﻘﺬيفة( فتتحوﻝ ﺇلﻰ نواﺓ ﻋنﺼر ﺟديد.
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ﺗكوناﻥ )ﻛريبتوﻥ  -باريوﻡ( أو )ﺯينيوﻥ ﺗُعتبَر مﺼدر الطاﻗة المُدمﱢرﺓ في ﹲ
الﻘنبلة
والﺠُسيم المﻘﺬوﻑ يُمكﻦ أﻥ يكوﻥ واحد
مﻦ التالي )ﺩﻗيﻘة ألفا ،بروﺗوﻥ ،ﺩيوﺗيروﻥ - ،ﺳترانﺸيوﻡ( أو )روبيديوﻡ  -ﺳيﺰيوﻡ( ،الﻬيدروﺟينية.

نيوﺗروﻥ( ،وللوﺻوﻝ بطاﻗة حرﻛة الﻘﺬيفة باﻹﺿافة ﺇلﻰ ﻋدﺩ مﻦ النيوﺗروناﺕ بما
ﺇلﻰ المستوﻯ المطلوﺏ فيتم ﺗسريعﻬا يُحﻘﻖ مبدأ بﻘاﺀ الكﹸتلة .وهُناﻙ حوالي ٩٠
بﺄﺟﻬﺰﺓ المُعﺠﱢﻼﺕ النووية مثﻞ ﺟﻬاﺯ
السيكلوﺗروﻥ أو ﺟﻬاﺯ فاﻥ ﺩﻱ ﺟراﻑ.

نواﺓ وليدﺓ يُمكﻦ أﻥ ﺗنتﺞ ﻋﻦ هﺬا اﻹنﺸطار

النووﻱ أﺷﻬرها )ﻛريبتوﻥ  -باريوﻡ( .لكﻦ
اﻷمر ﻻ يتوﻗﻒ ﻋند ﺫلﻚ بﻞ ﺗوﺟد ﺳلسلة

أﻥ أوﻝ ﺗفاﻋﻞ ﺗحوﱡﻝ ﺗفاﻋُﻼﺕ ﺗستمر بعد ﻗﺬﻑ أوﻝ ﻗﺬيفة؛
وﺟديرٌ بالﺬِﻛر ﱠ
اﺻطناﻋي ﻗاﻡ بﻪ العالِم /رﺫرفورﺩ ﻋاﻡ ﺇﺫ أﻥ النيوﺗروناﺕ الناﺗﺠة مﻦ التفاﻋُﻞ
 ١٩١٩حيﺚ اﺳتﺨدﻡ ﺟُسيماﺕ ألفا ﻛﻘﺬيفة اﻹنﺸطارﻱ ﺗﻘوﻡ بدور الﻘﺬاﺋﻒ مرﺓ اﹸﺧرﻯ
وﻏاﺯ النيروﺟيﻦ ﻛﻬدﻑ ،وﺗمت العملية مما يﻀمﻦ ﺗفاﻋُﻼﺕ انﺸطارية اﹸﺧرﻯ واﹸﺧرﻯ
ﻋلﻰ مرحلتيﻦ :المرحلة اﻷولﻰ وهي مرحلة
اﺻطداﻡ ﺟُسيم ألفا بنواﺓ ﺫرﺓ النيتروﺟيﻦ
فتتكوﻥ نواﺓ ﺫرﺓ نﻈير الفلور ﻏير المُستﻘرﺓ
ﻋالية الطاﻗة لﺬا ﺗُعرﻑ بالنواﺓ المُرﻛﱠبة.
أما المرحلة الثانية :فـعندما ﺗتﺨلﺺ نواﺓ
الفلور مﻦ ﻃاﻗتﻬا الﺰاﺋدﺓ ﻋﻦ ﻃريﻖ ﺇنبعاﺙ

بتلﻘاﺋية بحتة ،ولﻬﺬا يُوﺻَﻒ بالتفاﻋُﻞ
المُتَسلسﻞ .ﻛما أنﻪ ينتُﺞ ﻋﻦ التفاﻋُﻞ
ِ
المُتسلسﻞ ﻃاﻗة هاﺋلة ﻹﺳتمرار ﻋملية
ﺷطر اﻷنوية والتي ﺗتﺰايﺬ باﺳتمرار التفاﻋُﻞ
مما يﻀمﻦ انطﻼق ﻃاﻗة هاﺋلة مﻊ ﻛﹸﻞ
انﺸطار.

بروﺗوﻥ ﹸﺛم ﺗتحوﻝ ﺇلﻰ نواﺓ نﻈير اﻷﻛسﺠيﻦ اﻻنﺸطار النووﻱ
المُستﻘر.
ﺛالثاﹰ :ﺗفاﻋُﻼﺕ اﻹنﺸطار النووﻱ.
هﺬﻩ التفاﻋُﻼﺕ يتم فيﻬا ﻗﺬﻑ نواﺓ

رابعاﹰ :ﺗفاﻋُﻼﺕ اﻹندماﺝ النووﻱ.
هﺬﻩ التفاﻋُﻼﺕ يتم فيﻬا ﺩمﺞ نواﺗيﻦ
ﺧفيفتيﻦ ،لتكويﻦ نواﺓ ﻋُنﺼر ﺁﺧر أﺛﻘﻞ

ﺛﻘيلة بﻘﺬيفة نووية ﺧفيفة ﺫاﺕ ﻃاﻗة مﻦ أﻯ منﻬما وﻛتلتﻬا أﻗﻞ مﻦ مﺠموﻉ ﻛﹸتﻞ
حرﻛة مُنﺨفِﻀَة فتنﺸطر النواﺓ ﺇلﻰ اﻷنوية المُندمﺠة ،فعلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ
نواﺗيﻦ متﻘاربتيﻦ في الكﹸتلة وﻋدﺩ مﻦ يندمﺞ  ٢ﺩيوﺗيروﻥ مع ﹰا لتكويﻦ نواﺓ
النيوﺗروناﺕ وﻃاﻗة هاﺋلة .فمث ﹰ
ﻼ ﻋند

هيليوﻡ ويتحوﻝ الفرق في الكﹸتلة ﺇلﻰ ﻃاﻗة

ﻗﺬﻑ نواﺓ اليورانيوﻡ  ٢٣٥بﻘﺬيفة نيوﺗروﻥ ﺗساوﻱ  ٣,٣مليوﻥ ﺇلكتروﻥ فولت.
بطﺌية ،فﺈﻥ نواﺓ اليورانيوﻡ  ٢٣٥ﺗتحوﻝ ﺗحدﺙ التفاﻋُﻼﺕ النووية اﻹندماﺟية بكثرﺓ

ﺇلﻰ نﻈير اليورانيوﻡ  ٢٣٦ﻏير المُستﻘر ﹸﺛم ﺩاﺧﻞ النﺠوﻡ بﻞ ﺇنﻬا وﻗوﺩ الحياﺓ للنﺠوﻡ،
ﺗتحوﻝ ﺳريع ﹰا ﺇلﻰ نواﺗيﻦ يُطلﻖ ﻋليﻬما لكنﻬا ﺻعبة التحﻘيﻖ في المُﺨتبراﺕ ﻷنﻬا

مُﺼطلﺢ »ﺷﻈايا اﻻنﺸطار النووﻱ« أو ﺗتم ﻋند ﺩرﺟاﺕ حرارﺓ ﻋالية ﺟداﹰ ﺗﺼﻞ
»اﻷنوية الوليدﺓ« ،وهاﺗاﻥ النواﺗاﻥ ﻗد ﺇلﻰ ﻋﺸراﺕ مﻼييﻦ ﺩرﺟة ﻛلفنية .ﻛما
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مﺼطفﻰ ﻋلي  -بابﻞ

ﻋلم المنعكساﺕ ﻋلم ﺯاﺋﻒ بفرﻋيﻪ الحديﺚ والﻘديم

أﻛاﺫيﺐ ﺩحﻀﻬا العلم وﻻ ﺗﺰاﻝ مﺼدﻗة مﻦ لعﻼﺝ أﻱ حالة ﻃبية.

مسوﻍ ﻃبي ،حسﺐ وﺻفﻪ.
ﹴ

ﹶ
المُنْعَكساﺕ« والوﺧﺰ
بعﺾ الناﺱ» :ﻋِلﹾمُ

) (Quackwatchو )المﺠلﺲ الوﻃني ﺿد

باﻹبر.

التﺰوير الطبي  (NCAHFأﻗرّوا بكوﻥ »ﻋلم

) (sciencebasedmedicine.orgأنﻪ

ﹶ
المُنْعَكساﺕ« أو ) (Reflexologyالمنعكساﺕ« هو نوﻉ مﻦ التدليﻚ الﺬﻱ ﻗد
»ﻋِلﹾمُ

ﻗد وﺻلﻬم بريد ﺇلكتروني مﻦ أحد ممثلي

هو أحد أنﻈمة الطﺐ البديﻞ التي ﺗدﻋي

يساﻋد المرﺿﻰ ﻋلﻰ اﻹﺳترﺧاﺀ والﺸعور

»ﻋلم المنعكساﺕ الحديﺚ« يطلﺐ فيﻪ

ﻋﻼﺝ اﻷﻋﻀاﺀ الداﺧلية بالﻀﻐﻂ ﻋلﻰ بﻘﻊ

بﺸكﻞ مﺆﻗت .لكﻦ بﻼ أﻱ فواﺋد
بالراحة
ﹴ
ﻃبية ﺗﺬﻛر.

الترويﺞ لموﻗعﻪ ﺩاﺧﻞ موﻗعﻬم مﻘابﻞ ﺩفﻊ
أﺟور الدﻋاية ،وبالطبﻊ لم يﻘبلوا العرﺽ،

وﻻ يوﺟد أﻱ ﺇرﺗباﻁ ﺗﺸريحي بيﻦ ﺗلﻚ

وبحسﺐ الدﻛتور ) (Mark Crislipفﺈﻥ

وبعد ﺯيارﺓ الموﻗﻊ لمعرفة ما يعنيﻪ

اﻷﻋﻀاﺀ ومناﻃﻖ الﻀﻐﻂ .وﻗد أﺟريت ﺩراﺳة

وﺟدَﺕ
أﻏلﺐ الدراﺳاﺕ ﺗبيﻦ ﻋدﻡ وﺟوﺩ أﻱ ﺗﺄﺛير بالﻀبﻂ »ﻋلم المنعكساﺕ الحديﺚ » ،ﹺ

منﻬﺠية بيﻦ ﻋامي  2009و  2011ولم ﺗﺠد

لعلم المنعكساﺕ بتﺄﺛير أﻛبر مﻦ الﺬﻱ ﺗحدﺛﻪ

فيﻪ العديد مﻦ اﻹﺩﻋاﺀاﺕ »الحديثة« ،وهم

أﺩلة مﻘنعة ﻋلﻰ ﺗﺄﺛير »ﻋلم المنعكساﺕ«

»ﺗفلية رأﺱ ﺻاحبﻚ مﻦ الﻘمﻞ« وبﻼ أﻱ

يحﺼلوﻥ اﻵﻥ ﻋﻦ الدﻋاية التي يطلبونﻬا

محدﺩﺓ في اﻷﻗداﻡ واليديﻦ.
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ﺇﺿطراباﺕ المرارﺓ ،اﻹﺿطراباﺕ العاﻃفية ،ﻋدﺓ ﺻور لوﺛاﺋﻖ أﻏلبﻬا باللﻐة الروﺳية،

أﻱّ حاﻝ.

وما ﺇلﻰ ﺫلﻚ مﻦ اﻷوهاﻡ.

ما يثير اﻹهتماﻡ حﻘ ﹰا فيﻬا هو ما أرفﻘتﻪ،

المنعكساﺕ أﻡ الوﺧﺰ باﻹبر؟

ﺇﺩﻋاﺀاﺕ حاﻻﺕ ﺻحية معينة

واﺗرﻙ لكم التعليﻖ ﻋليﻪ.

يبدو في موﻗﻊ »ﻋلم المنعكساﺕ« أﻥ هناﻙ

يدﻋي الموﻗﻊ وﺟوﺩ ﻋدﺓ مناﻃﻖ محدﺩﺓ

التباﺳ ﹰا بيﻦ الوﺧﺰ باﻹبر ) (acupunctureللعﻼﺝ بالﻀﻐﻂ  ،مﺬﻛورﺓ فيﻪ بالتفاﺻيﻞ،
ﻛﻞ مﻦ :ﺇﺯالة ﺳموﻡ الﺠسد،
الﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ العﻼﺟي ) .(acupressureﺗفيد في ﹴ
ﺗوﺟد ﺧمﺲ ﺗبويباﺕ في أﻋلﻰ ﺻفحتﻬم ﻋﻼﺝ الربو ،ﺗحسيﻦ الرﺅية ،ﻋﻼﺝ السكرﻱ
الرﺋيسية:

وﺗساﻗﻂ الﺸعر.

 1المتﺠر ) (Storeوهو رابﻂ لﺼفحة وﺳواﺀ ﻛانت النﻘاﻁ المﺬﻛورﺓ هي نﻘاﻁواحدﺓ ﻋلﻰ موﻗﻊ ).(Amazon

ﺿﻐﻂ ﻋﻼﺟي

أو وﺧﺰ باﻻبر او نﻘاﻁ

 2مراﻛﺰ الﻀﻐﻂ العﻼﺟي ) Acupressureمنعكساﺕ ،بﺄﺳاليﺐ ﻗديمة أو حديثة ،فﻬي.(Points

ﻻ ﺗعدوا ﻛونﻬا أوهام ﹰا وأنواﻉ مﻦ العﻼﺝ

 3ﻋﻼﺝ المنعكساﺕ ) Reflexologyالﺰاﺋﻒ ،ﻗد يُناﻝ منﻬا بعﺾ الراحة ﺇﺛر (Treatmentوﻛﻼ اﻷﺧيريﻦ فيﻬما ﻋدﺓ التدليﻚ ،بﻼ أﻱ أﺩلة فسلﺠية أو ﺗﺸريحية
مﻘاﻻﺕ ﻋﻦ الوﺧﺰ باﻹبر والﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ ﻋلﻰ ﺻحتﻬا ،مﺼدرها ليﺲ ﺩراﺳاﺕ ﻃبية
العﻼﺟي ).(acupressure

محدﺩﺓ ،بﻞ مﺨيلة ﻏير محدوﺩﺓ.

 4ﺁﻻﺕ المنعكساﺕ ) Reflexologyﻋلم المنعكساﺕ الﺰاﺋﻒ في العالم -(Machinesمدلكاﺕ الﻘدﻡ وﺳﺠاﺩ العربي
الﻀﻐﻂ العﻼﺟي.

ﺇﻥ ﻇننت للحﻈاﺕ أننا -ﻛعرﺏ -بعيدوﻥ

 5ﺩوراﺕ ) ،(Coursesوﻛما يتبيﻦ مﻦ ﻋﻦ مثﻞ هﺬﻩ الﺨرافاﺕ )هﺬا النوﻉ فﻘﻂ ﻋلﻰﻏيابﻬا ،فﻼ ﺗوﺟد أﻱ ﺩراﺳاﺕ ﻋلمية ﻋﻦ اﻷﻗﻞ( ،ﺇﻥ ﻛنت ﻛﺬلﻚ فﺄنت ﺗمام ﹰا ﻋلﻰ ﺧطﺄ.
ﻋمﻞ هﺬﻩ اﻷﺷياﺀ.

فعياﺩﺓ »ﺧبير العﻼﺝ الطبيعي ﺟماﻝ

هنالﻚ مﻘاﻻﺕ ﻋﻦ »ﺗعلم أهمية العناﺻر

ابراهيم الﺸيﺸاني« في اﻹماراﺕ العربية

الﺨمسة – نﻈرية في الﻀﻐﻂ العﻼﺟي«

المتحدﺓ -ﻋلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ -مﺸرﻋة

)العناﺻر الﺨمسة مبدأ ﻃبي ﺧرافي ﻛاﻥ أبوابﻬا لكﻞ مرﺿﻰ ...مرﺿﻰ ﻛﻞ ﺷيﺀ ﺗﻘريباﹰ!
متداوﻻﹰ لدﻯ بعﺾ الﺸعوﺏ الﻘديمة( ولﻬﺬا »الﺨبير« موﻗﻊ يمكﻦ مﻦ ﺧﻼلﻪ
و«ﻛيﻒ يﺆﺛر الوﺧﺰ باﻹبر في التوﻗﻒ ﻋﻦ التواﺻﻞ معﻪ ومعرفة بعﺾ المعلوماﺕ ﻋﻦ

يحتوﻱ الموﻗﻊ أيﻀ ﹰا ﻋلﻰ ﻗاﺋمة بحمياﺕ

التدﺧيﻦ« ولما ﻛاﻥ الوﺧﺰ هو أحد أﺷكاﻝ الﺨدمة المﻘدمة وهو )jamal-shishani.

ﻏﺬاﺋية مﺨتلفة حسﺐ فﺼاﺋﻞ الدﻡ! ،ﻻ

العﻼﺝ الوﻗاﺋي ،فكيﻒ يُمكﻦ للوﺧﺰ باﻹبر أﻥ .(com

ﻋلم ﻷحدٍ ﻛيﻒ ﻛتبت هﺬﻩ الﻘاﺋمة ﻏير هﺬا

يعالﺞ ﻋدﺓ مﺸاﻛﻞ ﺟلديّة مث ﹰ
ﻼ أو الحساﺳية لحسﻦ الحﻆ ،فﺈﻥ في هﺬا الموﻗﻊ ﻗسم

»الﺨبير«  ،وفي ﺁﺧرها يﺬﻛر موﺿوﻋ ﹰا ﻋﻦ

الموﺳمية ،اﻹنتفاﺥ الرﺋوﻱ ،البواﺳير ،للﺸﻬاﺩاﺕ واﻻﻋتماﺩاﺕ ،بعد ﺗﺼفحﻬا ﺗﺠدها »اﻷﻏﺬية الﻐنية بعنﺼر البوﺗاﺳيوﻡ«
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٢١

ﻋلوﻡ ﺯاﺋفة

يوليو ٢٠١٨ -

وﻗد ﺗﻈﻦ أﻥ الﻘاﺋمة ﺳتحتوﻱ في رأﺳﻬا ﻋلﻰ الفلسفة الﺸرﻗية ،لﻦ ﺗتمكﻦ مﻦ اﺳتيعاﺏ ﺇلﻰ الﺨﻼﺹ مﻦ المعاناﺓ المريرﺓ وهدر الماﻝ
الموﺯ ،وبﺬلﻚ لﻦ ﺗكوﻥ أبعد مﻦ الﺼواﺏ!

معنﻰ الحياﺓ وبالتالي ﺗﻘوﻡ بالعﻼﺝ بطريﻘة والوﻗت  ,يمكﻦ الوﺻوﻝ ﺇلﻰ نتاﺋﺞ مبﻬرﺓ

ففي الﻘاﺋمة »ينﺼﺢ -الﺨبير -باﻻبتعاﺩ » العﻼﺝ بالﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ » بﺼورﺓ ﻏير بوﻗت ﻗﺼير ﺩوﻥ الحاﺟة ﺇلﻰ الﺠراحة أو مواﺩ
ﻗدر المستطاﻉ ﻋﻦ :الموﺯ  /البرﺗﻘاﻝ /

ﺻحيحة  .ومﻦ المﻬم ﺟدا اﻥ ﺗتمكﻦ مﻦ

ﻛيماوية أو أية أﻋراﺽ ﺟانبية حيﺚ أﻥ لي

المﺸمﺶ  /الرماﻥ  /البابايا  /المنﺠا /

التﺸﺨيﺺ باللمﺲ «.

ﻃريﻘتي الﺨاﺻة في ﻋﻼﺝ ﺫلﻚ وﻗدرﺗي

الدراق«

»اﻥ بﺈمكاﻥ العﻼﺝ بطريﻘة »العﻼﺝ

ومعرفتي الطويلة في هﺬا المﺠاﻝ مﻊ ﺷتﻰ

لما الموﺯ؟ حﻘ ﹰا لما الموﺯ؟!

بالﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ » أﻥ ﺗمنحﻬا الفرﺻة ليﺲ

ﺷراﺋﺢ المرﺿﻰ الﺬيﻦ ﺗعاملت معﻬم بكﻞ
ﺻبر وﺩﻗة وﺩراية وﻃولة باﻝ مﻊ العلم بﺄﻥ
ﺇرﺿاﺀ الناﺱ ﻏاية ﻻ ﺗدرﻙ لست الوحيد في
هﺬا المﺠاﻝ ولكﻦ ﻋملي وﺗعاملي والنتاﺋﺞ
ﺗميﺰني«
»ولﺸلﻞ ﻋﺼﺐ الوﺟﻪ العﺼﺐ الساﺩﺱ
والسابﻊ والحاﺩﻱ ﻋﺸر ﺗدليﻚ ﺧاﺹ يﺆﺩﻱ
ﺇلﻰ نتاﺋﺞ ممتاﺯﺓ بﺄﺳلوﺏ ﻋلمي ﺩوﻥ اللﺠوﺀ
ﺇلﻰ المﺸعوﺫيﻦ أو الﻀرﺏ بالحﺬاﺀ وحبﺲ
المريﺾ في ﻏرفة مﻈلمة ﻛما يفعﻞ
بعﻀﻬم «.
ﻛما يﺬﻛر ﻋﻼﺟاﺕ للروماﺗيﺰﻡ و »التﺨسيﺲ«
و »انبعاﺝ المعدﺓ« و »اﺻفرار لوﻥ البوﻝ«
والﻀعﻒ الﺠنسي والتبوﻝ الليلي لﻸﻃفاﻝ
والكبد والﻘلﺐ والرﺋة واﻷمعاﺀ وباﻗي أﻋﻀاﺀ
ﹰ
انﻘﻞ لكم نﺼوﺻا مﻦ الواﺟﻬة الرﺋيسية فﻘﻂ للتنبﻪ ﺇلﻰ الﺨلﻞ الﺠسدﻱ بﻞ أيﻀا الﻰ
ﹰ
للموﻗﻊ ،التي يفترﺽ أﻥ ﺗﻘدﻡ ﺷرحا الﺨلﻞ اﻹﺟتماﻋي  .فﺈﺫا ﻛاﻥ الﺸﺨﺺ مرﺗاحا

للموﺿوﻉ ،انﻘلﻬا ﻛما هي بﻼ أﻱ ﺗعديﻞ-:

»المعالﺠة في العﻼﺝ بالﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ
) (ACUPRESSUREﻻ يمكﻦ التفكير
فيﻬا بواﺳطة العﻘﻞ ،هناﻙ فرﺻة بﺄﻥ يتم

الﺠسم.
وأﺧيراﹰ ،يلمﺢ »الﺨبير«

بﺄﻥ ما يﻘدمﻪ

هو أفﻀﻞ »العﻼﺝ الﻐربي« الﺬﻱ ﻗد

ومواﻇبا ﻋلﻰ العﻼﺝ بطريﻘة العﻼﺝ باﻹبر ،يسبﺐ »أﻋراﺽ ﺟانبية« ويحتوﻱ »مواﺩ
فﺈنﻪ ﻋلﻰ اﻷﻏلﺐ ﻗد أﻗاﻡ ﻋﻼﻗاﺕ انسانية ﻛيمياوية« ،وﺇنّي ﻷﺗساﺋﻞ ﺟدياﹰ ،ﺇلﻰ أيﻦ
ﻃيبة  .وﺇﺫا وﺟد أنﻬا ﻏير مريحة ،فانﻪ
الﻀﻐوﻃاﺕ الناﺗﺠة ﻋﻦ محيطﻪ اﻹﺟتماﻋي
ﻗد ﺗكوﻥ ﻋامﻼ مسببا في اﻹﺿطراﺏ الداﺧلي.

يتﺠﻪ هﺬا »الﺨبير« وأمثالﻪ حيﻦ يﺼابوﻥ
بﺄمراﺽ حﻘيﻘية؟!
حتﻰ ﻻ ﺗستﻐﻞ وﻻ ﺗستﻐفﻞ ،فﻘﻂ ﺇﺳﺌﻞ،

الفﻬم مﻦ ﺧﻼﻝ العﻼﺝ .فالعﻼﺝ بطريﻘة وفي ﻛلتا الحالتيﻦ ،فﺈﻥ بﺈمكاﻥ العﻼﺝ » أﻃلﺐ ﺩليﻼﹰ ،وليكﻦ المنطﻖ والحﺲ السليم
العﻼﺝ باﻹبر يبدأ بالﻀﻐﻂ باﻷﺻابﻊ ،ولكﻦ العﻼﺝ بالﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ » اﻥ ﺗوفر ﻃرﻗا لبناﺀ ﺳبيلﻚ للحﻘيﻘة.

مﻦ الﺼعﺐ ﺗفسير ﺳبﺐ ﺷفاﺀ اﻷمراﺽ وﺗﺄﺳيﺲ ﻋﻼﻗاﺕ انسانية افﻀﻞ والتي هي يﻘوﻝ ﻛريستوفر هيتﺸنﺰ» :ما أﺩﻋي بﻐير
ﺩليﻞ ،أمكﻦ ﺩحﻀﻪ بﻐير ﺩليﻞ«
بالﻀﻐﻂ ﻋلﻰ النﻘاﻁ«.
ﹴ
ﺿرورية للﺼحة الﺠسدية«
»اﻥ الﻀﻐﻂ بحد ﺫاﺗﻪ في العﻼﺝ بطريﻘة ولعﻼﺝ مﺸاﻛﻞ العاموﺩ الفﻘرﻱ ،يﻘوﻝ ﻗد يكوﻥ ﻋلم المنعكساﺕ وهماﹰ ،لكﻦ
»العﻼﺝ بالﻀﻐﻂ اﻹبرﻱ »  ,ﻻ يكﺸﻒ لﻚ »الﺨبير« -:
ﺟوهر حياﺓ ما ﺗﻀﻐﻂ ﻋليﻪ ،فبدونﻪ معرفة »لعﻼﺝ ﺁﻻﻡ الﻈﻬر هناﻙ ﻃرق مناﺳبة ﺗﺆﺩﻱ

مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

ﻛوﻥ اﻷرﺽ مسطحة هي بالطبﻊ الحﻘيﻘة
الدامﻐة!
٢٢

ﻋلماﺀ

موﺳﻰ بﻦ
ميموﻥ:
حياﺗﻪ
ومنﺠﺰاﺗﻪ
العلمية

يوليو ٢٠١٨ -

اﺩريﺲ امﺠيﺶ  -الرياﺽ

الحاﺧاﻡ موﺷيﻪ بﻦ ميموﻥ ،مﻦ اليﻬوﺩ ﻋﺸر مﻦ نيساﻥ ،ﻋﺸية ﻋيد الفﺼﺢ ،في وﻃﻦ ﺟديد .لما لم يﺠد هو وأبوﻩ وأﺧوﻩ

السفارﺩيم )يﻬوﺩ المﻐرﺏ العربي وﺟنوﺏ ﻋاﻡ  .١١٣٥ﻛاﻥ والدﻩ ميموﻥ ،وهو ﺳليﻞ اﻷﺻﻐر ﺩاوﺩ مبتﻐاهم في ﺇﺳبانيا ،انتﻘلوا
ﻏرﺏ أوربا( أحد ﻋلماﺀ الحﻀارﺓ اﻹﺳﻼمية مباﺷر مﻦ الملﻚ ﺩاووﺩ ،ﻗاﺿي ﹰا في المحكمة ﺇلﻰ مدينة فاﺱ بالمﻐرﺏ ومكثوا فيﻬا
وأحد أهم فﻼﺳفة ومفسرﻱ الديانة الحاﺧامية بالمدينة .ﺗوفيت والدﺗﻪ وهو لمدﺓ ﺧمﺲ ﺳنواﺕ .في ﻋاﻡ  ،١١٦٥ﺯار بﻦ
اليﻬوﺩية .اﺷتﻐﻞ ﻃبيبا وفيلسوفا وﻛاﻥ مايﺰاﻝ ﻃفﻼﹰ ،ويرﻯ بعﺾ المﺆرﺧيﻦ أﻥ ميموﻥ الﻘدﺱ ﺛم انتﻘﻞ ﺇلﻰ اﻹﺳكندرية
أيﻀا ﺯﻋيما للطاﺋفة اليﻬوﺩية ﻋندما ﻛاﻥ ﺇﺧوﺗﻪ اﻷﺻﻐر ﺳن ﹰا ولدوا بعد ﺯواﺝ أبيﻪ في مﺼر .بعدها ،اﺳتﻘر في الفسطاﻁ،
في مﺼر .يطلﻖ ﻋليﻪ اليﻬوﺩ اﺧتﺼارا اﺳم مرﺓ أﺧرﻯ .في ﺳﻦ الثالثة ﻋﺸرﺓ ،أﹸﺟبرﺕ المكاﻥ المعروﻑ اليوﻡ باﺳم الﻘاهرﺓ
»رمباﻡ «،أما في بﻘية أنحاﺀ العالم فيعرﻑ ﻋاﺋلتﻪ ﻋلﻰ الفرار مﻦ ﻗرﻃبة ﻋندما وﻗعت الﻘديمة ،حيﺚ ﻋاﺵ حتﻰ وفاﺗﻪ.
باﺳم »ميمونيدﺱ«.

المدينة في يد ﺇﺳﻼمييﻦ متعﺼبيﻦ.

حياﺗﻪ:

ارﺗحﻞ موﺷيﻪ وﻋاﺋلتﻪ مﻦ مكاﻥ ﺇلﻰ ﺁﺧر ،موﺳﻰ بﻦ ميموﻥ ﻃبيبا ﺷﺨﺼيا ﻷحد

في منتﺼﻒ الﺨمسيناﺕ مﻦ ﻋمرﻩ ،ﻋيّﻦ

ولد موﺷيﻪ في ﻗرﻃبة بﺈﺳبانيا في الرابﻊ باحثيﻦ ﻋﻦ موﺿﻊ يكوﻥ لﻬم بمثابة المحسوبيﻦ ﻋلﻰ حاﺷية البﻼﻁ الملكي ،ﺛم
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٢٣

ﻋلماﺀ

يوليو ٢٠١٨ -

ﺗرﻗﻰ لمنﺼﺐ الطبيﺐ الﺸﺨﺼي للسلطاﻥ ﺩراﺳة للكثير مﻦ المﺼطلحاﺕ المنطﻘية موﺳﻰ بﻦ ميموﻥ ﺻحة وﻗيمة ﻋلمية،
ﺻﻼﺡ الديﻦ ،حاﻛم مﺼر وﺳوريا في ﺫلﻚ والميتافيﺰيﻘية .وﻋملﻪ الثاني بالعربية ومنﻬا ﺗرﻛيﺰﻩ ﻋلﻰ الوﻗاية وﺗمييﺰﻩ بيﻦ
الوﻗت .منحﻪ منﺼبﻪ الﺠديد والواﺟباﺕ ﻛاﻥ »مﻘالة في التﻘويم«.

السموﻡ البارﺩﺓ والحارﺓ والتي ﺗفسر اليوﻡ

التي بدأ اﻻﺿطﻼﻉ بﻬا اﻻﺳتﻘرار المالي الﺬﻱ الكتﺐ العﺸرﺓ التي ﻛتبﻬا باللﻐة العربية بالﻬيموليسيناﺕ والسموﻡ العﺼبية
افتﻘدﻩ بعد وفاﺓ أﺧيﻪ ،وﻛﺬلﻚ المﺰيد مﻦ في مواﺿيﻊ ﻃبية مﺨتلفة ما ﺯالت ﻏير )(hemolysins and neurotoxins
الوﻗت  -بالرﻏم مﻦ محدوﺩيتﻪ  -للترﻛيﺰ معروفة للكثيريﻦ ممﻦ يعرفوﻥ موﺳﻰ ﻛالفرق بيﻦ ﺳم العﻘرﺏ وﺳم اﻷفعﻰ ،وﻗد
ﻋلﻰ الكتابة والتﺄليﻒ .ﻛاﻥ ابنﻪ وﺗلميﺬﻩ بﻦ ميموﻥ ومنﻬا :ﻛتاﺏ حوﻝ البواﺳير ،ﺗرﺟمت أﻋمالﻪ ﺇلﻰ العبرية ،اﻻنﺠليﺰية،
اﻷميﻦ ﺇبراهيم هو الوحيد الﺬﻱ ﺗبﻘﻰ مﻦ وﺁﺧر حوﻝ الربو ،وﺁﺧر حوﻝ الﺠماﻉ ،وﻛتابﻪ الفرنسية ،الﻼﺗينية واﻷلمانية.
ﻋاﺋلتﻪ .ﺗوفي موﺳﻰ بﻦ ميموﻥ في ﻋاﻡ اﻷﻛبر المﺆلﻒ مﻦ  ٢٥فﺼ ﹰ
ﻼ ﻛاﻥ حوﻝ الحكم
 ١٢٠٤وﺩفﻦ في مدينة ﻃبرية.

واﻷمثاﻝ الطبية.

منﺠﺰاﺗﻪ العلمية

ﻛاﻥ ابﻦ ميموﻥ يرﻯ في ﻛتابﻪ أﻥ اﻻهتماﻡ

في ﻛتاباﺗﻪ يتﻀﺢ أﻥ موﺳﻰ بﻦ ميموﻥ بالﺼحة العﻘلية يعد ﺳبب ﹰا أﺳاﺳي ﹰا لمنﻊ
ﻛاﻥ ﻗد اﻃلﻊ بﺸكﻞ ﺟيد ﻋلﻰ ﻛتاباﺕ العلﻞ الﺠسدية )هﺬﻩ المﻼحﻈاﺕ لﻬا
ﺟالينوﺱ وأبوﻗراﻁ وأرﺳطو .وﻗد انتﻘﻞ مﺼداق في ﻛثير مﻦ اﻷبحاﺙ اليوﻡ مثﻞ
الكثير مما ﻗدمﻪ ابﻦ ميموﻥ مﻦ معارﻑ ﺗﺄﺛير التوﺗر واﻻﻛتﺌاﺏ والﻘلﻖ ﻋلﻰ ﻋمﻞ
الﻰ فﻼﺳفة ﻋﺼر النﻬﻀة مثﻞ الﻘديﺲ أﻋﻀاﺀ الﺠسم( ،أما ﻛتابﻪ )السموﻡ والتحرﺯ
ﺗوما اﻷﻛويني وريني ﺩيكارﺕ وايمانويﻞ مﻦ اﻻﺩوية الﻘتالة( فﻘد ﻛاﻥ مﻦ اواﺋﻞ
ﻛانﻂ وﻛاﻥ موﺳﻰ بﻦ ميموﻥ مﻦ رﺟاﻝ الكتﺐ الﺸاملة حوﻝ أنواﻉ السموﻡ والترياق
الديﻦ الﺬيﻦ يروﻥ أﻥ ﻻ ﺗعارﺽ بيﻦ الديﻦ لكﻞ منﻬا وﻗد فﺼﻞ في الكتاﺏ مﺨتلﻒ
والفلسفة.

أنواﻉ اللسعاﺕ والعﻀاﺕ للحيواناﺕ

ﺗنوﻋت مﺆلفاﺕ ابﻦ ميموﻥ وﻛثرﺕ ،والحﺸراﺕ المﺨتلفة والترياق المطلوﺏ
وﻛاﻥ ﻗد ﻛتﺐ مﻘالتﻪ اﻷولﻰ »مﻘالة في لكﻞ منﻬا مما ﺗوفر مﻦ المواﺩ الكيمياوية
اﺻطﻼحاﺕ المنطﻖ« باللﻐة العربية واﻷﻋﺸاﺏ في وﻗتﻪ.
ﻋندما ﻛاﻥ بعمر  ١٦ﻋاماﹰ ،والتي ﻛانت حتﻰ يومنا هﺬا ما ﺯاﻝ لبعﺾ ما ﻗدﻡ
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية
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ﺳلماﻥ ﻋبوﺩ  -حلﺐ

ﻋلماﺀ يكتﺸفوﻥ
ﻋنﺼراﹰ مﻐناﻃيسي ﹰا
ﺟديداﹰ
ﹸﺫهلنا ﺻﻐاراﹰ ﻋندما اﻛتﺸفنا أﻥ المﻐناﻃيﺲ

هﺬا اﻻﻛتﺸاﻑ ﺗحسيﻦ أﺟﻬﺰﺓ اﻻﺳتﺸعار

المﻐناﻃيسية بﻬا حيﺚ يحدﺙ ﺗرابﻂ بيﻦ

يﺠﺬﺏ الحديد والمعاﺩﻥ ،و اﺳتﺸعرنا مدﻯ

واﻷﺟﻬﺰﺓ الموﺟوﺩﺓ في ﺫاﻛرﺓ الكمبيوﺗر

اللﻒ المﻐﺰلي لﻺلكتروناﺕ التي ﺗﺸﻐﻞ

ﻗوﺓ ﺟﺬﺏ هﺬﻩ المﻐانﻂ ،وربما ﺗساﺀلنا أيﻀ ﹰا وﺻناﻋة المنطﻖ ،أو اﻷﺟﻬﺰﺓ اﻷﺧرﻯ التي

المدار  ٣dفي الﺬرﺓ ،وينتﺞ ﻋﻦ محﺼلة ﺫلﻚ

مما يتكوﻥ هﺬا المﻐناﻃيﺲ وﻛيﻒ يُﺼنﻊ.

ﺗستﺨدﻡ المواﺩ المﻐناﻃيسية.

الترابﻂ مﻐناﻃيس ﹰا ﺻﻐيراﹰ في حﺠم الﺬرﺓ.

في هﺬا المﻘاﻝ ،ﺳنتعرﻑ ﻋلﻰ العناﺻر

في الواﻗﻊ ،يعوﺩ اﺳتﺨداﻡ المﻐانﻂ

أﻱ أﻥ ﺫراﺕ ﺗلﻚ العناﺻر لﻬا ﺗلﻚ الﺨاﺻية

اﻷﺳاﺳية المكونة للمﻐناﻃيﺲ المعﻬوﺩ

الحديدية ﺇلﻰ اﻷﺯمنة الﻘديمة ﻋندما ﺗم

المﻐناﻃيسية الحديدية ،حيﺚ أﻥ الﺬراﺕ

لعنﺼر مﻐناﻃيسي
لنا وﻋﻦ اﻛتﺸاﻑ ﺟديد
ﹴ

اﺳتﺨداﻡ حﺠر الﺰاوية للمﻼحة .منﺬ ﺫلﻚ

المتﺠاورﺓ ﺗﻬيﺊ اﺗﺠاﻩ مﻐناﻃيسيتﻬا بحيﺚ

ﺟديد وﻛيﻒ ﺳيفيدنا هﺬا اﻹﻛتﺸاﻑ في

الحيﻦ ﺗم العثور ﻋلﻰ ﺛﻼﺛة ﻋناﺻر في

ﺗتﺨﺬ ﺟميعﻬا نفﺲ اﻻﺗﺠاﻩ ،ويﻈﻬر ﺫلﻚ في

المستﻘبﻞ الﻘريﺐ.

الﺠدوﻝ الدورﻱ لتكوﻥ مﻐناﻃيسية حديدية

هيﺌة المﻐناﻃيﺲ المستﻘيم المعﻬوﺩ لنا.

في اﻛتﺸاﻑ مﺨتبرﻱ ﺟديد ،بﻘياﺩﺓ باحثيﻦ

في ﺩرﺟة حرارﺓ الﻐرفة  -الحديد )،(Fe

ﺗُعتبر المواﺩ المﻐناﻃيسية مﻬمة ﺟداﹰ في

في ﺟامعة مينيسوﺗا ،أﻥ ﻋنﺼر الروﺛنيوﻡ -الكوبالت ) ،(Coوالنيكﻞ ) .(Niبينما العنﺼر

مﺠاﻻﺕ الﺼناﻋة والتكنولوﺟيا الحديثة،

 (ruthenium (Ruهو العنﺼر الرابﻊ

اﻷرﺿي الناﺩر ﻏاﺩولينيوﻡ ) (Gdيﻘﻞ ﺗﻘريبا

وﻗد اﹸﺳتﺨدمت في الدراﺳاﺕ اﻷﺳاﺳية

الﺬﻱ لﻪُ ﺧﺼاﺋﺺ مﻐناﻃيسية فريدﺓ في

 ٨ﺩرﺟاﺕ مﺌوية ﻋﻦ ﺩرﺟة حرارﺓ الﻐرفة.

وفي العديد مﻦ التطبيﻘاﺕ اليومية مثﻞ

ﺩرﺟة حرارﺓ الﻐرفة .وﺳيمكﻦ اﺳتﺨداﻡ

ﺗتسم ﺫراﺕ العناﺻر المﻐناﻃيسية بوﺟوﺩ

أﺟﻬﺰﺓ اﻻﺳتﺸعار ،والمحرﻛاﺕ الكﻬرباﺋية،

مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية
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والمولداﺕ ،ووﺳاﺋﻂ الﻘرﺹ الﺼلﺐ ،ومﺆﺧراﹰ ويﻀيﻒ البروفيسور وانﻎ » ﻛانت هﺬﻩ والتﺼميماﺕ الﺠديدﺓ[«» .نحﻦ متحمسوﻥ
الﺬاﻛراﺕ اﻹلكترونية الدورانية )spintronic

مﺸكلة مثيرﺓ لﻼهتماﻡ ولكنﻬا ﺻعبة .لمﺸارﻛة هﺬﻩ التطوراﺕ مﻦ ﺧﻼﻝ اﺳتكﺸاﻑ

.(memories

اﺳتﻐرق اﻷمر منا حوالي ﻋاميﻦ للعثور ﺳلوﻙ التﺄﺛيراﺕ الكمومية في المواﺩ ،مما

ومﻊ ﺗحسﻦ نمو اﻷﻏﺸية الرﻗيﻘة )thin

ﻋلﻰ الطريﻘة الﺼحيحة لﺨلﻖ هﺬا العنﺼر ﻗد يوفر رﺅﻯ لﻸﺟﻬﺰﺓ المنطﻘية والﺬاﻛرﺓ

 (filmﺧﻼﻝ العﻘوﺩ الﻘليلة الماﺿية ،أﺻبحت

والتحﻘﻖ مﻦ ﺧاﺻيتﻪ المﻐناﻃيسية ﻋلﻰ الموفرﺓ للطاﻗة المبتكرﺓ«.

المﻐانﻂ ﺗتمتﻊ أيﻀًا بالﻘدرﺓ ﻋلﻰ التحكم

الوﺟﻪ المطلوﺏ .ﺳيﺆﺩﻱ هﺬا العمﻞ ﺇلﻰ وبطبيعة الحاﻝ ،يتفﻖ ﻗاﺩﺓ الﺼناﻋة

في بنية الﺸبكاﺕ البلورية  -أو حتﻰ فرﺽ

ﻗياﻡ مﺠتمﻊ البحﺚ المﻐناﻃيسي بالبحﺚ اﻵﺧريﻦ ﻋلﻰ أﻥ هﺬا اﻻﻛتﺸاﻑ ﺳيكوﻥ لﻪ

هياﻛﻞ يندر وﺟوﺩها في الطبيعة .ﺗوﺿﺢ

في الﺠوانﺐ اﻷﺳاﺳية للمﻐناﻃيسية للعديد ﺗﺄﺛير ﻋلﻰ ﺻناﻋة أﺷباﻩ الموﺻﻼﺕ.

هﺬﻩ الدراﺳة الﺠديدﺓ أﻥ ﻋنﺼر الروﺛنيوﻡ مﻦ العناﺻر اﻻﺧرﻯ المعروفة ».

وأﺿاﻑ ﺗوﺩ يونكيﻦ )،(Todd Younkin

 Ruيمكنﻪ بالفعﻞ أﻥ يُكوﻥ الماﺩﺓ

ﻛما أﻛد أﻋﻀاﺀ ﺁﺧروﻥ في الفريﻖ ﻋلﻰ أهمية مدير وﻛالة مﺸاريﻊ اﻷبحاﺙ الدفاﻋية

المﻐناﻃيسية الرابعة باﺳتﺨداﻡ أﻏﺸية

هﺬا العمﻞ.

المتﻘدمة ) (DARPAالتابعة لوﺯارﺓ الدفاﻉ

ﻃور ﻛﻬرومﻐناﻃيسي
رﻗيﻘة ﺟدًا لفرﺽ
ﹴ
لﻬﺬا العنﺼر.

أﺿاﻑ بوﻝ فويلﺰ ) ،(Paul Voylesالباحﺚ اﻷمريكية» :ﺗتﺰايد أهمية اﻷﺟﻬﺰﺓ اﻻلكترونية
المﺸارﻙ في الدراﺳة ،وهو أﺳتاﺫ في الدورانية بسرﻋة ﻛبيرﺓ في ﺻناﻋة أﺷباﻩ

نُﺸرﺕ ﺗفاﺻيﻞ هﺬﻩ الدراﺳة في العدﺩ

ﺷرﻛاﺕ بيكويﺚ باﺳكوﻡ ) Beckwith-الموﺻﻼﺕ«» .ﺇﻥ التﻘدﻡ اﻷﺳاﺳي في فﻬمنا

اﻷﺧير مﻦ مﺠلة نيتﺸر لﻺﺗﺼاﻻﺕ )Nature

 (Bascomورﺋيﺲ ﻗسم ﻋلوﻡ وهندﺳة للمواﺩ المﻐناﻃيسية ،مثﻞ ﺗلﻚ التي أﻇﻬرها

 .(Communicationsالمﺆلﻒ الرﺋيسي المواﺩ في ﺟامعة ويسكونسﻦ ماﺩيسوﻥ البروفيسور وانﻎ وفريﻘﻪ في هﺬﻩ الدراﺳة،
للورﻗة البحثية هو البروفيسور باﺗريﻚ

)» :(Wisconsin-Madisonﺇﻥ الﻘدرﺓ أمر بالﻎ اﻷهمية لتحﻘيﻖ اﻛتﺸافاﺕ مستمرﺓ

ﻛوارﺗرماﻥ ) (Patrick Quartermanمﻦ ﻋلﻰ التﻼﻋﺐ وﺗوﺻيﻒ وﺇﻋاﺩﺓ ﺗرﺗيﺐ هيكﻞ في أﺩاﺀ الحوﺳبة والكفاﺀﺓ«.

ﺟامعة وﻻية مينيسوﺗا الحديثة .وهو ﺯميﻞ الماﺩﺓ ﻋلﻰ المستوﻯ الﺬرﻱ هو حﺠر الﺰاوية ﺗتطلﺐ التكنولوﺟياﺕ الﺠديدﺓ مواﺩ
ما بعد الدﻛتوراﻩ في المﺠلﺲ الﻘومي للبحوﺙ في ﺗكنولوﺟيا المعلوماﺕ الحديثة .يوﺿﺢ ﺟديدﺓ
) (NRCفي المعﻬد الوﻃني للمعايير ﺗعاوننا مﻊ مﺠموﻋة البروفيسور وانﺞ في
والتكنولوﺟيا ).(NIST

ﺟامعة مينيسوﺗا أﻥ هﺬﻩ التﻘنياﺕ يمكنﻬا

يﻘوﻝ أﺳتاﺫ الﻬندﺳة الكﻬرباﺋية والكمبيوﺗر العثور ﻋلﻰ أﺷياﺀ ﺟديدﺓ حتﻰ في أبسﻂ
في ﺟامعة مينيسوﺗا ومستﺸار البروفيسور اﻷنﻈمة ،مثﻞ اﻷنﻈمة المكونة مﻦ ﻋنﺼر
ﻛوارﻛرماﻥ ﺟياﻥ بينﻎ وانﻎ )Jian-Ping

واحد فﻘﻂ«.

اﺗفاق ﺷرﻛاﺀ الﺼناﻋة ﻋلﻰ أﻥ التعاوﻥ
:(Wang
»الﺨاﺻية المﻐناﻃيسية للعناﺻر هي هو مفتاﺡ اﻻبتكار
ﺩاﺋم ﹰا مﺬهلة .وﺩاﺋم ﹰا ما ﺗثبت نفسﻬا .نحﻦ وﻗاﻝ ﺇياﻥ يونﺞ ) ،(Ian A. Youngﻛبير
متحمسوﻥ وممتنوﻥ ﻷﻥ نكوﻥ أوﻝ مﺠموﻋة الﺰمﻼﺀ ومدير ﺷرﻛة ﺇنتﻞ» :يسر ﺇنتﻞ
ﺗﻘوﻡ باﻹﺛباﺕ التﺠريبي وﺇﺿافة العنﺼر ﺗعاونﻬا الطويﻞ اﻷمد في اﻷبحاﺙ مﻊ

ﺗﺆﻛد هﺬﻩ الﺼورﺓ المﺠﻬرية اﻹلكترونية

الكﻬرومﻐناﻃيسي الرابﻊ في ﺩرﺟة حرارﺓ ﺟامعة مينيسوﺗا و ] C-SPINمرﻛﺰ ﻋالية الدﻗة ﻋلﻰ مرحلة رباﻋي اﻷﺿﻼﻉ في
الﻐرفة ﺇلﻰ الﺠدوﻝ الدورﻱ »،
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

المواﺩ اﻻلكترونية الدورانية والواﺟﻬاﺕ ﻋنﺼر الروﺛنيوﻡ ﻛما ﺗنبﺄ بﻪ مﺆلفو الدراﺳة.
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واﻷوﺯميوﻡ ) (Osأﻥ ﺗﺼبﺢ مﻐناﻃيسية.

Nature

[Communications[/caption

بناﺀاﹰ ﻋلﻰ التنبﺆاﺕ النﻈرية المعموﻝ بﻬا،

Communications

ﻻ يﺰاﻝ التسﺠيﻞ المﻐناﻃيسي هي التﻘنية

اﺳتﺨدﻡ الباحثوﻥ في ﺟامعة مينيسوﺗا وﻗاﻝ الباحثوﻥ أﻥ هﺬﻩ الدراﺳة ﺗفتﺢ الباﺏ

المﻬيمنة في ﺗكنولوﺟيا ﺗﺨﺰيﻦ البياناﺕ،

هندﺳة ﻃبﻘاﺕ البﺬور لتﻐيير التكويﻦ أماﻡ الدراﺳاﺕ اﻷﺳاﺳية لﺨﺼاﺋﺺ ﻋنﺼر

لكﻦ ﺫاﻛرﺓ الوﺻوﻝ العﺸواﺋي الﻘاﺋمة ﻋلﻰ

السداﺳي لعنﺼر الروﺛنيوﻡ  Ruﺇلﻰ الروﺛنيوﻡ  Ruالمﻐناﻃيسية الﺠديدﺓ .مﻦ

المﻐناﻃيسية والحوﺳبة بدأﺕ ﺗﺄﺧﺬ مكانﻬا .ﺗكويﻦ رباﻋي ،وﻻحﻈوا أوﻝ ﻇﻬور لﺨاﺻية منﻈور ﺗطبيﻘي ،فﺈﻥ هﺬا العنﺼر مثير
المﻐناﻃيسية الحديدية في ﻋنﺼر واحد في

لﻼهتماﻡ ﻷنﻪ مﻘاوﻡ لﻸﻛسدﺓ ،وﺗﺰﻋم

وﺗﻀﻊ هﺬﻩ الﺬاﻛراﺕ المﻐناﻃيسية واﻷﺟﻬﺰﺓ

المنطﻘية ﻗيوﺩًا ﺇﺿافية ﻋلﻰ المواﺩ ﺩرﺟة حرارﺓ الﻐرفة .حُدﺩﺕ معالم البنية

التنبﺆاﺕ النﻈرية اﻹﺿافية أنﻪ يتمتﻊ

المﻐناﻃيسية ،حيﺚ يتم ﺗﺨﺰيﻦ البياناﺕ البلورية والﺨﺼاﺋﺺ المﻐناﻃيسية بالتعاوﻥ

باﺳتﻘرار حرارﻱ مرﺗفﻊ  -وهو مطلﺐ حيوﻱ

مﻊ مرفﻖ ﺗوﺻيﻒ ﺟامعة مينيسوﺗا وﺯمﻼﺋﻪ

لتوﺳيﻊ الﺬاﻛراﺕ المﻐناﻃيسية .ﺩراﺳة هﺬا

وحسابﻬا ،مﻘارنة بالمواﺩ المﻐناﻃيسية

التﻘليدية للﻘرﺹ الﺼلﺐ .وﻗد أﺩﻯ هﺬا في ﺟامعة ويسكونسﻦ.
بالدفﻊ لمواﺩ ﺟديدﺓ لمحاولة ﺗحﻘيﻖ

اﻻﺳتﻘرار الحرارﻱ العالي هو محور البحوﺙ

ﺗﺆﻛد هﺬﻩ الﺼورﺓ المﺠﻬرية اﻹلكترونية الﺠارية في ﺟامعة مينيسوﺗا.

التوﻗعاﺕ التي ﺗبيﻦ أنﻪ في ﻇﻞ الﻈروﻑ ﻋالية الدﻗة ﻋلﻰ مرحلة رباﻋي اﻷﺿﻼﻉ في
المناﺳبة ،يمكﻦ للمواﺩ ﻏير المﻐناﻃيسية ،ﻋنﺼر الروﺛنيوﻡ ﻛما ﺗنبﺄ بﻪ مﺆلفو الدراﺳة.

المﺼطلﺢ

التعريﻒ

- spintronicsﺇلكترونياﺕ ﺩورانية

هي ﺩراﺳة الدوراﻥ الﺬاﺗي لﻺلكتروﻥ والعﺰﻡ المﻐناﻃيسي المرﺗبﻂ
.بﻪ ،باﻹﺿافة ﺇلﻰ ﺷحنة اﻹلكتروﻥ اﻷﺳاﺳية في اﻷﺟﻬﺰﺓ الﺠامدﺓ
ﺗﺨتلﻒ اﻹلكترونياﺕ الدورانية ﻋﻦ الدراﺳة الﻘديمة لﻼلكترونياﺕ
المﻐناﻃيسية ،في أنﻪ يتم التحكم بالدوراﻥ مﻦ ﻗبﻞ ﻛﻞ مﻦ
.المﺠاﻻﺕ المﻐناﻃيسية والكﻬرباﺋية

-thin filmsاﻷﻏﺸية الرﻗيﻘة

ﻃبﻘة أو ﻋدﺓ ﻃبﻘاﺕ مﻦ ﺫراﺕ معينة ﻗد ﻻيتعدﻯ ﺳمكﻬا واحد
مايكروﻥ ناﺗﺠﻪ ﻋﻦ ﺗكثيﻒ الﺬراﺕ أو الﺠﺰيﺌاﺕ والتي ﺗمتلﻚ
ﺧواﺹ فريدﻩ هامﻪ ﺗﺨتلﻒ ﻋما ﺇﺫا ﻛانت ﻋبارﻩ ﻋﻦ ﺟسيم ﺳميﻚ
ﻛالﺼفاﺕ الفيﺰياﺋية والﻬندﺳية وﻋلﻰ ﺗواﺯﻥ ﺗرﻛيبﻬا المايكروﻱ ،
ولﻘلة ﺳمﻚ هﺬﻩ اﻻﻏﺸيﻪ وﺳﻬولة ﺗﺸﻘﻘﻬا لﺬلﻚ ﺗرﺳﺐ ﻋلﻰ مواﺩ
أﺧرﻯ ﺗستﺨدﻡ ﻛﻘواﻋد ﺗرﺳيﺐ ويعتمد نوﻉ الﻘاﻋدﺓ ﻋلﻰ ﻃبيعة
 .اﻻﺳتﺨداﻡ والدراﺳة مثﻞ الﺰﺟاﺝ و الكوارﺗﺰ و السليكوﻥ و اﻻلمنيوﻡ

-Magnetic recordingالتسﺠيﻞ المﻐناﻃيسي

وهي ﻃريﻘة الحفاﻅ ﻋلﻰ اﻷﺻواﺕ والﺼور والبياناﺕ في ﺷكﻞ
ﺇﺷاراﺕ ﻛﻬرباﺋية مﻦ ﺧﻼﻝ مﻐنطة انتﻘاﺋية ﻷﺟﺰاﺀ مﻦ ماﺩﺓ
مﻐناﻃيسية .ﺗم ﺷرﺡ مبدأ التسﺠيﻞ المﻐناﻃيسي ﻷوﻝ مرﺓ
في ﻋاﻡ  Valdemar Poulsenمﻦ ﻗبﻞ المﻬندﺱ الدنمارﻛي
التي ﺳﺠلت الكﻼﻡ  ،١٩٠٠ Telegraphoneﻋندما ﻗدﻡ ﺁلة ﺗسمﻰ
.مﻐناﻃيسيا ﻋلﻰ أﺳﻼﻙ الفوﻻﺫ
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الفلسفة

التفسير
الطبيعي
للثوابت
الكونية
المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية

ﻋاﻡ  ،١٩١٩ﻋبر هيرماﻥ فايﻞ ﻋﻦ حيرﺗﻪ
بﺸﺄﻥ النسبة بيﻦ الﻘوﺓ الكﻬرومﻐناﻃيسية
وﻗوﺓ الﺠاﺫبية بيﻦ ﺇلكترونيﻦ ،والتي
ﺗمثﻞ رﻗم ﹰا ﺿﺨم ﹰا حيﺚ ).(١٠٣٩ = N١
وبالطبﻊ ،فﺈﻥ هﺬا يعني أﻥ ﻗوﺓ الطاﻗة
الكﻬرومﻐناﻃيسية أﻛبر مﻦ ﻗوﺓ الﺠاﺫبية
بـ  ٣٩ﻗيمـة أﺳية .ولﻘد ﺗساﺀﻝ فايﻞ ﻋﻦ
ﺳبﺐ هﺬﻩ الﻈاهرﺓ ،معبراﹰ ﻋﻦ حدﺳﻪ بﺄﻥ
اﻷﻋداﺩ المحﻀة )ﻛمياﺕ ﻻ بُعديﻪ مثﻞ باﻱ(
والتي ﻻ ﺗعتمد ﻋلﻰ أﻱ نﻈاﻡ وحداﺕ ،والتي
ﺗحدﺙ أﺛناﺀ وﺻﻒ الﺨﺼاﺋﺺ الفيﺰياﺋية
– ينبﻐي ﻋلﻰ اﻷﻏلﺐ أﻥ ﺗحدﺙ ﻃبيعي ﹰا
في ﻏﻀوﻥ بﻀعة ﻗيم أﺳية مﻦ الوحدﺓ.
يُمكنﻚ أﻥ ﺗتوﻗﻊ ﻃبيعي ﹰا الوحدﺓ أو الﺼفر.
ولكﻦ لماﺫا  ،١٠٣٩لماﺫا ليﺲ  ١٠٥٧أو  ،١٠١٢٣ﺇﻥ
مبدأﹰ ما يﺠﺐ أﻥ يﺨتار هﺬا الرﻗم بالﺬاﺕ.
ﻋاﻡ  ،١٩٢٣ﻋلﻖ أرﺛر ﺇﺩنﺠتوﻥ ﻗاﺋﻼﹰ:
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يوليو ٢٠١٨ -

أحمد ابراهيم  -المنوفية
»مﻦ الﺼعﺐ للﻐاية ،ﺗبرير ﻇﻬور اﻷﻋداﺩ
المحﻀة )ﺫاﺕ ﻗيم أﺳية أﻛبر مﻦ الوحدﺓ(
في نﻈاﻡ اﻷﺷياﺀ .لكﻦ مﻦ الممكﻦ حﺬﻑ
هﺬﻩ الﺼعوبة ،ﺇﺫا ﻛاﻥ بمﻘدورنا ربﻂ هﺬا
الرﻗم – بعدﺩ الﺠسيماﺕ في العالم .ﻋدﺩٌ
– مﻦ المحتمﻞ – أنﻪ ﹸﻗرر بالﺼدفة «.ولﻘد
ﻗدر ﺇﺩنﺠتوﻥ هﺬا الرﻗم ،والﺬﻱ يُسمﻰ اﻵﻥ
برﻗم ﺇﺩنﺠتوﻥ ويساوﻱ  .١٠٧٩ = Nﺇﻥ رﻗم
ﺇﺩنﺠتوﻥ ليﺲ بعيداﹰ ﻋﻦ مربﻊ  .N١ﻛاﻥ
هﺬا أوﻝ المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية ،وﺫلﻚ أﻥ N
ﺗساوﻱ ﺗﻘريب ﹰا مربﻊ .N١
ربُما ﺗستحﻀر هﺬﻩ التﺄمﻼﺕ ﺇلﻰ الﺬهﻦ
الﻘياﺳاﺕ التي ﺗمت ﻋلﻰ الﻬرﻡ اﻷﻛبر بمﺼر،
بواﺳطة ﻋالم الفلﻚ اﻹﺳكتلندﻱ بياﺯﻱ
ﺳميﺚ .فﻘد وﺟد ﺗﻘديراﺕ ﺩﻗيﻘة للعدﺩ
باﻱ  ،Piوالمسافة مﻦ اﻷرﺽ ﺇلﻰ الﺸمﺲ
– باﻹﺿافة ﺇلﻰ مﺼاﺩافاﺕ ﻏريبة مدفونة
بﻘياﺳاﺗﻪ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈننا نعلم اﻵﻥ أﻥ
هﺬﻩ النتاﺋﺞ ما هﻰ ﺇﻻ نتيﺠة لتﻼﻋﺐ ﺳميﺚ
اﻻنتﻘاﺋي باﻷرﻗاﻡ .وﻻﺯاﻝ حتﻰ اﻵﻥ ،يعتﻘد
بعﺾ الناﺱ أﻥ اﻷهراماﺕ ﺗحمﻞ أﺳراراﹰ
بﺸﺄﻥ الكوﻥ .ويبدو أﻥ مثﻞ هﺬﻩ اﻷفكار ﻻ
ﺗموﺕ أبداﹰ ،بﻐﺾ النﻈر ﻋﻦ العمﻖ التي ﻗد
ﺗﺼﻞ ﺇليﻪ مدفونة في الرماﻝ.
انﻈر ﺇلﻰ ﻋدﺩ ﻛاﻑٍ مﻦ اﻷرﻗاﻡ ،ومﻦ المحتم
أنﻚ ﺳوﻑ ﺗﺠد بعﻀﻬم ﻋلﻰ ارﺗباﻁ .ولﻬﺬا
فﻼ يعتبر معﻈم الفيﺰياﺋيوﻥ اﻷرﻗاﻡ الكبيرﺓ
محيرﺓ بﺸكﻞ ﺟدﻱ ،حتﻰ أﻇﻬر اهتمام ﹰا بﻬا،
أحد أﻛثر الفيﺰياﺋييﻦ ﻋبﻘرية ونبﻐ ﹰا – بوﻝ

اﻛتﺸﻒ ﺩيراﻙ أﻥ  N١لﻪ نفﺲ الﻘيمة اﻷﺳية
لعدﺩ محﺾ ﺁﺧر هو  ،N٢والﺬﻱ يُمثﻞ النسبة
بيﻦ مدﻯ حياﺓ ﻋمر النﺠم النموﺫﺟي ﺇلﻰ
الوﻗت الﺬﻱ يلﺰﻡ الﻀوﺀ لعبور ﻗطر البروﺗوﻥ.
وبﻬﺬا ،فﻘد وﺟد ﺩيراﻙ رﻗميﻦ ﺿﺨميﻦ،
ﻏير مرﺗبطيﻦ ﻇاهري ﹰا – لﻬما نفﺲ الﻘيمة
اﻷﺳية .فﺈﺫا ﻛاﻥ رﻗم ﹰا واحداﹰ ﺿﺨم ﹰا ﻏير
محتمﻞ ،فﺈﻥ اﻷمر يُﺼبﺢ ﻏير مرﺟﺢ – ﻏير
محتمﻞ للﻐاية بﺄﻥ يكوﻥ لرﻗم ﺁﺧر نفﺲ
الﻘيمة.
ﻋاﻡ  ،١٩٦١أﺷار روبرﺕ ﺩيكي أﻥ  N٢ﺿﺨمٌ
بالﻀرورﺓ ليتيﺢ للنﺠوﻡ الحياﺓ الكافية
ﻹنتاﺝ وﺗوليد العناﺻر الكيمياﺋية الثﻘيلة
مثﻞ الكربوﻥ .باﻹﺿافة ،فﻘد وﺿﺢ أﻥ N١
يﺠﺐ أﻥ يكوﻥ لﻪ نفﺲ الﻘيمة اﻷﺳية لـ
 N٢في أﻱ ﻛوﻥ يحتوﻱ ﻋلﻰ ﻋناﺻر ﺛﻘيلة.
ﺇﻥ العناﺻر الثﻘيلة لم ﺗُﺼنﻊ أو ﺗﺄﺗي
للوﺟوﺩ مرﺓ واحدﺓ – أﻱ بﺸكﻞ مباﺷر.
فطبﻘ ﹰا لنﻈرية اﻻنفﺠار العﻈيم )برﻏم مما
ﻗد ﺗسمعﻪ ،فﺈﻥ اﻻنفﺠار العﻈيم نﻈرية
راﺳﺨة ﺗمامﹶا – وﺫلﻚ بﺈﺟماﻉ ﻋلماﺀ الكوﻥ(
فﻘد ﺗكوﻥ في بداية الكوﻥ الﻬيدروﺟيﻦ،
الديوﺗيريوﻡ )نﻈير الﻬيدروﺟيﻦ يتكوﻥ
مﻦ بروﺗوﻥ ونيوﺗروﻥ( ،الﻬليوﻡ ،والليثيوﻡ
فﻘﻂ .بينما لم يتم ﺇنتاﺝ الكربوﻥ ،الحديد،
اﻷﻛسﺠيﻦ ،النيتروﺟيﻦ ،وﻋناﺻر الﺠدوﻝ
الدورﻱ اﻷﺧرﻯ ﺇﻻ ﻻحﻘ ﹰا بعد ملياراﺕ السنيﻦ.
ولﻘد ﺗطلﺐ اﻷمر هﺬا الﺰمﻦ الﻀﺨم ،لكي
يتم ﺗﺸكيﻞ وﺗﺠميﻊ هﺬﻩ العناﺻر الثﻘيلة

ﺩيراﻙ .ولﻘد ﺗﺠاهﻞ الﻘليﻞ مﻦ الفيﺰياﺋييﻦ
رأﻱ ﺩيراﻙ بﻬﺬا الﺸﺄﻥ.

ﺩاﺧﻞ النﺠوﻡ مﻦ النيتروناﺕ والبروﺗوناﺕ.
فعندما ينفﺬ وﻗوﺩ النﺠوﻡ الﻀﺨمة والﻬاﺋلة
٢٩

الفلسفة
مﻦ الﻬيدروﺟيﻦ ،فﺈنﻬا ﺗنفﺠر ﻛـ ﺳوبرنوفا
– ناﺷرﺓ العناﺻر الثﻘيلة المﺼنعة بداﺧلﻬا
في الفﻀاﺀ ،وبمﺠرﺩ أﻥ ﺗبرﺩ هﺬﻩ العناﺻر،
فﺈنﻬا ﺗكوﻥ الكواﻛﺐ.
وﺗطلﺐ اﻷمر ملياراﺕ مﻦ السنيﻦ اﻹﺿافية
مﻦ نﺠمنا  -الﺸمﺲ ،لتطوير ﺇنتاﺝ مستﻘر
مﻦ الطاﻗة ليتسنﻰ – ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ – لواحد
مﻦ ﻛواﻛبﻪ أﻥ يطور الحياﺓ .ولكﻦ ﺇﺫا لم ﺗكﻦ
ﻗوﺓ الﺠاﺫبية بيﻦ البروﺗوناﺕ في النﺠوﻡ
أﻛبر بالعديد مﻦ الﻘيم اﻷﺳية مﻦ التنافر
الكﻬربي  ، N١ﻻنﻬارﺕ النﺠوﻡ واحترﻗت
ﻗبﻞ فترﺓ ﻃويلة ،وﺫلﻚ ﻗبﻞ أﻥ ﺗحدﺙ
العملياﺕ النووية الﻼﺯمة لبناﺀ الﺠدوﻝ الدورﻱ
مﻦ العنﺼرييﻦ اﻷﺻلييﻦ الﻬيدروﺟيﻦ
والديوﺗيريوﻡ .ﺇﻥ ﺗكويﻦ التعﻘيد الكيمياﺋي
ﻻ يُمكﻦ ﺇﻻ في ﻛوﻥ ﺫﻱ ﻋمر ﺿﺨم ،أو ﻋلﻰ
اﻷﻗﻞ ﻛوﻥ يمتلﻚ متﺠﻬاﺕ أﺧرﻯ ﺫاﺕ ﻗيم
ﻗريبة مﻦ ﻗيم ﻛوننا.
بﻞ ﺇﻥ العمر الﻀﺨم ليﺲ ﻛﻞ ﺷيﺀ .فﺈﻥ
العملياﺕ المنتﺠة للعناﺻر في النﺠوﻡ
ﺗعتمد بﺸكﻞ حساﺱ ﻋلﻰ ﺧﺼاﺋﺺ ،و
وفرﺓ ﻋنﺼرﻱ الﻬليوﻡ والديوﺗيريوﻡ –
اللﺬيﻦ ﺗم ﺇنتاﺟﻬما في بداية الكوﻥ .حيﺚ
أﻥ الديوﺗيريوﻡ لم يكﻦ ليوﺟد ﻋلﻰ اﻹﻃﻼق،
ﺇﺫا ﺗم ﺇﺯاحة اﻻﺧتﻼﻑ بيﻦ ﻛتلتي النيوﺗروﻥ
والبروﺗوﻥ ﻗلي ﹰ
ﻼ ﻋما هﻰ ﻋليﻪ اﻵﻥ .ﻛما
أﻥ هﺬا اﻻﺧتﻼﻑ يحدﺩ أيﻀ ﹰا وبﺸدﺓ الوفرﺓ
النسبية لعنﺼرﻱ الﻬيدروﺟيﻦ والﻬليوﻡ.
باﻹﺿافة ،ﺗعتمد وفرﺓ ﻋنﺼرﻱ الﻬيدروﺟيﻦ
والﻬليوﻡ أيﻀ ﹰا ﻋلﻰ التواﺯﻥ الدﻗيﻖ بيﻦ
ﻗوﺗي الﺠاﺫبية والتفاﻋﻞ النووﻱ الﻀعيﻒ
– المسﺌوﻝ ﻋﻦ أﺷعة بيتا أﺛناﺀ التحلﻞ
اﻹﺷعاﻋي .فﺈﺫا ﻛانت ﺗلﻚ الﻘوﻯ النووية
الﻀعيفة أﻗوﻯ ﻗليﻼﹰ ،ﻷﺻبﺢ الكوﻥ ٪١٠٠
هيدروﺟيﻦ .وفي هﺬﻩ الحالة ،لتحللت
واﺿمحلت ﺟميﻊ النيوﺗروناﺕ في بداية
الكوﻥ – وبالتالي ﻋدﻡ ﺗﺸكﻞ الديوﺗيريوﻡ،
والﺬﻱ ﺳيتم اﺳتﺨدامﻪ في ﻋملية ﺻنﻊ
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العناﺻر بالنﺠوﻡ .أما ﺇﺫا ﻛانت ﺗلﻚ الﻘوﻯ ﺩمﺞ ﺛﻼﺙ أنوية هيليوﻡ ﺇلﻰ نواﺓ ﻛربوﻥ
النووية الﻀعيفة أﺿعﻒ ﻗليﻼﹰ ،لتحلﻞ مفرﺩﺓ.
ﻋدﺩٌ ﻗليﻞ مﻦ النيوﺗروناﺕ ،وﻷﺻبﺢ لدينا
نفﺲ العدﺩ مﻦ النيوﺗروناﺕ والبروﺗوناﺕ،
وﻻرﺗبﻂ ﺟميﻊ البروﺗوناﺕ والنيوﺗروناﺕ
لتكويﻦ أنوية هليوﻡ ،في ﻛﻞ منﻬا بروﺗونيﻦ بيد أﻥ ،احتمالية اﺟتماﻉ ﺛﻼﺙ أنوية مع ﹰا
ونيوﺗرونيﻦ .وﻛنتيﺠة لﺬلﻚ ،ﻷﺻبﺢ الكوﻥ في وﻗت واحد ﺿعيفة للﻐاية ،ﻛما أﻥ بعﺾ
 ٪١٠٠هليوﻡ ،واﺧتفﻰ الﻬيدروﺟيﻦ الﺬﻱ العملياﺕ الحفﺰية ﻋند ﺗفاﻋﻞ نواﺗيْﻦ
ﺳوﻑ نحتاﺟﻪ ﻛوﻗوﺩ لعملياﺕ اﻻندماﺝ في – يﺠﺐ أﻥ ﺗكوﻥ حاﺿرﺓ .لﺬا فﺈﻥ ﻋملية
النﺠوﻡ .لﺬا فﺈﻥ ﻛﻼ مﻦ الحالتيﻦ لم يكﻦ انتﻘالية )وﺳطﻰ( ﻗد ﺗم ﻃرحﻬا ،حيﺚ ﺗم
ليسمحا بوﺟوﺩ النﺠوﻡ ،بﻞ والحياﺓ الﻘاﺋمة اﻗتراﺡ اندماﺝ نواﺗي هيليوﻡ أوﻻﹰ لتكويﻦ
نواﺓ بريليوﻡ ،والتي ﺗتفاﻋﻞ بدورها مﻊ نواﺓ
ﻋلﻰ الكربوﻥ التي نعرفﻬا.
ﻛما أﻥ اﻹلكتروﻥ أيﻀ ﹰا مﻬم لتكويﻦ العناﺻر هيليوﻡ ﺛالثة لتكويﻦ الكربوﻥ.
الثﻘيلة .حيﺚ أﻥ ﻛتلة اﻹلكتروﻥ أﻗﻞ مﻦ
فرق الكتلة بيﻦ النيوﺗروﻥ والبروﺗوﻥ ،لﺬا
فﺈﻥ نيوﺗروﻥ حر يُمكﻦ أﻥ يتحلﻞ ﺇلﻰ بروﺗوﻥ
حر ،ﺇلكتروﻥ ،ومﻀاﺩ-النيترينو .فﺈﺫا لم ﺗكﻦ
هﺬﻩ الحالة ،ﻷﺻبﺢ النيوﺗروﻥ أﻛثر اﺳتﻘراراﹰ ،ولﻘد أوﺿﺢ هويﻞ أﻥ ﺫلﻚ لم يكﻦْ ﻛافياﹰ ،ﺇﺫا
وﻻندمﺞ أﻏلبية البرﺗوناﺕ واﻹلكتروناﺕ في لم ﺗكﻦ ﺫرﺓ الكربوﻥ ﺗمتلﻚ حالة ﺇﺛارﺓ ﻋند
بداية الكوﻥ لتكويﻦ النيوﺗروناﺕ ،وبالتالي  ٧,٧ميللي ﺇلكتروﻥ فولت لتوفير احتمالية
لم يعدْ هناﻙ ما يكفي مﻦ الﻬيدروﺟيﻦ – ﻋالية للتفاﻋﻞ .وبالفعﻞ ﺗم ﺇﺟراﺀ ﺗﺠربة
الوﻗوﺩ الرﺋيسي للنﺠوﻡ .مﻦ المﻬم أيﻀاﹰ ،معملية ،وﻗد وﺟدﺕ أﻥ حالة الكربوﻥ المثارﺓ
أﻥ ﺗكوﻥ ﻛتلة النيوﺗروﻥ أﻛبر )أﺛﻘﻞ( مﻦ هﻰ  ٧,٦٦ميللي ﺇلكتروﻥ فولت.
البروﺗوﻥ ،ولكﻦ ليﺲ مﻦ الكبر الﺬﻱ يمنﻊ ﻻ يُوﺟد ﺷيﺀ في العلم ،يستطيﻊ أﻥ
النيوﺗروﻥ مﻦ الوﺟوﺩ ﺩاﺧﻞ النواﺓ ،وحيﺚ يكسبﻚ ﻗدراﹰ ﻋالي ﹰا مﻦ اﻻحتراﻡ مثﻞ التنبﺆ
يمنﻊ ﻗانوﻥ بﻘاﺀ الطاﻗة النيوﺗروناﺕ مﻦ الناﺟﺢ بﻈاهرﺓ ﺟديدﺓ .ونﺠﺢ هويﻞ بﺬلﻚ
مستﺨدم ﹰا النﻈرية النووية الﻘياﺳية .ولكﻦ
التحلﻞ واﻻﺿمحﻼﻝ.
ﻋاﻡ  ،١٩٥٢ﻗاﻡ ﻋالم الفلﻚ فريد هويﻞ احتوﻯ اﺳتدﻻﻝ هويﻞ ﻋلﻰ ﻋنﺼر ﺁﺧر ،والﺬﻱ
باﺳتﺨداﻡ الحﺠﺞ اﻹنسانية للتنبﺆ بﺄﻥ ﺫرﺓ ﻻ ﺗﺰاﻝ أهميتﻪ مح ﹰ
ﻼ للنﻘاﺷاﺕ الساﺧنة.
ﻛربوﻥ مثارﺓ ﺗمتلﻚ مستوﻯ ﻃاﻗة مثار بدوﻥ حالة الكربوﻥ المثارﺓ ﻋند  ٧,٧ميللي
ﻋند حوالي  ٧,٧ميللي ﺇلكتروﻥ فولت .ولﻘد ﺇلكتروﻥ فولت ،فﺈﻥ حياﺗنا الكربونية لم ﺗكﻦ
ﻻحﻈت أﻥ التواﺯﻥ الدﻗيﻖ بيﻦ الثوابت لتوﺟد .حتﻰ اﻵﻥ ،ﻻ يُوﺟد ﺷي ٌﺀ في النﻈرية
الفيﺰياﺋية ،ﻛاﻥ ﺿروري ﹰا للكربوﻥ والعناﺻر النووية اﻷﺳاﺳية – الﻘياﺳية باﺳتطاﻋتﻪ
الكيمياﺋية اﻷﻛبر مﻦ الليثيوﻡ بالﺠدوﻝ أﻥ يحدﺩ بﺸكﻞ مباﺷر وﺟوﺩ هﺬﻩ الحالة.
الدورﻱ ،لكي ﺗُﺸكﻞ ﺩاﺧﻞ النﺠوﻡ .وﻗد نﻈر حيﺚ ﻻ يُمكﻦ اﺳتنتاﺟﻬا مﻦ بديﻬياﺕ –
هويﻞ فاحﺼ ﹰا العملياﺕ النووية المتﻀمَنة ،مسلماﺕ النﻈرية.
مثﻞ المﺼاﺩفاﺕ اﻷﺧرﻯ ،فﺈﻥ الحالة النووية
مكتﺸف ﹰا أنﻬا ﻏير ﻛافية.
ﺇﻥ اﻵلية اﻷﺳاﺳية لتﺸكيﻞ الكربوﻥ – هﻰ ﻋلﻰ وﺟﻪ الﺨﺼوﺹ ،مﻦ الﺼعﺐ أﻥ ﺗكوﻥ
٣٠

الفلسفة
نتيﺠة للﺼدفة .ففي ﻋاﻡ  ،١٩٧٤ﻗاﻡ
براندوﻥ ﻛارﺗر بتﻘديم مفﻬوﻡ المﺼاﺩفاﺕ
اﻹنسانية ،مفترﺿ ﹰا أنﻬا ليست نتيﺠة
للﺼدفة ولكﻦ بطريﻘة ما موﺟوﺩ في بنية
الكوﻥ .ﻗاﻡ بارو وﺗبلر بتحديد ﺛﻼﺙ أﺷكاﻝ
مﺨتلفة مﻦ المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية – وأﺷاروا
ﺇلﻰ نسﺨة ﻛارﺗر بـ المبدأ اﻹنساني الﻘوﻱ،
ويتم ﺗعريفـﻪ ﻛـ
المبدأ اﻹنساني الﻘوﻱ :ﺇﻥ الكوﻥ ﻻ بد وأنﻪ
يحتوﻱ ﻋلﻰ ﺗلﻚ الﺨﺼاﺋﺺ ،التي ﺗسمﺢ
بتطوير الحياﻩ بداﺧلﻪ في مرحلة ما مﻦ
ﺗاريﺨﻪ.
وهﺬا يعني أﻥ المﺼاﺩفاﺕ ليست ﻋﺸواﺋية،
بﻞ نتيﺠة ﻷحد ﻗوانيﻦ الطبيعة .ولكنﻪ
بالتﺄﻛيد ﻗانوﻥ ﻏريﺐ ،ﻋلﻰ ﻋكﺲ أﻱ مﻦ
الﻘوانيﻦ الفيﺰياﺋية اﻷﺧرﻯ .حيﺚ يﻘترﺡ
بوﺟوﺩ الحياﺓ ﻛـ ﺳبﺐ نﻬاﺋي أرﺳطي.
ﺯﻋم بارو وﺗبلر – بﺄﻥ هﺬا )المبدأ اﻹنساني
الﻘوﻱ( يمكﻦ ﺗﺄويلﻪ ﺇلﻰ ﺛﻼﺙ ﺗفسيراﺕ:
 -١ﻻ يُوﺟد ﺇﻻ ﻛوﻥ واحد ممكﻦ »مﺼمم«
بﻬدﻑ ﺇنتاﺝ وﺗعﺰيﺰ »المراﻗبيﻦ«.
يتم ﺗبني هﺬا التﺄويﻞ مﻦ أﻏلبية المﺆمنيﻦ.
 -٢ﺇﻥ وﺟوﺩ الكوﻥ يعتمد بﺸدﺓ ﻋلﻰ
المراﻗبييﻦ )أﻱ أﻥ المﺦ هو الﺬﻱ يُنﺸﺊ
العالم المُﺸاهد(.
يُعد هﺬا ﺟﺰﺀ مﻦ فلسفة وحدﺓ الﺬاﺕ
)اﻷنّانّة( ،وأيﻀ ﹰا ﺟﺰ ٌﺀ مﻦ روحانياﺕ
وﺻوفياﺕ العﺼر الحديﺚ.
 -٣ﺇﻥ وﺟوﺩ مﺠموﻋة أﺧرﻯ مﻦ اﻷﻛواﻥ
المﺨتلفة ﺿرورﻱ لوﺟوﺩ ﻛوننا.
ويعدﱡ هﺬا التﺨميﻦ ﺟﺰﺀاﹰ مﻦ التفكير الكوني
المعاﺻر ﻛما ﺳﺄناﻗﺶ ﻻحﻘاﹰ .حيﺚ يُمثﻞ
فكرﺓ أﻥ المﺼاﺩفاﺕ ﻋﺸواﺋية – وأننا حدﺙ
ووﺟدنا أنفسنا نعيﺶ في ﻛوﻥ مﻼﺋم ﹰا لنا.
ﺇﻥ الحوار اﻵﻥ يُرﻛﺰ ﻋلﻰ الﺨياريﻦ اﻷوﻝ
والثالﺚ ،بينما الثاني ﻻ يتم أﺧﺬﻩ بﺠديﻪ في
المﺠتمﻊ العلمي.
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النوﻋاﻥ اﻵﺧراﻥ مﻦ المبدأ
اﻹنساني هما
المبدأ اﻹنساني الﻀعيﻒ :ﺇﻥ ﻗيم الكمياﺕ
الفيﺰياﺋية والكونية المﻼحﻈة ،ليست
ﺟميعﻬا متساوية اﻻحتماﻝ .ولكنﻬا ﺗكتسﺐ
ﻗيم ﹰا محدﺩﺓ بﻀرورﺓ أنﻪ يُوﺟد مواﻗﻊ
حيﺚ يُمكﻦ للحياﺓ الﻘاﺋمة ﻋلﻰ الكربوﻥ
أﻥ ﺗتطور ،وبﻀرورﺓ أﻥ الكوﻥ ﻗديم ﻛفاية
ليسمﺢ بالفعﻞ بتطور الحياﺓ.
ﺇﻥ ما يﻘولﻪ المبدأ اﻹنساني الﻀعيﻒ هو أنّﻪ
ﺇﺫا لم يكﻦ الكوﻥ بالطريﻘة التي هو ﻋليﻬا،
فﺈننا لم نكﻦ هنا لنتحدﺙ بﺸﺄنﻪ .فﺈﺫا لم
يكﻦ ﺛابت البناﺀ الدﻗيﻖ  – ١/١٣٧فﺈنﻪ لربما
اﺧتلﻒ ﺷكﻞ الناﺱ .فﺈﺫا لم أﻛﻦ أﻋيﺶ في
هاواﻱ ،فﺈنني ﻛنت ﺳﺄﻋيﺶ في مكاﻥ ﺁﺧر.
المبدأ اﻹنساني النﻬاﺋي :يﺠﺐ أﻥ ﺗﺄﺗي
معالﺠة بياناﺕ ﺫﻛية )intelligent,
 (information-processingﺇلﻰ حيﺰ
الوﺟوﺩ في الكوﻥ ،وبمﺠرﺩ أﻥ يتم ﺫلﻚ –
فﺈنﻬا لﻦ ﺗموﺕ أبداﹰ.
ﻋاﺩﺓ يُطلﻖ ﻋليﻪ المبدأ اﻹنساني اﻷﻛثر
ﺳﺨفاﹰ.

ﺗنبﺆاﺕ المبدأ اﻹنساني النﻬاﺋي
لم يُناﻗﺶ بارو وﺗبلر ﺗﻀميناﺕ المبدأ
اﻹنساني النﻬاﺋي – ﺳوﻯ بﺈيﺠاﺯ وﺫلﻚ
في ﻛتابﻬم »المبدأ اﻷنثروبي الكوني«
)The Anthropic Cosmological
 .(Principleولﻘد ﻃرﺡ ﺗبلر ﻋواﻗبﻪ في
ﻛتاﺏ مثير للﺠدﻝ ،يحمﻞ ﻋنون ﹰا مستفﺰاﹰ:
»فيﺰياﺀ الﺨلوﺩ :ﻋلم الكونياﺕ الحديﺚ
واﷲ وﻗيامة الموﺗﻰ« ) The Physics of
Immortality: Modern Cosmology,
God and the Resurrection of the
.(Dead
وفي هﺬا الكتاﺏ ،يحمﻞ ﺗبلر ﺗﻀميناﺕ المبدأ
اﻹنساني النﻬاﺋي ﻷبعد ما يُمكﻦ أﻥ يتﺼورﻩ
المرﺀ .يﺰﻋم ﺗبلر أﻥ الروبوﺗاﺕ التي ﺳوﻑ
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ﺗتطور مﻦ ﺗكنولوﺟيا الكمبيوﺗر الحالية،
ﺳوﻑ ﺗﻘوﻡ بﺸكﻞ ﻏير محدوﺩ بنﺸر نفسﻬا
ﻋبر الكوﻥ ،حيﺚ يﻘوﻡ ﻛﻞ ﺟيﻞ ﺟديد مﻦ
الروبوﺗاﺕ بﺈنتاﺝ ﺟيﻞ أﻋلﻰ وأﺳمﻰ مﻦ
ﺳابﻘﻪ .وبعد مرور مليار مليار ﺳنة أو أﻛثر،
فﺈﻥ الكوﻥ ﺳوﻑ يُﺼبﺢ مﺄهوﻻﹰ بﺸكﻞ
متماﺛﻞ بﺸكﻞ متطور للﻐاية مﻦ أﺷكاﻝ
الحياﺓ .وبالطبﻊ ،فاﻹنسانية حينﻬا ﺳوﻑ
ﺗكوﻥ ﻗد رحلت منﺬ فترﺓ ﻃويلة.
وﻋند هﺬﻩ النﻘطة ،يدﻋي ﺗبلر أﻥ الكوﻥ
ﺳوﻑ يبدأ في التﻘلﺺ واﻻنكماﺵ ﻋلﻰ
نفسﻪ ،فيما يُدﻋﻰ اﻻنﻘباﺽ – اﻻنكماﺵ
العﻈيم ،ﻋكﺲ اﻹنفﺠار العﻈيم .ومﻊ ﺫلﻚ،
فﺈﻥ انﻬيار الكوﻥ ﻻ يتم بالطرق الﻘديمة.
حيﺚ يتم السيطرﺓ ﻋليﻪ بعناية ،وﺫلﻚ
بﻬدﻑ الحفاﻅ ﻋلﻰ ﻋﻼﻗة ﺳببية ﻋبر
الكوﻥ ،وﺇمداﺩ ﻃاﻗة ﻛافية ﺗستطيﻊ الحياﺓ
مﻦ ﺧﻼلﻬا ﺗﺠنﺐ اﻻنﻘراﺽ والفناﺀ.
وﻃبﻘﹸا لـ ﺗبلر ،فﺈﻥ ﺷكﻞ الحياﺓ المتطِور مﻦ
الروبوﺗاﺕ في الﻘرﻥ الواحد والعﺸريﻦ ،يﺠﺐ
أﻥ يكوﻥ ﻗاﺩراﹰ ﻋلﻰ الﻘياﻡ بﻬﺬﻩ المﻬمة .لﺬا
فمﻦ يستطيﻊ أﻥ ينكر ﺇمكانية حدوﺙ أﻱ
ﺷيﺀ في مليار مليار ﺳنة مستﻘبﻼﹰ؟ ﺛم بعد
ﺫلﻚ ،يلتﻘي الكوﻥ في نﻘطة ﺗﺠمﻊ والتي
أﻃلﻖ ﻋليﻬا اليسوﻋي الفرنسي بيار ﺗيﻼرﺩ
ﺩﻱ ﺷارﺩاﻥ )Jesuit Pierre Teilhard de
 ،(Chardinنﻘطة أوميﺠا .وبالفعﻞ فﺈﻥ
ﺗبلر يربﻂ نﻘطة أوميﺠا – ﻛما فعﻞ ﺗيﻼرﺩ،
باﷲ.
بﺼفتﻪ الﺸكﻞ الكلي للمعرفة والﻘوﺓ ،فﺈﻥ
نﻘطة أوميﺠا )أوميﺠا بوينت( – أيﻀ ﹰا ﻛلية
الحﺐ .ﺇنﻬا ﺗحبنا ،ولﺬلﻚ فﺈنﻬا ﺳوﻑ ﺗمﻀﻰ
ﻗدم ﹰا في ﺇحياﺀ وبعﺚ ﺟميﻊ البﺸر الﺬيﻦ
ﻋاﺷوا )مﻊ حيواناﺗﻬم اﻷليفة المفﻀلة،
والفﺼاﺋﻞ الﺸاﺋعة المﻬدﺩﺓ باﻻنﻘراﺽ(.
وﺳوﻑ يتم ﺇنﺠاﺯ هﺬا ،باﺳتﺨداﻡ محاﻛاﺓ
ﻛمبيوﺗر فاﺋﻘة ،يُطلﻖ ﻋليﻬا ﺗبلر المحاﻛاﺓ
).(emulation
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الفلسفة
ونﻈراﹰ ﻷﻥ ﻛﻞ واحد منا محدﺩٌ بواﺳطة
الحمﺾ النووﻱ ) (DNAالﺨاﺹ بﻪ ،فﺈﻥ
اﻷوميﺠا بوينت )اﷲ( ﺳوﻑ ﺗﻘوﻡ بمحاﻛاﺓ
ﺟميﻊ البﺸر المحتمليﻦ الﺬيﻦ ﺳبﻖ وﻋاﺷوا،
وبالطبﻊ فﺈﻥ هﺬا يﺸملني ويﺸملﻚ بكﻞ
اﺧتﻼفاﺗنا .وبالرﻏم مﻦ أﻥ ﺫﻛرياﺗنا ﺳتكوﻥ
ﻗد ﺗﻼﺷت منﺬ أمد بعيد في اﻷنتروبيا ،فﺈﻥ
اﻷوميﺠا ﺳوﻑ ﺗﺠعلنا نمر ﺧﻼﻝ حياﺗنا في
لحﻈة ،باﻹﺿافة ﺇلﻰ الحيواﺕ اﻷﺧرﻯ التي
ﻛاﻥ بﺈمكاننا ﻋيﺸﻬا .وهﺆﻻﺀ الﺬيﻦ ﺗراهم
اﻷوميﺠا مستحﻘيﻦ ،ﺳوﻑ يعيﺸوﻥ حياﺓ
أفﻀﻞ – وهﺬا يتﻀمﻦ الكثير مﻦ الﺠنﺲ مﻊ
ﺷرﻛا ٍﺀ/ﺷريكاﺕ لم نتﺨيلﻬم ﻗﻂ.
وهكﺬا – وﻛما يﺰﻋم ﺗبلر – فﺈﻥ هﺬﻩ نتاﺋﺞ
متوﻗعة للمبدأ اﻹنساني النﻬاﺋي .ولحسﻦ
الحﻆ ،فﺈننا ﻏير مﻀطريﻦ ﻷﻥ ننتﻈر مليار
مليار ﺳنة ﻻﺧتبار هﺬﻩ النﻈرية.
ﺗنبﺆٌ وحيد ،وهو أﻥ الكوﻥ »نﻈاﻡ مﻐلﻖ«.
بمعنﻰ أنﻪ في يوﻡ ما مﻦ المستﻘبﻞ البعيد،
ﺳوﻑ يتوﻗﻒ الكوﻥ ﻋﻦ التمدﺩ ويبدأ
في اﻻنكماﺵ .ويعتمد هﺬا ﻋلﻰ متوﺳﻂ
ﻛثافة الماﺩﺓ والطاﻗة في الكوﻥ ،وهﻰ ﻛمية
يُمكﻦ ﺗﻘديرها بواﺳطة نطاق واﺳﻊ مﻦ
المﻼحﻈاﺕ التي ﺗتطور وﺗتحسﻦ ﻛﻞ ﻋاﻡ.
فعندما ﻛتﺐ ﺗبلر ﻛتابﻪ ،فﺈﻥ الكوﻥ ﻛـ
نﻈاﻡ مﻐلﻖ – لم يُكﻦ مدﻋم باﻷﺩلة .ولكﻦ
الﺸكوﻙ وﻋدﻡ اليﻘيﻦ ﻛاﻥ ﻛبيراﹰ بما فيﻪ
الكفاية بﺄﻥ ﺇمكانية أﻥ يكوﻥ الكوﻥ مﻐلﻘاﹰ،
ﻻ يُمكﻦ اﺳتبعاﺩها .ومنﺬ ﺫلﻚ الحيﻦ ،فﺈﻥ
المﻼحﻈاﺕ ﻗد ﻗللت للﻐاية مﻦ احتماﻝ أﻥ
يكوﻥ الكوﻥ مﻐلﻘاﹰ.
ﺇﻥ الكوﻥ بﺸكلﻪ الحالي ،ﻋلﻰ حافة
اﻻﺗﺰاﻥ بيﻦ التمدﺩ واﻻنكماﺵ ﻛما يُتنبﺄ
بواﺳطة نﻈرية اﻻنفﺠار العﻈيم التﻀﺨمي
) .(Inflationary Big Bangلﺬا فﺈﻥ ﻛاﻥ
الكوﻥ مﻐلﻘاﹰ ،فﺈﻥ ﺗنبﺆ المبدأ اﻹنساني
النﻬاﺋي يبدو وﻛﺄنﻪ لﻦ يتحﻘﻖ.
وربما ﺗتساﺀﻝ ﺇﻥ ﻛاﻥ ﹲ
ﺩاﺋم التمدﺩ،
ﻛوﻥ
ﹺ
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يُمكﻦ أﻥ يحﻘﻖ المبدأ اﻹنساني النﻬاﺋي.
ﻻ ﺷﻚ أنﻪ يستطيﻊ ،ولكﻦ في هﺬﻩ الحالة
ﺳُيﺼبﺢ ﺗنبﺆاﹰ ﻏير ﻗابﻞ لﻼﺧتبار ،ولﻦ
ﺗﺼبﺢ ﺇﻻ مﺠرﺩ ﺗكﻬﻦ أو ﺗﺨميﻦ .لﻘد امتلكت
نﻈرية ﺗبلر ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ ميﺰﺓ بكونﻬا ﻗابلة
للتكﺬيﺐ  ،falsifiableولكﻦ يبدو اﻵﻥ أنﻬا
ﺗتوﺟﻪ نحو الدحﺾ.

ﺗفسير ﺗنبﺆاﺕ المبدأ اﻹنساني
الﻘوﻱ

 -١ﻻ يُوﺟد ﺇﻻ ﻛوﻥ واحد ممكﻦ »مﺼمم«
بﻬدﻑ ﺇنتاﺝ وﺗعﺰيﺰ »المراﻗبيﻦ«.
يرﻯ ﻛثيرٌ مﻦ المﺆمنيﻦ أﻥ المﺼاﺩفاﺕ
اﻹنسانية ما هﻰ ﺇﻻ ﺩليﻞ ﻋلﻰ التﺼميم
الﻬاﺩﻑ للكوﻥ .فﺈنﻬم يتساﺀلوﻥ :ﻛيﻒ يُمكﻦ
للكوﻥ أﻥ يمتلﻚ مﺠموﻋة فريدﺓ مﻦ الثوابت
الفيﺰياﺋية – المﻀبوﻃة بﺸكﻞ مدهﺶ
لنﺸوﺀ الحياﺓ ،ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃريﻖ ﺗﺼميم هاﺩﻑ
للكوﻥ ،والحياﺓ – بﻞ وربما البﺸرية أيﻀاﹰ.
ﺩﻋونا نفحﺺ اﻹﺩﻋاﺀاﺕ المتﻀمنة بﻬﺬا
التفسير .أوﻻﹰ وﻗبﻞ ﻛﻞ ﺷيﺀ ،ﺗحتوﻱ حﺠة
التﺼميم في ﺫاﺗﻬا ﻋلﻰ ﺧطﺄ ﻛارﺛي ،حيﺚ
ﺗدﻋﻰ بدوﻥ مبرر ﻋلﻰ اﻹﻃﻼق أنﻪ ﻻ يُوﺟد ﺇﻻ
ﺷكﻞ واحد مﻦ أﺷكاﻝ الحياﺓ ،وأﻥ هﺬا الﺸكﻞ
هو الحياﺓ الكربونية هنا ﻋلﻰ اﻷرﺽ.
يبدو أﻥ الكربوﻥ هو العنﺼر الكيمياﺋي
اﻷنسﺐ ﻛـ وحدﺓ بناﺀ لﻸنﻈمة الﺠﺰيﺌية
المعﻘدﺓ ،والتي ﺗطور ﺻفاﺗ ﹰا مﺸابﻬة للحياﺓ.
حتﻰ اليوﻡ ،ﺗُﻈﻬر المواﺩ الﺠديدﺓ المرﻛبة
مﻦ الكربوﻥ ﺧﺼاﺋﺼ ﹰا راﺋعة وﻏير متوﻗعة
– مثﻞ التوﺻيﻞ الفاﺋﻖ والمﻐناﻃيسية
الحديدية .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ اﻹﺩﻋاﺀ بﺄنﻪ ﻻ
يُوﺟد ﺇﻻ الحياﺓ الكربونية فﻘﻂ هو ببساﻃة
»مرﻛﺰية ﻛيمياﺋية« ناﺗﺠة ﻋﻦ حﻘيﻘة أنﻚ
وأنا يُمثﻞ الكربوﻥ هيكلنا اﻷﺳاﺳي.
ﻃبﻘ ﹰا لﻘوانيﻦ الفيﺰياﺀ والكيمياﺀ ،فﺈنﻪ
يُمكننا ﺗﺨيﻞ بسﻬولة أﺷكاﻝ أﺧرﻯ مﻦ
الحياﺓ ،منﻬا الﻘاﺋم ﺇما ﻋلﻰ السيليكوﻥ
)الكمبيوﺗر اﻹنترنت( أو ﻋناﺻر أﺧرﻯ مﺸابﻬة

يوليو ٢٠١٨ -

للكربوﻥ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ هﺬﻩ العناﺻر ﺗحتاﺝ
بﺄﻥ يتم ﺗكوينﻬا ﺩاﺧﻞ النﺠوﻡ ،في ﻛوﻥ
ﻗديم بما فيﻪ الكفاية لتطور النﺠوﻡ .وفي
هﺬﻩ الحالة أيﻀاﹰ ،ﺗﻈﻞ مﺼاﺩفة N٢=N١
ﻗاﺋمة ،بالرﻏم مﻦ أﻥ المبدأ اﻹنساني يﺠﺐ أﻥ
يُعاﺩ ﺗسميتﻪ ﺇلﻰ المبدأ اﻹلكتروني ،متﻀمن ﹰا
الحاﺳباﺕ اﻵلية بدﻻﹰ مﻦ البﺸر ،والﺼراﺻير
ﻏرﺽ مﻦ الوﺟوﺩ .بالطبﻊ ،ﻛاﻥ ﺳيتفﻖ
ﻛـ
ﹴ
ﺗبلر مﻊ هﺬا.
لم يتم ﺗﺼنيﻊ وﺇنتاﺝ ﺳوﻯ الﻬيليوﻡ،
الﻬيدروﺟيﻦ ،والليثيوﻡ في الكوﻥ المبكر.
وﺫلﻚ ﻷنﻬم في ﻏاية البساﻃة ،ليتم
ﺗرﻛيبﻬم ﺇلﻰ أﺷكاﻝ وبنﻰ متنوﻋة .لﺬا
فﺈنﻪ مﻦ الواﺿﺢ ،أﻥ أﻱ حياﺓ ﻗاﺋمة ﻋلﻰ
ﻋمر ﻛبير(
الكيمياﺀ ﺗتطلﺐ ﻛوﻥ ﻗديم )ﺫﻱ ﹴ
– باﻹﺿافة ﺇلﻰ نﺠوﻡ ﻃويلة العمر ﻹنتاﺝ
المواﺩ المطلوبة.
وﻻ نﺰاﻝ ندور حوﻝ »المرﻛﺰية الكيمياﺋية«
بﺈﺩﻋاﺋنا أﻥ اﻷنﻈمة المعﻘدﺓ ﻻ يُمكﻦ أﻥ
ﺗنﺸﺄ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃريﻖ الﺠﺰيﺌاﺕ ﻛـ وحداﺕ
بناﺋية .بينما ﻻ ﺗُﻈﻬر اﻷنوية الﺬرية –
ﻋلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ  -التنوﻉ والتعﻘد الﺬﻱ
نراﻩ في الطريﻘة التي ﺗتﺠمﻊ بﻬا الﺬراﺕ ﺇلﻰ
بنﻰ ﺟﺰيﺌية ،لﺬا فﺈنﻪ مﻦ المحتمﻞ أﻥ ﺗﻘوﻡ
اﻷنوية الﺬرية بﻬﺬا في ﻛوﻥ يمتلﻚ ﺧﺼاﺋﺼ ﹰا
مﺨتلفة.
ﺇﻥ التعﻘد الكافي والعمر الطويﻞ رُبما
يبدواﻥ المكونيْﻦ الوحيديْﻦ لكوﻥ ،ليمتلﻚ
ﺷك ﹰ
ﻼ ما مﻦ أﺷكاﻝ الحياﺓ .لﺬا فﺈﻥ هﺆﻻﺀ
الﺬيﻦ يُحاﺟوﻥ بﺄﻥ الحياﺓ أمر ﻏير محتمﻞ
للﻐاية ،في حاﺟة لفتﺢ ﻋﻘولﻬم ﺇلﻰ حﻘيﻘة
أﻥ الحياﺓ محتملة مﻊ ﻛثير مﻦ التﺸكيﻼﺕ
المﺨتلفة مﻦ الثوابت والﻘوانيﻦ الفيﺰياﺋية.
باﻹﺿافة ﺇلﻰ ﺫلﻚ ،فﻼ يُوﺟد ﺷيﺀ في
اﻻﺳتدﻻﻝ اﻹنساني يُﺸير بتفﻀيﻞ ﺧاﺹ
للحياﺓ البﺸرية ،وبالطبﻊ أﻱ ﺷكﻞ مﻦ الحياﺓ
الﺬﻛية أو الواﻋية .وﻛما ﻋبّر ﺇيرموﻥ ﻋﻦ هﺬا
بﻘولﻪ» :ﺗﺨيﻞ – ﺇﺫا ﺻﺢ التعبير – انبﻬار
٣٢

الفلسفة
وﺗعﺠﺐ نوﻉ مﻦ ﺩيداﻥ الطيﻦ الﺬﻱ يكتﺸﻒ،
أنﻪ ﺇﺫا ﻛاﻥ ﺛابت التوﺻيلية الحرارية للطيﻦ
مﺨتلف ﹰا بنسبة ﻗليلة ،فﺈنﻬم لﻦ يكونوا
ﻗاﺩريﻦ ﻋلﻰ العيْﺶ«.
ﻛما أﻥ ﺗطور الحياﺓ الﺬﻛية لم يتم بسﻼﺳة
ويسر مﻦ الثوابت الفيﺰياﺋية ،بالطريﻘة
التي ﺗتﻀمنﻬا ﻋبارﺓ »محكم الدﻗة –
اﻻنﻀباﻁ المدهﺶ« .فـ لﻘد انﻘﻀت
العديد مﻦ ملياراﺕ السنيﻦ ﻗبﻞ أﻥ ﺗﺼبﺢ
الﻈروﻑ مناﺳبة لنﺸوﺀ الحياﺓ الﺬﻛية ،وأﻥ
ﻋملية ﺗﺸكﻞ هﺬﻩ الﻈروﻑ يبدو وأنﻬا ﻗد
ﹸ
اﺻطحبت بدرﺟة مﺬهلة مﻦ النفاياﺕ )بﻘايا
النﺠوﻡ ،واﻷﺟساﻡ الكونية الميتة( .لﺬا فﺈنﻪ
بالمﻘياﺱ البﺸرﻱ ،فﺈنﻪ هﺬﻩ السلسلة
ﺗبدو منعدمة الﺠدوﻯ بﺸكﻞ ﻻفت للنﻈر.
وفي حالة الحياﺓ البﺸرية ،فﺈﻥ مﻦ الواﺿﺢ
أنﻪ لوﻻ ﺟاﺫبية المﺸترﻱ ،لعانت اﻷرﺽ مﻦ
اﻻﺻطداماﺕ الكارﺛية المتكررﺓ بالنياﺯﻙ .ﺇﻥ
هﺬا يبدو بالكاﺩ مستﻘ ﹰا مﻊ الﺨلﻖ اﻹلﻬي.
حيﺚ أﻥ وﺿﻊ ﻋدﺩ ﺿﺨم مﻦ المﺬنباﺕ في
حالة حرﻛة ،ﺛم وﺿﻊ ﻛوﻛﺐ ﺿﺨم ﻛـ حماية
مﻦ الﺨطر ،الﺬﻱ ﻗمتَ بﺨلﻘﻪ بالفعﻞ ،يبدو
مثﻞ ﻗﺼة ﺟيرﻱ البنّاﺀ الكوني.
و حتﻰ ﻗبﻞ أﻥ فحﺺ اﻻحتماﻻﺕ اﻷﺧرﻯ
بالتفﺼيﻞ ،فﺈﻥ حﺠة اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ
)التﺼميم المثالي( ﺗستند ﺇلﻰ مﻐالطة أﺧرﻯ
ﻗاﺗلة .ﺇنﻬا حﺠة احتمالية ﺗرﺗكﺰ ﻋلﻰ ﺳوﺀ
فﻬم لمﺼطلﺢ اﻻحتماﻝ .فلنفترﺽ أننا
ﺳنبدأ بمﺠموﻋة مﻦ اﻷﻛواﻥ والتي ﺗﺨتلﻒ
ﻗيم الثوابت الفيﺰياﺋية لكﻞ منﻬا ﻋلﻰ
مدﻯ واﺳﻊ مﻦ اﻻحتماﻻﺕ الممكنة .لﺬا فﺈﻥ
احتمالية أﻥ يتم اﺧتيار ﻛوننا ﻋﺸواﺋي ﹰا مﻦ
هﺬﻩ المﺠموﻋة ،هو احتماﻝ ﺻﻐير للﻐاية.
ومﻦ هنا ،ﺗستنتﺞ حﺠة اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ
أﻥ ﻛوننا ﻗد ﺗم اﺧتيارﻩ بﺸكﻞ متعمد مﻦ
مﺠموﻋة ،وﺫلﻚ بواﺳطة اﷲ.
مﻊ ﺫلﻚ ،يُﻈﻬر لنا ﹲ
مثاﻝ بسيﻂ أﻥ هﺬا ليﺲ
ﺻحيح ﹰا منطﻘياﹰ .افترﺽ أنﻪ ﺗم ﺗنﻈيم
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ﻗرﻋة )يانﺼيﺐ( حيﺚ يُمنﺢ ﻛﻞ مﺸارﻙ
رﻗم مﻦ  ١ﺇلﻰ مليوﻥ .يدفﻊ ﻛﻞ فرﺩ ﺩوﻻراﹰ
واحداﹰ ،والفاﺋﺰ يربﺢ مليوناﹰ .لﻘد ﺗم اﺧتيار
الرﻗم ،واﺗﻀﺢ أنﻚ الفاﺋﺰ المحﻈوﻅ .اﻵﻥ،
مﻦ الممكﻦ أﻥ ﻛﻞ ﺷيﺀ ﻛاﻥ محدﺩاﹰ مسبﻘاﹰ،
ولﻘد اﺧتارﺕ والدﺗﻚ الرﻗم الفاﺋﺰ .ولكﻦ في
ﻏياﺏ الدليﻞ ﻋلﻰ هﺬا ،فليﺲ لدﻱ أﻱ ﺷﺨﺺ
 الحﻖ في أﻥ يﻘدﻡ هكﺬا ﺇﺩﻋاﺀ .في الواﻗﻊ،هﺬا يُعاﺩﻝ ﺇﺩﻋاﺀ حﺠة اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ.
فـ بدوﻥ أﻱ ﺩليﻞ ،يُﺰﻋم أﻥ اﷲ ﻗد ﻗاﻡ
بتحديد وﺗثبيت الﻘرﻋة.
ﻛاﻥ ﻻبد أﻥ يفوﺯ ﺷﺨﺺ ما بالﻘرﻋة ،وﻗد
ﻛنت أنت الﺸﺨﺺ المحﻈوﻅ .وبالمثﻞ ،ﺇﺫا
ﻛاﻥ هناﻙ ﹲ
ﻛوﻥ ﺳيحدﺙ ،فﺈنﻪ بعﻀ ﹰا مﻦ
الثوابت الفيﺰياﺋية ﻛاﻥ ﺳيتم اﺧتيارها
ﻋﺸواﺋياﹰ .مﻦ المحتمﻞ أﻥ ﺗكوﻥ هﺬﻩ
الثوابت الفيﺰياﺋية ،هﻰ بالفعﻞ التي
نمتلكﻬا .وﻗد ﻗاﺩﺕ هﺬﻩ الثوابت ﺇلﻰ ﺷكﻞ
الحياﺓ التي لدينا.
مثاﻝ ﺁﺧر ،ﻗم بحساﺏ احتمالية اﺗحاﺩ
الحيواﻥ المنوﻱ والبويﻀة اللﺬيﻦ ﻗاما
بتكوينﻚ – باﻹﺿافة ﺇلﻰ والديﻚ ،وأﺟداﺩﻙ،
وﺟميﻊ أﺳﻼفﻚ وﺻوﻻﹰ ﺇلﻰ الحساﺀ البداﺋي
الﺬﻱ ﺷكﻞ أولﻰ الكاﺋناﺕ الحية ،بﺄﻥ ﺗﺄﺗي
ﺟميعﻬا بالمﺰيﺞ  -اﻻﺗحاﺩ الﺼحيﺢ .هﻞ
يُمثﻞ هﺬا الرﻗم الناﺗﺞ مُتناهي الﺼﻐر
احتمالية ﺗواﺟدﻙ؟ بالطبﻊ ﻻ .فـ أنت
موﺟوﺩ باحتمالية .٪١٠٠
لﻘد ﻗاﻡ ﺇيكيدا وﺟيفريﺲ بتحليﻞ نﻈرية
اﻻحتماﻻﺕ اﻷﺳاﺳية ،موﺿحيﻦ هﺬﻩ العيوﺏ
المنطﻘية في حﺠة اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ .ولﻘد
ﻻحﻈا أيﻀ ﹰا ﺗناﻗﺾ ﻃريﻒ ،يُوﺿﺢ ﻛيﻒ
أﻥ مروﺟي التﺼميم الﺬﻛي يستﺨدموﻥ ﻏالب ﹰا
منطﻖ متناﻗﺾ.
ومثاﻝ ﻋلﻰ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ لدينا ﻋلﻰ ﺟانﺐ
 الﺨلﻘييﻦ ،باﻹﺿافة ﺇلﻰ ﻋلماﺀ التطورالمﺆمنيـﻦ مُدﻋي ﺇلﻪ الفﺠواﺕ .وﻛﻼهما
يُﺠاﺩﻝ أﻥ الطبيعة ﻏير مناﺳبة للﻐاية
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لنﺸوﺀ الحياﺓ ﻃبيعي ﹰا بﺸكﻞ ﻛامﻞ ،ولﻬﺬا
فﺈﻥ ﺇﺳﻬاﻡ فوق ﻃبيعي )اﷲ( ﻻبد وأنﻪ ﻗد
حدﺙ .ﺛم يﺄﺗي مدﻋي اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ )ﻏالب ﹰا
نفﺲ اﻷﺷﺨاﺹ( مﺠاﺩليﻦ بﺄﻥ ﺛوابت الكوﻥ
وﻗوانينﻪ ،مناﺳبة ومﻀبوﻃة بﺸكﻞ مدهﺶ
لنﺸوﺀ الحياﺓ ،ولﻬﺬا فﺈنﻬم ﻻبد وأﻥ ﻗد
ﺻمموا بﺸكﻞ فوق ﻃبيعي )بواﺳطة اﷲ(.
وهﺬاﻥ اﻹﺩﻋاﺀاﻥ ﻻ يُمكﻦ أﻥ يﺠتمعا معاﹰ.
ﺗستند حﺠة اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ )التﺼميم
المثالي( ﻋلﻰ اﻹﺩﻋاﺀ بﺄﻥ أﻱ ﺷكﻞ مﻦ الحياﺓ
ممكﻦٌ فﻘﻂ ﻋبر مدﻯ ﺿيﻖ للﻐاية وﻏير
محتمﻞ مﻦ المتﺠﻬاﺕ الفيﺰياﺋية .يُمكننا
بﺄماﻥ اﺳتنتاﺝ أﻥ هﺬا اﻹﺩﻋاﺀ ﻏير مبرر
بﺸكﻞ ﻛامﻞ .لﺬا فﺈﻥ اﻻﺳتدﻻﻻﺕ والحﺠﺞ
التي ﺗُستﺨدﻡ لدﻋم التفسير اﻷوﻝ للمبدأ
اﻹنساني الﻘويﻦ ﺿعيفة للﻐاية – بﻞ وﻏير
ﻛافية ﻻﺳتبعاﺩ البداﺋﻞ اﻷﺧرﻯ.
 -٢ﺇﻥ وﺟوﺩ الكوﻥ يعتمد بﺸدﺓ ﻋلﻰ
المراﻗبيﻦ )أﻱ أﻥ العﻘﻞ هو الﺬﻱ يُنﺸﺊ
العالم المُﺸاهد(.
ﻛما أﺩرﻙ الفيلسوفاﻥ هيوﻡ وبيرﻛلي أﻥ
ﺇحتمالية أﻥ يكوﻥ الواﻗﻊ ما هو ﺇﻻ نتيﺠة
للعﻘﻞ ،ﻏير ﻗابلة للدحﺾ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ
أﻱ فلسفة ﺗستند ﺇلﻰ هﺬﻩ الفكرﺓ ﺗحفﻬا
المﺸاﻛﻞ ،وليﺲ أﻗلﻬا أنﻪ ﺇﺫاﹰ لماﺫا ﻻ يكوﻥ
بالطريﻘة التي يريدها ﻛﻞ واحد منا؟ ﺿﻒ ﺇلﻰ
ﺫلﻚ ،ﻋﻘﻞ مﻦْ  -الﺬﻱ يﻘوﻡ بالتﺨيﻞ؟ لﻘد
أﻋتﻘد بيرﻛلي أنﻪ ﻻبد وأﻥ يكوﻥ ﻋﻘﻞ اﷲ،
مما يﺠعﻞ هﺬا التفسير للمﺼاﺩفاﺕ الكونية
ﻻ يﺨتلﻒ ﻋﻦ ﺳابﻘﻪ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ هناﻙ
احتمالية أﺧرﻯ ﺗتماﺷي مﻊ اﻷﺩياﻥ الﺸرﻗية
ﻋﻦ نﻈيرﺗﻬا الﻐربية ،وهي أننا ﺟميع ﹰا ﺟﺰ ٌﺀ
مﻦ ﻋﻘﻞ ﻛوني واحد.
لﻘد أﺻبحت هﺬﻩ الفكرﺓ ﺷاﺋعة ﺟداﹰ في
فلسفة حرﻛة العﺼر الﺠديد .التي أﹸﺛيرﺕ
بنﺸر ﻛتاﺏ ﻃاو الفيﺰياﺀ لفريتيوﻑ ﻛابرا
ﻋاﻡ  ،١٩٧٥حيﺚ اﹸﺳتحدﺙ ﻗطاﻉ بﺄﻛملﻪ يتم
فيﻪ اﺳتﺨداﻡ ما يُدﻋﻰ بـ أﺳرار وﺗناﻗﻀاﺕ
٣٣

الفلسفة
ميكانيكا الكم لتبرير مفﻬوﻡ أﻥ أفكارنا
ﺗتحكم بالواﻗﻊ .ولعﻞ أﻛثر الممارﺳيﻦ
نﺠاح ﹰا لﻬﺬﻩ الفلسفة هو ﺩيباﻙ ﺷوبرا ،الﺬﻱ
ﻗاﻡ بعمﻞ ﺟيد ﺟداﹰ في الترويﺞ لما يدﻋوﻩ
»الﺸفاﺀ الكمي«.
بالطبﻊ ،فﺈﻥ هﺬا التﺄويﻞ للمبدأ اﻹنساني
الﻘوﻱ ﻻ يتم أﺧﺬﻩ ﻋلﻰ محمﻞ الﺠد ،في
النﻘاﺷاﺕ العلمية-الدينية الحالية .برﻏم
ﺫلﻚ ،ﺳوﻑ أﻗوﻡ بتﻀميﻦ مناﻗﺸة مﺨتﺼرﺓ
بﻬدﻑ الكماﻝ.
في اﻷﺳاﺱ ،فﺈﻥ اﻷفكار الﺠديدﺓ حوﻝ العﻘﻞ
الكوني والكم ﻗد بدأﺕ باللﻐة المربكة – ﻏير
الواﺿحة المستﺨدمة لتفسير ميكانيكا الكم
بواﺳطة بعﺾ المﺆﺳسيﻦ ،ﻋلﻰ رأﺳﻬم
نيلﺰ بور .حيﺚ في ﺗفسير ﻛوبنﻬاﺟﻦ ،ﻻ
يكتسﺐ الﺠسم الفيﺰيﻘي ﺧاﺻية  -مثﻞ
الموﻗﻊ في المكاﻥ – حتﻰ يتم مﻼحﻈتﻪ.
برﻏم اﺳتمرار ميكانيكا الكم في أﻥ ﺗتفﻖ
مﻊ ﺟميﻊ الﻘياﺳاﺕ حتﻰ ﺩرﺟة ﻋالية مﻦ
الدﻗة ،فﺈﻥ ﺗفسير ﻛوبنﻬاﺟﻦ ﻗد ﺗم ﺗﺄويلة
لما هو أبعد ،لكي يعني أﻥ الواﻗﻊ ما هو ﺇﻻ
نتاﺝ للعﻘﻞ.
ﻋﻼوﺓ ﻋلﻰ ﺫلﻚ ،فﺈنﻪ ﻃبﻘ ﹰا لفكرﺓ »الوﻋي
الكمي« ،فﺈﻥ ﻋﻘولنا مﻀبوﻃة بﺸكﻞ ﻛلي
مﻊ ﺟميﻊ العﻘوﻝ في الكوﻥ ،حيﺚ يكوﻥ ﻛﻞ
فرﺩ ﺟﺰﺀ مﻦ العﻘﻞ الكوني ﷲ .وفي هﺬﻩ
الحالة فﺈﻥ الثوابت والﻘوانيﻦ الفيﺰياﺋية
ﻋلﻰ هﺬﻩ الحالة ،ﻷﻥ العﻘﻞ الكوني )اﷲ(
يُريدهم بﻬﺬا الﺸكﻞ.
يﺄﺧد اليوﻡ الﻘليﻞ مﻦ ﻋلماﺀ فيﺰياﺀ الكم
مفﻬوﻡ العﻘﻞ الكمي الكوني بﺸكﻞ ﺟدﻱ.
ﺇﻥ نﺠاﺡ ميكانيكا الكم ﻻ يعتمد بﺄﻱ ﻃريﻘة
ﻋلﻰ ﺗفسير ﻛوبنﻬاﺟﻦ ،أو حتﻰ نتاﺋﺠﻪ
الﺼوفية الثانوية .يُوﺟد أيﻀ ﹰا ﺗفسيراﺕ
أﺧرﻯ لميكانيكا الكم مثﻞ نﻈرية المتﻐيراﺕ
الﺨفية لبوﻡ ،نﻈرية العوالم المتعدﺩﺓ،
وﺗفسير التواريﺦ المتسﻘة .ولسوﺀ الحﻆ،
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

فﻼ يُوﺟد ﺇﺟماﻉ ﻋلﻰ أﻱ مﻦ هﺬﻩ التفسيراﺕ
ﹴ
بيﻦ الفيﺰياﺋييﻦ والفﻼﺳفة .ويكفي الﻘوﻝ
بﺄﻥ السلوﻙ »الﻐريﺐ« لعالم الكوانتم،
ﻏامﺾ فﻘﻂ ﻷنﻪ ﻏير مﺄلوﻑ – ويُمكﻦ
ﺗفسيرﻩ بدوﻥ الحاﺟة ﺇلﻰ أﻱ أفكار ﺻوفية،
متﻀمنة العﻘﻞ الكوني )اﷲ(.
 -٣ﺇﻥ وﺟوﺩ مﺠموﻋة أﺧرﻯ مﻦ اﻷﻛواﻥ
المﺨتلفة ﺿرورﻱ لوﺟوﺩ ﻛوننا ) .أﻱ أﻥ ﻛﻞ
ﺷي ٍﺀ ﻃبيعي(
ﺧتاماﹰ ،ﺳوﻑ أناﻗﺶ ﺇحتمالية أﻥ باﺳتطاﻋتنا
فﻬم المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية بﺸكﻞ ﻃبيعي.
لﻘد ﻗمت بمناﻗﺸة اﻻحتماﻻﺕ اﻷﺧرﻯ أوﻻﹰ
بعناية ،لتوﺿيﺢ أﻥ بﻬم أوﺟﻪ ﻗﺼور ﻛبيرﺓ
للﻐاية – بﻞ وﻻ يﻘدموﻥ لنا ﺳوﻯ أﺳباب ﹰا
ﻗليلة ،لكي نﻘبﻞ ونوافﻖ ﻋلﻰ فرﺿياﺗﻬم.
لﺬا فﺈنﻪ يُمكنني التوﻗﻒ هنا مدﻋي ﹰا أﻥ
التفسير الطبيعي يفوﺯ بﺸكﻞ افتراﺿي.
وهﺬا يُمكﻦ ﺗبريرﻩ بعﺾ الﺸيﺀ في ﺿوﺀ
مبدأ الباراﺳيموني )نﺼﻞ أوﻛاﻡ( .حيﺚ أﻥ
ﺟميﻊ التفسيراﺕ العلمية حتﻰ اﻵﻥ ﻛانت
وﻻﺯالت ﻃبيعية ،فﺈﻥ أفﻀﻞ رهاﻥ هو أﻥ
المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية ﻃبيعية .ﺗفسيرٌ
ﻛﻬﺬا مﻦ المحتمﻞ أنﻪ ﺳوﻑ يتطلﺐ أﻗﻞ
ﻋدﺩ مﻦ الفرﺿياﺕ الﺨارﻗة ،مثﻞ وﺟوﺩ ﻋالم
روحاني )ﻏيبي – ﻏير ماﺩﻱ( ﺳواﺀ ﺩاﺧﻞ أو
ﺧارﺝ الكوﻥ الماﺩﻱ.

ﻗوانيﻦ الطبيعة
ﺇﻥ النموﺫﺝ الﻘياﺳي للﺠسيماﺕ والمﺠاﻻﺕ
اﻷولية – ﻗد أﻋطانا وﻷوﻝ مرﺓ في التاريﺦ،
نﻈرية ﺗتفﻖ مﻊ ﺟميﻊ التﺠارﺏ .وأﻛثر مﻦ
هﺬا ،فـ في أﺛناﺀ ﺗطوير النﻈاﻡ الﻘياﺳي
– اﻛتسﺐ الفيﺰياﺋيوﻥ أفكاراﹰ هامة ﺟديدﺓ
حوﻝ ﻃبيعة ما يُسمﻰ ﻗوانيﻦ الطبيعة.
ﻗبﻞ هﺬﻩ التطوراﺕ الحديثة ،فﺈﻥ مفﻬوﻡ
الفيﺰياﺋييﻦ ﻋﻦ ﻗوانيﻦ الطبيعة ﻛاﻥ
مﺸابﻬ ﹰا بدرﺟة ﻛبيرﺓ لمفﻬوﻡ ﻋامة الناﺱ:
حيﺚ ﻛاﻥ يُفترﺽ أنﻬا الﻘواﻋد لسلوﻙ
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الطاﻗة والماﺩﺓ اللﺬيﻦ يُمثﻼﻥ ﺟﺰﺀاﹰ مﻦ
الﻬيكﻞ اﻷﺳاﺳي للكوﻥ ،والتي وﺿعت أﺛناﺀ
لحﻈة الﺨلﻖ .ورﻏم ﺫلﻚ ،فﺈنﻪ ﺧﻼﻝ العﻘوﺩ
العديدﺓ الماﺿية – ﻗد أﺩرﻛنا بﺸكﻞ ﺗدريﺠي
أﻥ ما نطلﻖ ﻋليﻪ ﻗوانيﻦ الفيﺰياﺀ ،هﻰ في
اﻷﺳاﺱ وﺻفنا الﺨاﺹ لتناﻇراﺕ – ﺗماﺛﻼﺕ
معينة مﻼحﻈة في الطبيعة ،وﻛيﻒ يحدﺙ
في بعﺾ الحاﻻﺕ أﻥ ﺗكسر هﺬﻩ التناﻇراﺕ.
وﻛما ﺳنرﻯ ،فﺈﻥ الﻘوانيﻦ المحدﺩﺓ التي
وﺟدناها – ﻻ ﺗحتاﺝ ﺇلﻰ ﻛاﺋﻦ )اﷲ(
ﻹحﻀارها للوﺟوﺩ .في الواﻗﻊ ،ﺇنﻬا بالﻀبﻂ
ما نتوﻗﻊ أﻥ ﺗكونﻪ ،في حالة ﻋدﻡ وﺟوﺩ ﺇلﻪ.
وأﻛثر ﻗوانيﻦ الطبيعة ﻗوﺓ ،هﻰ مباﺩﺉ
الحفاﻅ العﻈيمة – الحفاﻅ ﻋلﻰ الطاﻗة،
ﻛمية الحرﻛة ،ﻛمية الحرﻛة الﺰاوية ،الﺸحنة،
والكمياﺕ اﻷﺧرﻯ المﻘاﺳة في التفاﻋﻼﺕ
اﻷﺳاﺳية .وﺗُطبﻖ هﺬﻩ المباﺩﺉ ﻋلﻰ أﻱ
نﻈاﻡ مﻦ اﻷﺟساﻡ معﺰوﻝ بما فيﻪ الكفاية
ﻋﻦ بيﺌتﻪ .لﺬا فﺈﻥ الطاﻗة الكلية ،وﻛمية
الحرﻛة ،وﻛمية الحرﻛة الﺰاوية ،والﺸحنة ..ﺇلﺦ
للﺠﺰيﺌاﺕ في ﻏرفة معﺰولة ﺫاﺕ حﺠم محدﺩ،
ﺳوﻑ يﻈﻞ ﺛابت ﹰا مﻬما ﺗحرﻛت الﺠﺰيﺌاﺕ.
ﺗستطيﻊ الﺠﺰيﺌاﺕ المفرﺩﺓ ﺗباﺩﻝ هﺬﻩ
الكمياﺕ ﻋند ﺗفاﻋلﻬا مﻊ بعﻀﻬا البعﺾ.
لﺬا فﺈﻥ ﺟﺰﺉ ما يُمكﻦ أﻥ يفﻘد ﻛمية حرﻛة،
وﻃاﻗة ﻋند اﺻطدامﻪ بﺂﺧر ،بينما الﺠﺰﺉ
ﹶ
المﺼطدﻡ بﻪ ﺳوﻑ يكتسﺐ
المﻀروﺏ –
نفﺲ الكمية .وﻗد يحدﺙ أيﻀ ﹰا ﺗفاﻋﻞ
ﻛيمياﺋي حيﺚ يتم ﺗباﺩﻝ الﺸحناﺕ بيﻦ
الﺠﺰيﺌاﺕ ،بينما يﻈﻞ العدﺩ الكلي للﺸحناﺕ
ﺛابتاﹰ.
يتم ﺗمثيﻞ موﻗﻊ ﺟسم في المكاﻥ  -الفراﻍ
ﻋاﺩﺓ ،باﺳتﺨداﻡ اﻹحداﺛياﺕ مثﻞ ﺧﻂ الطوﻝ
والعرﺽ ،باﻹﺿافة ﺇلﻰ اﻻرﺗفاﻉ مثﻞ ﺗحديد
موﻗﻊ ﻃاﺋرﺓ في السماﺀ .ولﻘد مﻀﻰ ﻗرﻥ
حتﻰ اﻵﻥ ،منﺬ ﹾ
أﻥ ﻋرﻑ الفيﺰياﺋييﻦ أنﻪ
ﻋندما ﻻ يعتمد وﺻﻒ ﺟسم ﻋلﻰ ﺇحداﺛي
٣٤

الفلسفة
معيﻦ ،فلنﻘﻞ  ،xفﺈﻥ ﻛمية الحرﻛة المكافﺌة
لﻬﺬا اﻹحداﺛي  – pxﺛابتة .وهﺬا المكوﻥ
الﺨاﺹ بكمية الحرﻛة ،يُطلﻖ ﻋليﻪ »ﻛمية
الحرﻛة المرﺗبطة – المرافﻘة لـ  «xﻻ ﺗتﻐير
بتحرﻙ الﺠسم.
ﻋلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ ،افترﺽ مسبار فﻀاﺋي
بعيد ﻋﻦ اﻷرﺽ ،يتحرﻙ بسرﻋة ﺛابتة
 vxفي ﺧﻂ مستﻘيم ،بالنسبة للسفينة
اﻷﻡ التي نﻘوﻡ نحﻦ بﻘياﺩﺗﻬا .فﺈﺫا ﻛاﻥ
موﻗﻊ المسبار بالنسبة لعﻼمة ﻋﺸواﺋية،
فلنفرﺽ أﻥ هﺬﻩ العﻼمة اﺳمﻬا الكويكﺐ
راندﻱ ،وليكﻦ  .xفﺈﻥ حرﻛة المسبار ﺳوﻑ
ﺗﻈﻞ ﻛما هﻰ ﺳواﺀ نﻈرنا ﺇليﻬا ﻋند  ٠ = xأو
مﻦ ﺳفينة أﺧرﻯ ﻋند  ١٣٧,٠٠٠ = xﻛيلومتر.
حيﺚ ﺗﻈﻞ ﺳرﻋة المسبار  - vxوﻛمية
الحرﻛة ) pxﺗساوﻱ ﻛتلة المسبار  mمﻀروبة
في ﺳرﻋتة ) px = m vx ،ﺛابتـتـيﻦ،
بﻐﺾ النﻈر ﻋﻦ موﻗﻊ العﻼمة )الكويكﺐ
راندﻱ  (x -بالنسبة للمسبار.
وبالمثﻞ ،فﺈﻥ وﺻفنا لحرﻛة المسبار ﻻ يحتاﺝ
أﻥ يتﻀمﻦ الوﻗت الﺬﻱ ﺗتم مراﻗبتﻪ فيﻪ.
ﻃالما اﺳتمر بالحرﻛة بسرﻋة ﺛابتة ،بنفﺲ
المﻘدار واﻻﺗﺠاﻩ – فﺈﻥ حرﻛتﻪ ﺳوﻑ ﺗﻈﻞ
ﻛما هﻰ ﺳواﺀ ﺗم مﻼحﻈتﻪ الساﻋة  ٦ﺻباح ﹰا
أو الساﻋة  ٧مسا ًﺀ .لﺬا فﺈﻥ ﻋدﻡ اﻻﻋتماﺩية
ﻋلﻰ ﺇحداﺛي الوﻗت ،يتم التعبير ﻋنﻪ
بالحفاﻅ ﻋلﻰ الطاﻗة ،حيﺚ ﺗمثﻞ الطاﻗة
»ﻛمية الحرﻛة المترافﻘة للوﻗت ) .«tفي
ﻋلم الحرﻛة المﺠرﺩﺓ النسبية relativistic
 ،kinematicsﺗمثﻞ الطاﻗة »اﻹحداﺛي
المﺸابﻪ للوﻗت« لكمية حرﻛة رباﻋية
اﻷبعاﺩ ،حيﺚ يﻘترﻥ ﻛﻞ ﻋنﺼر لﺰمكاﻥ رباﻋي
اﻷبعاﺩ(.
ﺇﻥ حرﻛة المسبار في هﺬا المثاﻝ يُﻘاﻝ أنﻬا
ﺗمتلﻚ ﺗناﻇر ﺯماني ،ومكاني انتﻘاليـيْﻦ.
وهﺬا يعني أﻥ وﺻفنا لحرﻛتﻪ ﻻ يعتمد ﻋلﻰ
أﻱ موﻗﻊ مميﺰ في الفﻀاﺀ ،أو لحﻈة ﺧاﺻة
في الوﻗت .لﺬا فﺈنﻪ ﺗحت نفﺲ الﻈروﻑ،
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فﺈﻥ المسبار ﺳوﻑ يتﺼرﻑ بنفﺲ الطريﻘة
ﻋلﻰ ﻛوﻛﺐ في مﺠرﺓ أندروميدا ،يبعد مليوﻥ
ﺳنة في المستﻘبﻞ.
يمتلﻚ المسبار أيﻀ ﹰا ﺗناﻇر ﺩاﺋرﻱ ،أﻱ يتﺼرﻑ
بنفﺲ الطريﻘة ﻋند مﻼحﻈتﻪ مﻦ ﺯوايا
مﺨتلفة – حيﺚ ﺗُﺸير حرﻛتﻪ ﺇلﻰ اﺗﺠاهاﺕ
مﺨتلفة .وﺗتﻀمﻦ التناﻇر الداﺋرﻱ – حفاﻅ
ﻋلﻰ ﻛمية الحرﻛة الﺰاوية.
واﻵﻥ اﻋتبر الكوﻥ ﻛكﻞ ،فﺈﺫا لم يكﻦ هناﻙ
ﺗدﺧﻞ في الكوﻥ بواﺳطة ﻛاﺋﻦ ﺧارﺟي
)اﷲ( ،فسوﻑ يتﺼرﻑ بنفﺲ الطريﻘة
بﻐﺾ النﻈر ﺇﻥ وﺿعناﻩ في مكاﻥ ﺧيالي مﻦ
الﺰمكاﻥ الفاﺋﻖ .فﺈﻥ مﻦ المتوﻗﻊ أﻥ يمتلﻚ
الكوﻥ نفﺲ الثﻼﺙ ﺗناﻇراﺕ المُﺸار ﺇليﻬا
باﻷﻋلﻰ .ويتبﻊ هﺬا أيﻀ ﹰا أﻥ الطاﻗة ،وﻛمية
الحرﻛة ،وﻛمية الحرﻛة الﺰاوية ،أو أﻱ ﻛمية مﻦ
النوﻉ المترافﻘة لﻬﺬﻩ اﻹحداﺛياﺕ ﺳوﻑ يتم
اﻻحتفاﻅ بﻬا بﺸكﻞ ﺷامﻞ ،وﻋند ﻛﻞ نﻘطة
في الﺰماﻥ والمكاﻥ.
بتعبير ﺁﺧر ،فﺈﻥ الحفاﻅ الﺸامﻞ »الﻘوانيﻦ«
هو بالﻀبﻂ ما يُتوﻗﻊ بالنسبة لكوﻥٍ
منعﺰﻝ بدوﻥ أﻱ ﺗدﺧﻞ ﺧارﺟي .لﺬا فﺈﻥ أﻱ
انتﻬاﻙ لﻬﺬﻩ الﻘوانيﻦ هو ما يﻀمﻦ وﺟوﺩ
ﻛاﺋﻦ ﺧارﺟي .حتﻰ اﻵﻥ ،ﺗﺨبرنا البياناﺕ أنﻪ
ﻻ وﺟوﺩ لكاﺋﻦ ﺧارﺟي )اﷲ(.
ﺗنبﻊ ﻗوانيﻦ الحفاﻅ الﺸامﻞ مما ندﻋوﻩ
التناﻇر الﺸامﻞ ،مثﻞ التناﻇر الﺰمني
اﻻنتﻘالي ،التناﻇر المكاني اﻻنتﻘالي .وﻛما
ﻗلت مسبﻘاﹰ ،فﺈﻥ هﺬﻩ المعلوماﺕ ﻛانت
معروفة منﺬ ماﺋة ﻋاﻡ مﻀت ،لكﻦ لم ﺗُحﻘﻖ
أﻗﺼﻰ اﺳتفاﺩﺓ منﻬا .وفي هﺬا الﻘرﻥ ،ومﻊ
ﺗطوير ميكانيكا الكم ،فﺈﻥ نفﺲ اﻻرﺗباﻁ
بيﻦ التناﻇر وﻗوانيﻦ الحفاﻅ ﻻيﺰاﻝ موﺟوﺩ،
بﻞ وبﺸكﻞ أﻛثر ﻋمﻘاﹰ.
وفي السنيﻦ اﻷﺧيرﺓ ،ﺗم ﺇﺩراﻙ أهمية
التناﻇراﺕ المكسورﺓ .ولﻘد اﺳتﺨدمنا هﺬﻩ
التناﻇراﺕ المكسورﺓ مﻊ فﻬمنا للتناﻇراﺕ
الﺸاملة ﻏير المكسورﺓ ﻹنتاﺝ مﺨطﻂ
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متماﺳﻚ ،حيﺚ يبدو فيﻪ ﻛﻞ ﺷي ٍﺀ مناﺳب ﹰا –
وفي مكانـﻪ الﺼحيﺢ.
ﺇﻥ التناﻇر المكسور ﺷاﺋﻊ للﻐاية ﻋلﻰ
مستوﻯ الحياﺓ اليومية .فـﻼ ﺗسير ﺟميﻊ
السياراﺕ في ﺧﻂ مستﻘيم بسرﻋة ﺛابتة.
فﺈﻥ السياراﺕ ﺗتوﻗﻒ ﻋﻦ الحرﻛة ﻋندما
يتوﻗﻒ المحرﻙ ،حيﺚ يتم فﻘداﻥ الطاﻗة
نتيﺠة لﻼحتكاﻙ .ﻛما أﻥ الﻬياﻛﻞ والبنﻰ
الماﺩية التﻰ نراها حولنا ليست متناﻇرﺓ
ﻛلياﹰ .فﺈﻥ اﻷرﺽ ليست ﻛروية بالكامﻞ ،بﻞ
ﻛروية مفلطحة .ﺗبدو اﻷﺷﺠار مﺨتلفة ﺇﺫا
نﻈرنا ﺇليﻬا مﻦ ﺯوايا مﺨتلفة .ﻛما أﻥ وﺟوهنا
أيﻀ ﹰا ﺗبدو مﺨتلفة في المرﺁﺓ .فﺈﻥ ﺗناﻇر
المرﺁﺓ يتم ﻛسرﻩ ﺇﺫا ﻛاﻥ الﺠسم ﻏير مماﺛﻞ
بدﻗة لﺼورﺗﻪ في المرﺁﺓ يساراﹰ ويمين ﹰا – مثﻞ
وﺟوهنا .هﺬا ليﺲ مفاﺟﺌاﹰ ،وبالتﺄﻛيد فﺈنﻪ
يُمكننا النﻈر ﺇلﻰ الﻬياﻛﻞ والبنﻰ الماﺩية ﻋلﻰ
أنﻬا مﺰيﺞ – ﺧليﻂ مﻦ التناﻇراﺕ المكسورﺓ
وﻏير المكسورﺓ ،مﻦ الترﺗﺐ والعﺸواﺋية.
وﻗد ﺟاﺀ اﻹلﻬاﻡ للفيﺰياﺋييﻦ في ﻋاﻡ ،١٩٥٠
ﻋندما ﺗم مﻼحﻈة أﻥ الﻘليﻞ مﻦ التفاﻋﻼﺕ
الﺠسيمية النووية اﻷﺳاﺳية الناﺩرﺓ ليست
ﺫاﺕ ﺗناﻇر مماﺛﻞ )ﻏير مكسور( .وﻗد ﻛاﻥ
هﺬا اﻻﻛتﺸاﻑ بمثابة ﺇيﻘاﻅ ﻻحتماﻻﺕ ﻛسر
التناﻇر ﻋلﻰ المستوﻯ اﻷﺳاﺳي  -اﻷولي في
مواﻗﻒ أﺧرﻯ .في العديد مﻦ الحاﻻﺕ ،لم
يكﻦ هﺬا ﺳوﻯ ﺇﻋاﺩﺓ ﺗعبير ﻋﻦ الحﻘاﺋﻖ
الﻘديمة ولكﻦ بلﻐة ﺟديدﺓ .فعلﻰ ﺳبيﻞ
المثاﻝ ،فﺈنﻪ يُمكﻦ ﻛسر ﺗناﻇر معيﻦ ،مثﻞ
الحفاﻅ ﻋلﻰ ﻛمية الحرﻛة بﺸكﻞ موﺿعي
بدوﻥ ﺗدمير التناﻇر المكاني اﻻنتﻘالي
الﺸامﻞ للكوﻥ .وﻋندما يتكسر الحفﻆ ﻋلﻰ
ﻛمية الحرﻛة بﺸكﻞ موﺿعي ،ﻛما في حالة
ﺟسم ﺳاﻗﻂ ،فﺈنﻪ يُﻘاﻝ أﻥ لدينا ﻗوﺓ فعﻞ
– فاﻋلة .وبالفعﻞ ،فﺈﻥ ﻗانوﻥ نيوﺗﻦ
الثاني للحرﻛة – يُﺨبرنا بﺄﻥ الﻘوﺓ ﺗُساوﻱ
معدﻝ الوﻗت مﻀروب ﹰا في التﻐير في ﻛمية
الحرﻛة .في هﺬﻩ الحالة ،ﻻ يتم ﻛسر الحفاﻅ
٣٥

الفلسفة
الﺸامﻞ ﻋلﻰ الطاﻗة ،حيﺚ ﺗمتلﻚ اﻷﺟساﻡ
المتفاﻋلة في نﻈاﻡ معﺰوﻝ رﺩ فعﻞ متساوﻱ
في نفﺲ وﻋكﺲ اﻻﺗﺠاﻩ – ﻃبﻘ ﹰا للﻘانوﻥ
الثالﺚ لنيوﺗﻦ.
وهكﺬا ،فﻘد أﺩرﻛنا أﻥ الﺠاﺫبية باﻹﺿافة ﺇلﻰ
ﻗوانيﻦ الطبيعة اﻷﺧرﻯ ،ما هم ﺇﻻ ﺗناﻇراﺕ
محلية – موﺿعية مكسورﺓ .وﻗد بُني
النموﺫﺝ الﻘياﺳي في ﺇﻃار التناﻇر الموﺿعي
المكسور.
يُمكﻦ ﺗﺸبيﻪ ﻛسر التماﺋﻞ بﻘلم رﺻاﺹ
متواﺯﻥ ﻋموﺩي ﹰا ﻋلﻰ نﻬايتﻪ اﻻﺳتيكية.
يمتلﻚ هﺬا الموﻗﻒ ﺗناﻇر ﺩاﺋرﻱ بﺸﺄﻥ
محورﻩ العموﺩﻱ ،ولﻬﺬا فﺈنﻪ يبدو متماﺛﻼﹰ-
مﺸابﻬ ﹰا مﻦ أﻱ ﺯاوية ﺗنﻈر ﺇليﻪ مﻦ ﺧﻼلﻬا
ﻛلما ﺗحرﻛت حولﻪ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ التواﺯﻥ
ﻏير ﺛابت .فبدوﻥ أﻱ مساﻋدﺓ ﺧارﺟية ﺳوﻯ
نفحة هواﺀ لينة – ﻋﺸواﺋية ،فﺈﻥ الﻘلم
الرﺻاﺹ ﺳوﻑ يسﻘﻂ في النﻬاية .واﻻﺗﺠاﻩ
الﺬﻱ ﺳيﺸير ﺇليﻪ ﻋﺸواﺋي – أﻱ ﻻ يُمكﻦ
ﺗوﻗعﻪ ،ﻏير مﺼمم – أي ﹰا ﻛاﻥ فﺈﻥ التماﺛﻞ
ﺳُيكسر ،وﺳينبثﻖ ﺁﺧر ،في اﺗﺠاﻩ معيﻦ.

في البدﺀ

لمدﺓ ﻋﻘديﻦ مﻦ اﻵﻥ ،فﺈﻥ نموﺫﺝ اﻻنفﺠار
العﻈيم التﻀﺨمي ﻛاﻥ وﻻ يﺰاﻝ النموﺫﺝ
الﻘياﺳي في ﻋلم الكونياﺕ .وﻻ نﺰاﻝ نسمﻊ
مﻦ مﺼاﺩر ﻏير موﺛوﻗة في وﺳاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ،
أﻥ اﻻنفﺠار العﻈيم في ورﻃة ،وأﻥ النموﺫﺝ
التﻀﺨمي ﻗد ماﺕ .في الواﻗﻊ ،فﺈنﻪ لم يتم
 حتﻰ اﻵﻥ  -ﻃرﺡ أﻱ بديﻞ ﺻالﺢ ،يمتلﻚنفﺲ الﻘوﺓ التفسيرية مثﻞ ﺗلﻚ التي
يمتلكﻬا نموﺫﺝ اﻻنفﺠار العﻈيم التﻀﺨمي.
يُﻘدﻡ نموﺫﺝ اﻻنفﺠار العﻈيم التﻀﺨمي
ﺳيناريو معﻘوﻝ وﻃبيعي ليﺲ فﻘﻂ للنﺸﺄﺓ
»الﻐير مُسببة« للكوﻥ ،بﻞ وﺗطورﻩ أيﻀ ﹰا
متﻀمن ﹰا هيكلﻪ – بناﺀﻩ وﺗرﺗبـﻪ بدوﻥ أﻱ
انتﻬاﻙ لﻘوانيﻦ الفيﺰياﺀ .وﻛما رأينا باﻷﻋلﻰ
– فﺈﻥ هﺬﻩ الﻘوانيﻦ اﻵﻥ مفﻬومة ﻋلﻰ
نحو أﻋمﻖ مﻦ ﺫﻱ ﻗبﻞ ،ولﻘد بدأنا بفﻬم
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الطريﻘة التي مﻦ الممكﻦ أﻥ ﺗﺄﺗي بﻬا هﺬﻩ
الﻘوانيﻦ بﺼورﺓ ﻃبيعية للوﺟوﺩ .وبرﻏم
أنﻪ هﺬا السيناريو الطبيعي لنﺸﺄﺓ الكوﻥ لم
يرقَ حتﻰ اﻵﻥ ﺇلﻰ المرﺗبة الرفيعة للنﻈرية
العلمية ،فﺈنﻪ متوافﻖ مﻊ ﺟميﻊ المعرفة
الحالية وﻻ يُمكﻦ اﺳتبعاﺩﻩ .وﻛنتيﺠة لﻬﺬا،
فﺈنﻪ يُوﺿﺢ أنﻪ ﻻ يوﺟد أﻱ أﺳاﺱ منطﻘي
ﻹﺿافة فرﺿية الﺨلﻖ الفوق ﻃبيعي )الﺨلﻖ
اﻹلﻬي( .فﺈﻥ مثﻞ هﺬﻩ الفرﺿية – ﻏير
مطلوبة ﻃبﻘ ﹰا للبياناﺕ التي نمتلكﻬا.
وفﻘ ﹰا لﻬﺬا السيناريو فﺈنﻪ بواﺳطة ﺗموﺟاﺕ
ﻛمية ﻋﺸواﺋية – ﻋبَرَ الكوﻥ ﻛمي ﹰا مﻦ

المعﻘدﺓ ،مثﻞ ﻋنﺼر الكربوﻥ المﻬم لتﺸكيﻞ
الحياﺓ.
لﺬا ،فكيﻒ حدﺙ وأﺻبﺢ ﻛوننا »محكم الدﻗة«
لﻬﺬﻩ الدرﺟة ﻹنتاﺝ هﺬﻩ البنﻰ والتراﻛيﺐ
الراﺋعة  -والمﻐرورﺓ؟ ﻛما فسرﺕُ مسبﻘاﹰ ،ﻻ
نمتلﻚ أﻱ ﺳبﺐ ﻻفتراﺽ أننا الحياﺓ الممكنة
الوحيدﺓ ،ومﻦ المحتمﻞ أﻥ حياﺓ مﻦ نوﻉ ما
ﻛانت مﻦ الممكﻦ أﻥ ﺗحدﺙ أي ﹰا ﻛاﻥ الﺸكﻞ
الﺬﻱ اﺗﺨﺬﻩ الكوﻥ – والﺬﻱ حدﺙ وأﻥ ﺗرﺗبت
فيﻪ بللوراﺕ )ﻛريستاﻻﺕ( ﻗطعة الثلﺞ
ﹰ
ﺻدفة.
ﻋند نﻘطة ما ،وﻃبﻘ ﹰا لﻬﺬا السيناريو – فﻘد

الفراﻍ المحﺾ )اﻻﺷيﺀ( )،(Pure vacuum
ﺇلﻰ ما يُدﻋﻰ الفراﻍ الﺰاﺋﻒ – الكاﺫﺏ ،الﺬﻱ
ﻋبارﺓ ﻋﻦ أﻱ منطﻘة في الفﻀاﺀ ﺧالية مﻦ
الماﺩﺓ أو اﻹﺷعاﻉ ولكنﻬا ليست )ﻻﺷيﺀ(
ﺗماماﹰ .ولﻘد انحنﻰ أو ﺗﺸوﻩ الفﻀاﺀ ﺩاﺧﻞ
هﺬﻩ الفﻘاﻋة مﻦ الفراﻍ الﺰاﺋﻒ .ولﻘد ﺗم
اﺧتﺰاﻥ واحتواﺀ ﺟﺰﺀ ﺻﻐير مﻦ الطاﻗة في
هﺬا اﻻنحناﺀ ،مثﻞ اﺧتﺰاﻥ الطاﻗة في ﻗوﺱ
مﺸدوﺩ .وهﺬا اﻻنتﻬاﻙ الﻈاهرﻱ لمبدأ
الحفاﻅ ﻋلﻰ الطاﻗة مسموﺡ بﻪ ﻃبﻘ ﹰا لمبدأ
ﻋدﻡ اليﻘيﻦ لﻬايﺰنبرﺝ – وﺫلﻚ ﻋند الفتراﺕ
الﺰمنية الﺼﻐيرﺓ بﺸكﻞ ﻛافي.
ﺛم ﺗﻀﺨمت الفﻘاﻋة أﺿعاف ﹰا مﻀاﻋفة،
واﺯﺩاﺩﺕ ﻛبراﹰ بﻘيم أﹸﺳية ﻋديدﺓ ،وﺫلﻚ
في ﺟﺰﺀ بالﻎ الﺼﻐر مﻦ الثانية .وبتمدﺩ
الفﻘاﻋة ،ﺗحولت ﻃاﻗتﻬا المﺨتﺰنة في
اﻻنحناﺀ ﺇلﻰ ماﺩﺓ وﺇﺷعاﻉ ،ﺛم ﺗوﻗﻒ التﻀﺨم
– وبدأ التمدﺩ الﺨطي المستﻘيم الﺬﻱ نﺨتبرﻩ
اﻵﻥ .و ببروﺩ الكوﻥ ،ﺗﺠمد  -ﺗماﺳﻚ هيكلﻪ
ﺗلﻘاﺋياﹰ ،ﻛما يتﺠمد بﺨار الماﺀ الﺬﻱ ﻻ ﺷكﻞ
لﻪ ،ﺇلﻰ رﻗاﺋﻖ الثلﺞ ﺫاﺕ اﻷنماﻁ الفريدﺓ
الناﺗﺠة مﻦ مﺰيﺞ مﻦ التماﺛﻞ والعﺸواﺋية.
ولﻘد بدأ ﺗﺸكﻞ وﺗﺠمﻊ المﺠراﺕ – في
ﻛوننا – بعد مليار ﺳنة ،متطورﺓ في النﻬاية
هﺬﻩ المﺠراﺕ ﺇلﻰ أنﻈمة مستﻘرﺓ ﻛفاية
لنﺸوﺀ النﺠوﻡ وﺗﺼنيﻊ العناﺻر الكيمياﺋية

حدﺙ وأﻥ بدأﺕ ﺗماﺛﻼﺕ الﻼﺷيﺀ باﻻنكسار
بﺸكﻞ ﺗلﻘاﺋي )أﻱ ﺩوﻥ الحاﺟة ﺇلﻰ ﻃاﻗة(.
ﻛانت الﺠسمياﺕ والﻘوﻯ الحالية المتﻀمنة
في النموﺫﺝ الﻘياﺳي للﺠسيماﺕ اﻷﺳاﺳية
– مﻦ ﺿمﻦ ﺁﺧر مﻦ انكسروا ،وﺫلﻚ ﻋندما
ﻛاﻥ الكوﻥ بعمر  ١٢-١٠ﺛانية وأﻛثر بروﺩﺓ
ﻋما ﻛاﻥ ﻋليﻪ .وﻗد ﺗم فحﺺ الطاﻗاﺕ
والمسافاﺕ المتﻀمَنة ﻋند هﺬﻩ النﻘطة
بواﺳطة معﺠﻼﺕ ﺗﺼاﺩﻡ اﻷﺷعة ،والتي
ﺗمثﻞ أبعد نﻘطة اﺳتكﺸفناها بالتفﺼيﻞ،
ووﺻلت ﺇليﻬا فيﺰياﺀ اﻻنفﺠار العﻈيم.
وﺳوﻑ يكوﻥ مﻦ الﻀرورﻱ بناﺀ مﺼاﺩماﺕ
الطاﻗة العالية للوﺻوﻝ ﺇلﻰ ما هو أبعد –
بحيﺚ نرﺻد ونفحﺺ أولﻰ اللحﻈاﺕ حيﺚ
يحدﺙ ﻛسر للتناﻇر .ومﻊ ﺫلﻚ ،ﻗد يُدهﺶ
الﻘارﺉ أﻥ يعرﻑ أﻥ المباﺩﺉ الفيﺰياﺋية التي
ﻇلت ﻗاﺋمة منﺬ ﺗريليوﻥ ﺟﺰﺀ مﻦ الثانية مﻦ
بدﺀ الكوﻥ وحتﻰ يومنا هﺬا – مفﻬومة بﺸكﻞ
ﺟيد للﻐاية.
بعمر  ٦-١٠ﺛانية ،فﺈﻥ الكوﻥ المبكر ﻗد مر
ﺧﻼﻝ ﺟميﻊ التماﺛﻼﺕ المكسورﺓ الممكنة
ﻹنتاﺝ الﻘوانيﻦ والثوابت اﻷﺳاﺳية ،والتي
ﻻنﺰاﻝ نﻼحﻈﻬا اليوﻡ بعد  ١٥-١٣مليار
ﺳنة .ولﻘد احتاﺟت اﻷنوية والﺬراﺕ المﺰيد
مﻦ الوﻗت لتنﻈيم أنفسﻬم ،ولكﻦ بعد ٣٠٠
ألﻒ ﺳنة – ﻛانت الﺬراﺕ اﻷﺧﻒ ﻗد ﺗﺠمعت
٣٦

الفلسفة
وﺗوﻗفت ﻋﻦ التفاﻋﻞ مﻊ الفوﺗوناﺕ والتي
أﺻبحت بعد ﺫلﻚ ﺇﺷعاﻉ الﺨلفية الكونية
الميكروﻱ .ولﻘد بدأﺕ أولﻰ المﺠراﺕ في
التﺠمﻊ بعد مليار ﺳنة ،متطورﺓ في النﻬاية
ﺇلﻰ أنﻈمة مستﻘرﺓ حيﺚ يُمكﻦ للنﺠوﻡ
العيﺶ ،وﺇنتاﺝ العناﺻر الثﻘيلة مثﻞ
الكربوﻥ الﻼﺯمة لتﺸكيﻞ الحياﺓ.
بﻐﺾ النﻈر ﻋﻦ حﻘيﻘة أننا ﻻ نستطيﻊ
اﺳتكﺸاﻑ أﺻﻞ الكوﻥ بﺄﻱ وﺳيلة مباﺷرﺓ،
فﺈﻥ النﺠاﺡ المﺆﻛد لنﻈرية التماﺛﻞ المكسور
ﻛما هو ﻇاهر مﻦ النموﺫﺝ الﻘياﺳي لفيﺰياﺀ
الﺠسيماﺕ – يمدنا بﺂلية يُمكﻦ ﺗطبيﻘﻬا،
ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ ﻋلﻰ نطاق واﺳﻊ ،ﻹﻋطاﺋنا
ﺗفسير ﻃبيعي لتطور الﻘوانيﻦ الفيﺰياﺋية
ﺩاﺧﻞ ﻛوننا ،بدوﻥ الحاﺟة ﺇلﻰ اﺳتدﻋاﺀ
مُﺸ ﹺرﻉ ﻹنﺸاﺀ هﺬﻩ الﻘوانيﻦ مﻦ الﺨارﺝ.
ولﻘد رأينا أﻥ ﻗوانيﻦ الحفاﻅ ﺗتناﺳﺐ
وﺗتوافﻖ مﻊ التناﻇر الﺸامﻞ ،والﺬﻱ ﺳيكوﻥ
موﺟوﺩ بﺸكﻞ ﺗلﻘاﺋي في حالة ﻏياﺏ أﻱ ﻛاﺋﻦ
ﺧارﺟي )اﷲ( .وأﻥ الفوﺿﻰ الﺸاملة التي
ﻛانت حالة الكوﻥ في أولﻰ لحﻈاﺗﻪ المحدﺩﺓ –
امتلكت ﺗناﻇر مكاني ،ﺯماني ،وﺩاﺋرﻱ انتﻘالي
باﻹﺿافة ﺇلﻰ ﺟميﻊ التناﻇراﺕ اﻷﺧرﻯ
التي ﺗنتﺞ مﻦ نﻈاﻡ ﻻ يعتمد ﻋلﻰ أﻱ مﻦ
اﻹحداﺛياﺕ المتناﺳبة والمناﻇرﺓ .لﺬا – فﺈنﻪ
ﻻﺷيﺀ أﻛثر ﺗناﻇراﹰ مﻦ الﻼﺷيﺀ .وﻻﺷيﺀ يمتلﻚ
ﻗوانيﻦ حفاﻅ أﻛثر مﻦ الﻼﺷيﺀ .وبالتعبير
ﻋﻦ هﺬﻩ المعلوماﺕ بسياق ﻋلمي ،فﺈﻥ
الفوﺿﻰ الﺸاملة والتناﻇر التاﻡ ﻻ يﻘابﻼﻥ
أﻱ معلوماﺕ ) ،(zero informationبينما
ﺇﻥ ﻛاﻥ هناﻙ أﻱ ﺗﺼرﻑ أو فعﻞ بواﺳطة
ﻛاﺋﻦ ﺧارﺟي – فسينتﺞ لدينا )non-
 ،(zero informationباﻹﺿافة ﺇلﻰ بعﺾ
التناﻇراﺕ المكسورﺓ .ولكﻦ ﻻ نمتلﻚ أﻱ ﺩليﻞ
ﻋلﻰ هﺬا اﻹﺩﻋاﺀ – ولﻬﺬا فلسنا في حاﺟة ﺇلﻰ
ﺇﺿافة فرﺿية ﻏير اﻗتﺼاﺩية لوﺟوﺩ ﺧالﻖ.
ﺗُمثﻞ ﻗوانيﻦ الﻘوﺓ ﻛما ﺗُوﺟد في النموﺫﺝ
الﻘياﺳي ﻛـ ﺗماﺛﻼﺕ منكسرﺓ بﺸكﻞ ﺗلﻘاﺋي،
مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

بمعنﻰ ﻛﹸسرﺕ بﺸكﻞ ﻋﺸواﺋي بدوﻥ أﻱ ﺳبﺐ
أو ﺗﺼميم .فعندما يسﻘﻂ الﻘلم الرﺻاﺹ،
فﺈﻥ اﻻﺗﺠاﻩ الﺬﻱ يُﺸير ﺇليﻪ يكسر التناﻇر
اﻷﺻلي – وﺫلﻚ باﺧتيار محور معيﻦ .وفي
مثاﻝ أﻛثر مﻼﺀمة ووﺿوحاﹰ ،ﺗﺄمﻞ وفكر فيما
يحدﺙ لمﻐناﻃيﺲ حديدﻱ ﻋندما يبرﺩ ﺗحت
ﺩرﺟة حرارﺓ معينة – حرﺟة ،يُطلﻖ ﻋليﻬا
ﺩرﺟة حرارﺓ ﻛورﻱ .يﺨﻀﻊ الحديد لتﻐير
في حالتﻪ ،ويﻈﻬر مﺠاﻝ مﻐناﻃيسي فﺠﺄﺓ
مُﺸيراﹰ ﻻﺗﺠاﻩ ﻋﺸواﺋي معيﻦ مﻦ ﺧﻼﻝ ﻛسر
التناﻇر اﻷﺻلي الﺬﻱ لم يُﺸر ﺇلﻰ أﻱ اﺗﺠاﻩ
ﺳابﻘاﹰ ،وهﺬا اﻻﺗﺠاﻩ العﺸواﺋي ﻏير ﻗابﻞ
للتنبﺆ بﺄﻱ نﻈرية معروفة.
ﺇﻥ ﻗوانيﻦ الطبيعة مماﺛلة للمﺠاﻝ
المﻐناﻃيسي للمﻐناﻃيﺲ الحديدﻱ.
»فاﻻﺗﺠاﻩ« الﺬﻱ يُﺸير ﺇليﻪ ﻛليﻬما بعد ﻛسر
التماﺛﻞ ،لم يحدﺩ بﺸكﻞ مسبﻖ .وﻛﺬلﻚ فﺈﻥ
الﻘوﻯ لم ﺗحدﺩ ﻃبيعتﻬا ﺳلفاﹰ .ﻛﻞ ما في
اﻷمر ،أنﻬم ﺗﺠمدوا ﻋلﻰ هﺬﻩ الﺸاﻛلة .وﻛما
أﻥ ﻻ يُوﺟد ﻛاﺋﻦ ﺧارﺟي يُتﻀمﻦ بواﺳطة
التناﻇر الﺸامﻞ – فﺈنﻪ أيﻀ ﹰا ﻻ يُوﺟد ﻛاﺋﻦ
ﺧارﺟي يُتﻀمﻦ بواﺳطة التناﻇر المنكسر.
ربما يُﺠاﺩﻝ المﺆمنيﻦ اﻵﻥ ،أنني افترﺽ
ﻏياﺏ المسبﺐ اﻹلﻬي ،محاوﻻﹰ ﻋدﻡ ﺇﺛباﺗﻪ.
أنا ﻻ أﺩﻋي ﻋدﻡ وﺟوﺩ مثﻞ هﺬا السبﺐ .بدﻻﹰ
مﻦ ﺫلﻚ ،أنا فﻘﻂ أﻗوﻡ بتوﺿيﺢ ،أنﻪ ﻃبﻘ ﹰا
للمعرفة العلمية الحالية – فﺈنﻪ هﺬا السبﺐ
)اﷲ( ﻏير ﺿرورﻱ.
في ﺳيناريو ﻃبيعي ،ﻗمت بتوﺿيﺢ أﻥ
ﺛوابت الطبيعة محﻞ التساﺅﻝ ليست الوحيدﺓ
التي بﺈمكانﻬا الحدوﺙ .فﺈﻥ نطاق واﺳﻊ مﻦ
الﻘيم بﺈمكانﻪ الحدوﺙ – ﺷﺄنﻬا ﺷﺄﻥ ﺟميﻊ
الﻘوانيﻦ الممكنة التي مﻦ الممكﻦ أﻥ ﺗنتﺞ
مﻦ ﻛسر التناﻇر .ﻛما أﻥ الثوابت والﻘوﻯ التي
ﹰ
ﺻدفة – ﻛسﻘوﻁ
لدينا ﻗد ﺗم اﺧتيارها
الﻘلم الرﺻاﺹ – ﻋندما أﺻبﺢ الكوﻥ المتمدﺩ
بارﺩاﹰ ،متيح ﹰا أيﻀ ﹰا للﻬياﻛﻞ والبنﻰ ﻋلﻰ
المستوﻯ اﻷﺳاﺳي بالتﺠمد والثبوﺕ .فكما

يوليو ٢٠١٨ -

لم ﺗُوﺟد ﻗوانيﻦ الﻘوﻯ ﻗبﻞ ﻛسر التناﻇر،
فﺈﻥ الثوابت هﻰ أيﻀ ﹰا لم ﺗكﻦ موﺟوﺩﺓ .وﻗد
أﺗت الثوابت مﻊ الﻘوﻯ .ﺗﻈﻬر الﺠسيماﺕ في
المﺨطﻂ النﻈرﻱ الحالي مﻊ الﻘوﻯ ،ﻛحامﻼﺕ
لكمياﺕ مثﻞ الكتلة ،الﺸحنة ،وبالطبﻊ الﻘوﻯ
نفسﻬا .فﻘد أﺗاحوا مع ﹰا الوﺳيلة للتناﻇراﺕ
المكسورﺓ لتﺠسيد وﺇﻇﻬار بينتﻬا.

ماﺫا بﺸﺄﻥ الحياﺓ؟

يوم ﹰا ما ،ربما ﺳوﻑ نمتلﻚ الفرﺻة لدراﺳة
أﺷكاﻝ متنوﻋة مﻦ الحياﺓ ﺗطورﺕ ﻋلﻰ
الكواﻛﺐ اﻷﺧرﻯ .باﻷﺧﺬ في اﻻﻋتبار اﻻﺗساﻉ
العﻈيم للكوﻥ ،الرﺻد الﺸاﺋعة للسوبر
نوفا في المﺠراﺕ اﻷﺧرﻯ ،فﺈنﻪ ليﺲ لدينا
أﻱ ﺳبﺐ لﻼﻋتﻘاﺩ بﺄﻥ الحياﺓ ﻻ ﺗُوﺟد ﺳوﻯ
ﻋلﻰ اﻷرﺽ .برﻏم أنﻪ مﻦ الﺼعﺐ ﺗﺼور
ﺗطور الدنا ) ،(DNAوالتفاﺻيﻞ اﻷﺧرﻯ التي
أﺩﺕ للحياﺓ ﻋلﻰ اﻷرﺽ – أﻥ ﺗتكرر في أماﻛﻦ
أﺧرﻯ ،مﻊ العلم أﻥ الكربوﻥ والعناﺻر اﻷﺧرﻱ
التي ﺗﻘوﻡ ﻋليﻬا حياﺗنا ،منتﺸرﺓ وموﺯَﻋة
بﺸكﻞ ﺟيد ﻛما ﺛبت مﻦ ﺗرﻛيﺐ اﻷﺷعة
الكونية ،والتحليﻞ الطيفي للﻐاﺯاﺕ بيﻦ
النﺠمية.
باﻹﺿافة لﺬلﻚ ،ﻻ يُمكننا افتراﺽ أﻥ الحياﺓ
ﻛانت ﺳتكوﻥ مستحيلة في ﻛوننا ،وﺫلﻚ ﺇﺫا
ﺗم ﻛسر التماﺛﻼﺕ بﺸكﻞ مﺨتلﻒ .بالتﺄﻛيد،
ﻻ يُمكننا الحديﺚ ﻋﻦ مثﻞ هﺬﻩ اﻷﺷياﺀ
باﻷﺳلوﺏ العلمي العاﺩﻱ – الﺬﻱ فيﻪ ﺗمثﻞ
المﻼحﻈاﺕ المباﺷرﺓ أﺳاﺱ النﻈرياﺕ .ولكﻦ
في نفﺲ الوﻗت ،ليﺲ مﺨالف ﹰا للعلم ،أو
ﻏير ﺷرﻋي أﻥ نفحﺺ النتاﺋﺞ المنطﻘية
لنﻈرياﺕ متاحة ومﺆﻛدﺓ ﺟيداﹰ بواﺳطة
بياناﺕ مﻦ ﻛوننا.
ﺇﻥ اﺳتﻘراﺀ النﻈرياﺕ لما وراﺀ نطاﻗﻬا
الطبيعي ﻗد يتبيﻦ ﺧطﺆﻩ الﺸديد ،أو في
أفﻀﻞ اﻷحواﻝ ﺻوابﻪ المﺬهﻞ .لﻘد أﺛبتت
الفيﺰياﺀ اﻷﺳاﺳية التي ﺗعلمناها مﻦ
المﺨتبراﺕ اﻷرﺿية ،ﻛونﻬا ﺻالحة لمسافاﺕ
ﻛبيرﺓ مﻦ اﻷرﺽ ،وﻷﺯمنة ﻗبﻞ ﺗﺸكﻞ اﻷرﺽ
٣٧

الفلسفة
ﻛوﻥ – حيﺚ ﺗم ﺇنتاﺝ وﺗوليد ﻗيم الثوابت
اﻷربعة بﺸكﻞ ﻋﺸواﺋي .وﻗد ﺗراوﺡ مدﻯ
هﺬﻩ الﻘيم مﻦ ﺯياﺩﺓ ﺧمﺲ ﻗيم أﺳية،
أو نﻘﺼاﻥ ﺧمﺲ ﻗيم أﺳية ﻋﻦ الﻘيم
الموﺟوﺩﺓ بكوننـا ،لﺬا فﺈﻥ النطاق والمدﻯ
الكلي للتﻐير هو  ١٠ﻗيم أﺳية .وﺧﻼﻝ هﺬا
التﻐير في المتﺠﻬاﺕ ،فﺈﻥ  N١ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ
ﺗساوﻱ  ،١٠٣٣بينما ﺗساوﻱ  N٢ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ
 – ١٠٢٠حيﺚ ﻻ يﺰاﻝ ﻛﻼهما أﻋدﺩ ﺿﺨمة ﺟداﹰ.
وبرﻏم ،أﻥ العديد مﻦ اﻷﺯواﺝ ﻻ ﺗمتلﻚ N١
=  ،N٢فﺈﻥ مﺼاﺩفة ﻗريبـة بيﻦ هاﺗيـﻦ
الكميتيـﻦ ليست ناﺩرﺓ للﻐاية.

يوليو ٢٠١٨ -

ﻋدﺩ ﻻنﻬاﺋي مﻦ اﻷﻛواﻥ

والنﻈاﻡ الﺸمﺲ بمدﺓ ﻃويلة .لﺬا ،فﺈﻥ
هﺆﻻﺀ الﺬيﻦ يُحاﺟوﻥ بﺄﻥ العلم ليﺲ لديﻪ
في ﺇﻃار المعرفة الراﺳﺨة لعلمي الفيﺰياﺀ
ما يﻘولﻪ بﺸﺄﻥ بداياﺕ الكوﻥ ،أو الحياﺓ
والكونياﺕ ،فﺈﻥ ﻛوننا ﻗد يكوﻥ واحد مﻦ
المبكرﺓ ﻋلﻰ اﻷرﺽ ﻷنﻪ لم يكﻦْ هناﻙ أﻱ
ﹲ
ﻛوﻥ فاﺋﻖ ﻻنﻬاﺋي
اﻷﻛواﻥ العديدﺓ في
بﺸر ليﺸﻬد ﻋلﻰ هﺬﻩ اﻷحداﺙ – يستﺨفوﻥ
ﹲ
)ﻛوﻥ متعدﺩ( .يمتلﻚ ﻛﻞ ﻛوﻥ ﺩاﺧﻞ الكوﻥ
بﻘوﺓ النﻈرية العلمية.
المتعدﺩ مﺠموﻋاﺕ مﺨتلفة مﻦ الثوابت
لﻘد ﻗمت بمحاولة متواﺿعة للتوﺻﻞ لﺸعور
والﻘوانيﻦ الفيﺰياﺋية .ﻗد يُوﺟد ببعﻀﻬا
 ﺇحساﺱ بﺸﺄﻥ الكيفية التي ﺳيبدو ﻋليﻬاﺷكﻞ مﺨتلﻒٍ ﻋنا ،وبعﻀﻬا ﻗد
حياﺓ ﺫاﺕ
ﹴ
الكوﻥ ﺇﺫا ما امتلﻚ ﺛوابت ﹰا مﺨتلفة .فﺈﻥ
ﻻ يمتلﻚ حياﺓ ﻋلﻰ اﻹﻃﻼق أو ﺷيﺀ ما أﻛثر
ﻛانت الﺨواﺹ الفيﺰياﺋية للماﺩﺓ – بداية مﻦ
ﺗعﻘيداﹰ و اﺧتﻼف ﹰا ﻋما يُمكﻦ ﺗﺨيلﻪ .ومﻦ
أبعاﺩ الﺬراﺕ ووﺻوﻻﹰ لطوﻝ اليوﻡ والسنة،
الواﺿﺢ ،أننـا نتواﺟد في أحد هﺬﻩ اﻷﻛواﻥ
يُمكﻦ ﺗﻘديرها مﻦ ﺧﻼﻝ ﻗيم أربعة ﺛوابت
التي ﺗمتلﻚ حياﺓ.
أﺳاﺳية .اﺛناﻥ منﻬم هما ﺷدﺓ – الﻘوﻯ ولﻘد ﻗمت بفحﺺ فترﺓ حياﺓ النﺠوﻡ ولﻘد احتﺞ العديد مﻦ المعلﻘيﹻﻦ بﺄﻥ
الكﻬرومﻐناﻃيسية والتفاﻋﻼﺕ النووية لنفـﺲ  ١٠٠ﻛوﻥ .فبينما امتلﻚ الﻘليﻞ منﻬم اﻷﻛواﻥ المتعدﺩﺓ – ﺗنتﻬﻚ نﺼﻞ أوﻛاﻡ.
الﻘوية .بينما اﻻﺛناﻥ اﻵﺧراﻥ هما ﻛتلتا فترﺓ حياﺓ منﺨفﻀة ،ﺇﻻ أﻥ معﻈمﻬم امتلﻚ ﺇﻥ هﺬا ﺧاﻃﺊ ،ﻷﻥ الكياناﺕ التي يمنعنـا
اﻹلكتروﻥ والبروﺗوﻥ.
ﻋاﻝ ﻛفايةٍ ليسمﺢ بتطور النﺠوﻡ ﻗانوﻥ أوﻛاﻡ للباراﺳيموني )التعدﺩ بﻐير
ﻋمراﹰ ﹴ
بالطبﻊ ،فﺈننا ﻻ نﺰاﻝ نحتاﺝ العديد مﻦ واﻻﺻطناﻉ النووﻱ للعناﺻر الثﻘيلة .امتلﻚ الﻀرورﺓ( منﻬا هﻰ الفرﺿياﺕ النﻈرية،
الثوابت لملﺊ ﺗفاﺻيﻞ ﻛوننا .وﻛما رأينا ما يتﺠاوﺯ نﺼﻒ اﻷﻛواﻥ نﺠوم ﹰا ﺫاﺕ فترﺓ ﻻ اﻷﻛواﻥ .ﻋلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ ،فبرﻏم أﻥ
ﺳابﻘ ﹰا – فﺈﻥ ﻛوننا ﻛاﻥ مﻦ الممكﻦ أﻥ حياﺓ ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ مليار ﺳنة .ﺇﻥ العمر الطويﻞ النﻈرية الﺬرية للماﺩﺓ ﻗد ﺿاﻋفت مﻦ ﻋدﺩ
يمتلﻚ ﻗوانيﻦ فيﺰياﺋية مﺨتلفة .ﻻ نمتلﻚ للنﺠوﻡ ليﺲ المطلﺐ الوحيد للحياﺓ ،ولكنﻪ اﻷﺟساﻡ التي يﺠﺐ وﺿعﻬا في اﻻﻋتبار ﻋند
ﺳوﻯ أفكاراﹰ ﻗليلة بﺸﺄﻥ الطريﻘة التي مﻦ بالتﺄﻛيد ليﺲ ﺧاﺻية ناﺩرﺓ أو اﺳتثناﺋية حﻞ مسﺄلة – معﻀلة ﺩيناميكيـة حرارية
الممكﻦ أﻥ ﺗكوﻥ ﻋليﻬا الﻘوانيﻦ ،فكﻞ ما الحدوﺙ فﻰ اﻷﻛواﻥ.
بـ  ١٠٢٤لكﻞ ﺟراﻡ ،فﺈﻥ ﺫلﻚ لم ينتﻬﻚ نﺼﻞ
نعرفﻪ هو الﻘوانيﻦ التي لدينا .وبتﻐيير لنتﺬﻛر التفسير الثالﺚ لتبلر وبارو للمبدأ أوﻛاﻡ .ﻋوﺿ ﹰا ﻋﻦ ﺫلﻚ ،فﻘد أمدنـا بﺸرﺡ
الثوابت التي ﺗدﺧﻞ في معاﺩﻻﺗنا المﺄلوفة ،اﻹنساني الﻘوﻱ – الﺬﻱ يعتبر أﻥ وﺟوﺩ وﺗوﺿيﺢ أبسﻂ ،أﻛثر ﻗوﺓ ،بﻞ واﻗتﺼاﺩﻱ
ﺳوﻑ ينتﺞ العديد مﻦ اﻷﻛواﻥ التي ﻻ ﺗﺸبﻪ مﺠموﻋة مﺨتلفة مﻦ اﻷﻛواﻥ اﻷﺧرﻯ ﺿرورية بﺼورﺓ أﻛبر للﻘواﻋد المطاﻋة في اﻷنﻈمة
ﻛوننا .ﺗتحدﺩ الﺨواﺹ اﻹﺟمالية لكوننا ﻷﻱ ﺗفسير ﻃبيعي لوﺟوﺩ ﻛوننا .وﻗد أﺧﺬﺕ الديناميكيـة الحرارية.
بواﺳطة اﻷربعة ﺛوابت اﻷﺳاﺳية ،ويُمكننا ﺧرافة ﺟديدﺓ في التكرار مﺆﺧراﹰ ،والتي وﻛما احتﺞ ماﻛﺲ ﺗيﺠمارﻙ بﺄﻥ نﻈرية
ﺗﻐييرهم لنرﻯ الﺸكﻞ اﻹﺟمالي لﻸﻛواﻥ التي ﺗتﻀمﻦ أنﻪ ﻻ يُمكﻦ ﺗفسير المﺼاﺩفاﺕ يتواﺟد بﻬا ﺟميﻊ اﻷﻛواﻥ الممكنة ،أﻛثر
ﺗمتلﻚ ﻗيم مﺨتلفة لﻬﺬﻩ الثوابت اﻷربعة.
اﻹنسانية  -وﺫلﻚ في ﻋدﻡ وﺟوﺩ ﺧالﻖ باراﺳيمونية مﻦ نﻈيرﺗﻬا التي ﺗفترﺽ أﻥ
ﻗمت بﺈنﺸاﺀ برنامﺞ يُدﻋﻰ ) ،MonkeyGodاﷲ(  -ﺇﻻ في حالة وﺟوﺩ أﻛواﻥ متعدﺩﺓ .ﻛون ﹰا واحداﹰ فﻘﻂ موﺟوﺩ .وﻛما ﻛانت الحالة
والﺬﻱ يُمكﻦ ﺗنفيﺬﻩ ﻋلﻰ ﺷبكة اﻻنترنت .مما ﻻﺷﻚ فيﻪ أﻥ اﻷﻛواﻥ المتعدﺩﺓ ﺗستطيﻊ مﻊ ﻛسر ﻗوانيﻦ الحفاﻅ الﺸاملة ،فﺈﻥ
حيﺚ يُمكنﻚ مﻦ ﺇنتاﺝ أﻛواﻥ ﺫاﺕ ﻗيم فعﻞ ﺫلﻚ ،ولكﻦ حتﻰ لو ﻛاﻥ هناﻙ ﹲ
ﻛوﻥ ﻛوﻥ مفرﺩ يحتاﺝ ﺗفسيراﹰ أﻛثر ،وفرﺿياﺕٍ
مﺨتلفة للثوابت اﻷربعة .وبينما ﺗﻈﻞ هﺬﻩ واحدٌ فﻘﻂ فﺈﻥ احتمالية بعﺾ أﺷكاﻝ ﺇﺿافية.
اﻷﻛواﻥ ﻏير حﻘيﻘية )لعبة( – فﺈنﻬا ﺗوﺿﺢ الحياﺓ في هﺬا الكوﻥ المفرﺩ ليست بالﻀرورﺓ ولنﺄﺧﺬ مثاﻝ يُوﺿﺢ وﺟﻬة نﻈرﻩ .ﺗﺄمﻞ
لنا أنﻪ يُمكﻦ أﻥ يوﺟد العديد مﻦ اﻷﻛواﻥ ﺻﻐيرﺓ.
المﺨتلفة الممكنة ﺩاﺧﻞ ﻗوانيﻦ الفيﺰياﺀ ﺇﺫا ﺗواﺟدﺕ أﻛواﻥ أﺧرﻯ بﺠانﺐ ﻛوننا ،فﺈﻥ
ﺗفسير المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية ﻻ يحتاﺝ ﺇلﻰ
الحالية.
وﻋلﻰ ﺳبيﻞ المثاﻝ ،فﻘد ﻗمت بتحليﻞ  ١٠٠ﺗفكير.
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الفلسفة
الرموﺯ ﻋﻦ الحالة الﺨاﺻة )ﺏ( .وﺇﺫا ﻃبﻘنـا
المثاﻝ السابﻖ ﻋلﻰ اﻷﻛواﻥ المتعدﺩ ،فﺈﻥ
المثاﻝ )أ( ﺳيكوﻥ الكوﻥ المتعدﺩ حيﺚ
يُمثﻞ ﺟميﻊ اﻷﻛواﻥ الممكنة .بينما الكوﻥ
المفرﺩ مﺸابﻪ للمثاﻝ )ﺏ(.
في الواﻗﻊ ،ﺇﻥ وﺟوﺩ اﻷﻛواﻥ المتعدﺩﺓ
متوافﻖ بﺨﺼوﺹ ﺟميﻊ ما نعرفﻪ ﻋﻦ
ﻋلمي الفيﺰياﺀ والكونياﺕ .فﻼ نحتاﺝ
لفرﺿياﺕ ﺇﺿافية ﻹﺩﺧالﻬم .بﻞ ﻋلﻰ العكﺲ
مﻦ ﺫلﻚ ،ﺗحتاﺝ اﻷﻛواﻥ المتعدﺩﺓ فرﺿية
ﺇﺿافـة ﻻﺳتبعاﺩها  -ﻛﻘانوﻥ ﻃبيعي
فاﺋﻖ يُﺨبرنا بعدﻡ وﺟوﺩ ﺇﻻ ﹲ
ﻛوﻥ واحد.
وهﺬﻩ الفرﺿيـة اﻹﺿافيـة ﺳتكوﻥ بالطبﻊ
ﻏير اﻗتﺼاﺩية .وللتعبير ﻋﻦ هﺬا المعنﻰ
بسطر ﺁﺧر مﻦ ﻛتاﺏ The Once and
 Future Kingللمﺆلﻒ » :T. H. Whiteأﻱ
ﺷيﺀ ﻏير ممنوﻉ – فﻬو ﺇلﺰامي«.
يتم اﻗتراﺡ أﻛواﻥ ﻋﺸواﺋية ﻻنﻬاﺋيـة
بواﺳطة النموﺫﺝ التﻀﺨمي الحديﺚ
لبدايـاﺕ ﻛونـنا .وﻛما رأينا ،فﺈﻥ التموﺟاﺕ
الكمية باﺳتطاﻋتﻬا ﺇنتاﺝ منطﻘة ﺻﻐيرﺓ
فارﻏة مﻦ المكاﻥ – الفﻀاﺀ )(space
المنحني ،والﺬﻱ ﺳيتمدﺩ بﺼورﺓ أﺳية،
مﻀاﻋِﻒ ﻃاﻗتـﻪ بﺸكﻞ ﻛاﻑٍ في العملية،
ﻹنتاﺝ ﻃاﻗة معاﺩلة لكﻞ الكتلة في ﻛوﻥ
ما ،وﺫلﻚ في ﺟﺰﺀ ﺻﻐير مﻦ الثانية .اﻗترﺡ
أندريﻪ ليند أﻥ رﻏوﺓ ﺧلفيـة للﺰمكاﻥ ﺧالية
مﻦ الماﺩﺓ واﻹﺷعاﻉ ،ﺳوﻑ ﺗﺨﻀﻊ لتموﺟاﺕ
ﻛمية محلية – موﺿعية في اﻻنحناﺀ ،مكونة
العديد مﻦ الفﻘاﻋاﺕ ﺫاﺕ الفراﻍ الﺰاﺋﻒ
والتي ﺳيتﻀﺨم ﹲ
ﻛﻞ منﻬا ﻋلﻰ حدﻩ ﺇلﻰ أﻛواﻥ
مﺼﻐرﺓ ،ﺫاﺕ مميﺰاﺕ وﺧﺼاﺋﺺ ﻋﺸواﺋية.
وﻃبﻘ ﹰا لﻬﺬﻩ النﻈرﺓ ،فﺈﻥ ﻛوننـا ما هو ﺇﻻ
واحد مﻦ ﺗلﻚ الفﻘاﻋاﺕ المتمدﺩﺓ – وﻛﺄنﻪ
نتاﺝ الﻀرﺏ العنيﻒ العﺸواﺋي لﻘرﺩ ﻋلﻰ
مفاﺗيﺢ معالﺞ أحاﺩﻱ الكلماﺕ.

مﺠلة ﻋلمية ﻋربية ﺷﻬرية ﺻاﺩرﺓ ﻋﻦ موﻗﻊ العلوﻡ الحﻘيﻘية

انحدار الكوﻥ

ﻗاﻡ ﻛ ﹰ
ﻼ مﻦ ﺳميﺚ وﺳموليﻦ باﻗتراﺡ ﺁلية
لتطور اﻷﻛواﻥ بواﺳطة انتﺨاﺏ ﻃبيعي.
فﻘد ﻗاما باﻗتراﺡ ﺳيناريو ﹲ
ﻛوﻥ متعدﺩ حيﺚ
يُمثﻞ ﻛﻞ ﻛوﻥ بﻘايا ﺛﻘﺐ أﺳوﺩ منفﺠر،
والﺬﻱ ﻗد ﺗكوﻥ ﺳابﻘ ﹰا في ﻛوﻥ ﺁﺧر.
يُولد ﻛﻞ ﻛوﻥٍ مفرﺩ مﻊ مﺠموﻋة معينة مﻦ
المتﺠﻬاﺕ الفيﺰياﺋية – »ﺟيناﺗـﻪ« .وبتمدﺩ
هﺬا الكوﻥ ،ﺗتكوﻥ بداﺧلﻪ ﺛﻘوﺏ ﺳوﺩاﺀ
ﺟديدﺓ .وﻋندما ﺗنﻬار هﺬﻩ الثﻘوﺏ السوﺩاﺀ
في النﻬاية ،يحدﺙ ﺧلﻂ ﻃفيﻒ لﺠيناﺕ
الكوﻥ الوالد وﺫلﻚ بواﺳطة التموﺟاﺕ
المتوﻗعة في حالة اﻷنتروبيـا العالية ﺩاﺧﻞ
الثﻘﺐ اﻷﺳوﺩ .لﺬا ،فﺈنﻪ ﻋندما ينفﺠر الثﻘﺐ
اﻷﺳوﺩ السليﻞ ،يُنتﺞ ﻛون ﹰا ﺟديداﹰ بمتﺠﻬاﺕ
فيﺰياﺋيـة مﺨتلفة ،مﺸابﻬة ولكﻦ ليﺲ
بالﻀبﻂ للكوﻥ الوالد) .ﻋلﻰ حد معرفتي،
فﺈنﻪ لم يُطور أحد حتﻰ اﻵﻥ نموﺫﺝ ﺟنسي
– لتكاﺛر الكوﻥ(.
ﺗمدنا ﺁلية الثﻘوﺏ السوﺩاﺀ بك ﹰ
ﻼ مﻦ الطفراﺕ
والنسﻞ .والباﻗي مﺸروﻁ باﺳتمرار بﻘاﺀ
الناﺟي أﻱ ﹸ
الﺬرية .ﺇﻥ اﻷﻛواﻥ التي ﺗمتلﻚ
متﺠﻬاﺕ ﻗريبـة مﻦ الﻘيم الطبيعية ،ﺗُنتﺞ
ﻋدﺩ أﻗﻞ مﻦ الثﻘوﺏ السوﺩاﺀ ،ولﺬلﻚ فﺈنﻬا
ﺗمتلﻚ نسﻞ أﻗﻞ لتمرر ﺇليﻬا ﺟيناﺗﻬا .لﻦ
يتﻀﺨم العديد مﻦ هﺬﻩ الثﻘوﺏ السوﺩاﺀ
ﺇلﻰ أﻛواﻥ ماﺩية ،بدﻻﹰ مﻦ ﺫلﻚ فﺈنﻬا ﺳوﻑ
ﺗنﻬار ﻋاﺋدﺓ ﻋلﻰ نفسﻬا .بينما ﺳيستمر
ﺁﺧروﻥ في التﻀﺨم ،منتﺠيـﻦ ﻻﺷيﺀ .ومﻊ
ﺫلﻚ ،فﺈنﻪ ﻋﻦ ﻃريﻖ الﺼدفة ﺳيمتلﻚ ﺟﺰﺀ
ﺻﻐير مﻦ اﻷﻛواﻥ متﺠﻬاﺕ مُثلﻰ – ﺗمكنﻬا
مﻦ ﺇنتاﺝ أﻛبر للثﻘوﺏ السوﺩاﺀ .ﺳتسوﺩ هﺬﻩ
اﻷﻛواﻥ بﺸكﻞ أﺳرﻉ مﻦ ﻏيرها ،حيﺚ ﺗُمرر
ﺟيناﺗﻬا مﻦ ﺟيﻞ ﺇلﻰ ﺟيﻞ.
ﺇﻥ ﺗطور الكوﻥ بواﺳطة انتﺨاﺏ ﻃبيعي
يﺰوﺩنا بﺂلية لتفسير المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية،
والتي ﻗد ﺗبدو بعيدﺓ – ﺇﻻ ﹼ
أﻥ ﺳموليﻦ
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يﻘترﺡ العديد مﻦ اﻻﺧتباراﺕ .يتنبﺄ ﺳموليﻦ
في واحدٍ منﻬا بﺄﻥ التموﺟاﺕ في ﺇﺷعاﻉ
الﺨلفية الكونية الميكرووﻱ يﺠﺐ أﻥ يكوﻥ
ﻗريب ﹰا مﻦ الﻘيمة المتوﻗعة ،وﺫلﻚ ﺇﺫا ﻛاﻥ
ﺗموﺝ الطاﻗة المسﺌوﻝ ﻋﻦ التﻀﺨم في
بداية الكوﻥ أﺩنﻰ ﻗلي ﹰ
ﻼ مﻦ الﻘيمة الحرﺟة
الﻼﺯمة لحدوﺙ التﻀﺨم.
ليﺲ مﺼاﺩفة أﻥ فكرﺓ ﺗطور اﻷﻛواﻥ مماﺛلة
لنﻈرية ﺩارويﻦ في التطور الحيوﻱ .ففي
ﻛلتا الحالتيﻦ ،نُواﺟﻪ بتفسير أنﻪ ﻛيﻒ مﻦ
الممكﻦ لتراﻛيﺐ وبنﻰ ﻏير محتملة ،معﻘدﺓ،
وﻏير مستﻘرﺓ أﻥ ﺗنﺸﺄ وﺗتﺸكﻞ بدوﻥ
اﺳتدﻋاﺀ واﺳتحﻀار أﻱ ﻗوﻯ ﺧارﻗة )فوق
ﻃبيعية( .ﻗد يُﻘدﻡ اﻻنتﺨاﺏ الطبيعي
ﺗفسيراﹰ ﻃبيعياﹰ.

مﺠموﻋاﺕ ﺗيﺠمارﻙ )فرﺿية
اﻷﻛواﻥ الرياﺿية(

ﻗاﻡ ماﻛﺲ ﺗيﺠمارﻙ مﺆﺧراﹰ باﻗتراﺡ ما
يُسميﻪ »نﻈرية المﺠموﻋاﺕ النﻬاﺋية«،
حيﺚ أﻥ ﺟميﻊ اﻷﻛواﻥ التي ﺗُوﺟد رياﺿياﹰ،
فﺈنﻬا أيﻀ ﹰا ﺗُوﺟد ماﺩياﹰ .ما يعنيﻪ ﺗيﺠمارﻙ
»ﺧاﻝ
بواﺳطة »الوﺟوﺩ الرياﺿي« ،أﻱ وﺟوﺩ
ﹴ
مﻦ التناﻗﺾ – التعارﺽ« .لﺬا ،فﺈﻥ اﻷﻛواﻥ
ﻻ يمكﻦ أﻥ ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ ﺩواﺋر مربعة ،ولكﻦ
أﻱ ﺷيﺀ ﻻ يكسر ﻗواﻋد المنطﻖ ﻗد يتواﺟد
في ﻛوﻥ ما.
يدّﻋﻰ ﺗيﺠمارﻙ أﻥ نﻈريتﻪ مﺸروﻋة ﻋلمياﹰ،
حيﺚ أنﻬا ﻗابلة للتكﺬيﺐ ،ﺗﻘدﻡ ﺗنبﺆاﺕ
ﻗابلة لﻼﺧتبار ،واﻗتﺼاﺩية بنفﺲ الطريﻘة
التي ﻗمت بﺸرحﻬا ﺳابﻘ ﹰا – بﺄﻥ نﻈرية
ﺗعدﺩ اﻷﻛواﻥ ﺗحتوﻱ ﻋلﻰ فرﺿياﺕ أﻗﻞ مﻦ
نﻈيرﺗﻬا التي ﺗفترﺽ ﻛون ﹰا مفرﺩاﹰ .لكنﻪ يﺠد
أﻥ اﻷﻛواﻥ الرياﺿية العديدﺓ الممكنة لﻦ
ﺗكوﻥ مناﺳبة لتطوير ما يسميﻪ »ﺗراﻛيﺐ
ﺫاﺗية الوﻋي« – ﺗعبير ﺗيﺠمارﻙ ﻋﻦ حياﺓ
ﺫﻛية .ويُﺠاﺩﻝ ﺗيﺠمارﻙ بﺄنﻪ ﻻ يُمكﻦ لكوﻥ
٣٩

الفلسفة
أﻥ يحتوﻱ ﺗراﻛيﺐ ﺫاﺗية اﻹﺩراﻙ ﺇﻻ ﺇﺫا امتلﻚ
ﺛﻼﺛة أبعاﺩ مكانية ،وﺁﺧر ﺯماني – حيﺚ أﻥ
المﺠموﻋاﺕ اﻷﺧرﻯ ﺇما بسيطة ﺟداﹰ ،معﻘدﺓ
للﻐاية ،أو ﻻ يُمكﻦ التنبﺆ بﻬا بﺸدﺓ .وﻋلﻰ
وﺟﻪ التحديد ،فلكي يكوﻥ الكوﻥ ﻗاب ﹰ
ﻼ
للتنبﺆ بواﺳطة ﺗراﻛيبـﻪ ﺫاﺗية الوﻋي ،فﺈنﻪ
مﻦ المحتم وأﻥ يمتلﻚ بعداﹰ ﺯماني ﹰا واحداﹰ.
وفي هﺬﻩ الحالة ،فﺈﻥ بعداﹰ مكاني ﹰا واحداﹰ أو
اﺛنيْـﻦ يعتبراﻥ ﻏاية في البساﻃة ،بينما
يُعتبر أربعة أبعاﺩ مكانية أو أﻛثر ﻏير
مستﻘرﺓ بﺸدﺓ .ويعترﻑ ﺗيﺠمارﻙ أننـا ربما
نفتﻘد للﻘدرﺓ ﻋلﻰ ﺗﺨيﻞ ﻛوﻥ مﺨتلﻒ ﺟﺬري ﹰا
ﻋﻦ ﻛوننا.
ﻗاﻡ ﺗيﺠمارﻙ بفحﺺ أنواﻉ اﻷﻛواﻥ ﺫاﺕ
الﻘيم والمتﺠﻬاﺕ المﺨتلفة والتي بﺈمكانﻬا
الحدوﺙ .ولﻘد اﺳتنتﺞ – ﻛاﻵﺧريﻦ – أﻥ
العديد مﻦ المﺠموﻋاﺕ والﻘيم لﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﺇلﻰ
ﺻالﺢ للعيﺶ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ مدﻯ
ﻛوﻥٍ ﻏير
ﹴ
المتﺠﻬاﺕ الﺬﻱ ﻗد ينﺸﺄ ﻋنﻪ ﺗراﺗيﺐ وهياﻛﻞ
منﻈمة ليﺲ نﻘطة متناهية الﺼﻐر ،ﻻ يمكﻦ
الوﺻوﻝ ﺇليﻬا ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃريﻖ ﺻانﻊ ماهر – ﻛما
يﺆﻛد مناﺻرﻱ الكوﻥ المﺼمم.

اﻻﺳتنتاﺝ والﺨاﺗمة

مﻦ أﺷكاﻝ »المبدأ اﻹنساني« ﻗد ﺗم اﻗتراحﻬا
ﻛﺄﺳاﺱ منطﻘي لﻬﺬﻩ المﺼاﺩفاﺕ.
يُﺠاﺩﻝ المﺆمنوﻥ أﻥ الكوﻥ يبدو وﻛﺄنﻪ ﻗد
ﺻُمم ﻋلﻰ نحو ﺧاﺹ – ليتيﺢ ﺗﺸكﻞ وﺗكوﻥ
الحياﺓ الﺬﻛية .وﻗد ﺫهﺐ العديد منﻬم ﻷبعد
مﻦ هﺬا ،مدﻋيﻦ أﻥ التﺼميم »مثبت«
بالفعﻞ وﺫلﻚ لوﺟوﺩ المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية.
ﺇﻥ هﺬا اﻻﺩﻋاﺀ الديني ما هو ﺇﻻ نسﺨة حديثة
مﻦ الحﺠة الﻘديمة للتﺼميم ﻛدليﻞ ﻋلﻰ
وﺟوﺩ اﷲ .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﺈﻥ النسﺨة الحديثة
معيبة للﻐاية ﻛﺄﺳﻼفﻬا ،ﺻانعة العديد مﻦ
اﻻفتراﺿاﺕ ﻏير المبررﺓ – بﻞ وﻏير متوافﻘة
مﻊ المعرفة الحالية .وأحد فرﺿياﺗﻬا الفاﺩحة
الﻘاﺗلة هو اﻹﺩﻋاﺀ بﺄﻥ ﹲ
ﺷكﻞ واحدٌ فﻘﻂ مﻦ
الحياﺓ ،ممكﻦ في ﻛﻞ اﻷﻛواﻥ باﺧتﻼﻑ الﻘيم
والثوابت الﺨاﺻة بﻬا.
يفترﺽ ﺷكﻞ ﺁﺧر مﻦ المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية،
أﻥ المراﻗﺐ – المﻼحﻆ ﺿرورﻱ ﻹحﻀار الكوﻥ
ﺇلﻰ الوﺟوﺩ .وﻗد أﺻبﺢ هﺬا المفﻬوﻡ ﺷاﺋع ﹰا
في فلسفة حرﻛة العﺼر الﺠديد ،ويتم
ﺗبرير هﺬا الﺸكﻞ بواﺳطة ﺗﺄويﻼﺕ معينة
لميكانيكا الكم .ومﻊ ﺫلﻚ ،فﻬناﻙ ﺗﺄويﻼﺕ
أﺧرﻯ ﺻالحة لميكانيكا الكم ،وأفﻀﻞ ﺩليﻞ
ﻋلﻰ بطﻼﻥ هﺬا الﺸكﻞ هو أننا ﻻ نﺼنﻊ
الكوﻥ الﺨاﺹ بنا – فالكوﻥ ليﺲ ﻋلﻰ الحالة
أو الﺸاﻛلة التي يريد معﻈمنا الكوﻥ أﻥ
يُﺼبﺢ ﻋليﻬا.
ولﻘد فحﺼنا التفسيراﺕ الطبيعية الممكنة
للمﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية .حيﺚ أﻇﻬرﺕ
العديد مﻦ المﺠموﻋاﺕ المتنوﻋة للثوابت
ﻋمر
الفيﺰياﺋية – أنﻬا ﺗﺆﺩﻱ ﺇلﻰ أﻛواﻥ ﺫاﺕ ﹴ
ﻛاﻑٍ لتطور الحياﺓ ،وﺗُﻈﻬر أيﻀ ﹰا مﺼاﺩفاﺗ ﹰا
ﹰ
ﺇنسانية برﻏم أﻥ الحياﺓ اﻹنسانية لم ﺗكﻦ
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مباﺷرﺓ بـ »ﺗناﻇراﺕ – ﺗماﺛﻼﺕ الﻼﺷيﺀ«
ﺧاﻝ مﻦ
والتي لﻦ ﺗوﺟد ﺳوﻯ في ﻛوﻥ ﹴ
التﺼميم .باﻹﺿافة لﻬﺬا ،فﺈﻥ الﻘوﻯ،
الﺠسيماﺕ ،وهياﻛﻞ الكوﻥ اﻷﺧرﻯ المﻼحﻈة
متوافﻘة مﻊ اﻻنكسار التلﻘاﺋي العﺸواﺋي
للتماﺛﻼﺕ ﻋند نﻘاﻁ موﺿعية – محلية
في الﺰمكاﻥ ،وهﺬا أيﻀ ﹰا يﻘلﻞ مﻦ التﺼميم
أوالﺨلﻖ.
برﻏم أننا ﻻ نحتاﺝ نﻈرية اﻷﻛواﻥ المتعدﺩﺓ،
لنفي حﺠة اﻹحكاﻡ الدﻗيﻖ للكوﻥ والتي
ﺗسﻘﻂ وﺗنﻬار ﻋلﻰ نفسﻬا ،فﺈﻥ اﻷﻛواﻥ
المتعدﺩﺓ متوافﻘة ﺗمام ﹰا بﺸﺄﻥ ما نعرفﻪ
بﺨﺼوﺹ أﺳاﺳياﺕ الفيﺰياﺀ وﻋلم الكونياﺕ.
ﺗتـﺄلﻒ نﻈرية الكوﻥ المتعدﺩ مﻦ العديد مﻦ
اﻷﻛواﻥ ﺫاﺕ الﻘوانيﻦ والﺨﺼاﺋﺺ الفيﺰياﺋية
المﺨتلفة .والتي ﺗعتبر أﻛثر باراﺳيمونية،
بﻞ وأﻛثر ﺗوافﻘ ﹰا مﻊ نﺼﻞ أوﻛاﻡ مﻦ ﻛوﻥٍ
مفرﺩ .ﹸ
حيﺚ أننا ﺳوﻑ نﻀطر ﻻفتراﺽ مبدأ
ﺟديد ﻻﺳتبعاﺩ الﺠميﻊ ﻋدا ﻛوننـا .ولو،
بالتﺄﻛيد ،ﻛاﻥ هناﻙ العديد مﻦ اﻷﻛواﻥ –
فﺈننا ببساﻃة في هﺬا الكوﻥ المعيﻦ ﺫﻱ
اﻻحتماﻻﺕ المستﻘة والمتوافﻘة منطﻘي ﹰا
والﺬﻱ امتلﻚ الﺨﺼاﺋﺺ الﻼﺯمة ﻹنتاﺟنا.

ﺇﻥ اﻻلتﻘاﺀ الﺠديد بيﻦ العلم والديﻦ الﺬﻱ
يتم ﺫﻛرﻩ في وﺳاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ ،هو في أﻏلبﻪ
التﻘاﺀ بيﻦ ﻋلماﺀ مﺆمنيﻦ ورﺟاﻝ الديﻦ
– ﻻ بيﻦ المﺆمنيﻦ وﻏير المﺆمنيﻦ .حيﺚ
يعتﻘد العلماﺀ المتدينوﻥ الﺬيﻦ يرﻏبوﻥ
بﺸدﺓ في ﺇيﺠاﺩ ﺩليﻞ ﻋلﻰ ﺗﺼميم هاﺩﻑ
للكوﻥ ،أنﻬم يملكوﻥ اﻵﻥ واحداﹰ .يﻈﻦ الكثير
مﻦ هﺆﻻﺀ العلماﺀ أنﻬم يروﻥ ﺇﺷاراﺕ ﻋلﻰ
الﻐاﺋية في الطريﻘة التي ﺗبدو بﻬا الثوابت
الفيﺰياﺋية ،وﻛﺄنﻬا محكمة الدﻗة والﻀبﻂ
لتوﺟد في هﺬﻩ اﻷﻛواﻥ.
بﺼورﺓ مدهﺸة لتطور الحياﺓ وبﻘاﺋﻬا .برﻏم
أﻋﻈم وأﻗوﻯ ﻗوانيﻦ الفيﺰياﺀ – ﻗوانيﻦ
ﻛونﻬم ﻏير محدﺩيﻦ ،حيﺚ يﺨتاروﻥ فﻘﻂ
الحفاﻅ ،ﻗد أﺛبتت ﻛونﻬا ﺩليﻞ ﺿد التﺼميم
الحياﺓ البﺸرية ،فﺈﻥ هﺬﻩ الﺨﺼاﺋﺺ يُطلﻖ
ﻻ ﻋليﻪ .حيﺚ أﻥ هﺬﻩ الﻘوانيﻦ مرﺗبطة
ﻋليﻬا »المﺼاﺩفاﺕ اﻹنسانية« – والعديد
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