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الكتاب أهدي

الكيماوي. الحداد فؤاد الدكتور العزيز ابني إىل

األعظم. الكون وأقايص الذرَّة أعماق يف مناقشاتنا ذكرى





الوجود فلسفة

الكتاب. هذا عىل كبري العنوان هذا
وفلسفة الحب، وفلسفة الجمال، فلسفة «فلسفة»؛ استعمال يف أرسفوا الُكتَّاب أن لوال
اللقب بهذا غريه من أجدر هو الذي املوضوع لهذا استعمالها عىل جرؤت ما إلخ؛ … األلوان

الرشيف.
ما كل فكان وبعده؛ نيوتن زمان إىل حتى فلسفة، يُعترب العلمية املعرفة يف التعمق كان
علماء أن عىل فلسفة، عرصه علماء يعتربه إلخ … والطبيعة والنور الجاذبية عن نيوتن كتب
ولذلك علًما، يحسبونه املعميل واالختبار العميل االمتحان يجوز ما كل أن رأوا العرصاألخري
يسمونه ما إالَّ للفلسفة يرتكوا ولم العلم، دار إىل القديمة الفلسفية املواضيع من كثريًا نقلوا
كالحق Ethics األدبية الفلسفة ومواضيع — أيًضا مبهمة كلمة وهذه — الطبيعة» وراء «ما
إىل أيًضا هذه نُقلت ذلك ومع إلخ. … واملعلوالت والعلل واملسبب، والسبب والحرية، والعدل
هذا عىل ألقينا االعتبار وبهذا العلم؛ إىل بالنسبة ثانوية الفلسفة صارت وإذن العلم. دار

كثريًا. عليه يضفي بأنه اعرتافنا مع الفلسفة، وشاح الكتاب
تكون االعتبار وبهذا الجاذبية»؛ «سنة هو الكتاب هذا حلقات فيه نظمت الذي السلك
املؤمن شاء وإذا األكوان، املحركة القصوى» «القوة هي الوجود، يف حركة كل علة الجاذبية
تعاىل، — يده يف «املوتور» إالَّ هي وما ُمَحرُِّكها، وهو الجاذبية، ضابط هو هللا؛ يد يف فهي

القوى. كل ينبوع هي التي القوة يمنحها — تعاىل وهو—
أن يحتمل ولذلك آخر، مؤلف من أقتبسها لم بي، خاصة الكتاب هذا نظريات معظم

ينتقد. ملن فأمنن النقد، أو االعرتاض أو الشك يقبل ما فيها يكون
الحداد نقوال





الوجود

متهيد

«مكان». حيِّز يف متحركة مادَّة الوجود
املادة. عيَّنته أوَّيل عرض املكان

بالحركة.1 املكان مقايسة هو ثانوي، عرض والزمان
هذه واملكان. «الزمان»، والحركة، املادة، عنارص: ثالثة من مبني الوجود فكأن

وتنويعه. البناء تنظيم يهيئ واختالفها االختالف، كل الطبع ُمختلفة العنارص
أن عىل يدل — ضويئات أي: فوتونات؛ — ُمتماثلة أولية ذرات إىل الكون كتل انحالل
غري كونًا تبني ال واحدة ذرة الذريرات؛ أو الذرات متعدد واحد شكل «الهيويل» املادة أصل

نفسها.
حدوث ولكن أجزائه، بني تمايز ال بسيًطا واحًدا كونًا تبني متماثلة عديدة ذرات
املختلفة العديدة صوره عىل فالكون الكونية؛ األبنية تنويع إىل يؤدي املكان يف الذرَّات حركة

والحيِّز. والحركة املادة الثالوث: هذا من ُمكون األشكال
وأشكاله، الكون يفصور تشابًها نرى الثالوث؟ هذا وجود مجرد الكون لبناء يكفي هل
لهذا معنويٍّا آخر وجوًدا ذهننا يف الرؤية هذه فتُقيم وجماعاته؛ أجزائه بني ارتباًطا نرى ثم

املكان لنظريتي واف رشٌح النسبية» ناموس حسب الكون «هندسة كتابنا يف «الزمكان» فصل يف 1

والزمان.



الوجود فلسفة

هو — وأشكاله الكون صور بمقتضاه تُصاغ نظام وجود وهو التشابه، وذاك االرتباط
الكون. هندسة

ارتباط تضمن أساليب عىل الكون ببناء املذكور الثالوث عنارص تكافل هو النظام هذا
ببعض. بعضها متصل درجات تطوراته يف والتدرُّج أجزائه

التالية: األمور بالنا يف تلوح وهنا

تنظيم. عملية تستلزم النظام هندسة (١)
جسم. يف تنتظم للنظام، نزوعة أعضاء وجود يستلزم التنظيم (٢)
ذاتيات. — شخصيات ذات تكون أن يستلزم األعضاء وجود (٣)

منظِّم. وجود يستلزم النظام (٤)

فأين ومنظِّم، وتنظيم نظامية أعضاء تقتيضوجود — نظامه أي: — الكون فهندسة
الثالثة؟ هذه نجد

مستقالٍّ منها واحد وجود يُمكن ال التي آنًفا املذكورة الثالوث عنارص هي النظامية األعضاء
بعض، عىل بعضها متوقفة فالعنارصاملذكورة حيِّز؛ يف متحركة ُوجدت املادة اآلخرين: عن

لجميعها. فناءٌ منها واحد أي وفناء
للفوىض ناٍف واحد، أنظمة قانون عىل سائرة الكون أجزاء جميع أن يف ظاهر والتنظيم

مطلًقا. نفيًا
فاعل هو أو نفسها؛ املادة ذرات يف طبيعة هو هل إدراكه، يتعذَّر ما فهو املنظم أما

عنها؟ ُمستقل
ألن عقليتنا؛ منشأ هي أنها أيًضا وتثبت بنفسها، لعقليتنا وجودها تثبت نفسها املادة
ألنه افرتضناه؛ وإنما لنا، وجوده يثبت ما فليس املستقل الفاعل وأما بها. منفعلة عقليتنا

املادة. ذرَّات يف طبيعًة املنظِّم يكون أن يمكن كيف نفهم أن علينا تعذَّر
عنها مستقل غري نفسها املادة ذرَّات يف طبيعة هو اإلرادة الحرَّ املنظِّم إنَّ قلنا: فإذا
حرَّة كونها استوى واحد نظام عىل كلها اتفقت فإْن الذرات؛ بتعدد الحرَّة اإلرادات تعددت
منظم كل استقلَّ وإن قيد، جنب إىل بوجودها إال للحرية معنى ال ألن حرَّة؛ غري وكونها
ُمتماثلة الذرَّات إرادات أن افرتضنا وإن نظام. فوىضوال الوجود شكل كان بمقتىضحريته
إال حرَّة أنها نتيقن ال ألننا حريتها؛ يف الشك قام واحد، نظام عىل اتفقت ولذلك تريد، فيما
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الوجود

أنه كما نفسها، نظمت نفسها املادة ذرات أن فهم علينا يتعذَّر ولذلك تُريده، ما باختالف
نفسها. خلقت أو نفسها، أوجدت أنها نفهم أن علينا يتعذر

بحسب فيه فاعل وأنه ذكرناه، الذي املادي الثالوث عن مستقل املنظم أن افرتضنا وإذا
مشكلة. امُلشكلة وتبقى املادة، منظم إىل املادة من الخلق ُمشكلة نقلنا فكأننا مشيئته،

مسبِّبًا نستكشف أن نستطيع ال حيث هنا تقف Causation السببية مسألة فإذن،
مما أكثر يفهم أن عليه يستحيل ألنه عاجًزا؛ العقل يقف هنا لنظامه، وال املادي للوجود
الفاعل إىل يتخطى أن يستطيع ال فيه، نفسها املادة فعل من بأكثر ينفعل ال وهو به، ينفعل

نظامها. يف ويصوغها فيها يفعل الذي — األوىل الصلة أي: — البدائي
حركاتها، من حركة نوع أو ظاهراتها، من ظاهرة كأنه مادية، تفاعالت نتيجة العقل
الشمس، من الصادر كالنور فهو بتاتًا؛ العقل انتفى الحركة هذه تعطلت أو توقفت فإذا
يستقل أن العقل يستطيع ال لذلك النور؛ انبعاث انقطع الشمس يف حركة كل سكنت فإذا
ويتبني املادة عىل يرشف أن منه يستطيع مقام يف بذاته ويُقيم عنها، وينفصل املادة عن

وفصلها. أصلها
واحد هو التي املادة ظاهرات دائرة ضمن محدودة اإلدراك يف العقل فمقدرة إذن
هذا الجوهر. كنه أعماق يف ويتغلغل الظاهرات دائرة من يخرج أن عليه فيستحيل منها؛
امُلْحَجبة ة املادَّ أرسار وأبسط ناحيته، من البرشي العقل عىل املستحيالت أعظم هو املستحيل

ناحيتها. من
لإلرشاف فوقها تعاليه وعىل املادة، ظاهرات بني ِعظمه عىل العقل أنَّ نرى ذلك فمن
ال املادة، جوهر استكناه عن وعاجز وحقري ا، جدٍّ ضعيف هو الظاهرات؛ عىل — عليها
الخطأ. القابلة واالستنتاج االستدالل قوَّة عىل اعتماًدا ن التكهُّ إال االستكناه هذا يف يستطيع

يجب — فيه خطوة ألول النقطة نُعني أن أي: — للبحث بدءًا نجعل أن نستطيع فلكي إذن
عنارص عنرصمن نفُسه النظام أنَّ وهو السابقني، الغرضني بني يتوسط نفرتضفرًضا أن
إن أي: األولية؛ البناء مواد رأيناها التي الثالثة العنارص رابع هو عنه، مستقل غري الوجود
النظام وجود سبب أن أعني النظام. املكان، الحركة، املادة، أشياء: أربعة من مبني الوجود
الذي إن مستقل. فاعل فعل من أم ذاتيٍّا أكان سواءٌ الثالوث ذلك وجود سبب نفسه هو

ثالوث. ال رابوع فالوجود فقط؛ ثالثة ال أربعة خلق أيًضا، الرابع خلق الثالثة خلق

13
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نظامه غري آخر نظاًما الكون يتنظم أن ممكنًا كان هل عظيم: شأن ذو سؤال لنا يتجىل هنا
هذا؟ غري آخر نظام له يكون أن يستحيل إنه أم نعرفه؟ الذي الحايل

أو املادة خواص من ذاتًا كان سواءٌ — حرٍّا املنظم كان ممكنًا األول األمر كان إن
متى أنه ويحتمل أخرى، أشكال دون األنظمة من الشكل هذا اختار وقد — عنها مستقالٍّ

آخر. نظاًما فينظم يعود النظام هذا عمر انتهى
سبٌب منها حلقة كل التي النظام سلسلة أي: السببية؛ سلسلة من لنا الظاهر ولكن
نظام إال للكون يكون أن يحتمل ال أنه السلسلة هذه من لنا الظاهر بعدها؛ أخرى لحلقة
يف اإلرادة حر مستقل منظم ت ثمَّ كان إذا إالَّ اللهمَّ اآلن، له نعرفه الذي النظام وهو واحد،
الفرتاض املربر من أكثر الفرتاضه مربر ال ما وهو شاء، لو آخر نظاًما له يجعل أن وسعه

بنفسه. هو كما موجود املادي الرابوع هذا أن
السببية سلسلة يف حلقًة يزيد أنه سوى بيشء هذا عىل يمتاز ال الغرض ذاك كان وإذا
أخرى وبعبارة النظام. لهذا ُمهيَّئًا ُوِجَد الوجود أن فرض من نبتدئ أن فاألفضل داع، بال
رابطة النظام النظام. هذا إىل نزوعة أنها حني يف متحركة، ُوِجَدت املادة إن مناًال: أقرب

الثالثة.
سجية أو نفسها املادَّة يف طبيعة إذن فهو هذا، غري نظاًما ر نتصوَّ أن نستطيع ال وألننا

فيها.
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األول الباب

املادي النظام

العام؟ النظام هو ما

أشكال: ثالثة عىل تجري العام التنظيم عملية أوًال:

التجمع. (١)
الدورية. (٢)
التفرع. (٣)

يأتي: ما اآلن إىل منها حصل الوجود، أبنية يف متنوعة أطوار التنظيم هذا حاصل ثانيًا:

فالجزيئات. الذرات تكون (١)
والسيارات. واألجرام السدم تكون (٢)

الحياة. فرعي يف الجزيئات من الخليات تكون (٣)
الفردي. العقل حدوث (٤)

االجتماعي. العقل حدوث (٥)
الخمسة. هذه بعد يحدث ماذا أعلم وهللا (٦)

الشخصية. ثالثًا:



الوجود فلسفة

يف نفصلها ثم التنظيم، عملية يف أوًال نبحث املتداخلة، املواضيع هذه يف يميض بَْحثُنا
الخمس. حاصالته عن كلٍّ

التجمع يحدث حني ففي متكافلة؛ مًعا تجري التنظيم عملية أشكال أنَّ يخفى وال
التفرع. يحدث نفسه الوقت ويف أيًضا، حادثًا وغريها الذرية الوحدات دوران يكون

النظر. يلفت ما أول الحال بطبيعة فألنه التجمع؛ برشح ابتدأنا فإذا
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األول الفصل

التجمع

الذري التجمع األوىل: الدرجة (1)

أي: املادة؛ فوتونات باألحرى «أو اإليثر ذرات تجمع هي الكون نشوءِ يف خطوة أول إن
ن تتكوَّ وكهريبات كهارب يف تجمعها من اإليثر»؛ ذرات غري الفوتونات كانت إن ضويئاتها،

الذرة.1
ربوات إن أي املادة؛ يف وحدة أبسط — علمنا حد عىل — «الضويء» الفوتون
بعضها تجمع فكيف متماثلة. «Space «املكان الوجود حيِّز تشغل التي الفوتونات
الكهريبات وجماعة «الكهارب» الربوتونات جماعة — مختلفتني جماعتني صنفي يف
وجماعة الكهريب، جماعة ضعف ١٨٤٠ — الكهرب — الربوتون جماعة «اإللكرتونات»،

كهريبُه. يقابله كهرب وكل ضويء، — فوتون آالف عرشة تُعد الكهريب
تحركت فالفوتونات الوجود، عنارص جوهريات من الحيز يف الحركة إنَّ آنًفا: قلنا
لم إذ خمنَّاه؛ كما سجيتها هو أو فيها، طبيعة والتجاذب جماعاتها، يف فتجمعت ُمتجاذبة
تتجمع لم ملاذا وكهريب؟ كهرب شكلني: عىل مبدئيٍّا تجمعت فكيف هذا. غري سببًا له نجد

أكثر؟ أو أشكال ثالثة أو واحد شكل عىل مبدئيٍّا
تنوعت ملا واحد شكل عىل تجمعت لو أنها عىل سببه: فهم علينا يتعذر ما هذا
أكثر، أو أشكال ثالثة عىل لتجمعها لزوم وال تنوعها، َكَفل شكلني عىل فحدوثها ُمركباتها،

ا. جدٍّ أنواعها لتفاقمت أشكالها تعددت ولو

وكلمة «كهرب» ب «بروتون» كلمة ترجمنا وقد األول. الفصل الذرية» والطاقة الذرة «عالم كتابي انظر 1
علم للقارئ يبقى لكي أخرى؛ والرتجمة تارة األصل نستعمل الكتاب هذا ويف «كهريب». ب «إلكرتون»

عنده. غريبة واإللكرتونات الربوتونات تكون ال أخرى قراءات يف صدفها إذا حتى العلمي، باألصل



الوجود فلسفة

ثالثة وال واحد، شكل ال وكهريب، كهرب فقط: شكلني عىل تجمعها تحدد يف نكاد
التدبري. الحكيم اإلرادة الحرَّ املنظم نلمس أكثر؛ أو أشكال

«الكهرب» الربوتون تكون البسيط: التجمع (1-1)

تزاحم يكفل محوره عىل يدور جسم يف املركز إىل الجذب أن الجاذبية2 ناموس يف رأينا
فيه السطحية األجزاء ارتباط يكفل ال الحد هذا وبعد ُمعني، حدٍّ إىل املركز حول األجزاء
فيتغلب الجذب، يُقاوم الذي امِلحوري الدوران عامل وهو الجذب، غري آخر عامل لسبب
من علمنا وقد ،«Centripetal من أكثر Centrifugal» إليه الجذب عىل املركز عن الدفع
قوَّة أن أيًضا وعلمنا التجمع. ابتدأ منذ ابتدأ املحوري الدوران أن أيًضا الجاذبية ناموس
فإذا امُلتجاذبة، الذرَّات لكتلة ُمناسبة التجاذب قوَّة أنَّ وعِلمنا البُعد، كمربع تنقص الجذب
تستطيع ال الفوتوني التجاذب قوَّة أن ر نتصوَّ أن أمكننا مًعا جميًعا الحقائق هذه راعينا
شعاع عىل حوله ُمتزاحمة الفوتونات من معني عدد من أكثر واحد مركز حول تضبط أن
فما فوتون، ١٨٤٠٠٠٠٠ هو العدد هذا أن حديثًا العلم اكتشف وقد مقرَّر، معني Radius
الشعاع آخر عند الجذب قوة ألنَّ املركز؛ عن البعيدة املحوري الدوران قوَّة تنفضه عليه زاد
يف الفوتونات وتزاحم ووزنه، الفوتون، فحجم النفض. قوة إىل بالنسبة ضعيفة تصبح
مليون ١٨ عن الربوتون يزيد ال أن قررت هذه كل املحوري؛ الدوران ورسعة كروي، جسم

فوتون. ألف و٤٠٠

«اإللكرتون» الكهريب تكون األبسط: التجمع (2-1)

اإللكرتون؟ — الكهريب ن تكوَّ فكيف الربوتون. ن تكوَّ هكذا
الربوتون مركز إىل منجذبة كانت — فوتون آالف ١٠ — فوتونات جماعة هو الكهريب
وجعلها عنه، أبعدتها املركز عن الترشيد قوَّة ولكن الفوتونات، من إليه انجذب ما مع
مناسب بُعد عىل الكهرب حول تدور املحوري الكهرب دوران من الحادث األيثري التموج
كهريبًا، نُسميها: التي الجماعة يف وتجمعت فلكها يف فتجاذبت التسارع؛ قانون حسب
دورانها مع هذا ودورانها أيًضا، محوريٍّا دورانًا الكهريب مركز حول تدور بنوبتها وهي

نيوتن. جاذبية أو التفاحة فلسفة كتابنا يف الجاذبية» «ناموس انظر 2
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التجمع

١٨٤٠ أنه مع حجًما تساويه بحيث — الربوتون — الكهرب من كثافة أقل جعلها فلكها يف
التفكك أو للتفتت تعرًضا أكثر — اإللكرتون — الكهريب يُعترب لذلك كتلة؛ منها ضعًفا
الكهرطييس غري ع التشعُّ أشكال معظم أن من معلوم هو كما الكهرب، — الربوتون من

فيها. كهربائية تعبئة ال فوتونات وهو ا. جامَّ صنف من هي

البسيطة الذرة تكون املركب: التجمع (3-1)

فمن إلكرتون، — كهريب معه تكوَّن — الكهرب — الربوتون ن تكوَّ متى أنَّه آنًفا رأينا
أنها والغالب الهيدروجني، ذرَّة وهي الوجود يف ذرة أبسط ن تتكوَّ وكهريبه امُلفرد الربوتون
املتكاثفة. ُدم السُّ يف عدًدا الذرَّات أكثر هي ولذلك الفوتوني؛ التجمع بدء يف تتكوَّن ذرَّة أول
فقد اإللكرتونات، ن لتكوُّ علة الربوتونات ن تكوُّ دائًما يكون أن يستلزم ال التجمع بدءُ
أْن تلبث ال وإنَّما إلكرتونات، هي وال بروتونات هي ال جماعات أوًال تتكون أن يحتمل
هي التي املحوري دورانها رسعة بحكم بروتونات منها ن فتتكوَّ الجماعات، هذه تتجمع
مناسبة برسعة املحوري جماعتها دوران وتسبب .Constent مستقرة أو مقررة رسعة
مليونًا ١٨ عددها كان إذا إالَّ كيانها يستتب ال والَجَماعة امُلتجمعة. الفوتونات ولعدد لها
ن تتكوَّ أن ويحتمل القرياط، من مليون ١٢٥ من واحد طوله قطر» «نصف شعاع وذات

بروتونات. يف وتتمازج تتجمع أن تلبث ال ولكنها وبروتونات، إلكرتونات

املركبة الذرة تكون املركب: التجمع (4-1)

األجزاء عىل ضغًطا تنتج املستمرة التجمع عملية أن الفصل هذا يف يأتي فيما سنرى
الضغط هذا وأنَّ الضغط، التجمع مقتضيات من أن اآلن فلنسلم املركز؛ حول املتزاحمة

مًعا: أمرين يُحدث ذرَّات عىل ذرات من امُلتتابع
بروتوناتها حول أفالكها يف رسعتها تضعف الضغط تحت التي اإللكرتونات أنَّ أوًال:
عنها دها ترشِّ أن الربوتونات تستطيع ال نفسه الضغط وبسبب بروتوناتها.3 إىل فتهبط
الحال وهذه أيًضا، رسعتها قلت نفسها هي ألنها Centrifugal؛ املركز عن الترشيد بقوَّة

السبب. نفس — رسعتها خفت إذا تسقط الطائرة أن كما 3
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الوجود فلسفة

ليس إلكرتونه مع املتحد الربوتون إنَّ أي: Neutrality؛ الكهربائي الحياد نُسميه ما هي
.Neutron النيوترون هو — اإليجابية التعبئة حالة يف

بعضها فتتداور بعض، إىل الربوتونات بعض انضمام يُحدث نفسه الضغط هذا أنَّ ثانيًا:
أو جماعة كأنها وتصبح بينها، فيما يحدثه الذي األيثري ج التموُّ بحكم بعض حول
املحورية الدورة رسعة يف مختلفة بروتونات بني االنضمام هذا يحدث واحدة. أرسة
هذا معانقتها، غري وبعضها إلكرتوناتها ُمعانقة بعضها إنَّ أي: الكهربي؛ االتحاد ويف
مستتب. غري ولكان تجمعها، لتعدد ولواله واحدة، أُرسة يف تجمعها ل يَُسهِّ االختالف

ذرَّة إىل بلغت حتى وتعدَّدت فأكثر، بروتونني من امُلركبة الذرَّات تكوَّنت هكذا
بروتونًا. ٢٣٩ ال ذي والبلوتونيوم بروتونًا، ٢٣٨ ال ذات األورانيوم

املركز؛ حول غالبًا توجد الثقيلة الذرَّات أنَّ األجرام من وأمثالها الشمس يف نرى لذلك
أخرى ذرَّات هناك ُوِجَدت وربما عنه، بعيدة توجد والخفيفة الشديد، الضغط تحت ألنها
متى هذه الثقيلة الذرَّات أنَّ نرى ولهذا أرضنا، يف لها أنداد توجد ال األورانيوم من أثقل
ألن Radiation؛ املوجي اإلشعاع بواسطة للتفكك عرضة صارت الضغط تحت من برحت

سنرى. كما كبريًا، كان كلما للتفكك عرضة أكثر يكون تجمع كل
الشمس يف ُولَِدت أنها عىل يدل أرضنا يف الثقيلة الذرَّات وسائر األورانيوم ووجود
نرى ولذلك الثقيلة، العنارص هذه لتكوين كاٍف ضغٍط إلنشاء كافيًا تكاثفها كان حني
العنارص مقادير إىل بالنِّسبة ا جدٍّ قليلة األرض عىل الثقيلة العنارص هذه مقادير أنَّ
يندفع لم حني السطحية الشمس قرشة من تولدت السيارات وسائر األرض ألنَّ الخفيفة؛
يشتد الجرم تقادم وكلما الثقيلة، العنارص من النادر القليل إال سطحها إىل وسطها من
أكثف أرضنا. يف لها ملثيل وجود ال الربوتونات، عديدة ذرات فيه ن فتتكوَّ بتقلصه الضغط
والنيوترونات، الربوتونات من العدد هذا وفيه ٢٣٨ الذري ووزنه األورانيوم عندنا الذرات
الربوتونات، من العدد هذا أضعاف من مركب هو ما الذرات من الشمس قلب يف ولكن
يخفى وال ذلك، من أكثر األجرام بعض ويف واحدة، ذرة يف بروتون مائة السبع يناهز قد
خفَّ إذا والتشعع للتفكك ُعرضة أصبحت الذرة يف الربوتونات عدد كثُر ا ُكلمَّ أنه عليك

عنها. الضغط
الفوىض من شيئًا ينتج بل فقط، املركبة الذرات ن تكوُّ ينتج ال غط الضَّ أنَّ وسنرى
األحوال بعض يف بينها فيما الروابط تنقطع بحيث أيًضا، واإللكرتونات الربوتونات بني

نظام. بال الربوتونات بني مترشدة اإللكرتونات فتصبح
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التجمع

املركب مركب (5-1)

فلرياجع كافيًا. رشًحا مختلفة ذرات من الجزيئات ن تكوُّ كيفية رشحنا الذرة عالم كتابنا يف
هناك.

يف إال العدد هذا تبلغ وال عرشة، بضع الجزيء ذرات تتجاوز ال املعدنية املركبات يف
بضع جزيئاتها بعض ذرات تبلغ والحيوانية» «النباتية العضوية امُلركبات ولكنَّ النادر،

موضعها. يف بها وسنلم مئات،

وهذه وإلكرتونات، بروتونات من والذرة ذرات، من مركب الجزيء أن تقدم فيما رأينا
بحيث شديد منها كل يف واالئتالف خطوات، ثالث خطا هنا التجمع إن أي: فوتونات؛ من
يف ُملتبسة غري ُمتمايزة يجعلها متينًا، تماُسًكا الواحد الجزيء يف ُمتماسكة امُلركبات إنَّ

سرتى. كما منها يتألف الذي األكرب التجمع

التجمع تجمع الثانية: الدرجة (2)

قوي تام تجاذب عنارصه وبني بتحركه، ُمستقالٍّ بنفسه قائًما ا تامٍّ نظاًما الجزيء يعترب
تفاُعلهما من فينشأ أكثر، أو آخر جزيء مع يتفاعل أن يحتمل وإنما كيانه، يحفظ
تجمع من بدَّ فال التفاعل؛ من حدث مهما ولكن أكثر، أو جديدة جزيئات أو جديد جزيء
من بد ال وكذلك كاألرجون. الراسخة العنارص بعض يف — نادًرا إال جزيئات يف الذريرات

فوىض. محدثًا شديًدا الضغط كان حيث إالَّ باإللكرتونات، الربوتونات ارتباط
قوى هنا رأيت. كما درجات ٣ عىل الجزيء يف الفوتونات تجمع هو الراسخ فالتجمع

التالية. التجمعات يف منها ا جدٍّ أشد التجاذب

التكتل (1-2)

وإن التآلف، هذا لها يتيرس لم أو جزيئات، يف بعد تتألف لم التي والذرات الجزيئات،
وأكرب، أعم آخر نظام يف تنتظم أنها يمنع ال هذا فنظامها الداخيل، بنظامها ُمستقلة كانت
ماليني بني ا تامٍّ استقالًال بحيزه يستقل أن — ذرة أية أو — جزء أي يستطيع ال بحيث
غريه، جزيء ككل حيزه يف — دائًرا — متحرًكا دام ما له، املجاورة الجزيئات أوربوات

جزيء. كل أمواجه وتصادم جزيء كل بحركة ج يتموَّ األيثري البحر دام وما
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متبادلتها الحيزات مختلطة املوجية، الحركة هذه بتداخل والذرات، فالجزيئات
ُمتجاذبة أكرب حيز يف تحتشد تتكون وهي لذلك الجاذبية؛ ُسنَّة حسب ُمتدافعة ُمتجاذبة
تتجاذب التي الذرات عدد عىل (١) شدته: تتوقف ازدحاًما حوله ُمزدحمة واحد مركز إىل
عىل (٢) رحيبة. حيزات بينها يفصل مثلها، أخرى كتل عن ُمستقلة واحدة كتلة يف متكتلة
عدد يُساوي وهو آنًفا، إليه أرشنا الذي الضغط سبب هو الزحام وهذا املركز. إىل قربها
كمربع مناطقه يف ونسبه ذ/ش، — القطر نصف — الشعاع عىل مقسوًما الكتلة ذرات
راعينا وإذا أشد، الضغط كان قصريًا عاع والشُّ عظيًما الذرات عدد كان فُكلما البُعد؛
وترية عىل يستمر ال الضغط أن أدركنا املكان راعينا كما الزحام هذا أمر يف الزَّمان
كثرية جديدة وجزيئات ذرات تتآلف وباشتداده املركز، حول رويًدا رويًدا يشتد بل واحدة،

نظام. بال إلكرتوناتها وتتيه أخرى جزيئات تتفتت أنه كما الربوتونات،
هذان يحدث بصدده نحن الذي التكتل هذا أثناء يف والجزيئات الذرَّات ن تتكوَّ حني
لتكوُّن فهو سبٌق ثمت كان وإن اآلخر، أحُدُهما يسبُق ال فقد ُمتعارصين، التجمعان
األول التجمع يكون وفيما بالتكتل، الرشوع يليه أن يلبث وال واإللكرتونات، الربوتونات
لها متيرس غري فوتونات من الحيز يفرغ ال حادثني — التجمع تجمع — الثاني والتجمع

لها. األخرى التجمعات عرقلة بسبب التجمع
أو وجودها ونُعلل نِصُفها التي التكتالت هي بعض عن بعضها املنفصلة ُدم فالسُّ
ومن إلكرتوناتها، من مجرَّدة بروتونات من خليًطا مؤلفة عهدها أول يف وهي نشأها،
التكون تامة جزيئات ومن ن، التكوُّ تامة ذرات ومن بروتوناتها، عن ُمنفصلة إلكرتونات
جزيئاته عدد ازداد السديم عهد تقادم وكلما بعد، تتألف لم حائرة فوتونات ومن أيًضا،

الخائرة. وفوتوناته التائهة وإلكرتوناته امُلجردة بروتوناته عدد وقلَّ وذرَّاته،

التكتل تكتل (2-2)

ا تامٍّ نظاًما ن تكوِّ جاراتها، من امُلنفصلة بحيزها، امُلستقلة النحو، هذا عىل امُلتكونة الكتلة
سنة حسب حوله تدور ومحور ناحية، كل من إليه ذراته تتجاذب مركز ذا بنفسه قائًما

التسارع.
هذه أن بسبب وأعم، أكرب آخر بنظام ترتبط أن يمنع ال بنظامها استقاللها ولكن
بعًضا، بعضها تغزو كأنها بعًضا بعضها ينازع — متجاورة تزال ال وهي — الكتل
أخرى جاذبية عىل واحدة جاذبية ترجح أو إليها، وتجذبها صغرية، عىل كبرية فتتغلب

22



التجمع

ذات منها واحدة كل كتل مجموعة الكتلة تصبح وهكذا كتلة، أو نطفة منها فتسلخ
وتدور مركزها، إىل فيه تتجاذب عامٍّ، واحد بنظام مشرتكة وجميعها لها، خاص نظام
من كثري املجرَّة ويف محله. يف سنرشحه كما نفسها، عىل دورتها غري أخرى دورة حولها
الشميس كالنِّظام العام، املجرَّة بنظام وامُلشرتكة ناحية، من بنظامها امُلستقلة الكتل هذه

.Constalations والكوكبات العنقودية والنُُّظم

التجمع روابط قوى (3-2)

أو امُلختلفة، التجمعات لروابط العامة السنة تُرينا الرشح من تقدَّم فيما إجمالية نظرة
املختلفة. التجمعات هذه تربط التي الوحيدة القوة كأنها الجاذبية ُسنَّة فيها لنا تتجىل

التجمعات من أمتن — والكهريبات الكهارب — الدقيقة األوىل التجمعات أنَّ نُالحظ
فوتونات ألن ذلك الجزيئات؛ — الثالثة التجمعات من أمتن وهذه الذرَّات، — الثابتة
الكهارب من تقاربًا أكثر االثنني وفوتونات اإللكرتون، فوتونات من تقاربًا أشد الربوتون
قانون وبحسب الجزيء، يف الذرَّات تقارب من أكثر هذه وتقارب الذرَّة، يف والكهريبات
تجمع التجمعات أمتن عليه وبناءً املركز. عن البعد كمربع تشتد التجاذب قوة الجاذبية
أسهل وتفتيته الجزيء حل لذلك الجزيء؛ يف الذرَّات تجمع وأضعفها الربوتون فوتونات
أيًضا ولذلك معلوم. هو كما فالكهرب، الكهريب، حل من أسهل هذه وحل الذرَّة، حل من
حل من الصادرة القوة من ا جدٍّ ا جدٍّ أعظم الكهرب حل من الصادرة القوَّة أن نرى
نواتها تفتيت ثم الذرة تفتيت إال يتيرس لم اآلن وإىل منهما، كلٍّ تفتيت تيرس إن الكهريب،
عظيمة الذرة تفتيت من الصادرة القوة أن ظهر وقد ُمتفرقة، وإلكرتونات بروتونات إىل
تفتيتهما تيرس إذا واإللكرتون الربوتون تفتيت من تصدر التي القوة يف بالك فما ا جدٍّ
الذرية القنبلة يف هذا تيرس وقد — واستخدامها منهما الصادرة القوَّة واعتقال صناعيٍّا
قوة. يصدر الذرة تفتيت أن كيف يتضح حيث الذرَّة» «عالم كتابي يف القارئ يعلم كما

منها واحد كهريب فصل من باألحرى أو الذرة، حلِّ من الصادرة القوة نعرف نحن
يف باستخدامها ميكانيكية قوة إىل تحولها التي الكهرباء قوَّة وهي أخرى، ذرَّة إىل ونقله
الجزيئات تتبادلها ذرَّات إىل الجزيء حل من الصادرة القوة نعرف وكذلك الحديد، مغنطة
أضعاف األوىل القوة أن جيًدا ونعرف البطاريات، يف الكيماوية الكهرباء قوة وهي املختلفة،

الثانية. القوة أضعاف
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متتابًعا تبادًال كهاربها تتبادل الذرات ألنَّ كهربائيٍّا؛ نظاًما الذرِّي النظام نُسمي
تتبادل الجزيئات ألن كيماويٍّا؛ نظاًما الجزيئي النظام ونُسمي كهربائيٍّا، تياًرا نسميه
ع تنوُّ عىل تدل ال التسمية هذه ولكن صنف، إىل صنف من فتتحوَّل مقايضة، ذرَّاتها
ذرَّات أو إلكرتونات أو بروتونات أو فوتونات كانت سواءٌ امُلتجاذبة الوحدات بني التجاذب
بعينه، الجاذبية ناموس وهي واحدة وسنته جميًعا، فيها واحد فالتجاذب جزيئات؛ أو
تقارب بسبب الجذب حدة يف هو إنما املذكورات هذه يف التجاذبات بني الفرق وإنما

هذا. سوى ليس تباعدها. أو الوحدات
قوة نرى امُلختلفة التكتل أنواع يف النظر إىل والجزيء الذرَّة يف النظر تجاوزنا وإذا
الغاز ككتل بعض، عن بعضها الجزيئات تباعد لشدة ا؛ جدٍّ أضعف أصبحت التجاذب
فالقوة ولذلك ا، جدٍّ حلها سهل فهذه الجوامد، سائر وكتل البلورات وكتل السوائل وكتل
أن حسبك الذرات. حل من الصادرة القوة إىل بالنسبة ا جدٍّ ضعيفة حلها من الصادرة
بمراعاة الكهربائي، املولد من الصادرة بالقوَّة البُخارية اآللة من الصادرة القوة تقارن

الهائل. الفرق فرتى العمليتني؛ من لكل امُلستخَدمة املواد مقدار
الشعرية والجاذبية االلتصاق وجاذبية امُلالصقة بجاذبية التكتل قوة نُسمي ونحن
هنا ا جدٍّ ضعيفة هي وإنما بعينها، ة العامَّ الجاذبية كونها عن خرجت وما ذلك، ونحو

الذرات. وحدات تباعد إىل بالنسبة ا جدٍّ والجزيئات الذرات لتباعد
بحيث الضعف منتهى يف التجاذب قوة رأينا واألجرام ُدم السُّ عالم إىل انتقلنا وإذا
إىل أميل وهي ُمشتتة، ُمبعثرة واألجرام السدم وكتل ُمتفرقة الغازية الكتل جسيمات تدع
السدم وتشتت وانتفاخه، الكوني الحيز تمدد من معلوم هو كما التقارب، إىل منها التباعد

الالُمتناهي. الفضاء يف واملجرَّات
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الثاني الفصل

الدورية1

جارية الدورانية الحركات كانت املتعارصة أنواعِه اختالف عىل حادثًا التجمع كان فيما
ا بدٍّ نرى ال ولذلك دورانية؛ بحركات يحدث كان التجمع إنَّ أي: التجمع؛ بمهمة للقيام
والعقل، الحياة، األخرى: التنظيم ألطوار الرشح استئناف قبل الدورية نظام رشح من
كما الدورانية، الحركات بأساليب التجمع من أخرى رضوب هي التي — واالجتماع

فيها. بحثنا حني جليٍّا سيتضح

االستدارة (1)

يقتضيها التي الحركة أن نيوتن» «جاذبية كتابنا متن يف الحظ قد القارئ يكون أن بدَّ وال
حيز إىل بها محدود حيز من املادة من قدر انتقال األوىل: صفتني؛ ذات هي إنما التجمع
باملعنى ُمستقيم خط يف األحوال من حال يف يكون ال االنتقال هذا أنَّ والثانية: آخر.
منحٍن خط يف يكون بل — طرفاه يلتقي وال نقطتني، بني مسافة أقرص — اإلقليدويس
تجمع يحدثها التي فالحركة دائرة. من قوًسا يكون أو دائرة، محيط يف طرفاه يلتقي
قاعدة حسب ُمجاورة نقطة إىل نقطة من الوحدات تنقل هي وتوزعها املادة وحدات
تتنقل التي املتجاورة النقط من ن يتكوَّ بحيث التوايل، عىل «Quantum «الكونتم املقدار
طبعِه من املتحرك الجسم مجال حيز أن مُلخيلتنا يرتاءَى ولذلك منحن، خط يف املادة عليها

.Rithm 1
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ألن منحنيًا؛ خططه2 أو حيِّزه رسم الذي هو الطبيعي املادة تحرك أن والحقيقة منحٍن.
ابتدع املكان يف أخرى إىل نقطة من املادة وتحرك نفسها، املادة طبيعة من Space املكان
والزمن املكان معها لفني بتاتًا املادة انتفت فلو الباب، هذا مقدمة يف علمت كما الزمن

جميًعا.
التالية: لألسباب ُمستقيم خط يف الحركة تكون أن يمكن وال

محدودة كتلة هي بل متناهية، غري كتلة ليست «امُلتحركة» املادة ألنَّ االنحناء؛ (١)
دت لترشَّ االتجاهات مختلفة مستقيمة خطوط يف وحداتها أو أجزاؤها تحركت فلو املقدار،
جميًعا تحركت ولو نشاهدها، التي تجمعاتها من يشء حدث وملا متناهي، الالَّ الفضاء يف
واحد اتجاه يف تحركت ولو نفسه، الترشد هذا لحدث متفاوتة برسعات واحد اتجاه يف

الحالتني. بني النسبة يميز ما ليس إذ سيَّني؛ وتحركها سكونها لكان واحدة برسعة
وحدات أو أجزاء هي بل للتجزؤ، قابل غري أو زَّأ مجَّ غري ُكالٍّ ليست املادة ألن (٢)
واحدة. جملة كلها تتحرك مقتىضألن فال للكل، مؤلفة وحدات وجماعات متجمعة متعددة
للتجِزئة، قابًال كالٍّ كونها بني فرق من كان ما واحدة حركة مًعا جميعها تتحرك كانت ولو
يف متحركة مختلفة وحدات من مؤلًفا نظاميٍّا كالٍّ كونها إذن لها، قابل غري كالَّ وكونها
أطرافها. تتالقى بحيث ُمنحنية خطوط يف تحرُّكها يكون أن يستلزم ُمختلفة اتجاهات
يف التحرك إليه يُفيض الذي الترشد من أنقذها الذي هو ُمنحنية خطوط يف وتحرُّكها

ُمستقيمة. خطوط
الخطوط يف ترشدها ألفىض ُمستقيمة خطوط يف امَلادة تحرُّك كان لو الكروية: (٣)
أن اآلن املعروف والواقع متناٍه، غري املادي الحيز يكون أن األول: أمرين؛ إىل امُلستقيمة
خلًوا فوضويٍّا املادي الوجود يكون أن الثاني: د.3 محدَّ حجم ذو وهو متناٍه املادي الحيز

متقنًا. ا تامٍّ نظاًما الواقع نرى ونحن النظام. من

املجتمع أن أو ُمستحيل، أمر ُمنظم مجتمع يف مستقيم خط يف املادة تحرك فإذن،
وتفكك نظامه فقد وإالَّ حتًما، منحٍن خط يف فيه الحركة تكون أن يلزم عرفناه كما املنظم
املنحني؛ الخط دائرة حوله يتم مركز ذا يكون أن يستلزم منحن خط يف وتحركه عه، تجمُّ

سنة. مليون ألف ١٣٢ تطويقه يف النور يقيض آخرين وبحساب إدينغتون، بحساب األعظم الكون حجم 2

«النسبية». كتابي يف «الزمكان» فصل من جيًدا لك يتضح وكما 3
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دائرة شبه أو بدائرة ينتهي أن بدَّ ال كثريًا أو قليًال انحناؤه كان مهما املنحني الخط ألن
يتكوَّن الدوائر ومن مثًال. اإلهليليجية كالدائرة املركز إىل بالنسبة Symetrical ُمتشاكلة
حول منظم متناٍه جسم لكل حتمية فالكروية وإذن الكروي، فالجسم الكروي السطح

مركز.
أجزاء وأنَّ العامة»، «الجاذبية الحركة سبب أنَّ وهي األساسية نة السُّ راعينا وإذا
خط انحناء حتمية عىل لالعرتاض وجه عندنا يبقى ال مركز، حول ُمتجاذبة تتحرك املادة

الحركة.
فإذن بدائرة يتم منحٍن خط يف ُمتحرًكا َمادية وحدة كل أو الذرة أو الجسم كان وإذا
الوحدة تحرك هو دور كل أنَّ باعتبار ُمتعاقبة أدواًرا يجري إنه أي: دوريٍّا؛ تحركه يكون
التي املادية الحركة ُسميت ولهذا دائرة. من محدود قوس أو تامة دائرة شبه أو دائرة يف
التحرك كان سواء منحٍن خط يف حركة كل عىل إطالًقا «الدورية» التنظيم أشكال أحد هي
اهتزاز أو ،Pendulam الرقاص كحركة فقط قوس يف الدائرة بعض يف أو تامة دائرة يف

إلخ. … التموج أو الوتر
يف التحرك وألنَّ وزمان؛ مكان كل يف مادية حركة كل يشمل الدورية يف فبحثنا إذن
ابتدعته الذي الدوران فن يتناول فالبَحث مركز، حول الدوران إىل نزوع هو ُمنحٍن خطٍّ
الوجود عنارص تكامل ُهنا بها نعني وإنما مبهمة، تكون الطبيعة كلمة وتكاد الطبيعة،

والنظام. واملكان «الزمانية» والحركة املادة األربعة:

الدوران الدورية: أساليب (2)

رئيسيتني: سجيتني ذاَت ُخلقت أو الهيويل وجدت

بعض. إىل بعضها تتقارب أو تتجاذب فوتونات أو ذريرات (١)
نفسه. عىل يدور فوتون أو ذريرة كل (٢)

للتجمع. الرئييس السبب كانت — التقارب — األوىل السجية
للتفرع. الرئييس السبب كانت — الدوران — الثانية السجية
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نوعان: الدوران

كالفوتون الهيويل وحدات من وحدة كل خاصة وهو Rotation املحوري الدوران (١)
السيارات وسائر كاألرض واحدة ُكتلة األجزاء ُمتماسك جسم وكل والكهرب، والربوتون

محوره. عىل واحدة جملة كله يُدور هذه من جسم فأي واألجرام؛
كالكهرب مادية وحدة أو جسٍم كل خاصة وهو Revolutional املركزي الدوران (٢)
هي أخرى، وحدات أو أجسام مع يشرتك Constalation الكوكبة أو الجرم أو السيار أو
الدورة نفسه عىل دائًرا الِجسم يكون نفِسه الوقت ويف جميًعا، لها عام مركز حول الدوران

املحورية.

الدوران أو الدورية أشكال (3)

الدوران هذا وإنما مركز، حول الوحدات أو الذرات دوران وهو رئييس؛ شكل للدوران
يف تتساوق أن الوحدات تستطيع لكي دائرة يف واحد سطح يف الذرات تكون أن يستلزم
واحد لوح يف تكون تكاد أفالك يف الشمس حول السيارات كدوران املركز، حول دورانها
كروية، شبه أو كروية التجمعات كتل معظم وإنما بعض. عىل بعضها امليل قليلة —
فتتصادم دورانها دوائر تتقاطع أن وجب املركز حول تدور جميًعا وحداتها كانت فإذا
الجرم أو الِجْسم ُكتلة كانت إذا ولِذلك رة. ُمدمِّ فوىض إىل تداورها ويَئول تقاطعها، يف
نقط أن بحيث ُمتعددة، مراكز حول ُمتساوقة تدور وحداتها جعلت كروية شبه أو كروية
كتلة الوحدات جماعة حوله تدور الذي املحور هو ُمستقيًما واحًدا خطٍّا تؤلف املراكز تلك

واحدة.
الدوران: من نوعان عندنا فإذن

الجرم أو الجسم وحدات جميع فيه تدور الذي Rotational املركزي الدوران (١)
يف بل كروي، نظام أو جسم يف يكون أن يمكن ال الدوران وهذا فقط، واحد مركز حول
ِمحوري. دوران إىل ُمحول أنَّه أو له، وجود ال يكون يكاد ولهذا دائرة، كلوح قريص نظام
محور حول برمتها الكروي الجرم كتلة فيه تدور الذي وهو املحوري الدوران (٢)

محورها. عىل األرض كدوران الكرة قطبي بني
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الواحد، النظام وحدات كانت املركز عن البُعد باختالف تختلف الرسعة كانت وملا
القبيل هذا فمن أرسعها؛ املركز إىل أقربها الرسعات، متفاوت تساوًقا دورانها يف تتساوق

الدوران: من أنواع ثالثة عندنا

وحدات من املؤلفة الجرم أو النظام كتلة فيه تدور الذي وهو املتساوق: الدوران (١)
يف إال يكون ال وهذا محورها. عىل األرض كدوران واحدة، جملة تدور ُمتماسكة، عديدة

والربوتون. واإللكرتون الشميس النظام كسيارات الَجامدة األجرام أو األجسام
الشمس، — املركز حول السيارات كدوران واحد: نظام يف املتفاوت الدوران (٢)
تكون الحال هذه ويف الغازية. النجوم كتل ودوران مركزها، حول ُدم السُّ ُكتل ودوران

الجاذبية. سنة بُحكم أرسع املركز إىل األقرب الُكتل
أنظمة ِمن ُمؤلًَّفا الواحد النِّظام يكون أن وهو التداور: أو امُلتداور، الدوران (٣)
يدور فيها نظام كل نفسه الوقت ويف متفاوتًا، دورانًا واحد مركز حول تُدور جميعها
الكوكبات كأنظمة العام، الدوران عن ُمستقالٍّ آخر دورانًا محوره عىل أو مركزه حول

ونحوها. العنقودية
تكون حيث كاملجرة، أكرب نظام يف األنظمة درجات تعدد وهو التداور: تداور ومنه (٤)

أعظم. نظام يف نفسه الوقت يف دائرة العنقودي كالنظام مركبة أنظمة
… والتموج الوتر، واهتزاز الرقاص، كتذبذب تامٍّ، غري ناقص دوران هو التذبذب: (٥)

دائرة. محيط من قوس أو دائرة من قطاع هي إنما ذبذبة فكل إلخ،

الرئيستان الدورتان (4)

Rotationاملحوري الدوران (1-4)

السديم؛ إىل الفوتون من األجزاء، متماسك مركبًا، أو بسيًطا كان سواء جسم، أو ذرَّة كل
يأتي: ما يف سيتضح كما امَلادة حركة يف طبيعة الدوران ألنَّ محوره؛ عىل يدور

الدوران إنَّ أي: نفسه؛ عىل يَُدور مخلوٌق — الضويء — الفوتون املادة أجزاء أصغر
الفوتونات مجموعة الطبيعة فِبُحكم واحد. اتجاه يف تدور الفوتونات وجميع فيه، طبيعة
تدور أن منهما كلٍّ مجموعة تضطر واإللكرتون الربوتون يف متينًا تماسًكا املتماسكة
وحداتها. — أجزائها من الدوران ة خاصَّ تكتسب إنها أي: محورها؛ حول نفسها، عىل
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من يكتسبها والجزيء وكهريباتها، كهاربها من هذه الدوران ة خاصَّ الذرَّة تكتسب وكذلك
Brownian Motion الربونية والحركة جزيئاتها، من تكتسبها والسوائل والغازات ذرَّاته،

جزيئاتها. بدوران ُجملة السوائل دوران عىل قاطع برهان املعروفة
الذي الكل تُْكسب األجزاء أنَّ نظرية أي: — النظرية هذه صحة عىل األعم والربهان
سواء أجزاء، أو أقسام إىل الكل ُكتلة انحلت إذا أنَّه هو — دورانها ة خاصَّ منها يؤلَّف
للكل كان الذي — الدوران خاصة توزعت صغرى؛ كتلية أقسام أو األصلية أجزاءَها كانت
وهذه قدره، عىل حصته منها لكل األقسام، مع ُمتناسبًا توزًعا أجزائه أو أقسامه عىل —
أن وللقارئ واالمتحانات، باالختبارات ومؤيَّدة الطبيعة علماء عند معروفة الطبيعية السنة
وهي .Angular Momentum الدورانية القوة عنوان تحت الطبيعيات متون يف يدرسها
فيهما يحدث وما والتفرع، التجمع عمليات يف ُمهمة أدواًرا تلعب عظيم شأن ذات ُسنة
ولذلك البحث، هذا غضون يف سيتضح كما Orbital مركزي ودوران محوري دوران من

الدورانية». «القوة ب يُراد ماذا باله يف يحفظ أن القارئ من نرجو
الفوتون أن وهو األعمق، الفرض عىل وأساليبه الدوران خواص يف بحثنا نبني نحن
التجاذب. وقوة الدورانية، القوة بقوتني: أو بنزعتني مزوًدا ُخِلَق — املادة وحدات أصغر —
عىل بعضها متداورة بعض إىل بعضها الفوتونات تتجاذب النزعتني أو القوتني بهاتني
كلها امَلجموعة كانت — كهريبات أو كهارب — ُمتماسكة مجموعات كانت إذا حتى بعض،

نفسها. عىل تدور
املادة» «تحرك عبارة أو البحث، هذا يف ورودها تكرر التي املتحركة» «املادة فعبارة
املحوري الدوران حركة إال للمادة حركة ال إذ الدوارة»؛ «املادة بها يراد لها املرادفة

التحرك. علة وهي واملركزي،

املحوري الدوران رسعة التقلصيزيد (2-4)

تدور الذي االتجاه نفس يف نفسها عىل تدور أن بدَّ ال فوتونات من ُمؤلَفة ذُريرة أية
مقدار عىل تتوقف — ذريرة أية أو — الذرَّة دوران ورسعة أنفسها، عىل فوتوناتها فيه
مجموعتها حجم كان ُمتماسكة ُمتقاربة الفوتونات كانت ُكلما أي: فيها؛ فوتوناتها تماسك
ُكلما وبالعكس أرسع، املحوري املجموعة دوران كان وبالتايل أكثف، فيه وكانت أصغر،
من قدٌر فوتون لكل كان — الكثافة قليلة أي: — الذرة يف التماسك قليلة الفوتونات كانت
املجموع دوران فيكون — الذرَّة — للمجموعة آخر قدًرا ومنح املحوري، الذاتي الدوران
أرسع. كانت وتماسكها فوتوناتها تقارب بشدة الذرَّة تقلصت كلما عامة: بعبارة أبطأ،
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جزيئًا أو ذرَّة «تجمعه» نوع كان مهما جرم أو جسم لكل عام قانون هذا أن األرجح
«ك». الكثافة تناسب «س» الرسعة أنَّ وهو إلخ، … كتلة أو

سس/كك. = س/ك أي:
الكهرب رسعة و«سس» كثافته، «ك» اإللكرتون، — الكهريب رسعة «س» فرضنا فإذا

لنا: القانون هذا فبحسب كثافته؛ «ب» بروتون، —
سس/ب = س/ك

— الكهريب كثافة ١٨٤٠ تساوي — الربوتون — الكهرب كثافة أن معلوم وهو
١٨٤٠ك. = ب إن أي إلكرتون؛

فإذن:
سس/١٨٤٠ك = س/ك

إذن:
رسعة ١٨٤٠ تُساوي — الربوتون — الكهرب ُرسعة إنَّ أي: سس؛ = ١٨٤٠س

املحوري. الدوران يف — إلكرتون — الكهريب
دوران رسعة — الكهارب مجموعة — النواة أو الكهرب رسعة تسبب أن بدع ال لذلك

النواة». حول مداره «يف الفلكي الكهريب
ثبت وإذا األجرام، جميع دوران عىل ينطبق أن يجب صحيًحا القانون هذا كان «إن
أو الدوران رسعة أو الكتلة أو الحجم من أي استخراج أمكن جميًعا عليها منطبق أنه
الحجم.» عىل مقسوًما الوحدات عدد تُساوي الكثافة ألنَّ فقط؛ منها اثنان ُعِرَف إذا الكثافة

Revolutionalاملركزي الدوران (3-4)

متكاثفة غري إلخ … جزيئات أو ذرات أو ذريرات وحدات، من مؤلًفا الجسم كان إذا
ككتلة يدور أن له يتسنى فال السديم؛ أو َديمة السُّ أو كالشمس بينها، فيما التماسك وقليلة
املحوري بالدوران حياته ابتدأ لو حتى كبريًا؛ كان إذا سيما وال محوريٍّا، دورانًا واحدة
وحدته تمزق ُمختلفة عوامل تحت واقع ألنَّه الدوران؛ من األسلوب هذا يفقد أن يلبث فال

وهي: كتلته أو
مسافات تقطع أن املتطرفة مناطقه يُحرج محوره عىل واحدة ككتلة دورانه أن أوًال:
من أكثر هناك الرسعة تكون وقد ا. جدٍّ كبريًا كان إذا سيما وال فائقة، برسعة طويلة
تجاري أن املتطرفة الذرات تستطيع فال بها، الخاص املحوري دورانها يف الذرَّات رسعة
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امُلتطرفة امَلناطق تلك يُجاري امَلجموع كان وإذا عنها. فتتخلف عة الرسُّ تلك يف املجموع
ا جدٍّ بطيئة املحور إىل القريبة الداخلية املناطق رسعة كانت تحتملها التي الرسعة يف
سائر ُمخالفة امَلركزي الدوران يف تعجل بل هناك، امُلتزاحمة ذرَّاتها عليها تصرب ال
رسعة يف املناطق اختالف حتًما النتيجة تكون الحالتني كلتا ويف حولها؛ التي املناطق

الدوران.
وذريراته ذرَّاته لتباعد أجزائه، تماسك قلة أو لطافته أو املجموع تكاثف قلة أنَّ ثانيًا:
املناطق عىل الرسعة بتوزيع فعله يفعل أن التسارع قانون ل تخوِّ بعض؛ عن بعضها
القانون هذا بحكم تكون املركز إىل القربى املناطق إن أي: املركز؛ عن بُعدها حسب
بل واحدة، كتلة دائًرا املجموع ذلك يبقى ال وإذن البعيدة؛ املناطق من دورانًا أرسع
يف الحاِدث هو وهذا ورسعاتها. دورانها يف بعض عن بعضها مستقلة طبقات يُصبح
رسيعة للمركز القريبة وحداتها إنَّ أي: املجرة؛ ونظام الكوكبات ونظام الشميس النِّظام

بطيئة.4 والبعيدة
يجعل املركز عن البُعد كمربع ينقص الجذب بأنَّ القايض الجاذبية قانون أنَّ ثالثًا:
التجاذب لقوَّة ُخضوًعا وأكثر امَلركزي الجذب لقوَّة خضوًعا أقلَّ امُلتطرفة الطبقات
املركز نحو االنجذاب قوَّة عىل تتغلب امُلتجاورة الذرَّات تجاذب قوة إنَّ أي: امُلتجاور؛
املركز، عن االستقالل بعض بحركاتها تستقل الذرَّات من جماعة كل فترشع العام.
هو كما العام، املركز حول دائرة بقائها مع حوله تتداور ا خاصٍّ َمركًزا لنفسها ن وتكوِّ

.Galaxy املجرَّة إىل بالنسبة Constalation الكوكبات يف الحال
أقوى يكون املركز، نحو الجذب قوة وهو الجاذبية، ناموس من األول الضلع أنَّ رابًعا:
املركز، نحو تتقلص فتلك القصوى، باملناطق منه املركز إىل الُقربى بامَلناطق تحكًما
سديًما — الجرم يتفسخ ولذلك ازدحاًما؛ وأكثرها نحوه انكماًشا أشدها إليه وأقربها
القربى بعض يتهابط وقد بعض، عن بعضها منفصل طبقات إىل — غازيًا نجًما أو كان
التجاذب قوة من ُسلطة تحت وراءها القصوى الطبقات تاركة بعض، عىل املركز إىل

التفاحة»؛ «فلسفة كتابنا يف رشحناه كما املركز عن والبُعد الرسعة بني التناسب قانون بحسب وذلك 4

الواحد السيار رسعة مربع نسبة أن وفحواها شش/ش = س٢/سس٢ :٧١ صفحة نيوتن» «جاذبية أي:
األول. بُعد إىل الثاني بُعد كنسبة اآلخر السيار رسعة مربع إىل
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ذكر ما نحو عىل كتًال فتتقطع املركز؛ نحو العام الجذب سلطة من أضعف بينها فيما
عىل طبقات إىل الجرم خ وتفسُّ الشميس. النظام سيارات نشوء يف حدث كما «ثالثًا»، يف
املركز إىل القربى الطبقات إن أي: فعله؛ يفعل أن املسارعة قانون يخول النحو هذا

القانون. هذا بحسب البعيدة الطبقات من أرسع املحور حول تدور
تقلص ُكلما أي: امِلحورية؛ رسعته يزيد — تقلصطبقاته أو — الجرم تقلص إنَّ خامًسا:
Angular الدورانية الحركة قيمة ألنَّ Rotation؛ املحور حول دورانه أرسع الجرم
الحيز يف لها كانت كما األضيق الحيز يف لها تبقى الذرَّات تَملكها التي Momentum
قبل يُصيبه كان مما أكرب قدًرا أو التقلص بعد ُمعينًا حيًزا منها يُصيب ولذلك األوسع،
تقلًصا، األقل املناطق من دورانًا أعجل تكون تقلًصا األشدُّ فامَلناطق لذلك التقلص،
الطبقات بتقطع أي: «ثالثًا»؛ يف رشحناه كما و«خامًسا» «رابًعا» يف األمُر ينتهي ولذلك
ِمحورية دورة نفسها عىل واحدة كل تدور أنها حني يف العام، املركز حول تدور كتل إىل

املجرة. كوكبات أو الشميس النظام كسيارات
Centrifugal املركز عن الترشيد أي: الجاذبية؛ ناموس من الثاني الضلع إنَّ سادًسا:
قوة — األول الضلع أن كما املحور، عن تترشد أن القصوى الطبقات تُساعد force
أن النتيجة فتكون املركز؛ إىل تتقارب أن املحورية املناطق تساعد — املركز إىل الجذب
أنصاف — أشعته وتطول ا جدٍّ فيقرصمحوره يتفلطح كرويٍّا كان أن بعد األصيل الجرم
حوايش جاذبية ا جدٍّ تضعف وحينئٍذ كالقرص؛ يصبح أن إىل ملحوره املعامدة — أقطاره
ُمستقلة أجراًما وتُصبح منها كتل فتتناثر الحوايش؛ يف الترشيد قوة وتقوى القرص
بعضها ينتثر قد أو الترسع، قانون بها يؤذن التي عة بالرسُّ األصيل املركز حول تدور

به. فيلتحق آخر جاذبيٍّا جوٍّا يصادف أن إىل الفضاء يف
ضلعي تفاعل بسبب امِلحوري الدوران من نشأ املركزي الدوران أن تقدم مما ترى
الذي الحلزوني» «التموج فعل وبسبب املركز، عن والترشيد املركز، نحو الجذب الجاذبية:
كما املركز، عن البعد بنسبة الرسعة يف التفاوت يُحدث والذي املركز عن الترشيد يحدث

نيوتن. جاذبية أو التفاحة فلسفة كتابنا يف الجاذبية رس تعليل فصل يف رشحناه
عملية إيضاح َسهًال َصار واملركزي. امِلحوري، الدوراننَْي: ألحوال الرشح هذا بعد
ناموس من األول الضلع بفعل تقوم التجمع عملية ألنَّ التَّجمع؛ لعملية امُلضادة التفرع
بفعل تقوم التفرع وعملية بحتًا، ِمحوريٍّا الدوران فيه يكون الذي — الجذب — الجاذبية
البُعد بنسبة الرسعة متفاوت مركزيٍّا الدوران يف يكون الذي — الترشيد — الثاني الضلع
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عملية شارحني نفسه الوقت يف نكون التفرع عملية نرشح نحن فيما ولذلك، املركز. عن
محاورها. حول دورانها عن فضًال عام، مركز حول املستقلة الكتل تداور أي: التداور؛
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الثالث الفصل

ع التفرُّ أو التفريع

التفرع تعليل (1)

قانون سيما وال آنًفا، رشحناها التي قوانينه أو الست الدوران أحوال بالك يف حفظت إذا
وقلة املركز، إىل القربى املناطق يف االزدحام واشتداد التقلص، بازدياد الرسعة ازدياد
أن عليك َسُهل املسارعة؛ قانون بسبب الرسعة وتفاوت القصوى، املناطق يف الكثافة
أيًضا، والسدم َديمات السُّ من والنجوم ُدم السُّ من َديمات السُّ تتولد كيف وتفهم ر تتصوَّ

إلخ. … ُعنقودية كوكبات إىل ديمات السُّ ل تتحوَّ وكيف
عن انفصاله أثر عىل — املجرَّة كانت كما — عظيًما سديًما تصوَّر هذا وإليَضاح
بطيئة محورية دورة نفسه عىل يدور ْرُه تصوَّ — املجرات — له املجاورة األخرى السدم
أي كثافته؛ قلة بسبب — السنني من املاليني مئات تستغرق قد — عظمته إىل بالنسبة
ما بحسب فرتى أجزائه؛ بني املتبادلة الجاذبية قوَّة تأثري تحت املتناهية لطافته بسبب

الحركة: نواميس من علمته
عن ُرويًدا يقرص ِمحوره تجعل Centrifugal force املركز عن الرشود قوَّة أنَّ أوًال:
أوائل يف ا جدٍّ ُقريصسميك شكل إىل كروي شكل من تدريًجا ل فيتحوَّ االستوائي، قطره

التحول. هذا عهد
يجعالنه أخرى جهة من واإلشعاع1 جهة من Centripetal املركز إىل الجذب قوة أن ثانيًا:

العاملني. هذين تأثري تحت املركز إىل أقرب التقلص أشد ويكون رويًدا، يتقلص

ا خاصٍّ كتيبًا له وسنجعل الفضاء. يف جرم أي من والذريرات الفوتونات تناثر هو Radiation اإلشعاع 1
بذاته. قائًما
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أي حالها؛ عىل الدورانية» «القوة بقاء مع — الحجم صغر أي: — التقلص هذا أن ثالثًا:
األشد. التقلص منطقة يف أرسع املحورية الدورة يجعالن فيها؛ نقص غري من

تختلف بل واحدة، كتلة محوره عىل دائًرا يبقى ال السديم هذا أن ذلك عن ينجم
هذا خالل ويف إليه، أقربها أرسعها املحور، عن الطبقات إبعاد باختالف الدوران رسعة
القصوى؛ الطبقات دون املركز إىل الُقربى الطبقات تهابط وهو آخر أمر يحدث التطور
تكون القصوى والطبقات األشد، املركزية الجاذبية تأثري تحت تُكون القربى الطبقات ألنَّ
األخرى السدم جاذبية تأثري تحت أخرى جهة ومن األضعف، تأثريها تحت جهة من
األرض» يف القمر يفعل «كما Tide املد كفعل فيها يفعل إذ بعيدة، كانت مهما املجاورة
املجال فيتسع إليه؛ هابطة القربى الطبقات تكون فيما األصيل املركز عن بعيدة فتحفظها

رويًدا. ذاك عن استقالله يملك هذا ويرشع امُلتخلف، والقسم امُلتقلص القسم بني
ُزحل، كحلقات السديم حول حلقات تُصبح القصوى الطبقات أن أيًضا هذا عن ينتج
والجذب الداخيل املركزي الجذب من أقوى الحلقات هذه أجزاء بني التَّجاذب تأثري ويكون
تتجاذب كتل إىل تتقطع الذاتي تجاذبها تأثري وتحت امُلجاورة، السدم ناحية من الخارجي

لصغرها: األم تقلص من بأرسع تتقلص بنوبتها وهذه فيها، مركز إىل منها كل أجزاء
فأرسع. أيرس إشعاعها ألنَّ أوًال:

أضعف. الدورانية قوتها ألنَّ وثانيًا:
حياتها بدء يف يجعلها بها خاص محوري بدوران تستقل الكتل هذه من كتلة كل
من ا جدٍّ بأبطأ األُم حول املركزي دورانها يف تَستمر نفسه الوقت ويف الشكل، كروية

املركز. نحو الهابطة الطبقات
عىل دونها طبقة كل عىل يتواىل السديم من الُقصوى للطبقة حدث الذي التطور هذا
الطبقة عن بنوبتها تتخلف طبقة فكل ذكرناها؛ التي العوامل وبنفس تماًما، النحو هذا
أجزائها تَجاذب فعل عن فيها األصيل املركزي الجذب فعل قلَّ متى حتى دونها، التي
املركزي تجاذبها تأثري تحت خاص ِمحوري بدوران تستقل كتلة وكل كتل، إىل تقطعت
التي سالفاتها فعلته ما نحو عىل األم حول بدورانها تستمر ولكنها ُكروي، بشكل الخاص

بعدها.
دوران ذات بنفسها قائمة ُسديمة وكل ُسَديمات إىل السديم يتقطع املنوال هذا عىل
كأنها أخواتها، مع باالشرتاك األم مركز حول مركزي دوران وذات بها، خاص محوري
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أن إىل النحو هذا عىل السديم معظم يتقطع حني يف األصيل، السديم بقية حول سيارات
السديمات جذب تأثري تحت القليل اليشء هذا فيصبح املركز، حول القليل اليشء منه يتبقى
كتل إىل وتمزقه السديمات هذه فتتنازعه الذاتية، جاذبيته تأثري من أشد منه تولدت التي

مثلها. أخرى
بنوبتها السديمات تكون السنني ماليني يستغرق الذي املتوايل التطور هذا أثناء يف
فتتسع األصيل؛ السديم تقلص كانت التي نفسها العوامل فعل تحت تدريًجا متقلصة
قوة وتتغلب األصيل، السديم مركز نحو تجاذبها يضعف وبالتايل بينها، التي الرحاب
الحيز عىل تتوزع تعود كأنها بعض، عن بعضها تباعدها ويستمر املركز، عن الرشود
متقلصة كرات فيه تتوزع ولكنها عظيًما، لطيًفا واحًدا سديًما كانت حني تمأله كانت الذي

فسيحة. رحابًا بينها تاركة
تقطع فلما واحد، محور عىل تدور واحدة ككتلة كانت لطيًفا واحًدا سديًما كانت ملا
تدور نفسه الوقت ويف الخاص، محورها عىل تدور منها واحدة كل أصبحت إليها السديم
تكون وقد بعض، إىل بعضها تجاذبها بُحكم بينها ُمتوسطة نقطة حول مركزيٍّا2 دورانًا
أقربها تكون الجاذبية امُلسارعة سنة وبحسب جرم، وال فيها سديمة ال خالية النقطة هذه
يف الحال هي كما أبطأها، وأبعدها املنطقة، هذه حول سريًا أرسع املركزية املنطقة إىل

وصفه. سريد الذي العنقودي والنظام الشميس كالنظام دوراني، نظام وكل املجرة

مركز حول املركزي َديمات السُّ دوران أنَّ وهي: إغفالها؛ يجوز ال شأن ذات مسألة بقيت
االنجذاب قوة عىل املركز عن الرشود قوة بتغلب يقيض إليها تقسم الذي األصيل السديم
قريص شكل إىل األصيل الكروي شكلها من السديمات مجموعة تحول إىل ويفيض إليه،

القريص. قطرها من ا جدٍّ أقرص األصيل املحوري قطرها يصبح بحيث
وصفنا؛ كما ُسَديمات إىل وتحوُّله الكبري السديم ر تطوُّ بجالء تصوَّرت قد كنت إذا
ُسَديمات صارت منذ باألحرى أو اآلن، هي كما مجرَّتنا3 شكل ذهنك يف رسمت قد تكون
مجموعة صارت ثم الشكل، كرويَّ عظيًما سديًما هذه مجرتنا كانت وشموس. بنجوم حبىل

تصوره. يصعب ما وهو محور حول ال مركز حول الجرم فيها يدور التي هي املركزية الدورة 2
التي كمجرتنا مجرة مليوني عىل يحتوي آخر كون وراءه ليس الذي األعظم الكون ألن «مجرتنا»؛ نقول 3

العلم. أقطاب بعض رأي يف املجرات أكرب هي
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املجرَّة مركز حول تدور وهي قطرِه، خميس نحو محوره قرصيٍّا حيًزا تشغل ُسَديمات
محورها. عىل تدور منها كل نفسه الوقت ويف املركز، عن البُعد حسب متفاوتة برسعات
تقطع أنه كيف أدركت املادة ذرَّات من أوقيانوًسا كان األعظم الكون أن علمت وإذا
مجرَّة يُعدُّ منها سديم كل السدم، ماليني إىل العوامل وبنفس وصفه تقدم ما نحو عىل
بمقتىض ُمتفاوتة برسعات األوحد مركزه األوقيانوسحول هذا يف تدور وجميعها كمجرتنا،
ة خاصَّ محورية دورة نفسه عىل يدور منها سديم كل نفسه وبالوقت الجاذبية، ناموس

بِه.

الدورية درجات (2)

البسيطني األصليني الدورانني صنفي من املركبة الدورية درجات من ثالثًا رأيت هنا إىل
واملركزي: املحوري

مركزية. دورة نفسه عىل يدور — املجرات جميع الجامع — األعظم الكون (١)
سديم كل نفسه وبالوقت األعظم، الكون مركز حول متسابقة متساوقة تدور ُسُدم (٢)

ومركزية. محورية دورتان: سديم فلكل نفسه؛ حول يدور منها
وبالوقت األعظم، األصيل السديم مركز حول متسابقة متساوقة تدور ُسَديمات (٣)
مجموع — األكرب السديم أيًضا نفسه وبالوقت محورها، عىل تدور ُسَديمة كل نفسه
دورانات: ثالث سديمة لكل إذن األعظم؛ الكون مركز حول جميًعا بها يدور — السديمات

أعم. كونية ودورة ة، عامَّ سديمية ودورة ذاتية، محورية دورة

َديمة. السُّ إىل — الثالثية الدرجة إىل ونعود األوليني الُعَظميني الدرجتني اآلَن نرتك
ويف نفسها، العوامل تأثري تحت األصيل السديم أبوها ر يتطوَّ كما ر تتطوَّ تصورناها فإذا
نجوم وإىل نجوم مجموعات إىل تقطعت كيف جيًدا َفَهْمنَا واألحوال؛ الظروف تلك مثل

مستقلة. منفردة
نجوم؛ إىل السديمة تقطيع يف العوامل أفعل املركز عن الرشود قوة تكون أن يغلب
الجذب قوة تتمالك أن قبل قريص، شكل إىل الُكروي شكلها بتحويل تُرسع القوة هذه ألنَّ
تتناثر ولذلك التقلُّص، من أرسع يكون القريص التحول إن أي: بتقليصها؛ املركز إىل
ال هو فيما محوره عىل يدور نجم إىل تتحول منتثرة كتلة وكل تناثًرا، ُمحيطها من كتلها

َديمة. السُّ مركز حول يدور يزال
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Globular Cluster كروية عناقيد تُسمى التي النجمية املجموعات من كثريٌ مجرتنا يف
العنقود أنَّ عىل نجوم، إىل تحولت ثم ُسَديمات األصل يف كانت العنقودية املجموعات هذه
كانت كما مركزه حول متساوقة تدور نجومه إنَّ أي: نفسه؛ عىل يدور يزال ال النجمي
يدور منها نجم كل كان نفسه الوقت ويف تنحل، أن قبل تفعل إليه انحلَّت التي َديمة السُّ
دور يف تزال ال سديمة ٢٠ نحو إالَّ انحالل بال مجرتنا ُسَديمات من يَبَْق ولم محوره عىل
من بعنقود مشرتك غري وسريه بدورته، ُمستقالٍّ نجًما املجرة يف تجد أن ويندر التفكك.
أحجام باختالف تختلف الكوكبات أو العناقيد وهذه الكوكبات، من كوكبة أو العناقيد
١٥٠ من أكثر الواحد العنقود يف النجيمات عدد يبلغ وقد منها، ت اشتُقَّ التي َديمات السُّ

نجم. ألف
وحفيد ُسَديمة ابن هو أي: االشتقاق؛ من الرابعة الدرجة يف النجم أنَّ تقدَّم مما ترى
املحورية. دورته أوًال: حركات؛ أربع للنجم لذلك األعظم؛ الكون ابن هو ديم والسُّ سديم،
دوران يف العنقود مع سريه ثالثًا: الكوكبة. أو العنقود مركز حول إخوته مع دورته ثانيًا:
األعظم. الكون مركز حول دورانها يف املجرة مع سريه رابًعا: ثم املجرَّة. مركز حول هذا
متساويني نجمني إىل ينقسم أن هنا لرشحها محل ال ظروف يف للنجم يتاح وقد
هاتني من وكلٌّ ،Binary Star املزدوج النجم يُسمى وحينئٍذ وكتلًة، حجًما متفاوتني أو
مشتق القمر أن واألرجح بينهما. الذي — التجاذب — الثقل مركز حول يدور الفلقتني
ال القمر ألن املزدوج؛ النجم انشقاق نحو عىل السيولة حالة يف كانت يوم األرض من
ألن وكذلك دائًما، األرض مواجه منه واحد وجه بل األرض، إىل بالنسبة نفسه عىل يدور
إىل بالنسبة األخرى السيارات أقمار بأحجام قورن إذا ١٤٩ كبري األرض إىل بالنسبة حجمه
نفسه، عىل يدور منهما شطر كل يُصبح كثريًا املزدوج النجم شطر تباعد وإذا أمهاتها،
أنَّ يظن اآلخر. حول قمر أو كسيار يدور جعل اآلخر مَن ا جدٍّ أصغر أحدهما كان وإذا
مزدوًجا. واحًدا نجًما قمرها األرضمع تُْعتََرب تقدم ما عىل بناءً مزدوجة؛ النجوم ثلث نحو
حوله، تدور تظل نطفات منه يسلخ ما الغازية حالته يف وهو النجم عىل يطرأ وقد
يف جدٍّا نادر وهذا الشميس، كالنظام حوله سيارات فتكون أيًضا، نفسها عىل تدور وثمَّ
األعظم؛ الكون من التوالد يف الخامس الجيل هي فالسيارات تجنز»، «تجايمس السري رأي
هو (٣) شمسه. حول (٢) محوره. حول (١) دوران: أصناف خمسة للسيار يكون ولذلك
(٥) ثم املجرة. مركز حول وعنقوده شمسه مع هو (٤) العنقودي. املركز حول شمسه مع
السيارات من املتولدة األقمار جيل يأتي وأخريًا األعظم. الكون مركز حول املجرة مع هو
الحديث. سياق من ترتيبها فاهًما القارئ صار دورات، ٦ له الذي السادس الجيل وهو
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إىل خ تتفسَّ أن يُمكن فال جمود، حالة يف جدٍّا صغرية األقمار ألنَّ االشتقاق؛ ينتهي هنا
يف تستمر أن يُمكن ال الجمود حالة يف صارت أن بعد نفسها السيارات من أقمار، أوالد
اإلطالق، عىل الجمود حالة يف اشتقاق ال شمسنا. سيارات حالة من نعلم كما االشتقاق
حالة يف إالَّ يكون ال املزدوج االشتقاق السيولة. أو الغازية حالة يف إالَّ االشتقاق يكون ال

السيولة.

وصفوته البحث مجمل

رأيت وقد الكوني. التنظيم عملية يف الشأن عظيَم دوًرا يلعب — الدورية أو — الدوران
كانت وفيما آنًفا. رسدناها التي درجاته كل ُمحدثة هي «الجاذبية-الدافعية» هي علته أن
ُسُدم. إىل الفوتوني األيثري البحر تجزئ كانت كتل يف الفوتون ذرَّات ع تجمِّ الجاذبية قوَّة
ُسَديمات، إىل السدم تُجزئ كانت ُصغرى كتل إىل التجميع هذا يف تمعن كانت فيما وكذلك

واحد. وقت يف وتفريع تجميع عملية كانت فالعملية إلخ؛ … نجوم إىل وهذه
وإالَّ املركز، نحو مستقيم بخط فقط جذب بمجرد تتم لم العملية هذه أن عىل
بجذب ت تمَّ ولكنها واحد، مركز يف أو واحدة نقطة حول الكون ذرات كل لتجمعت
وهذا املحيط، إىل وتنترش مركز من تبتدئ حلزونية ُمنحنية خطوط يف بجذب أي دوراني
أن يجب بالجاذبية نفكر فحني محله؛ يف عللناه كما الدافعية علة هو الدوراني الجذب
هذه وبغري املادة، يف طبيعة هي وبالتايل فيها، طبيعة أو لها خاصة الدورانية ر نتصوَّ

والتفرع. التجمع يحدث أن ممكنًا يكن لم الخاصة
بل فقط، والتفريع التجمع إحداث عىل يقترص ال الدورانية الجاذبية هذه فعل إن ثمَّ
«هندسة كتابنا يف رشحناه كما املادي، الحيز نطاق به يتسع الذي أيًضا التشتت يُحدث
وكلما الجسم، أو الجرم تقلص تقتيض الجاذبية قوة ألن النسبية»؛ سنة حسب الكون
يعجل وبتقلصها جميًعا، بينها التجاذب فيقل بينها، الرحاب اتسعت األجرام تقلصت
مما أرسع؛ — بينها املشرتك املركز حول — املركزي دورانها ويُصبح املحوري دورانها
بعض، عن بعضها فترشد ، قلَّ التجاذب ألنَّ بل أرسع، الدوران ألنَّ ال تجاذبها، يوازن

املادي. الحيز نطاق يتسع وهكذا
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الحلزوني الدوران (3)

هذا عىل وانتشاره حلزوني، بشكل ينترش الجاذبي التموج أن الجاذبية رس تعليل يف علمت
رسعة تناسب سبب هو وبالتايل الجاذبية، ضلعي من الدافعي الضلع سبب هو الشكل
أن لحظت تقدم فيما النظر أنعمت وإذا املركز، عن بعده مع املركزي دورانه يف الجرم
الدوران ألنَّ الدائرة؛ نفس يف املكان يف يتكرر ال الدوران أن يعني نفسها؛ تعيد ال الدورية
الجرم يتم ال أخرى وبعبارة متنقل، دائٌر نفسه هو مكان يف بل ثابت مركز يف يكون ال
تلتف بل طرفيها، باتصال تتم دائرة فال حلزوني، شكل يف بل دائرة، يف الفضاء يف دورته
واشرتاك رشحناه، كما الدورانات أصناف تعدد ذلك وسبب السابق؛ حيزها غري حيز يف

العملية. يف والزمان املكان
يف يرسم ال األرض حول يدور فيما فهو مثًال؛ القمر نرضب النقطة هذه وإليضاح
ألن حلزونية؛ دائرة يرسم بل األريض— الجو يف يرسم كما — كاملة دائرة الشميس الجو
ماليني به األرض انتقلت وقد إالَّ األرض حول دورة يتم فال الشمس؛ حول به تسري األرض
لولبي، خط يف بل تامة، دائرة يف ليست ذلك ومع آخر، حيز يف الثانية فدورته األميال،
سياراتها مع دائرة نفسها الشمس تكون الشمس حول اللولبي الخط يف يدور هو وفيما
دورة وكذلك معقد، مركب لولبي خط يف الفضاء يف سريه فتجعل العنقودية، كوكبتها يف
املجرة دورة أن كما الفضاء، يف القمر دورة تعقد تزيد املجرة قرص يف العنقودية الكوكبة
… الشمس وسري األرض وسري القمر سري خط يف التعقد ذلك تضاعف األعظم الكون يف

إلخ.
األجرام أفالك توسع عن ناجًما آخر تعقيًدا املعقد الدوراني الرتكيب هذا إىل أضف
كل يف — الغالب يف — يتسع وفلكه إالَّ جرم من فما دورانها، يف كبريها إىل صغريها من
تدور ال فاألرض يضيق»، األحوال بعض «ويف مركزه عن يبتعد بحيث أخرى بعد دورة
يف يزداد فلكها قطر أن بعضهم رأي ويف قليًال، أوسع فلك يف بل عام، كل فلكها نفس يف
قمر كل شأن وهكذا شمسها، عن األرض ترشد قد األعقاب تمادي وعىل واحًدا، مرتًا العام
و«دي و«المرت» «هوبل» رأي بحسب فالكون مجرة؛ وكل عنقود وكل نجم وكل وسيار

التفاحة. فلسفة ويف النسبية كتابنا يف رشحناه كما — ويتسع يتمدد سرت»
يتغريان، وزمانها مكانها ألنَّ نفسها؛ الكون يف حركة أية نُقيد أن يمكن ال فإذن؛
يف ال اآلن، هي كما األعوام ألوف أو عام ألف بعد األرضية السنة فصول تكون ال وإذن
ما إىل … وال وال وحوشها، وال ناسها وال وغاللها زرعها وال رياحها وال بردها وال حرها

له. نهاية ال
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القوسية الحركة (4)

كحركة دائرة من جزء يف الحركة أي: القوسية» «الحركة الدوران أنواع سلسلة بني ذكرنا
ذهابًا القوس نفس يف يعود ثم قوس، يف فالرقاصيسري ،Pendulum مثًال الساعة رقاص
حبل طول قطرها نصف دائرة منها تكونت طرف إىل طرًفا األقواس جمعت فإذا وإيابًا،
دائرة يف دوالبًا يحرك أن فنتيجته كاملة دائرة يرسم ال الساعة رقاص كان وإذا الرقاص؛

معلوم. هو كما كاملة
أطراف وصلت لو ألنك دائرة؛ من جزء هي القوسية، الحركة من نوع هي املوجة
نوع كل عىل القول هذا يُطلق دائرة؛ منها ن َلتََكوَّ ببعض بعضها قمة إىل قمة من املوجات
وموجة املاء، وموجة الصوت، وموجة كالنور، — الكهرطيسية املوجة األمواج: أنواع من

بيدك. طرفه تهز الذي الحبل
استقرت وإذا أيًضا، قوس يف ُمنحنية تسري جاذبي جو يف تسري التي النور وشعاعة
سبب وال دائرة، جزء أو دائرة تجدها ُمستقيًما خطٍّا لك تراءت فمهما الكون يف حركة كل

الجاذبية. سنة فعل إالَّ الدورية لهذه
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الرابع الفصل

احلياة؟ هي ما

التجمع الثالثة: عنارصه يف الحيوي غري املادي العالم يف التنظيم قوانني كفاية بسطنا
أساليب لها فنرى الحيوي، العالم يف العنارص هذه لبسط نتقدَّم واآلن والدوران. والتفرع
هذه. مع الجوهر يف تتفق ولكنها املادي العالم يف أساليبها عن الغرض يف تختلف أخرى
بقدر الحياة رس تفسري من بدَّ ال القارئ لذهن بسطه وتسهيل البحث هذا والستيفاء

الحياة؟ رس هو فما املادية، ظاهراتها به تؤذن ما

الحياة؟ نشأت كيف (1)

الحي، الجسم عن مستقلة ذات أنها ظنوا أو فرضوا الحياة أصل يف بحثوا الذين أكثر
أحقر إىل الدنيا األحياء يف وتأثروها نشوئها، تعليل إىل همهم كل بوا فصوَّ فيه، تمثل ولكنها
جرثومة إىل يهتدوا ولم أخرى، عن متسلسلة الواحدة الجرثومة أن ففرضوا الجراثيم،

أصل. أو أول من لها بدَّ ال يقول العقل ولكن نفسها، تلقاء من تولدت
الحياة قبل كان فماذا الرقي؛ درجات من درجة فالحياة أمرهم من يكن ومهما
هذه يف رأوا ألنهم البلورات؛ من مسلسلة الحياة أن بعضهم ظن الحياة؟ منه فاْشتُقت
البلورة أن رأوا الحد، هذا عند النمو وانتهاء والتولد كالنمو الحياة خصائص من شيئًا
املواد حولها تتجمع صغرية بلورة للتبلور القابل ة مادَّ املشبع السائل يف كان إذا ن تتكوَّ
وهكذا جنبها، إىل ن تتكوَّ أخرى بلورة ترشع ثمَّ حجمها، تستويف أن إىل حجًما فتزيدها

التبلور. فيكف اإلشباع قليل السائل يصبح حتى دواليك
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بإضافة الخارج من تنمو البلورة عظيًما، بونًا الحية والجرثومة البلورة بني ولكن
ثم الخارج. من الغذاء من تمتصه بما اخل الدَّ من تنمو الُجرثومة ولكنَّ إليها، املادة
من ن تتكوَّ بل كذلك، ليست والبلورة اثنتني، إىل الواحدة باالنقسام، تتوالد الجرثومة إن
فضالت لها ليس والبلورة نفسها، عن فضالتها تفرز الجرثومة أختها. عن ُمستقلة نفسها
يف إالَّ تتولد ال الجرثومة ولكن بارد، محلول يف إالَّ تولد ال البلورات إن ثمَّ ذلك. غري إىل …

الغليان. وتحت الصفر فوق متوسطة حرارة ذي سائل

عىل يدل أمٌر وهو راكد، املاء حيث واملستنقعات الربك يف موجودة الدنيا األحياء معظم إنَّ
حرارة بفعل الطبيعة كانت الحياة تنشأ أن وقبل الوحل، أو اآلسن، املاء يف نشأت الحياة أنَّ
تحتاج ال وهذه األميني، والحامض والنشادر الكربوني الحامض تنشئ ونورها الشمس
أوًال الكربوهيدراتية املواد فتكوَّنت واألوكسجني، والنرتوجني والهيدروجني الكربون إىل إال

الزاللية. املواد منها اشتقت ثمَّ — جالتيني — هالمي بشكل
إىل تنمو وكانت بينها، فيما تجاذب بفعل تتكتَّل كانت الصغرية املقادير أن والراجح
انفجرت نموها زاد إذا حتى ظاهرها، يف املاء من قليل بفقد جامدة قرشة حولها تتكوَّن أن
إىل فتنشق تضخم، أْن إىل تنمو ُكتلة كل ترشع ثمَّ كتلتني، إىل الُكتلة وانقسمت الِقرشة

جرثومة. إىل تحوَّلت كتلة أول كانت هكذا دواليك. وهكذا … ُكتلتني
والبوتاس والصوديوم كالفوصفور العملية هذه يف تشرتك العنارص بعض وكانت
أن يمنع ما وليس — الكلس — الجري فوصفات من مشتق والفوصفور وغريها، واملنازيا

الجرثومة. نواة إىل محاوله فيدخل الفوصفوري الحامض إىل منه جزءٌ يتحوَّل
امتصاص أن باملادة الطاقة عالقة جيًدا يفهم الذي للكيماوي سيما وال معلوم وهو
مخزنًا الهالمة جعال بها داخلها وائتالف ل التحوُّ القابلة البسيطة للُمركبات الُهالمة
يحدث كما — طاقة — حرارة تصدر كيماويٍّا تفاعًال امُلتفاعلة املواد بعض إن أي: للطاقة؛
عند يحدث كما وتدَّخرها الحرارة تمتص وبعضها الحيوان، وتنفس الكربون احرتاق يف
تفاعل أثناء يف الجرثومة أو الهالم كتلة كانت فإذا الحية، األجسام يف الغذائية املواد ل تحوُّ
اقتىض أخرى، تارة وتبثها تارة حرارة تدَّخر داخلها إىل املتطرِّقة امُلركبات مع ُمركباتها
الحركة كانت ومهما فيها، التوازن لتغري وتمدد تقلُّص بني ذاتية حركة لها تكون أن

حركة. هي فإنما وبسيطة بطيئة
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الكربون يف رسالحياة (2)

كيماوية ألفة الحياة

الحية. غري املادية األجسام نشوء عن االختالف كل ظاهراته يف يختلف آخر نشوء الحياة
يف مستقل آخر كون كأنه «امليتة»، املادة درجة من أعىل الوجود درجات من ثانية درجة هو
والحركة، الجوهر مادي بالحقيقة ولكنه املادي، الكون عن االستقالل كل وطبيعته ذاتيته
املادة، نظام عن يختلف آخر بنظام ولكْن املادة، ذرات من مؤلف الحي الجسم أنَّ بمعنى
له أنَّ أم الكيماوية؟ واأللفة كالجاذبية األساسية الطبيعة سنن نفس عىل متمشٍّ هو فهل

به؟ خاصة أخرى سننًا
وإذن املادة؛ حركة لنواميس خاضعة هي باملادة قائمة ألنها الحياة أنَّ لنا الظاهر
وحركتها — كيماوية وألفة جاذبية، — املادة يف الفاعلة القوى نفس من ُمستمدة حركتها
كيانها، يالئم ا خاصٍّ ترصًفا بها تترصف ثم املادية، القوة مختزن أنها بمعنى ذاتية،

الترصف. هذا نتيجة وحركتها
النبات يف شائعة أجزائه، بني الحي الجسم داخل يف حركة نوعان: الحركة وهذه
عىل بالحيوان خاصة وهي حيز، إىل حيز من كله الحي الجسم تنقل وحركة والحيوان،
القوة؟ هذه مصدر هو وما الحيوية؟ القوة مستودع هو الذي الحياة ِرس هو فما الغالب.
موجودة كانت إذا بها لنا شأن فال أرضنا، عىل إالَّ نعرفها كما للحياة وجوًدا نعرف ال
عما تختلف كانت أو هنا نعرفها التي الخواص بنفس هناك كانت سواء آخر، جرم يف

نعرفه.
عديدة Molecules جزيئات من مؤلف نوعه كان مهما الحي الجسم أن نعرف
ال والجوامد، والسوائل الغازات جزيئات سائر يف ذراتها بكثرة مثيل لها ليس ا جدٍّ الذرات
الذرات أنواع من الباردة، األجرام ويف الحارة األجرام يف عليه استُدلَّ فيما وال األرض عىل
الجزيء. هذا يف عنه فنبحث الذرات، العديد الجزيء يف مودع الحياة رس فكأن والجزيئات.
اإلنسان — وتعقًدا تركبًا أكثرها إىل — األميبا — أنواعه أبسط من الحي الجسم
بتعدد األنواع عديد منها صنف وكل الكيماوية، امُلركبات من أصناف ثالثة من مؤلف —

وهي: الخليات. أنواع
إلخ. … الكحل وسالسل البارافينات، وسالسل ونحوها، النشائيات — الكربوهيدرات أوًال:
منه تصدر الذي الوقيد وهي ذرة، عرشة بضع إىل ذرات بضع عىل تحتوي وجزيئاتها

الحركة. إلصدار القوة
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مدَّخر، آخر وقيد وهي الذرات، عرشات من مؤلفة وجزيئاتها ونحوها. الدهنيات ثانيًا:
الوظيفية. األعضاء املنوعة األحياء يف سيما وال

بعض يف ألوفها أو الذرَّات ِمئات من ُمؤلفة وجزيئاتها الزالليات. — الربوتاينيات ثالثًا:
األول. الحياة جوهر هو الذي الربوتوبالسم بنية هيكل وهي األحيان،

الحيوية، امُلركبات جزيئات فيه تتنقل الذي الوسط وهو املاء، الثالثة بهذه يلحق
منه. بجزيئات أحيانًا تتحد أنها عن فضًال

الجسم يف إال الذرَّات من العظيم العدد ذلك من ُمؤلفة جزيئات الطبيعة يف نعرف وال
رسُّ إذن ذرَّة؛ عرشة البضع أو البضع الجزيء ذرات عدد يتجاوز ال غريه ويف الحي.
نعلم لكي الجزيئات هذه ذرات يف عنُه فلنبحث الذرات، العديدة الجزيئات يف هو الحياة

مقامه. منها أيٍّ يف

عنارصالحياة (3)

أربعة من مؤلفة األنواع العديدة الثالثة املركبات هذه أصناف أن يرينا الكيماوي التحليل
واألوكسجني الهيدروجني وهي: الذرات؛ من أصناف أربعة من أي: فقط؛ رئيسية عنارص
والصوديوم الكلسيوم — األخرى العنارص من فيها يُرى ما وأما والكربون، والنرتوجني
والسلفات والفصفات كلوريد، — الكلورات وأمالحها والحديد، واملغنيزيوم والبوتاسيوم
العنارص هذه أي فلنَر .Catalysis وسيطة ثانوية فوظيفتها إلخ؛ … والكربونات والنرتات

الذرات. العديدة الجزيئات تأليف يف األهم الشأن ذو األربعة
الجزيئات من أنواع بضعة إالَّ منهما يتألف فال وحدهما واألوكسجني الهيدروجني أما
فال أحدهما مع أو معهما النرتوجني َدَخل وإذا ذرات، أربع عىل منها الواحد يزيد ال
ثانوية أُخرى عنارص دخلت لو حتى أيًضا، ذرات بضع عىل تزيد جزيئات منها يتألف
نزل إذا ولكن ذرة. عرشة بضع الواحد الجزيء يف الذرات عدد يُناهز فال الثالثة هذه غري
تعدُّ جزيئات بصددها نحن التي الثالثة العنارص مع يؤلف رأيناه امليدان إىل الكربون

الحياة. رس الكربون يف فإذن األلف، تتجاوز وأحيانًا باملئات ذراتها
جينز» «جيمز السري تأليف الغامض» «الكون كتاب يف عرًضا وردت مالحظة «هذه

النظرية.» هذه يرشح لم ولكنُه
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القدرة تخوله التي املزايا أو الخواص من — الكربون — العنرص هذا يف فماذا
Cell؟ الحية الخلية منها تتألف التي والدهنيات والكربوهيدرات الربوتاينيات تكوين عىل

األربعة. العنارص هذه من كلٍّ يف فلنبحث
حر. واحد وإلكرتون بروتون ذو الهيدروجني، = ه

وهي بربوتوناتها املتحدة عدا ما حرة إلكرتونات و٨ بروتونًا ١٦ ذو األوكسجني، = و
النيوترونات.

وهي بربوتوناتها امُلتحدة عدا ما حرة إلكرتونات و٧ بروتونًا ١٤ ذو النرتوجني، = ن
النيوترونات.

وهي بربوتوناتها امُلتحدة عدا ما حرة إلكرتونات و٦ بروتونًا ١٢ ذو الكربون، = ك
النيوترونات.

تتوقف ال الجزيئات تؤلف التي الكيماوية األلفة ألنَّ الربوتونات؛ عن صفًحا فلنرضب
فقط. فيها الحرة اإللكرتونات عدد عىل بل الواحدة، الذرة يف الربوتونات عدد عىل

الحرة اإللكرتونات — الكهريبات أن الباب هذا يف املادة» «فناء مقال من وسنعلم
معدة األوىل مناطق؛ يف والنيوترونات — الربوتونات مجموعة — النواة حول تدور —
لنا شأن وال إلكرتونات. لثمانية معدة بعدها التي الثانية واملنطقة فقط. إللكرتونني
األربعة العنارص هذه من أيٍّ يف ليس ألنه الثانية؛ بعد التي باملناطق وال األوىل باملنطقة
غري بعنارص خاصة بعدها التي األخرى املناطق وألن الثانية، املنطقة من أكثر يشغل ما

الحياة. عنارص
هي: الثانية املنطقة يف تدور التي اإللكرتونات إذن

زوج. أي شفع — الثانية املنطقة يف (٢) إللكرتونني، محل يبقى ،٦ األوكسجني يف
وتر. — الثانية املنطقة يف (٣) إلكرتونات، لثالثة محل يبقى ،٥ النرتوجني يف
شفع. — الثانية املنطقة يف (٤) إلكرتونات، ألربعة محل يبقى ،٤ الكربون يف

لتتمة الناقصة اإللكرتونات وشفعي املوجودة اإللكرتونات شفعي الكربون كون فلعلَّ
الجزيء، يف الذرات عدد اختلف مهما بالعنارصاألخرى االتحاد له املسهل األمر هو املنطقة
إلتمام الهيدروجني ويساعدهما أيًضا، اإللكرتونات الشفعي األوكسجني ذلك عىل يُساعده
فيه النرتوجني دخل متى سيما وال الجزيء، تأليف يف اإللكرتونني من املنطقة ينقص ما

اإللكرتونات. وتريٌّ وهو
يف ذلك مثال تقلقل، دون ومن باستقرار الثالث الذرات تآلف يتضح التسهيل وبهذا
املركبات يف كثريًا جزيئُه يدخل الذي و٢» ك = أوكسيد داي «كربون الكربوني الحامض
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إلكرتوناته من بإلكرتونني منهما كلٌّ فيرشك األوكسجني مع الكربون يأتلف الحيوية،
متعادل االشرتاك بهذا يستقرُّ والجزيء ة. تامَّ منهما لكل الثانية املنطقة وتصبح األربعة،
جزيء يف مًعا االثنان فيندمج آخر، ُجزيء عليه طرأ إذا إال يتفكك وال الكهربائية، الشحنة

جديد.
الكربون ائتالف أن وجدت والدهنيات الكربوهيدرات ُمركبات يف النظر أنعمت وإذا
يدخل واحد إلكرتون ينقصه الجزيء أن حالة ويف النحو، هذا عىل يحدث واألوكسجني
إلتمام الجزيئات معظم يف بإلكرتونه يدخل مطواع والهيدروجني بإلكرتونه، الهيدروجني

أكثر.» أو مقال ورشحه فيه التوسع يكفي ال ا جدٍّ دقيق بحث «هذا النقص.
أن الظن فغالب — الثانية املنطقة يف ٣ — اإللكرتونات وتري فألنه النرتوجني وأما
يُْستَطاع بحيث الواحد، الجزيء يف الكثرية الذرات بتعدد إال يسهل ال الجماعة مع ائتالفه
التي الربوتايينات تألف يف إال يدخل ال ولذلك الكهربائية، الشحنة ُمتعادلة جزيئات تأليُف
ولكنه ذرَّاتها، تعدد سبب فيها اندماجه أن أو باملئات، فيها الواحد الجزيء ذرات تُعد
كما االستقرار عديم الجزيء يجعل بدخوله ألنه والدهنيات؛ الكربوهيدرات يف يدخل ال
فكأن منها. مركب يف يستقر يكاد ال دائًما قلًقا فيها يظهر إذ مركباته؛ معظم من يُستدل
العنارص مع يتنافر طارئ فألقل للكربون؛ خالًفا — جدٍّا ضعيفة affinity ألفته قوة
مركب وهو ،Ammonia النشادر ذلك عىل األمثلة أبسط ومن ترتكه. أو ويرتكها األخرى
أن يمكن ال الحالة هذه يف ولكنه ه٣، ن = هيدروجينات وثالثة واحد نرتوجني من
،٣ الثالثة الهيدروجينات وإلكرتونات ،٣ الثانية املنطقة يف إلكرتوناته ألنَّ ؛ مستقالٍّ يوجد

متعادل. غري إيجابيٍّا الجزيء ويبقى إلكرتونني ناقصة املنطقة فتبقى ٦؛ واملجموع
كجزيء آخر بجزيء جزيئه اتحاد من بدَّ ال بل البتة، مستقالٍّ النشادر يُوجد ال لذلك
ه٠٤ ن و= ه٢ + ه٣ «ن املاء يف ذائبًا األمونيوم هيدروكسيد منهما ن ليكوِّ مثًال املاء
ذلك مع والنرتوجني، األوكسجني منطقتي تشغل ١٦ جميًعا إلكرتوناتها ومجموع و» ه
من ه٣ ن بشكل فيتطاير بأخويه، التقيد يطيق ال قلًقا املتمرد الشاذ النرتوجني هذا يبقى
موجود والنشادر برمته، الجزيء بانحالل ويفلت تُطاق ال التي رائحته من نعلم كما املاء
عليها طرأ التي املباول يف برائحته يُشعر ولذلك Urea؛ البولينا يف Radical كضلع أيًضا

له. املفكك االختمار
كالنيرتوجليرسين املفرنقعة املواد يف داخل أنه وتمرده النرتوجني قلق عىل األدلة ومن
مع تنافره إال ليس االفرنقاع ألن افرنقاعها؛ سبب «وهو وغريه، نيرتوتاليني، وتراي
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سبب وهي فائقة برسعة تتمدد ذرات إىل الجزيئات فتتفكك منها، وإفالته األخرى الذرات
الضغط.»

العنارص وظائف (4)

تقدَّم: مما يُستَدل
تنتقل الذي — املاء — الوسط إيجاد الحياة يف والهيدروجني األوكسجني وظيفة أن أوًال:
فالحركة. القوة مصدر هو الذي الوقيد إيجاد يف الكربون مع اشرتاكهما ثم الحركة، به
لبنيان الكيماوية باأللفة وربطها معه األخرى العنارص جمع الكربون وظيفة أن ثانيًا:
الخلية ذات املتنوعة امليكروبات من خلياته أنواع اختالف عىل الحي الجسم هيكل
ولواله Multicellular الخليات املتعددة األحياء من فوقها ما إىل Unicellular الواحدة

حيوي. جزيء تألف ملا
إطالق غري من — الهدم النرتوجني وظيفة تكون البناء الكربون وظيفة أن فيما ثالثًا:
الخلية؛ حياة ر ولتطوُّ والنمو للحركة الزمة شأن ذات وظيفة وهي — الهدم معنى
مختلف بشكل منها خروجه ثم فيها وتمثيله الخلية إىل «الغذاء» دخول عملية فمعظم
يف النرتوجني بتقلقل يتم — Anabolism التحوُّل عملية أي — دخوله شكل عن
كيماوية تحوالت تحدث تزول أن إىل الخلية والدة فمنذ املختلفة. الربوتايني مركبات
النرتوجني. وتقلقل الكربون بواسطة تحدث حياتها، بها تتجدد متوالية عديدة متنوعة
تأكسد يحدث النرتوجني تقلقل بسبب تحدث التي التحوالت هذه أثناء يف
من صورة والحرارة حرارة، والنتيجة إحراقها، أي: الدهنيات؛ وأحيانًا الكربوهيدرات
جزيء شكل من وتنقله النرتوجني تقلقل إن بل فقط، ذلك وليس تعلم. كما الطاقة صور
الجزيئات من الكهارب بعض انسالخ أي Ionisation؛ التأين يحدث آخر جزيء شكل إىل
يمكن إذ العصبي؛ الجهاز يف سيما وال إيجابية، أو سلبية كهربائية شحنات وحدوث
من هو التيار هذا وحدوث فيه، ضعيف كهربائي تيار وجود وإثبات هناك استكشافه

الجسم. أعضاء وسائر الخلية يف والحركة القوة مصادر جملة
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الحي حركة

الحي. خلية يف األقل عىل أو الحي يف الحركة حدوث كيفية يف قليًال نبحث أن بقي
نوع ذا بسيًطا — جالتينيٍّا — القوام هالميَّ الحياة، أشكال أول الربوتوبالسم، ابتدأ
ما أبسط ا، جدٍّ بسيطة الربوتايينات هذه جزيئات وتألفت الربوتايينات، أنواع من واحد
األربعة العنارص ذات — الرباعية الكيماوية املركبات من الصنف هذا من يكون أن يمكن
منها، املنترشة الفوتونات وتأثري املعتدلة وحرارتها الشمس نور تأثري تحت تألفت —
فهذه تارٍة، بعد تارًة العنارص هذه يف التأين يُحدث أن بدَّ ال مما التشعع أنواع وسائر

الربوتايني. منها التي املختلفة الكيماوية الرتكبات سلسلة إىل تؤدي املختلفة العوامل

الحي حركة حدوث (5)

جاذبية وبواسطة لزوجة من فيها ملا ببعض؛ بعضها ُمتصلة الربوتايني جزيئات وابتدأت
ويتخللها املاء ينفذها وإنما فيه، تذوب وال املاء يف تنحل فال ،Cohesion املالصقة
علمية وبعبارة مثًال، الكربوني كالحامض بسيطة كيماوية مركبات من فيه بما Osmosis
لكي لها الالزمة والذرات املركبات من فيه يذوب ما معه وتمتص تمتصه1 «مضللة»،

به. لها حاجة ال ما منه وتنبذ فيها، تتمثل
متعاقبني وضمور انتفاخ حركة تستلزم هذه والنبذ االمتصاص عملية أن يخفى وال
من — املاء يف ابتدأت الحياة — املائية البيئة يف وما الحركة هذه وبني الهالمي، الجسم يف
وبيئته الحي الجسم بني تفاعل حدوث من بد ال أي: منه؛ بدَّ ال تفاعل امليكانيكية الحركة
السائل يجري Physical الطبيعي التفاعل هذا أثناء ويف ونبذًا. امتصاًصا أو ا، وردٍّ أخذًا
واألمالح الكربوني كالحامض مختلفة خارجية مواد حامًال خاللها أو الخلية غضون يف
تفاعالت تحدث الخلية غضون إىل ب يترسَّ السائل هذا وفيما إلخ. … ونرتات كربونات من
التفاعالت هذه تحدث الخلية، جزيئات وبني يحملها التي املواد بني متوالية كيماوية
وما جزيء، إىل جزيء من ينشز النرتوجني دام وما تدخل جديدة مواد دامت ما باستمرار
هذا يحدث وفيما إليه، ترد التي الذرات بحسب الجزيئات تجديد يف يتفنن الكربون دام
بحالتها املركبات من الذرات بعض انفالت التحوالت نتائج من يكون الكيماوي التفاعل

تجتذبه. والصواب 1
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سابًقا، إليهما أرشنا اللذين املتعاقبني والضمور االنتفاخ تحدث الحالة وهذه الغازية،
الخلية. غضون يف سائيل مجرى يحدث وبالتايل

وأحيانًا جديدة جزيئات الربوتوبالسم جسم إىل يُدِخل االمتصاص دام ما أنه فرتى
هنيهة كل ففي وبرسعة، التوايل عىل باستمرار يحدث الكيماوي التفاعل فهذا أيًضا ذرات
وذرات جزيئات منها فتخرج ونموها؛ لحياتها مجددان الخلية يف وتركيب حل يحدث
فكأن كيماويٍّا، اندماًجا فيها اندمجت وذرات جزيئات إليها دخلت كما عنها استغنت قد
تستطيع الخلية دامت ما — والرتكيب الحل — العمل دائم كيماوي معمل الربوتوبالسم

فيها. وتنفث البيئة من تمتص أن
الكيماوي للتفاعل خضوع هو مًعا، وسبب غاية هو النبذ؟ وهذا االمتصاص هذا ملاذا

الجاذبية. — الكيمية األلفة —
وبينها، بينه يقع األول والتفاعل للبيئة، مالبس الخارجي الكروي الخلية سطح وألن
وطبيعة الخلية، داخل جزيئات عن االختالف بعض ولو مختلفة جزيئاته تكون أن بد فال
وهكذا لالمتصاص، وأقبل ضمنه هو مما أمتن كغالف السطح ذلك تجعل التفاعل هذا
من الداخل وحماية والنبذ، االمتصاص الغالف هذا وظيفة تكون أن التطور سنَّة تقيض
الغالف يستطيع كما يتوقاها أن داخلها يستطيع ال التي الخلية ملصلحة املنافية التفاعالت
وصفناه، الذي الخالف الوظيفة، مختلفي عضوين ذا الخلية جسم يصري وهكذا اتقاءها،
Metobolism والتحول بالتجديد املنمي الكيماوي العمل الرئيسية وظيفتها التي والنواة

املنبوذة. واملواد الداخلة املواد يحمل الذي السائل مجرى وبينهما & Katabolism
تنوع من بدَّ فال مختلفة، أحوال يف مختلفة عوامل ذات املختلفة البيئة دامت وما
وهذا بها، وتنتفع البيئة مفاعيل تقابل لكي مختلفة؛ بوظائف أجزائه أو الجسم مناطق
األجزاء جزيئات ع تتنوَّ وكذلك الكيماوية، العمليات يف يضاهيه تنوًعا يسبب املنوع التفاعل
تمادي عىل والدهنيات والكربوهيدرات الربوتايينات أصناف نشأت كذا الوظائف. املختلفة
يف ع تتنوَّ كانت هالم يف تتجمع الجزيئات كانت ففيما التطور، قانون بحكم الزمان

بروتوبالسم.

تتعاقب التي والتطورات الحيوي العمل وصف يف االسرتسال الفصل هذا من غرضنا ليس
غرضنا وإنما البيولوجيا، خصائص من البحث هذا فإن أنواًعا، وتنتج الربوتوبالسم عىل
األربع الذرات بيئة من استقصيناه وفيما يستطاع، ما أعمق إىل الحياة رسَّ نستقيص أن
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متعاقبة متوالية كيماوية تفاعالت إال نجد لم الربوتوبالسم جزيئات منها تتألف التي
املختلفة. الشمس عات تشعُّ وتأثري معتدلة حرارة تأثري تحت األربعة، بالعنارص خاصة

لواله ألنه الكربون؛ يلعبه الذي الدور هو التفاعالت هذه يف األهم الدور أن رأينا وقد
بنشوزه النرتوجني يلعبه الذي الدور الشأن خطر يف ويليه الربوتايينات، ن تكوُّ أمكن ملا

وشذوذه.
هو أم األربعة، العنارص بهذه تتالعب التي الكيماوية األلفة يف هو الحياة رس فهل
بأن يقتنع الكيماوي كان ربما نجهله؟ زلنا وال يستخدمها آخر يشء مع األلفة هذه يف
وربما وراءها، غريها آخر شيئًا يرى ال ألنه الحياة؛ إلصدار كافية هذه الكيماوية األلفة
أن صحَّ فإذا له، غامًضا ا رسٍّ الحياة فتبقى التعليل؛ هذا إىل يرتاح ال الكيماوي غري كان
خاصة عات وتشعُّ خاصة حرارة تأثري تحت خاصة عنارص ٤ بني كيماوية ألفة الحياة
هي وال املادي، الوجود يف مقصودة غري أي صدفة؛ األرض عىل ظهرت قد فتكون أيًضا،

واإللكرتونات. الربوتونات منها تألفت التي الفوتونات يف مضمرة
أي Elan؛ Vilal «برغسون» سماه آخر عامًال الكيماوي العامل وراء أن القول وأما
هذا يفرس ال ولكنه الحيوي، العامل ملعنى آخر تعبري إالَّ هو فما الحيوية» «الحماسة

كان. كما غامًضا به يبقى بل العامل
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احليويان والتفرع التجمع

عنارصبرئاسة أربعة يف محصوًرا كيميٍّا عمًال إال ليست الحياة أن بيان من انتهينا وقد أما
أوًال، والتفرع التجمع جميًعا: التنظيم قواعد عىل الحياة تطبيق إىل اآلن فنعود الكربون،

ثانيًا. الدورية ثم

وآلية كيماوية والتفرع التجمع عملية (1)

وأن جنب، إىل جنبًا مًعا جريا والتفرع التجمع أنَّ املادي الكون تنظيم عملية يف رأينا
تربطها كربى جماعات يف ذرات تجمع ُمجرد كانت «ميكانيكية»، آلية كانت العملية هذه
الدوران علة والجاذبية الدوران، بفعل ُصغرى جماعات إىل تفرَّعت ثم ة، العامَّ الجاذبية

علمت. كما
أيًضا، ميكانيكية كونها عن فضًال فكيماوية، الحياة يف والتفرع التجمع عملية وأما
تجمع يف يحدث كان الذي — حيوي وغري حيوي — اإلطالق عىل الكيماوي التآلف وأما
إالَّ اللهمَّ فيها، يد له وليس تجمعها يف شأن ذا يكن لم نتيجة، كان — عارًضا فكان العوالم
التجمع وكان الجوامد، من وهذه السوائل من الغازات يصفي كان بل الجزيء، تجمع يف
يف الطوىل اليد ذو هو املذكور الكيماوي التآلف هذا أن عىل له، وممهًدا سابًقا امليكانيكي
الكيماوية األلفة ألنَّ التجمعني؛ هذين من كلٍّ سبب والجاذبية الحيويني. والتفرع التجمع
أنه بمعنى أرقى إنه نقول: العام، شكلها من أرقى الجاذبية أشكال من شكًال إال ليست
من أرقى الحيوي التجمع يف الكيماوية األلفة إنَّ ثمَّ بسيط، وهذا ُمعقًدا، ُمركبًا بعَده أتى

وتعقًدا. تركبًا أكثر هذه بعد أتت ألنها ة؛ العامَّ الكيماوية األلفة
أن يمكن ال التجمع أن وأجرام ُسَديمات إىل وتفرعها ُدم السُّ تجمع عملية يف رأينا
كتلة كله الكون ويصبح الكون يف هيولية مادة كل يلتهم الواحد املجتمع أن إىل يستمر،
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قوة ألن مزيًدا؛ يلتهم أن بعدُه يستطيع يعود ال حدٍّ إىل التجمع يبلغ وإنما متقلصة، واحدة
املزيد. يقبل ال بحجم التجمع حد ينتهي وهناك امُلرتامي، ُمحيطه عند تضعف الجاذبية
طبقة قطع، إىل الخارجية السديمي الجرم طبقات تتقطع إذ التفرع؛ عملية تبتدئ وثمَّ
يف إالَّ هذا عن فيختلف الحيوي التجمع أما محله، يف وصفناه ما نحو عىل طبقة، بعد

الخالف. بيان وهاك يتجاوزه؛ ال معني حدٍّ إىل بلوغه
ن تتكوَّ لم فهي الحيوي، التجمع درجات من درجة أول هي الربوتوبالسمية الخلية
من تكونت بل بينها، ُمتبادل جاذبي مركز حول تجمعت متجاورة ذرات تجاذب من
مودع الذاتية مجهول حيوي» «مبدأ يربطها جزيئات بني متوالية كيماوية تفاعالت سلسلة
تضم الحيوي باملبدأ املرتبطة الجزيئات وهذه آنًفا. بسطناه ما نحو عىل الكربون عنرص يف
فال الكرب من معينًا ا حدٍّ كتلتها تبلغ أن إىل نفسها يف وتدمجها الخارج من جزيئات إليها
تأهبًا إالَّ جديدة جزيئات لنفسها تضم فال ناضجة، تعترب الحد ذلك عند تتجاوزه؛ تعود
إىل فيها وتدمجها جزيئات إليها تضم بنوبتها منهما كل جديدتني خليتني إىل النقسامها
شاء ما إىل دواليك وهكذا أخريني. خليتني إىل تنشق حيث املذكور، النضوج حد تبلغ أن

هللا.
نفسه يف وإدماجها خارجه من جزيئات باغتنام يحدث الحيوي التجمع أنَّ فرتى
الجذب قوة بحكم متجاورة ذرات تضام إال ليس الذي السديمي للتجمع خالًفا تدريجيٍّا،

فقط.
االستمساك الجذب قوة استطاعة عىل يتوقف حدَّه السديمي التجمع بُلوغ إنَّ ثم
الحيوي التجمع بلوغ وأما املركز، عن الترشيد قوة عىل بتغلبها السديم طبقات بأقايص
عىل بل كيماوية، ألفة قوة عىل وال حتى دفع، قوة عىل وال جذب قوة عىل يتوقف فال حدَّه

بشخصيتها. للقيام الكامنة بالجزيئات االحتفاظ الخلية استطاعة
الترشيد قوة مقاومة عن املركزي الجذب قوة عجز عند يحدث السديمي التفرع إن ثم
بينها فرعي بتجاذب منه املتطرفة الكتل فتستقل املركزي، الدوران رسعة عىل املتوقفة
التجاذب قوة عىل يتوقف فال الحيوي التفرع أما بنفسها. قائمة فرعية جماعات وتنفصل
باملزيد، االحتفاظ تستطيع هذه تعود ال بحيث الخلية نضوج عىل بل الترشيد، قوة عىل وال

اثنتني. إىل فتنشق بشخصيتها للقيام مزيد إىل تحتاج ال أو
تقلصها ثم جماعة تألب السديمي فالتطور تطوًرا؛ والتفرع التجمع عملية اعتربنا إذا
تقسم ثم املركز، عن البُعد لقانون تبًعا التقلص بدرجات طبقاتها وتفاوت الجذب بفعل
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الجزيئات يجتذب كيماوي فعمل الحيوي التطور وأما جماعات، إىل املتطرفة الطبقات
إذن فالعملية السابق؛ يطرد منها والالحق الداخل، يف يوزعها ثم الداخل إىل الخارج من
كليٍّا اختالًفا مختلفة املفرزة الجزيئات بها تخرج واحد وقت يف وإفراز امتصاص عملية

ممتصة. دخلت التي الجزيئات عن

الحيوي التجمع تجمع (2)

قصري عهد يف فتبلغ التوايل، عىل عدًدا وتتضاعف آنًفا إليه املشار بالتقسيم الخليات تتوالد
البيئة لها تسمح لم فإذا كبرية، جماعة تصبح أن إىل البيئة لها تسمح ما بقدر ألوًفا
الحال هذه ويف متعاونة، جماعة بقيت راكد؛ مستنقع يف كانت لو كما والتشتت، بالتفرق
تكون واألطراف الحوايش يف فالتي تجمعها؛ يف مواضعها بحسب أفرادها ظروف تختلف
املمتصات. من حاجتها تقتبس الداخل يف والتي واإلفراز، االمتصاص من أوفر حظ ذات
بعض؛ من بعضها ارتباًطا أشد وبالتايل حياتها، يف متعاونة الجماعة تصبح التمادي وعىل
من مؤلف حي ينشأ هكذا .Hydra كالهيدرا الخليات متعدد واحد كجسم أخريًا تصبح
الخاليا هذه من فريق كل يختص التمادي وعىل بروتوبالسمات،1 عدة ذات حيوية خاليا
جماعة كأنها إلخ، … واإلفراز والهضم كاالمتصاص الحيوي، العمل وظائف من بوظيفة

أعمالها. نتاج وتقاسمت بينها، فيما األعمال فرقت اشرتاكية
الفروع أو فالجماعات الوظائف؛ يف التنويع هذا مثل السديمي املجتمع يف ترى ال

متماثلة. وسجايا طبائع ذات الكبرية كاألمهات الصغرية
أيًضا يبلغه ا حدٍّ — والتصاقها الخليات تجمع — الحيوي املركب التجمع لهذا إن ثم
لتنشئ خليات منها انفصلت ناضجة وصارت إليه الجماعة بلغت متى حتى يتجاوزه، فال
الطريقة بنفس — املختلفة التناسل عمليات يف معروف هو كما — جديدة جماعة بنوبتها
الخليِّي والتقسم الداخل يف واالندماج الخارج من باالمتصاص أي: أمها؛ فيها نشأت التي

الخلوي. —
الخاليا أصناف فتعددت أعالها؛ إىل أحقرها من األحياء أنواع نشأت النحو هذا عىل
عوامل فعل تحت األحياء تنوعت نوع. كل لحياة الالزمة الوظائف بتعدد الربوتوبالسمة

والغالف. النواة بني اللزجة املادة هو الربوتوبالسم 1
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األنواع العديدة األحياء هذه نرى بنا وإذا الداخل، من الحياة وعوامل الخارج من البيئة
نرى كما أيًضا، جماعات مجموعة منها جماعة وكل جماعات، — مختلفة خليات تجمعات
دورة تنفس، عصب، هضم، — أجهزة مجموعة تََره منها الفرد إىل انظر العليا. األحياء يف
وسجيًة. بنيًة املختلفة الخليات من جماعات مجموعة منها جهاز وكل — إلخ … دموية
املادي التجمع من وتعقًدا تركبًا أكثر الكيماوي الحيوي التجمع أن تقدم مما ترى
سلم يف متدرجة تحىص ال أنواٌع ا. جدٍّ التنوع عديد وتفرعه والسدم، األجرام يف امليكانيكي
فاللبونات الفقاريات إىل الضفدعيات إىل فالصدفيات املائيات؛ سائر إىل الهيدرا من التطور

اإلنسان. حتى اإلنسان أشباه إىل
الكيماوي؟ والحيوي امليكانيكي املادي التجمع نوعي بني الجوهري الفرق هو فما

الجاذبية. سيطرة تحت الحيز يف وتوسع ضمٌّ األول:
الحيوي املبدأ سيطرة وتحت الكيماوية األلفة فعل تحت للحيز واقتسام إدماج والثاني:
األول إن ثمَّ الكيمي. العامل غري حيوي مبدأ هناك كان إن — الكربون يف رسه الدفني
أن إىل جماعات، يف يجمعها بينها، فيما تضامن غري من والجزيئات الذرات يجمع
مقصورة أبدية شبه جماعات بني خالء رحاب إال الكون يف يبقى فال كلها، يستنفذها

الدورانية. الحركة عىل
إىل جماعات يف ويدمجها والرتاب واملاء الهواء من األربع الذرات يتصيَّد الثاني وإن
أن وبعد الفضاء، إىل أطلقتها الجماعة حياة سبيل يف طاقتها أفرغت متى حتى قصري، أجل
تكتسب امُلطلقة والجزيئات أيًضا. طاقتها يطلق والتوالد النمو عملية يف طاقتها يستخدم
ثانية لالندماج وتهيئها الشمس من الواردة — فوتونات — املتشععات من جديدة طاقة

دواليك. وهكذا أخرى؛ حيوية خليات يف
شخصيته. يفقد أن غري من الزَّمان تمادي عىل التدريجي يتالىشباإلشعاع األول إنَّ ثم
أجل النتهاء أو خارجية، لطوارئ إما فيه، الحيوي العمل توقف متى ينحل والثاني

عاجًال. ذرَّاته أو أجزاءه فتشتت هادئة، عوامل بتسلط فيه الحيوية
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الحيوية التجمعات أشكال (3)

من — أجيال ستة تتخطى وال والجزيئات الذرات بسيطة املادية التجمعات رأينا وقد
ال أشكال يف الجزيئات مركبة الحيوية التجمعات ولكن — علمت كما األقمار إىل السدم
صنوف الحي أعضاء من عضو فلكل الخليات؛ العديدة األحياء يف سيما وال يُحىصعددها،
وكل وغالفني. لباب ذا تجده العصب خيوط من خيًطا خذ الخليات، أشكال من عديدة
أنواع العصب عىل وقس غريه، صنف عن يختلف الخليات من خاص صنف ذو منها
الخليات أشكال أحصيت فلو املتعددة، الجسم أجهزة من جهاز كل يف املختلفة العضل
التجمعات أنَّ القول وحاصل األلوف، بمئات تُعد لوجدتها املختلفة األحياء أصناف يف
بمقتىض قديم، وينقرضشكل منها جديد شكل ينشأ يوم وكل األشكال، متعددة الحيوية

البيئة. عوامل تحت ر التطوُّ سنة
تتبدل تنتهي، تكاد وال تُحىص تكاد ال األجيال من سلسلة الحيوية التجمعات إن ثم
وال نشأت التطور وبهذا الدوران. مدى عىل وتتطوَّر وتتغري الزمان، مرور عىل وتتعاقب
فيما بعض بتغلب منها بعض فينقرض لها، عداد ال مختلفة أحياء أصناف تنشأ تزال
الحيوية التجمعات فيه تنتظم الذي السلك هو الحيوي املبدأ يسمونه وما آخر. بعض ينشأ
فقط، العامة الجاذبية فسلكها السديمية التجمعات وأما الكيماوية، األلفة بفعل جميًعا

الجاذبية. صور من صورة هي الكيماوية واأللفة
النبات رئيسيني: فرعني إىل الحياة تفرعت أن والتطور النشوء نتائج أهم من وكان
تحت األربعة العنارص حساب عىل يعيش وهذا اآلخر، حياة عىل يعيش ثانيهما والحيوان.
التي — القوة — الطاقة من كبريًا جانبًا يختزن النبات والحرارة. النور تشعع تأثري

حركته. يف ينفقها والحيوان يصطحبها،
ماليني منها تكونت التي األربعة العنارص يف الكيماوية األلفة عمل أعجب ما فانظر
هو الذي الكربون فعل أعجب ما بل الجزيئات. أنواع ألوف وعرشات األحياء أصناف
التجمعات بني العظيم الفرق وانظر األربعة. العنارص بني العديدة االئتالفات واسطة

الحيوية. والتجمعات املادية
Phenomena ظاهرات أن إال ندري وال الحيوية» «القوَّة هذه ماهية نجهل دمنا وما
كيمياء يف هو الحياة مبدأ أن نزعم أن لنا فيحق بحتة؛ كيماوية ظاهرات هي الحياة
الربوتايينات تأليف يف عليها وسيطرته األخرى، الثالثة العنارص رشكائه مع الكربون
مزيٌة هذه وإخوانه. بالكربون خاص كيماوي الحياة فرسُّ والكربوهيدرات، والدهنيات
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— ويجاريه للحديد مزية املغنطيسية أنَّ كما األرضية، العنارص من لغريه ليست للكربون
اإلشعاع أن وكما مغنطيسية. منه أضعف وهما — والنكل الكوبلت — العنارص ترتيب يف

الراديوم. أرسة — العليا العنارص مزية Radioactivity
الحياة، املمتازة: الثالث الخواصَّ هذه العنارص بعض منحت الطبيعة فكأن
الطبيعة لنا تتجىل وبها عجبًا، وأعظمها الطبيعة ظاهرات أهم وهي اإلشعاع، املغنطيسية،

وهيبتها. جاللها هيكل يف
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الكون يف احلياة مقام

الوجود؟ غاية الحياة هل (1)

«قوة الحياة رس أن يعتقدون املايض القرن أواخر حتى املفكرون والعلماء الفالسفة كان
تحدث التي الكيماوية العمليات ومحدثة عليها، ومسيطرة املادة، عن أجنبية حيوية»
معمل القوة هذه كأنَّ ،Molticelular أخرى خليات مع مشرتكة أو مفردة خلية كل يف
وبناءً وحيوانية، نباتية Organic العضوية املركبات أصناف ألوف ينتج عظيم كيماوي
أي: الوجود؛ من القصوى الغاية جعلوها أن إىل الحياة شأن رفعوا العقيدة هذه عىل
ألجل ُوجد — ظاهراتها يف تستخدمُه ولكي فيه الحياة تنشأ لكي ُوجَد املادي الكون إنَّ

خاطرها.
نشوء يف ة عامَّ بنظرة العقيدة؟ هذه يُؤيد ما وظاهراتها املوجودات أشكال يف فهل
املادي الوجود غاية تكن لم الحياة أنَّ لنا يظهر راتها؛ وتطوُّ وصغريها، كبريها العوالم،
ليس أيًضا، عرًضا ُوجدت لها امُلالئمة الظروف ألنَّ األرض؛ عىل عرًضا جاءت بل البتة،
ببال، له خطرت وال يتمخضها، لكي بها يحبل لم املادي الوجود إنَّ بل فقط، كذلك األمر
عدوٌّ املادي الوجود أنَّ رأينا البحث يف تعمقنا إذا باألحرى بل حرَّة، إرادة له رنا تصوَّ إذا
البيان: وإليك قيمة. لها يحسب وال مصلحة، وال رغبة وال شأنًا لها يُراعي ال للحياة، لدود
وبعد والغليان. الجليد درجتي بني الحرارة: درجات من بحدين محدودة الحياة
نمو إن حتى بتاتًا، تنشأ ال وبالتايل حيويتها، وتهلك الحية الخليات تتلف الحدين هذين
املصحوبة الحدين، ذينك بني الوسطى الحرارة درجات عىل ُمتوقفان وتوالدها األحياء
فيها الحرارة ترتاوح ال كأرضنا أجرام العوالم يف فهل القريبة. وجاراتها الضوئية باألشعة

الحدين؟ ذينك من بأقىص
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غري للحياة الالزمة الظروف أن وجدوا دقيًقا درًسا السيارات درسوا الذين الفلكيون
من شكل وجود االحتمال قليل يُحتمل أنه وجدوا بالعكس بل األرض، غري يف موجودة
عنه يختلف إنه أو أرضنا، يف الحياة شكل عن االختالف بعض يختلف املريخ يف الحياة

يشابهُه. مما أكثر
هو ما وقلَّ الغازية، حالة يف كلها ألنها بتاتًا؛ الحياة بوجود أمل فال النجوم يف أما
األرض حرارة تفوق وحرارتها والغازية، السيولة من املزيج حالة أو السيولة حالة يف منها
سيارات القصية النجوم تلك لبعض يكون أن يف األمل بقي األضعاف. ماليني بل ألوف
التي الكيفية ولكن لها، األرض كصالحية للحياة بعضها صلح ربما أرضنا، كسيارات

رجاء. كل وتقطع األمل بهذا تذهب الشمس من بها السيارات تولَّدت
طبيعي، بقانون الشموس من تولد ال السيارات أن اليقينية العلمية باألدلة ثبت لقد
نجوم، فإىل سديمات إىل السديمي االشتقاق سنة إال الجرمي االشتقاق سنن يف وليس
تزال ال — نعلمه ما عىل — هذه وجميع ،Binary stars املزدوجة النجوم اشتقاق وسنة
السيارات تولد أن أيًضا ثبت وقد ا، جدٍّ عالية حرارتها ودرجات والسيولة، الغازية حالة يف
بعارضطارئ إال يكون ال «نسبيٍّا» عاجًال تربد بحيث كبرية شموس من صغرية كنطفات

الشمس.1 من السيارات توالد يف حدث كما
نجم مليون مائة من لواحد يحدث ال قد ا جدٍّ الحدوث نادر الطارئ العارض وهذا

لسببني: — تجينز تجايمس السري رأي حسب — مرَّة سنة مليون مائة وكل
معدل كان فإذا ا، جدٍّ واسعة ونجم نجم بني األجرام من الخالية الفضاء رحاب أن األول:
نحو وهي «ألفاقنطورس» لنا نجم أقرب وبني بيننا التي كاملسافة النجوم بني املسافات
للتأثري كافيًا اقرتابًا آخر نجم إىل نجم يقرتب أن يف أمل فال وُخمس؛ نورية سنني ٤

ا. جدٍّ ا جدٍّ نادرة ُمصادفة يف إال وجذًرا ا مدٍّ ينشئ بحيث فيهما الجاذبي
املجرة مركز حول دائرة واحد اتجاه يف متفاوتة تسري املجرَّة قرص يف األجرام أن الثاني:
التي السحيقة األبعاد تلك فعىل الشمس؛ حول السيارات تدور كما متفاوتة برسعات

من القمر يسلخ كما قدًرا الجذب بقوة منها فسلخ الشمس، من مقربة عىل ضخم جرم مرور وهو 1

من املسلوخ القدر بقي األرض عن الجرم ذلك ابتعد وملا والجذر»، «املد نسميه ما وهو قدًرا، الشمس
«تجايمس السري رشحه جميل تفصيل النظرية ولهذه سيارات، إىل تقطع أن إىل حولها، يدور الشمس

مسابحها». يف «النجوم كتابه يف تجينز»
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منه يسلخ ا مدٍّ منهما كلٌّ يُحدث بحيث آخر نجم مرور يُصادف بأن األمل ينقطع بينها
حوله. دائرة سيارات فتتجمد صغرية نطفات

األرض عىل مقصورة الحياة (2)

آخر نجم باقرتاب تلقحت التي املجرَّة عالم يف الوحيدة هي شمسنا أن الظن يغلب فلذلك
هذه كانت وإن الحياة، لتمخض صلحت التي الوحيدة هي وأرضنا سياراتها، فولدت إليها
كما لها متوفرة للحياة املناسبة الظروف تكون أن فهيهات آخر لجرم طرأت قد الصدفة
عمٌل ثمت كان فإْن أرضنا، لظروف ُمقاربة أو ُمناسبة ظروفها كانت وإن ألرضنا. توفرت
عن االختالف كل تختلف فظاهراته أرضنا، عىل نشأت التي كالحياة شيئًا ينتج كيماوي

حياتنا. ظاهرات
فقد األرضية؛ التطورات دهور بني قصريٌ األرض عىل الحياة دهر أن ذلك عىل زد
فوق تزال ال فيه الحرارة كانت الذي د التجمُّ فدهر السيولة، فدهر الغازية، دهر سبقه
األرض، دهور أطول وهو والجليد، الربودة دهر سيليه ثمَّ طويًال، أمًدا الغليان درجة

جميًعا. دهورها من أطول وهو ا، جدٍّ البطيء عي التشعُّ الفناء دهر وبعده
إىل بالنِّسبة وباألحرى األرض، ُعمر إىل بالنِّسبة ا جدٍّ قصريٌ األرض عىل الحياة فعمر

النجوم. وسائر الشمس ُعمر
الحياة، مصلحة من ليست ُمختلفة تطورات ر يتطوَّ امَلادي العالم أنَّ تقدم مما فرتى
تلك خالل من الحياة طور تبينت فإذا الحياة؛ عىل قاضية رات تطوُّ هي بالعكس بل

شاذة. فلتة كأنها الوجود مجرى يف مصادفة ملعت ملعة لك تراءت األطوار
ما يديها، بني كأداة نفسه ووضع وخدمتها الحياة إنشاء الوجود غاية كانت فلو
الصالح الجرم نشوء انحرص وال األكوان، يف ذرَّة من أقل وهي األرض، يف الحياة انحرصت
الوجود. زمن من كلحظة الحياة عمر كان وال واحدة، شمس حول واحد بسيار للحياة

غري املجرات وسائر فمجرتنا الخليقة يف وفخًرا مجًدا الحياة عملية حسبنا فإذا
لألرض وإنَّما السموية، أمجادها ملعان لدى ملعانه ينطفئ ال الذي املجد بهذا شاعرة
كانت — البرشي العقل نظر يف — العجيبة العملية هذه بأنَّ وتتمجد تفتخر أن وحدها
أن ويُمكن وأمجد، منها أعجب هو الذي العقل لنشوء مهًدا وكانت وحدها. حظها من

كله. الوجود فخر نُسميه
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وأغربها الخليقة آيات أعجب مصادفة نشأ وحده األريض السيار هذا سطح فعىل
ماذا؟ … ثم االجتماعي. العقل ثم العقل. ثم الحياة. — وأمجدها
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احلياة يف الدورية

Rithm دوري عمل التكرار (1)

عملية كل تكرار هي وإنَّما جاذبي، جوٍّ يف مركز حول دورانًا الحياة يف الدورية ليست
وال املرَّة، بعد املرَّة نفسها العملية تُعاد طويل؛ أمٍد يف عديدها يُحىص ال مراًرا حيوية
بمقارنة إال التغريُّ بهذا يُْشَعر وال البيئة، تأثري بحكم طويل زمن بعد إالَّ تغريُّ فيها يحدث

ر. بالتطوُّ املراد هو وهذا املقابلة. أمكنتك إن بقديمِه جديدِه
العمل مجاريها؛ أدق يف الجاذبي العمل تتضمن النحو هذا عىل الدورية أن عىل
عىل الدورية حدوث أمكن ملا ولواله والربوتونات، اإللكرتونات بني الذرات يف الجاذبي
الذرة يف النواة حول — اإللكرتوني — الكهريبي الدوران أنَّ عليك يخفى ال إذ اإلطالق؛
— الطاقة ينبوع من مبارشًة الصادرة األوىل الحركة هو حركة، كل سبب هو والجزيء
الكهريبات دوران إىل بلغت علَّتُه فتعقبت دوريٍّا عمًال وجدت فحيثما — الجاذبية القوة

وأظهرها. الدورية أنواع بأهم األمثلة رضب يف ذلك يتضح النوى، حول
نواة بني مجًرى — املكرسكوب — املجهر تحت ترى الجرثومية الخليات أبسط يف
السائل هذا إىل النواة، حول دائر سائل فيه يجري وغالفها — بروتوبالسم — الخلية
انتهى التي التالفة، املواد الخارج إىل منه وتخرج للخلية، املغذية املواد الخارج من تدخل
جانب وتمدُّد الخلية من جانب انقباض بفعل السائل هذا يدور الخلية. حياة يف عملها
الكيماوية العمليات تعاقب من ناتج والتمدُّد االنقباض يف التناوب وهذا بالتناوب، آخر
هذه الكيماوية والعمليات اتصاالت، من بينهما وما وغالفها النواة يف تباًعا تحدث التي
الذرَّات. أفالك يف الجاذبية إال هي وما الذرَّات، بني املتعاقبة الكيماوية التآلفات نتيجة

العامة، الدورية هذه امللتحمة املتجمعة أو امُلفردة املتنوعة الخاليا من خلية كل لسائل
غذاء تحمل التي للسوائل أخرى مجاٍر Multicelluler امللتحمة املتجمعة الخاليا وبني
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املجاري وهذه الداخل، من الصادرة مفرزاتها وتحمل الخارج، من إليها الوارد الخليات
من األقنية بتقلص أي: الخلية؛ بطن يف السائل به يجري الذي األسلوب بمثل تحدث

امُلتعاقبة. الكيماوية العمليات من فيها يحدث ما بفعل وتمددها، الخليات
الدموية الدورة الحيَّة األجسام يف تطوف التي السوائل دوريات من دورية وأظهر
القلب ويف األوردة، من وإليه الرشايني إىل القلب من تندفع فهي الدماء، ذات الحيوانات يف
ناهيك ارتداده، ملنع وتنقفل الدموي، التيار ملرور تنفتح صمامات واألوردة والرشايني
تتقلص واألوردة والرشايني واستقباله، الدم لدفع وتتمدَّد تنقبض القلب تجاويف أن عن
فرتى مجراه؛ يف التيار دفع عىل لتساعد Rithm دوري موجي بشكل بالتعاقب د وتتمدَّ
الخليات أصناف من متعددة جماعات فيها تشرتك معقدة، مركبة هنا الدورية عملية أن

العصبي. الجهاز فيها الرئييس واملحرك املختلفة،
الكهربائي، التيار الشبه كثري يُشبه الدورية أنواع من آخر نوع العصبي والتيار
بسبب مثًال الجسم أطراف أحد من تبتدي موجية دورة فهو منه»؛ نوع أنه «والراجح
مركز إىل تبلغ أن إىل الحساس، العصب سلك يف موجية رحلة وترحل البيئة، مع تفاعل
الذي العضو عضل إىل تصل أن إىل امُلحرك العصب عىل منه ترتد ثم الدماغ، يف عصبي

العضل. فتُحرك أوًال، منه وردت
دوري. عمل التنفس
دوري. عمل الهضم

جميع يتضمن ألنه وتعقًدا؛ تركبًا الدوريات أكثر وهو أيًضا، دوري عمل التناسل
املوت. حتى التوليد إىل النمو إىل الوالدة من الحياة عمليات

األحياء يف الذرات طواف (2)

وأدقها الحياة يف الدورية أنواع أعم Anabalism الجسم يف التمثييل العمل كان وربما
نباتية خلية إىل دخل الكربوني كالحامض Molecule جزيئًا تصور تعقًدا، وأعظمها
كربوهيدراتي، جزيء منها فتألف وغريه، املاء من أخرى جزيئات مع فيها واندمج
يف تُطلقها أخرى جزيئات إىل إياه بحلها طاقة من الجزيء هذا يف ما الخلية فاستعملت
آخر، حي يف أخرى خلية إىل الجزيء ذلك من امُلحولة الجزيئات هذه تدخل ثم الفضاء،
أو الكربون ذرات من ذرَّة تتبع أن أمكنك فلو دواليك. وهكذا أخرى، جزيئات يف وتندمج

هللا. شاء ما إىل حي إىل حيٍّ ومن خلية إىل خلية من تطوف تراها فقد تنقلها، يف غريه
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تعاقب وعلة ، الحيِّ نسيج يف الخليات تعاقب علة هو النحو هذا عىل الذرَّات فطواف
طائفة ذرات أنواع؛ إىل األحياء تفرع وعلة توالدها، يف األحياء من الواحد النوع من األفراد
األشكال هذه يطوي والزمان الزمان. مرور عىل جديد بشكل آخر بعد حني كل تتمثل
دورانات هي األساليب هذه تُحىص، ال ُمختلفة بأساليب دور بعد دوًرا أذياله يف العديدة

واألشكال. الصور ُمبتدعة ُمتجددة، ُمعقدة ُمركبة ُمختلفة
الطواف هذا مثل واألجرام كالسدم — الحيوية غري — املادية األكوان يف تجد ال
ال فنان. صنعة كأنَّها ُمتنوعة عديدة أشكال يف الذرات جماعات يظهر الذي امُلنظم الذري

نظام. وال له قاعدة ال فوضوي كأنه بشكٍل إالَّ ذريٍّا طواًفا واألجرام دم السُّ يف تجد
كثريًا عديدة مراًرا جمع التوايل عىل ويُفرقها الذرات يجمع الذي الذري الدوران هذا
وحيوان نبات يف األخرى، الثالث الذرات أخواتها من إليه تحتاج ما مع الكربون، ذرات من
… كالكلس املعدنية العنارص كربونات من جانب عدا ما — منها ذرَّة كل انشغلت حتى
املرات ماليني الحياة بعملية اشتغلت ذرَّة كل فكأنَّ التعاقب؛ عىل عديدة خليات يف — إلخ

تُحىص. ال التي
منها ُدفن وما الحرة، الكربون ذرات من األرض عىل ما كل استنفد الحيوي العمل
وتطلق حجريٍّا، فحًما مدفنها من اآلن تبعث وهي الجيولوجية، العوالم بسبب الثرى تحت
عىل ما كل تشمل عامة كبرية دورات هذه والحيوان. النبات يف الحياة إىل لتعود وقيًدا
ماليني الدورية هذه تكررت وقد للحياة، األرض صلحت منذ وطبقاتها األرض سطح
تستطيع ال حدٍّ إىل الحرارة وتنخفض الشمس، تذوب أن إىل أخرى ماليني وستتواىل املرات،

وتفرقها. األربعة العنارص تجمع أن عندُه الكيماوية األلفة
ذاتية قدرة ذات لنا تتجىل األلفة هذه تكاد عجيب، الكيماوية األلفة هذه عمل إن
دون الطبيعة عنارص من بأربعة تتالعب كأنها لنا ترتاءى متفننة حرة إرادة وذات بارعة،
مرور عىل جديدة حيوية مادية أشكاًال يوم كل ذرَّاتها من فتؤلف األخرى؛ عنًرصا ٩٢ ال
ألوف املجهود من بَذَلنا تسلسلها ونُعلل األشكال هذه نَِصف جعلنا إذا حتى الزمان،
العظيم الكون ذلك وروابطه؛ وحركاته املادي الكون أجزاء وصف يف نبذله ما أضعاف

فيه. وهمية نقطة يُحسب هذا األريض الحيوي عاَلمنا يكاد ال الذي العوالم العديد
أنهار يف وعظيم حيزه، ِرحاب يف وعظيم مادته، ضخامة يف عظيم الكون ذلك
مادته ضآلة من فبالرغم الحيوي هذا عاملنا وأما الوجود. مجاري يف الجارية زمانه
يف ا جدٍّ وأعجب تنظيمه، يف ا جدٍّ ذاك من أعظم فهو وقرصه، زمانه ومجرى وحيزه
من يرون إلخ … والفسيولوجي والهيستولوجي والبكترييولوجي فالبيولوجي أنظمته؛
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الطبيعي الفلكي يرى ال الذي العجاب العجب العديدة املتنوعة وتفاعالتها الحياة أعمال
صور عىل يحتوي القصري الحياة تاريخ متحف إن الكيف. يف وال الكم يف ال له ُمعادًال
يكاد الذي األكوان تاريخ متحف ا وأمَّ استعراضها، من البرشي العقل يفرغ ال ُمختلفة

العمر. من فرتة يف يستعرضه أن العقل وسع ففي متناٍه غري يكون

رسالحياة الكيمية األلفة (3)

كال أنَّ حني يف األعظم؟ الكون ذلك من فنونًا أعظم الصغري الحيوي العالم هذا فلماذا
وجزيئات وذرات فإلكرتونات فربوتونات فوتونات — واحدة مادة مجتمعات من العاملني

الرس؟ أين تُرى —
بالعنارص املختصة الكيماوية األلفة يف هو الرس أن القارئ ذهن إىل يبدر أن بدَّ ال
وتنويع والتفريغ التجميع يف العامة الجاذبية من أقدر فهي الحياة، عتاد هي التي األربعة
جميع يف موجودة الكيماوية األُلفة هذه ولكنَّ البحث. هذا غضون يف رأيت كما الدوريات
وجود ال متعددة عنارص ترى الشموس ففي الشفافة؛ السدم من تجمعت التي األجرام
األلفة هذه وما أرضنا، يف كما وبعضها منها ُمؤتلفة جزيئات وترى أرضنا، يف ملثلها

الجاذبية. من رضٌب إال الكيماوية
قيودها؛ يف بل وجودها، يف الرسُّ ليس ولكن هناك موجودة الكيماوية األلفة إن أجل
الحرارة ألنَّ األربعة؛ عنارصها من حياة تؤلف أْن األرض غري جرم أي يف تستطيع ال فهي
بسائط بعض يف الحيوية أدوارها تلعب أْن الكيماوية لألُلفة تدع ال ا جدٍّ شديدة ُهناك
األلفة تستطيع ال املزدوجة النُّجوم كأقزام وجمدت بردت التي األجرام ويف الجزيئات،
وجدت ما لعملها. الكافية الحرارة وجود لعدم العجيبة الفنية أدوارها تلعب أْن الكيماوية
ال الحيوي عملها ألنَّ ندري؛ ال مثلها أخرى مسارح وجدت وربما أرضنا، إال لها مرسًحا
الثالثة املادة أشكال توجد وحيث والغليان، الجليد بني الحرارة ترتاوح حيث إال يحدث
يشمل مائيٍّ بحر ويف أوكسجينًا، يشمل هوائي جوٍّ يف — والغازية والسيولة الجمود —

الثالثة. األشكال يف مبعثران والنرتوجن الكربون وحيث هيدروجنًا،
األرض؟ يف املعتدلة الحرارة هذه أين من

من اليسري النزر إالَّ تشع ال جامدة باردة األرض ألن األرض؛ حاصالت من ليست
الحيوي، للعمل كافية بحرارة األرض ن تُموِّ الشمس من الواردة الحرارة وإنما حرارتها،
األرض مرسح عىل أدوارها تلعب التي الكيماوية فاأللفة الزم. هو مما أزيد وال أقل ال
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غري أو إفراط، وال تفريط غري من الحرارة من الشمس به تجود ما عىل تعتمد الحيوي
الالزمة الحرارة من القدر ذلك إلرسال كاٍف بُعد عىل الشمس وجود ولوال بُخل، وال تبذير

البتة. الحياة تنتج أن الكيماوية األلفة استطاعت ما
وربيبتها؟ بنتها أليست العامة؟ الجاذبية من فرًعا أليست الكيماوية؟ األلفة هي وما
إىل ترسل الشمس تجعل والتشعع الدوران علة هي التي العامة الجاذبية أن يف بدع فال
يمنح رشاش األرض منها فيصيب دورانية، وقوة طاقة حاملة فوتونات أشعة الفضاء
الحيوية الكيماوية فاأللفة والدوران. — التآلف — التجاذب قوة األربع الحياة عنارص
لها سمح الشمسية الحرارة من قصري مجال يف وانحصارها العامة، الجاذبية من مستمدة
مجيء من وال الشمس من قصد عن ذلك يكن لم بها. وتتفنن الفاتنة أدوارها تلعب أن
ال التي الغريبة الصدفة هي وإنما األدوار، لهذه ملعبًا مهيِّئتها ظروف إىل عمًدا األرض
من صورة رأينا حينما أننا نعلم أن حسبنا — حرة ُمستقلة إرادة مفعول كانت إن ندري
دوريني. وتفريًعا تجميًعا عملها تعمل الجاذبية هنا وجدنا غريبة أو مألوفة الوجود صور

هنا؟ عملها يقف هل ولكن
العقل؟ نشأ كيف إذن

نراها؟ وكيف نراها؟ التي الحياة هي ما (4)

أهي إذن؟ الحياة فأين عنارص، ٤ يف تشتغل كيماوية ألفة إال نجد لم عنها اآلنف بحثنا يف
حياة، فيها ليس ولكن أخرى، عنارص بني كيماوية ألفة نعرف ألننا ال؛ الكيماوية؟ األلفة

إذن؟ الحياة هي فما
األربعة. العنارص هذه بتآلف خاصة ظاهرة إال هي ما الجواب: هذا إال لنا يتيرس لم
إذن األربعة؛ عنارصها من متعددة كيماوية تركبات صور هي الظاهرة؟ هذه هي وما
هذه وراء خفية ذاتية ثمت تكن لم إذا — بنفسها قائمة للحياة شخصية وال ذاتية ال
ليست فالعنارص وغريها، األربعة العنارص من مؤلف تطالعه الذي الكتاب هذا الظاهرات.
من صورة فالكتاب الكتاب؛ هو الشكل هذا عىل ُمتآلفة العنارص تُجمع وإنما الكتاب،
فالعنارص أخرى، عنارص من مؤلفة مواد من مبني فيه تقيم الذي والبيت تجمعها، صور
تجمعها. صور من صورة فالبيت البيت؛ هو الشكل هذا عىل تجمعها وإنما البيت ليست

كذلك؟ العقل فهل نفسها. املادة ال املادة ظواهر من ظاهرة الحياة كذا
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الثامن الفصل

العقل؟ هو ما

رسالعقل (1)

ظاهرة هو بل العنارص، تجمع ظاهرات من ظاهرة ليس أنَّه لنا يتجىل عنه بحثنا يف العقل
رضوب من رضب والحياة املادة، حركات رضوب من رضب هو حركاتها، ظاهرات من

تجمعاتها.
فغامض. األعمق االثنني رس أما

مرة. مائة منه أغمض العقل فرس غامًضا الحياة رس كان وإذا
منذ لها رفيًقا الحياة مع نشأ قد فهو الحياة؛ مادة يف حركة نظن كما العقل كان إذا

تركبها. عهد يف مركبًا بساطتها، عهد يف بسيًطا بزوغها؛

وتعقل وإرادة وشهوة شعور (2)

ثم تخيل، ثم تذكر، ثم تصور، ثم تفكري، ثم تعقل، ثم إرادة، ثم شهوة، ثم شعور، العقل
تفلسف.

ا، جدٍّ بسيط فقط شعور العقل مثًال كاألميبا — امليكروب — الحياة صور أبسط يف
رمل ذرة تصدم األميبا العقل، ظاهرات من ظاهرة كل جرثومة الشعور هذا يف وإنما
وتغلفها عليها تلتف بل ،Diatom أتوم داي حويصلة عن تصد ال ولكنها عنها، فتصد
ميكروبًا تصدم ولكنها عنها فتصد أخرى كرية أية تصدم البيضاء الدم وكرية وتلتهمها.
األميبا يف شعوًرا هذا أفليس وتلتهمه؛ عليه فتلتف مثًال — سرتبتوكوك — سبحيٍّا مرضيٍّا
املؤذي املكروب به تميز البيضاء الكرية يف وشعوًرا أتوم؟ والداي الرمل ذرة بني به تميز
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هنا أم فقط، الكيمية األلفة هو هل الشعور؟ هذا منشأ فأين الصالحة؟ الجرثومة من
نجهله؟ معها آخر يشءٌ

فنرى مثًال، الصياد النبات إىل األحياء؛ أنواع سلَّم يف درجات بعض أو درجة نصعد
تنقض أن إىل َمفتوحة فتظل تهتضمها، لكي هوامة تشتهي مفتوحة ماكرة زهرة هناك
ذرَّة عليها وقعت لو وتهتضمها. عليها هذه فتنطبق لها، مغٍر رحيق من فيها ما عىل ذبابة
تتحني وشهوة الرتابية، والذرَّة الذبابة بني يُميز شعور فهنا عليها؛ أطبقت ما الرتاب من
لأللفة أن شك ال والذبابة؟ الزهرة بني الكيمية األلفة يف الرس فهل الذبابة، وقوع فرصة

األلفة. عىل عالوة أيًضا آخر عمًال والشهوة للشعور ولكن التصيد، هذا يف األول العمل
األميبا من كل يف وانقباض انبساط حركتي إال نرى ال الشهوة؟ وما الشعور فما
ليس ولكن أيًضا، كيماوي عمل سببه الحركة؟ هذه سبب فما والزهرة: البيضاء والكرية
وخليات لجزيئات، جزيئات مصادمات عليه تحضُّ معقد، مركب عمل هو بل بسيًطا،

إيضاحها. يسهل ال خاصة ظروف يف لخليات،
شبكة تنسج الرتيالء أو العنكبوتة فنرى األحياء، أنواع سلم يف أخرى درجات نرتقي
بسيطة نراها وتعقًال، وتفكريًا وإرادة وشهوة شعوًرا نرى فهنا تأكلها؛ ذبابة بها لتصطاد

التصيُّد. عملية هو واحد، أسلوب يف َمحصورة
وأنضج أوضح والتعقل واإلرادة التفكري جرثومة فنرى الفقارية، الحيوانات إىل نرتقي
أظهر العقلية القوى رأينا األحياء سلَّم يف اإلنسان جهة إىل ترقينا وكلما مختلفة، بأساليب

باألساليب. دائرة وأوسع وأنضج وأوضح
الحياة مع ابتدأ األحياء. سلَّم يف الدرجة هذه من ابتدأ العقل إن نقول أن نستطيع فال

اإلنسان. يف القمة بلغ أن إىل بتطورها ر وتطوَّ

للعقل مقام العصبي الجهاز (3)

كان ولكنه غريزة، يدعونه — الحي جسم يف شائع ا، جدٍّ بسيط العقل الحياة بسائط يف
ناحية يف ينحرص العقل كان الحيوية لوظائفها وتخصصت الجسم أعضاء تنوَّعت كلما
كلما وكان العليا، الحيوانات يف العصبي الجهاز يف انحرص أن إىل األعضاء، نواحي من
الجهاز هذا أصبح حتى أقسامه، بتعدد العصبي الجهاز وظائف تعددت ر التطوُّ تواىل
وعىل كله، الجسم عىل يُسيطر الوظائف، ُمتعدد األعضاء، ُمتعدد عظيًما، عامًلا اإلنسان يف
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له نجد نكاد ال لغٌز السؤال هذا األسمى؟ العقل فأين والخارجية. الداخلية الجسم أعمال
. حالٍّ

الرئييس ومركزه فقط، العصبي الجهاز يف هو العقل مقام أن عىل تدلنا الظاهرات إن
هو؟ ما ولكن الدماغ. يف

الجهاز، وسائر الدماغ مراكز يف حركات إالَّ نجد فال الدماغ، أعماق يف عنه نبحث
ماليني بني بتواطؤ إال حدوثه يُمكن ال الذي األمر مآلها، يف ُمتكافلة اتجاهاتها يف متوافقة

وتكافلها. وتعاونها الجهاز خليات
هذه الشعور، هذا فيها يمرُّ التي الخليات جميع يف حركة حدثت شعور حدث فُكلما
وذراتها جزيئاتها من جانبًا الخليات فيها تعدِّل كيماوية تفاعالت بسلسلة تتم الحركة
تتم إلخ … إرادة أو تصور أو تفكري كل كذلك ،Anabolic تحوليٍّا تجدًدا تتجدد كأنها
… اإلرادة أو ر التصوُّ أو للتفكري امُلخصصة الدماغية الخاليا يف كيماوية تفاعالت بسلسلة
كيماوية تفاعالت فيه تحدث عظيًما، كيماويٍّا معمًال العصبي الجهاز ر نتصوَّ فلذلك إلخ.

العقل. يتصوره ال ًدا تعدُّ ُمتعددة ُمتعاقبة رسيعة والذرات الجزيئات بني

كيمية تفاعالت العقلية األفعال (4)

التفاعالت حركات حاصل هي إنَّما املختلفة العقلية األفعال أنَّ عىل العميل الربهان
أمالح املجهد بول يف تكثر العقيل اإلجهاد حالة يف أنه هو الدماغية؛ الخاليات يف الكيماوية
التفاعالت وهذه الكيماوية، التفاعالت يف نشاًطا يستلزم الدماغي النشاط ألن الفوصفات؛
ويف أنفاقها، يف وتصدرها الطاقة جمع يف لتستخدمها الفوصفور ذرات من كثريًا تستورد

البول. يف الفوصفات أمالح ا جدٍّ تقل العقلية الراحة حالة
يكون التي الدماغية الخليات لحركة التفسري لذلك التام االرتياح عقلنا يرتاح ال
ذهننا يف يستحرض املسألة يف تأمل أقل ألن العقل؛ قوى أو العقل مجموعها مركب من
متعاقبة الدماغية الخاليات ماليني يف تحدث الحركات هذه أنَّ وهو: واألعقد، األعمق اللغز
جعل الذي فما واحدة. غاية أو واحد مصري إىل تؤدي لكي حركاتها، يف متساوقة متوافقة
ماجت موجة أهي واحدة؟ لغاية الحركة من واحد أسلوب عىل تتفق هذه الخليات ماليني

املوجة؟ هذه مصدر هو فما الجميع؟ يف
املراكز خليات أو املركز خليات جميع بني شاعت قد موجية حركة تكون أن يبعد ال
الحساس، للعصب مثًال الخارج من شعورية صدمة أثر عىل بها، املختصة الدماغية
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وانتقال ذرة إىل ذرة من كهريبات انتقال وهو ،Ionisation كهربائيٍّا تأينًا فأحدثت
أو الكيماوي التفاعل يسبب ما وهو كهربائي، بتيار جزيء إىل جزيء من ذرات
تحوالت يُحِدث وبالتايل التيار، ذلك به يمرُّ جزيء كل يف الذرات بني الكيماوية التحوالت
التي العقلية الحركة ينتج املتسلسل املتتابع التحول وهذا الخليات، يف Metabolisms

بصددها. نحن
بسطناه. ما نحو عىل خارجي تفاعل من الصادرة الفكرية للحركة معقول تفسري هذا
محض تفكري خارجي؛ طارئ غري من تحدث التي الفكرية الحركات من هناك ولكن
مسألة ليحل غرفته يف بنفسه يخلو عامًلا ر تصوَّ الفني، التفكري أو الفلسفي كالتفكري
خليات يحرك خارجي محرض من ثمت ليس الحال هذه ففي رياضية، قضية أو علمية
صدرت أين فمن لنا، يرتاءى كما التفكري يف ورغبة إرادة إال العامل ليس للتفكري، دماغه

الفكرية؟ الحركة هذه
القضية، لحل الذهني واإلعنات التفكري يف ورغبة حرَّة إرادة هناك أنَّ لنا يرتاءى
عىل تقيض تكاد ُمحرِّضات، سلسلة الرَّغبة وهاتيك اإلرادة تلك وراء أنَّ الحقيقة ولكن
عىل ونعكف عنها، فنكف القضية؛ هذه لبحث محل هنا وليس بها، نغرتُّ التي الُحرِّية
تني حاضَّ ُوِجَدتَا والرغبة اإلرادة أن افرتاض عىل الفكرية، الحركات بنشوء الخاص بحثنا

والتفكري. البحث عىل
الجسم، أعضاء من عضو كل يف دائمة — خلية1 إىل نسبة — الخلوي التحول فعملية
وتندثر الخليات يف جزيئات تتجدد لحظة كل ففي الدماغ، ُخليَّات يف األكثر عىل ودائمة
تفكريًا، نفسها تلقاء من الُخليَّات تصدر أن يستحيل فال أيًضا؛ ذرات وتتأيَّن جزيئات
ال سلسلة الخلوي التحول أن كما طارئ، بطروء إال تنقطع ال سلسلة يتسلسل والتفكري
سلسلة ابتدأت فمتى تليها؛ أخرى حلقة صدور تستوجب السلسلة من حلقة وكل تنقطع،

الفكرة. تكوين أو املسألة حل وهي الغاية، إىل أخريًا تفيض خاص اتجاه يف التفكري
فخليات جميًال. فنيٍّا شيئًا يستنبط ُمصوًرا أو شاعًرا فنيٍّا شخًصا أيًضا ر وتصوَّ
وصفناه، ما نحو عىل فنية فكرية حركة تنتج تحوالت التوايل عىل تتحول الفنية دماغه
تهيأ دماغه خليات من جانبًا ألن فنيٍّا؛ تفكريه يف الغالب كان فكر كيفما الفن ذا ترى لذلك

املدقق. الرصيف فليعذر «خليي». بلفظ النسبة هذه صيغة استثقل 1
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فيشغل الخارج، من صادًرا املحرك كان متى إالَّ الفني، الفكر إلصدار الزمن تمادي عىل
املالئم. الفكر إلصدار األخرى الخليات

العليا العقلية القوى (5)

نفسها، تلقاء من الخليات تستنبطه العقل، من عليا طبقة املحض الداخيل التفكري
كالتدريب الداخلية الطوارئ بفعل تعودت حسبما الفسيولوجية، الذاتية تحوالتها بمجرد
الُعليا الطبقة لهذه امُلحرضة. النفسانية والنوابض الحيس الشعور عن فضًال والتهذيب،
كما الحياة، رأس عىل تاًجا العقل تضع عجيبة أعمال الفني والتفكري الفلسفي التفكري من

«الكربونيرتأوكسيهدروجينية». املادة رأس عىل تاج الحياة أن
يف كريمة حجار هي الطبيعة ظاهرات من امُلستنتجة والعلماء الفالسفة فنظريات
أخرى جواهر هي ونحوها والرسوم الشعر يف البارزة الجميلة الفنون وكذلك التاج، ذلك
أعظم فما أيًضا؛ فيه أخرى جواهر هي أدواره سائر يف التمدن ظاهرات جميع حتى فيه،
تُذهل امَلدنية، معالم من ُمزركشة بهية ُحلَّة األرضية الُكرة سطح ألبس الذي العقل العقل؛
األريض السيار هذا جعلت بديعة حلة تُحىص، ال التي وأساليبها بجمالها الفردي العقل
. لهنَّ وليس له بجمال السماء أجرام جميع يفاخر بل الشمس، سيارات جميع عىل يفتخر

الدماغ» وظائف من وظيفة «العقل بنفسها؟ قائمة ذاتية للعقل هل (6)

هذا أن تبيان األسايس الغرض وإنما السيكولوجي، البحث الفصل هذا يف الغرض ليس
الدماغ يف أربعة بعنارص تتالعب كيماوية ألفة نتيجة هو للحياة امُلتوج السامي العقل
فماذا الكيماوية األلفة بفعل «ُخَلِييَّة» حركة العقل يكن لم وإذا له، حد ال ُمتنوًعا تالعبًا

يكون؟
بالطبيعة لالتصال يستخدمها فيها حالٌّ ولكنه املادة، عن مستقلة ذاتًا العقل كان إذا
عن الدماغية املادة عجزت لو فيما بذاتيته يبقى أن وجب العصبي، الحس طريق عن
غري إىل وتذكره وتعقله تفكريه األقل عىل له يبقى أن يجب األسباب، من لسبب خدمته
وتقف بتاتًا هذه خواصه تتعطل فلماذا الدماغية؛ املادة خدمة إىل فيه يحتاج ال مما ذلك،

التخدير؟ حالة يف أو مثًال العميق النوم حالة يف العمل عن قواه
فإذا املنام، يف األحالم حدوث بدليل عملها، عاملة تبقى بل تتعطل ال إنَّها تقول: قد
تخدَّر إذا فيما قولك ما ولكن … صحا متى أحالمه املرءُ يتذكر فال عميًقا النوُم كان
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عن ينقطع وملاذا حينئٍذ؟ العقل يكون فأين تفكري، وال إحساس يبقى فال بمخدر الدماغ
بتاتًا؟ التفكري

— واملنطق والتعقل الوزن من خاليًا الكالم يكون املطبق والجنون ْكر السُّ حالة يف
يختل فلماذا خليية، تحوالت من صادرة فكرية حركة العقل يكن لم فإذا هذيانًا، يكون

الدماغية؟ املادة عن ُمستقالٍّ كان إذا الجنونية الدماغ وأمراض الخمر بفعل
املعتقدين قول صحَّ إذا — العقل وعاء أنها باعتبار الروح مسألة إىل املوضوع يقودنا
حالة يف الروح تكون فأين املوت، عند عنها تنفصل املادة عن ُمستقلة ذات وأنها — بها
انقضت متى الدماغ يف ُمقامها إىل تعود وكيف والعربدة؟ ْكر السُّ حالة يف أو الغيبوبة،

العربدة؟ حالة يف أفعالها تتذكر ال وملاذا الغيبوبة؟
أصبحت الخليية التحوالت أن إال السْكر حالة يف واألفعال األقوال تفسري يمكن هل
نظامية غري فوضوية تنتجها التي الفكرية الحركات فأصبحت نظامية، غري فوضوية
بأنه إال نظامي غري أو نظاميٍّا صنوفه اختالف عىل التفكري تعلل أن تستطيع ال أيًضا،

الخليية؟ التحوالت عن ناتجة حركة
أيثري؛ جسم هي هيويل، غري جسم هي الروح أن إىل بعضهم أو الروحيون يذهب
ذاك بقي هذا انحل متى حتى الهيوالني، الجسد مثال عىل اإليثر ذرَّات من مؤلف إنه أي:
مخاطبة من يزعمونه ما إالَّ عليه برهان ال ولكن جميل، تعليل فهو ذاك، يف حال والعقل
ذويه، دعوى مجرد من خاٍل أمني صادق اختبار يثبته لم زعم وهو املوت، بعد األرواح

بطالنها. ظهر إالَّ خصومهم امتحان تحت وقعت ما التي وأوهامهم
التوارد ولكن ،Telebathy أي الخواطر توارد مسألة هو دعواهم به يؤيدون مما
عىل الكهرطيسية األمواج بواسطة امُلتباعدة األدمغة مراكز بني األيثري باالتصال يُعلل هذا
بني ال األحياء بني ممكنًا حدوثه كان ثبت فإذا ا، جدٍّ َمعقول أمٌر فهو الراديو، طريقة نحو
أوًال. املادة عن املستقلة الروح وجود إثبات يستلزم هكذا ثبوته ألنَّ املوتى؛ وأرواح األحياء
والتفرع التجمع فقوانني الدِّماغية الخليات حركات نتيجة هو العقل أن صحَّ إذا
الجهاز يف خاصة خليات تجمع الحياة؛ يف بسطناها التي نفسها هي فيه والدورية
خليات حركة العقل ألن ذلك وظائفها؛ ع تنوُّ بحسب متنوعة خليات إىل وتفرعها العصبي

به. تبسطنا كما
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االجتامعي العقل

كهرطييس تموج هو (1)

الكون: يف عوالم ثالثة تقدم فيما رأينا
وزمانه. الكون حيز والشاغلة — األيثر فوتون أو — الفوتون من املؤلفة املادة عالم األول:

الهواء. — والَجَلد األرض سطح بني ما الشاغل الحياة عالم والثاني:
الحياة. حركات من خصوصية حركة هو الذي العقل عالم والثالث:

االجتماعي. العقل عالم هو أعىل، عامًلا نرى واآلن
التاج. هذا قمة هو االجتماعي فالعقل الحياة، تاج العقل كان إذا

الجهاز ُخليَّات ماليني يف الحادثة الحركات تركب نتيجة هو الفردي العقل أن كما
الحركات تركب هو االجتماعي العقل هكذا واحدة، لغاية واحد اتجاه يف امُلتوافقة العصبي

واحدة. لغاية واحد اتجاه يف املتوافقني األفراد َماليني يف الحادثة
— االجتماع علم دارس ولكن البرشي، االجتماع أنظمة يف بحث مقام املقام ليس
— سنني بضع منذ العلم بهذا أصدرناهما اللذين االجتماع» «علم مجلَدي عىل واملطلع
سيايس رأي أو دينية عقيدة يف الجمهور اشرتاك هو االجتماعي بالعقل املراد أن يفهم
أْن يستلزُم وهذا إليه، أفعالهم جميًعا يسددون بحيث واحد، تقليد أو واحد زي يف أو
واحًدا، فكًرا يفتكرون كأنَّهم تقريبًا، واحد قالب يف صيغت قد الفردية َعقيدتهم تكون
من فكرة صدرت إذا أنه ترى لذلك عليها، الحصول يف ويتعاونون واحدة، غاية ويشتهون
كزعيم رئيس شبه أو حزب، أو جمعية أو دينية سلطة أو كحكومة رئييس واحد مركز
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املراكز كهذه مركز أي من صدرت إذا ُمبتكر؛ نابغة أو ُمخرتع أو فن ذي أو عالم أو
العقول جميع عىل املوجة هذه حركة انترشت جديد؛ فن أو بدعة أو رأي أو نظام حركة
عبارتها تطبع كما ُمتعددة نسًخا الفكرة فيها وطبعت واحدة، هزَّة كلها وهزَّتها الفردية،

جماعة. عقل فكرة الفكرة فكأن الورق، عىل
صياغة مصوغة فردية عقول مجموعة هو االجتماعي العقل أن تقدَّم مما يُستفاد
مًعا املادة ذرَّات ماليني تتحرَّك كما واحد اتجاه يف مًعا تتحرك واحدة، بيئٍة يف واحدة
املركز؛ وبني بينها فيما جاذبي الرتباط واحدة؛ برسعة واحد مركز حول واحد جرم يف
جاذبية بقوة الجماعة عقول حوله من تحوم الذي املركز هو االجتماعي الرأي أو فالفكرة
كانتشار هو األفراد إىل زعامة أو عبقرية مركز من الصادرة الفكرة وانتشار لها، الرأي ذلك
ليدور فيحركُه يصيبه عقل كل يصدم بحيث الجهات، جميع إىل الجاذبي الجوِّ يف املوجة

نفسها. الفكرة حول
الفكرة نحو العقول تجاذب وبني املركز نحو الذرَّات تجاذب بني التشابه هذا ليس
التباين من بالرَّغم النوعني، يف واحدة الَجاذبة القوة ألنَّ حقيقي هو بل مجازيٍّا، تشابًها

الشكل. يف العظيم
الكهرطييس الجوَّ ألن الخليات؛ جميع يف تموًُّجا الواحد الدماغ يف الفكرية الحركة رأينا
الخليات ذرَّات فيُحرك الدِّماغي، امَلركز ذرات بفعل ج يتموَّ الخليات ذرات فيه تسبح الذي
واحًدا، Anabolism وتحوًُّال واحًدا Ionisation وتأينًا واحدة، حركة فيها وينتج جميًعا

العقيل. التفكري هي الحركة وهذه
حني — العبقري أو الزعيم — االجتماعي املركز يف الواحد الدماغ خليات نرى كذلك
العصبي الجهاز أسالك يف تسري أمواًجا الكهرطييس َجوَِّها يف تحدث رأيًا أو فكرة تنتج

شكلني: يف الخارج إىل وتصدر
وتحدث فاألدمغة، اآلذان، إىل الهوائية أمواجه تنتقل الذي الكالمي اللفظ صور األول:

فيها. الفكرة نفس
تعكس أو تصدر وهذه ونحوها، الكتابية كاإلشارات عضلية حركات شكل يف والثاني:
تصدر التي الخليية الحركات فيها وتحدث فاألدمغة، العيون إىل تنتقل نورانية أمواًجا

األذن. طريق عن وهذه العني، طريق عن تلك الفكرة؛ نفس
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الفكرة أمواج فيه تنتقل الذي املوجي الوسيط هو الكهرطييس التموج أن فنرى
النور كانتقال كهرطييس جو يف تنترش الفكرية الحركة إذن عديدة؛ أدمغة إىل دماغ من

أدمغة. جماعة يف أو الواحد الدماغ يف سواء إلخ، … والحرارة

التموج مركز العقل (2)

قوة أو تنظيمية، قوة بكونها تمتاز وقوته الطاقة، — القوة صور من صورة إذن الفكر
حركتها طوعت مادية قوة إىل تسددت إذا أنها بمعنى املادة، قوى عىل تسيطر سيطرة
إىل أوعزت انترشت إذا نبوغ ابتكار مركز أو زعامة مركز من الصادرة فالفكرة لها؛ طبًقا
عىل تتوزع لم املركزية الفكرة هذه فقوة لها؛ مماثلة بفكرات تتحرك أن أخرى عقليات
فالفكرة حذوها؛ تحذو لكي العديدة العقليات قوى أثارت هي وإنما العديدة، العقليات
العقليات بقوة تحرًكا كانت املركزية للفكرة طبًقا العديدة العقليات هذه يف نشأت التي
امِليكانيكي يُحركه الذي «كالزنبلك» هي املركزية فالفكرة املركزية؛ الفكرة بإيعاز نفسها،
بقوة ال فيها، املودعة بالقوة تدور أن امليكانيكية لآللة العنان فيُطلق ضعيفة، بقوة

بالدوران. لها إيذانًا إال الزنبلك حركة كانت ما الزنبلك.
يحمسان وكالهما للجيش، والقائد القوم الزعيم يقود املمتازة الفكرية القوة بهذه
تفعل أن الجماعة لقوى إيعاًزا إال الفكرية قوته كانت وما العظيمة، األفعال لفعل الجماعة

به. امُلوَعز الفعل
مثًال نقرأ نحُن ففيما تضمحل، وال تُخَزن بكونها تمتاُز الِفكرية القوة هذه إنَّ ثم
والرسل األنبياء هؤالء بمبادئ التفكريات أدمغتنا يف تنشط محمد أو عيىس أو موىس تعاليم
األقدمني آثار نشاهد نحن وفيما بموجبها، وللعمل الكرازة أو بها، للتحدث نحن وننشط
وتنقيح، بتعديل ولو مثلها نضع وقد بها، التفكري فينا ينشط فكراتهم مخزونات هي التي
والرسل األنبياء ففكرة عليه. الحنق أفكار فينا تنشط نريون تاريخ نقرأ نحن وفيما
فينا أثارت لنا عرضت كلما مخزونة قوة كانت نريون؛ وفكرة األثريني األقدمني وفكرات

تقتضيها. فكرات
والرُّسوم الكتب يف الَخالدة امَلخزونة الفكرات هذه فهي خالدة أرواح ت ثمَّ كانت فإذا
تبقى أن هللا شاء ما إىل وغًدا واليوم أمس لها ُمضارعة فكرات فينا تُثري التي واآلثار

عقوًال. تنتج األرض عىل الحياة
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واملادة الحياة عىل العقل فعل رد (3)

الدماغ خليات يف األربع الذرَّات تفاعل نتيجة هو — اجتماعيٍّا أو فرديٍّا — العقل أن فهمنا
بعد إال حيٍّ شخصية يف انقطع فما — انقطاع بال الرسيع امُلتواصل الكيماوي التفاعل —
— حياة بال التي أو الحية املادة عىل تأثريًا للعقل أنَّ نعلم أن بقي بعده. أحياء تناولته أن
العقل فعل عىل التأثري هذا يقترص فال البيئة، يف الحي تأثري هو — عظيم فعل رد وهو
أضعفه ولكنَّ أعالها، إىل أدناها من العقول سلسلة يعم بل — اإلنسان عقل — السامي

العليا. يف وأقواه منها الدنيا يف
الحياة بفعل حدثت األرض، سطح عىل حدثت التي التغيريات عن ينبئنا الجيولوجي
من مطر يكن لم حيث السماء تستمطر والغابات البحار، يف جزًرا أنشأ فامَلرجان الدنيا؛
هذه تكفي األسافل. إىل األعايل من األتربة جرفت وسيوًال أنهاًرا جرت وأمطارها قبل،

للحياة. البيئة لتطوير فعل كرد للبيئة الحياة تطوير إىل امُلخترصة اإلشارة
كثري عىل سيطر العقل عجابًا؛ املادة يف تأثريه وجدنا البرشي العقل إىل صعدنا وإذا
واستولد الكهارب تيارات عىل سيطر واستخدمها؛ واعتقلها فطوَّعها الطبيعة نواميس من
القوة، هذه بواسطتها فاستولد البُخار حرارة عىل سيطر كما ميكانيكية، وقوة نوًرا منها

الكهريبائي. التيار عن فضًال
األرض، سطح عىل املادية التطورات من البرشي العقل فعله ما لوصف ُمتسع ال
العقلية، القوى أنتجتها التي العجيبة األفعال هذه نماذج وجدت وفكرت التفت كيفما
والسماء األرض يف ظاهراتها وعلل الطبيعة، أرسار من العقل اكتشفه ما عىل اطلعت وإذا

العقل. هذا ملقدرة ُدهشت السماء؛ وراء وما األرض وتحت
العقل. عقل هي أسمى، عقل هي والفلسفة

العقلية والدوران والتفرع التجمع أنظمة (4)

الدوران وُسنَّة والتَّفرع التجمع لسنة خاضع الَعقل أنَّ القارئ فهم البحث من تقدم فيما
منتج واحد أسلوب يف الدماغية الخليات ماليني حركات تجمع هو الفردي فالعقل أيًضا؛
أسلوب يف األفراد عقليات حركات تجمع هو االجتماعي والعقل بذاتها، قائمة واحدة فكرة

واحدة. عقيدة أو رأيًا ُمنتج واحد
االختالف بعض بينها فيما ُمختلفة فكرات إىل تتفرع تنترش الواحدة الفكرة وفيما
القول، صيغ يف حتى واآلراء واألفكار التصورات يف االختالف نَشأ ذلك ومن قليًال، أو كثريًا
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واحد كل ذهن يف تراها واحدة، عقيدة أو واحدة نظرية عىل تتجمع الجماعة أن فمع
بعض يف تتباين وقد اآلخر، ذهن يف الذي الشكل عن شيئًا يختلف خاص شكل ذات منهم
فرعية، نظريات بضع أو نظريتني إىل تنفلق الواحدة النظرية إن بحيث كليٍّا تباينًا األذهان
الفئات ميول بعضبحسب عن بعضها ُمفرتقة نظريات عدة فهي مثًال؛ االشرتاكية كعقيدة
فروع فهي مثًال؛ كالديمقراطية السياسية العقائد يف األمر وكذلك البارزين، األشخاص أو

فيها. املتفلسفني وعقائد الحكومية الهيئات باختالف مختلفة
عىل العقول تجمع الدوام، عىل العقيل للُمجتمع ُمصاحب الفكري ع التفرُّ أنَّ فرتى

الفكرة. هذه وجوه يف وتتباين عامة فكرة
من صادرة فكرة فكل الفكرات؛ انتشار ظاهرة فهو العقيل الدوراني التنظيم أما
الجماعة، عقول إىل املركز من تنترش الفكرة االنتشار، حركة مركز هي ابتكاري مركز

بذاته. قائٌم شميس نظام فكأنها املركز؛ هذا حول تدور ِمنها تأثرها يف العقول فكأن
تركب نتيجة هي دماغية، خليات حركات تركُّب د؛ معقَّ تركب نتيجة العقل وألن
ال عديدة الفكرات فمراكز عديدة؛ ذرات ُمركب هو جزيء وكل متنوعة، عديدة جزيئات
بعضها ويُصادم بعًضا بعضها يُقاطع املراكز، د بتعدُّ عديدة والدورانات تُحىص، تكاد
عليك يتعذر بحيث يُحىص، ال ًدا تعدُّ األمواج أشكال متعدد بحر هو العقيل فالعالم بعًضا.

مركزها. إىل تهتدي وأن فكرية حركة دورة تتبع أن

تركبًا أكثر التنظيم رأينا الكونية العوالم ارتقاء ُسلم يف درجة َصعدنا ُكلما أننا رأينا
أنظمة درجات ست إال نرى ال املادي العالم ففي ًدا؛ تعدُّ أكثر األنظمة وأشكال وتعقًدا،
عن بعضها تميزها أن يمكنك متداخلة، بسيطة دورانات ست ذات تفرعية»، — «تجمعية
متمايزة: متداخلة أنظمة ثالثة نرى الحيوي العالم ويف منها. كل بمركز وتظفر بعض
الربوتايينية الفروع ألوف إىل متفرع وهذا جزيئاتها، نظام ثم األربع، الذرات من كل نظام
بُمقتىض الفروع ألوف إىل ُمتفرع وهذا الربوتوبالسم، نظام ثم والدهنية؛ والكربوهيدراتية

به. املمتاز الخاص دورانه األنظمة هذه من ولكل منها، املؤلفة األنسجة وظائف
بنظام نظفر نعود ال االجتماعي العقيل سيما وال العقيل النظام إىل جئنا إذا حتى
فرعي نظام هي فكرة كل جديًدا، فرعيٍّا نظاًما هنيهة كل يبتدع العقيل النظام ألنَّ ُمستقل؛

آخر. عن دورانًا نُميز أن نستطيع وبالتايل بنفسه، قائم
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األدبية نظام (5)

أرقى فوقه آخر نظام ثمت فهل الكونية. األنظمة تاج قمة هو االجتماعي العقل إن قلنا:
منه؟

هو العقلية، لتاج ترصيع النِّظام هذا األخالق. النفس»، «أدب األدبية؛ ِنظام هو نعم
الفساد، من ويَقيهما الَفوىض من والحيوي العقيل النظامني يعصم الذي األعىل التنظيم

األعىل. املثل إىل وُمتجًها ُمطرًدا التنظيم يجعل الذي هو
متقيًا الحي التُرصف هذا يجعل بحيث سلوكه أو الحي لترصف تنظيم األدبية
يجعله بقائه. عىل حرًصا واجتماعية؛ طبيعية البيئة: من ومنتفًعا لكيانه، امُلهددة األخطار
تكييًفا تُطاوعه التي اللينة البيئة وُمكيًِّفا تطاوعُه، ال التي العتية القاسية للبيئة ُمطاوًعا
هي الفضيلة، األسمى، التعقل هي إذن األدبية بالخري. وينتفع الرشَّ يدرأ أن عىل يقدره

االجتماعي. العقل تاج
منذ أي: أدوارها؛ أبسط ُمنذ معها الَعقلية كنشوء الحياة مع األدبية هذه نشأت
الحي مع بسيطة فهي اإلنسانية؛ درجة إىل بلغت حتى معها وترقت املفردة، الخليَّة نشوء

د. املعقَّ املركب األعىل الحي مع معقدة وُمركبة البسيط،
العقل الفردي، العقل الحياة، املادة، الكون: عوالم من خامس عالم إذن األدبية

األدبية. االجتماعي،

هذه؟ بعد فماذا (6)

الحد؟ هذا عند الكوني التطور يقف هل
من األدبية بعد يأتي ماذا ندري ال مستمر، مطرد التطور أن نعتقد بل . نظنُّ ال
من جديدة حلقات الطبيعة قلب يف يكون أن ننتظر ولكننا الرئيسية، الكونية األنظمة
لوحة يف الطبيعة ستربزها وغايتها، حركتها وأسلوب شكلها نجهل األنظمة، سلسلة

املستقبل.
طبقات يبني جعل بل فقط، املادة سطح عىل رسا ما العقل أنَّ رأينا ألنَّنا ذلك نعتقد
رضب هي البَقاء، عىل للحرص كافية البَسيطة الغريزة كانت الدنيا األحياء ففي فوقها؛
ألنَّه داخيل؛ فهم إنها نقول: البيئة، عوارض مع متفاعل فقط داخيل فهم هي الفهم، من
العليا األحياء يف ارتقى ثم البيئة، تقتضيه ما بحسب الحي أعضاء خليات يُكيف كان
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البيئة، بمقتىض الحي يكيف جهة من صار الغريزة، إىل ُمضاًفا أيًضا خارجيٍّا فهًما فصار
األدنى الحي األوىل الدرجة يف الحي. تطاوع لكي استطاع ما البيئة يكيف أخرى جهة ومن
استنبط بل له، آلًة بأعضائه يكتف لم األعىل الحي الثانية الدرجة ويف فقط، أعضاؤه آلته
نجح وقد بقائه، عىل الحرص يف يستخدمها وغريها امليكانيكية كالعدد عنه خارجة آالت
وقد العضوية، آالته بعض استخدام عن يستغني كاد حتى الخارجية اآلالت استنباط يف
ا كفٍّ قدمه أخمص يستعمل وال األربع عىل يدب فال االستغناء، بهذا بعضها عمل بطل
الرسيع، الركض يستطيع يعد ولم يجرت، وال اإلنسان، أشباه كبعض يده ككف للقبض

هذه. كل عن أغنته آلته ألنَّ إلخ؛ … مخالب له تَبَْق ولم
إدراًكا، له أن يدرك صار إذ أخرى، درجة أيًضا العليا األحياء يف الفهم ارتقى ثم
بذاته قائم عقيل عالم له صار أي: ويتفلسف؛ ويُفرس يُعلل وصار الفهم، يفهم وصار
استدالل وإىل االختبار إىل مستند تعقل إىل تحولت غرائزه من فكثري املادة؛ عن مجرد

الظاهرات. بتحليل التفكري ُمجرد من واستنتاج
للتجريد نموذج وأظهر أعظم والرياضيات ،Abstraetion التجريد درجة نشأت هنا
ليس آخر عالم العقل ظاهرات أعىل هو الذي التجريد هذا من ينشأ أن أدرانا فما هذا،
يف كغريزة البعيد املستقبل يف العادي الفهم يصبح أن أدرانا ما عنه؟ ر تصوُّ أقل اآلن لنا
أمه ثدي يف غذاءه أن يفهم وهو اآلن يُولد كما كثرية أموًرا فاهًما الطفل فيولد اإلنسان،
الرياضيات مبادئ يفهم وهو يولد البعيد املستقبل يف أنه أدرانا ما تعلم؟ بال فريضعه
أدرانا وما سجاياها؟ من سجيَّة دماغه خليات يف طبيعي يشء الفهم هذا كأن والطبيعيات
أدرانا وما تعلم؟ وال إرشاد بال الجاذبية معنى يفهم أن حد إىل يرتقي الداخيل شعوره أن
منهما كل اللتني القيمتني أن اآلن يفهم كما بالبديهة النسبية يفهم الزمان ذلك يف أنه

ُمتساويتان؟ هما ثالثة قيمة تساوي
فهًما الكهرطييس التموج فيفهم أعصابه يف الكهربائي التيار يقوى أن أدرانا وما
الرَّاديو نمط عىل — ظاهرة واسطة بال بُعد عن التفاهم يُصبح أن يبعد ال وحينذاك طبيعيٍّا،
الكهرطيسية باألمواج اإلحساس شديدة أدمغتهم تُصبح إذ الناس؛ يف طبيعيٍّا شيئًا —
كيف اآلن نعرف ال الكون عوالم من سادس عالم يبزغ وحينئٍذ أدمغتهم، من الصادرة

نصفه؟
كله اإلنسان ل يتحوَّ أن حد إىل اإلنسان يف ا جدٍّ يقوى العصبي الجهاز أن أدرانا ما
اآلن ندري وال بُحدوثه، نتكهن الذي السادس العالم لهذا مقاًما تكون أعصاب كتلة إىل

ظاهراته؟ تكون كيف
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لسنة فليس الدماغ؛ خليات من العجيب العقل صدور أمكن كما ممكن هذا كل
الذكر. اآلنفة درجاته يف رأينا ما نحو عىل عنده تقف حدٌّ الحيوي التطور

ليس — لها صالحة األرُض صارت ُمنذ أي: — اآلن إىل الحياة ُعمر من مرَّ ما إن
— لها صالحة األرض تعود ال حني إىل أي: — عمرها من بقي ما وإنَّ الحداثة، دور إالَّ
فلسفيٍّا عقًال أنتجت قد حداثتها دور يف الحياة كانت فإذا الحداثة، دور أضعاف عدَّة
الحارضة حاله عىل ويستقر رها تطوُّ يتوقف أن يمكن فهل أيًضا، وفنٍّا وأدبيًة واجتماعيٍّا
ندري ال بصورة التطوُّر استمرار من بدَّ ال كان وإذا وملاذا؟ الطويل؟ عمرها من بقي ما يف
فأعجل أعجل يكون إنَّه أي: التسارع؛ سنة بحسب ر التطوُّ هذا يسري أفال تكون، ماذا
واالجتماع العقل عوالم ستتلو العوالم من فكم النظريات هذه صدقت وإذا امُلستقبل؟ يف

الحياة! كهولة دور يف يعيشون ملن طوبى الداهر؟ الدهر يف واألدبية
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الشخصية

تفصيالت: ثالثة ذكرنا الكتاب أول يف العام» النظام «تفصيل يف

العام. التنظيم عملية (١)
األنظمة. أطوار أي: التنظيم؛ هذا حاصل (٢)

الشخصية. (٣)

من الفلسفية الوجهة من وهو للثالث، بتاتًا فيهما نتعرَّض ولم األولني، من انتهينا
وبوضوح. بإيجاز تبيانه َسهًال السابقني التفصيلني رشح بعد أْصبََح وقد بمكان، األهمية

امَلادية الشخصية (1)

آخر تجمع كل وعن منها تألف التي األجزاء عن تميزه به خاصة شخصية تجمع ِلكل
االرتباط قوة من أجزائه بني ما بقدر قليًال، أو كثريًا منها تألف التي األجزاء عن يختلف

الوحدات. عدد من فيه وما
الكل بني االختالف يكون فال العامة، الجاذبية هي االرتباط قوَّة تكون فحيث
مثًال: ذلك. ونحو والوزن، والحجم، الهنديس، كالشكل الظاهرة األعراض يف إالَّ وأجزائه
أي وبلورة وزخرفه. وحجمه بهندسته إال منها بُني التي الحجارة عن يختلف ال البيت
املتشاكل الهنديس بشكلها إالَّ منها تألفت التي الجزيئات عن تختلف ال األمالح من ملح
وال ج، تموُّ ذا عظيًما ا خضمٍّ بكونه إال املاء جزيئات عن يختلف ال والبحر ،Syhmetrical

بحرية. أو أوقيانوًسا أو بحًرا يكون أن بني فرق
الكل بني االختالف كان كهربائية شحنات التجمع أجزاء بني الرابط كان إذا ولكن

أيًضا. الشخصية يف شأٌن حينئٍذ للعدد وصار ذكرنا، مما أعظم وأجزائه
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بكونها — والكهريب الكهرب — واإللكرتون الربوتون من كل عن تختلف فالذَّرة
سلبي. واإللكرتون إيجابي الربوتون أن حني يف الكهربائية الشحنة متعادلة

وذرَّة الهيدروجني ذرَّة من فكل الشخصية، يف عظيًما شأنًا األجزاء لعدد إن ثم
وإلكرتون واحد بروتون عىل تشتمل األوىل ولكن متعادلة، كهربائية شحنة ذات الهيليوم
كل تختلف فطبيعتهما والكيهرب، الربوتون من كل من ٤ عىل تشتمل والثانية فقط، واحد
يتأكسد. ال — يقبله ال واآلخر: — يحرتق يتأكسد. أي — االلتهاب قابل األول: االختالف؛
والنيوترونات واإللكرتونات الربوتونات من منها كل يف ما عدد يف الذرات واختالف
واإللكرتونات الربوتونات عدد من الذرَّة يف فما والخواص، الطباع يف اختالفها سبب هو
تُْعَرف التي شخصيتها لها يعني الذي هو الشحنات كمية من يستلزمه وما والنيوترونات،

غريها. طبيعة عن تتميز طبيعتها يجعل الذي وهو بها،
االختالف وجدنا كيماوية» «إلفة فيها االرتباط يكون التي التجمعات إىل انتقلنا وإذا
ذرتي من كل عن كليٍّا اختالًفا يختلف املاء جزيء آنًفا؛ ذكرنا مما أعظم وأجزائه الكل بني
سائل هو اختالف: أيما طبيعته يف يختلف منهما؛ يتألف اللتني واألوكسجني الهيدروجني
أمالح من كيماوي مركب من وما فيها. يباينهما أخرى طباع عن ناهيك غازان، وهما
أي فشخصية منها؛ تألف التي الذرات طباع من شيئًا الجزيء فيها يُظهر وعضويات
عن تختلف مثًال السكر شخصية ذراته، من ذرة أي شخصية عن البُعد كل بعيدة جزيء

واألوكسجني. والهيدروجني الكربون من كل شخصية

الحيوية الشخصية (2)

املجهول» الحيوي «للمبدأ الحيوي الرابط فيها يشرتك التي الحيوية الخليات إىل نتقدم
الشخصية أنَّ فنجُد خلية، جسم يف امُلختلفة الجزيئات إدماج يف الكيماوي الرابط مع
من الخلية ظاهرات عىل تطلع فحنَي الكيماوية، الشخصية عن تأثريًا تقلُّ ال الحيوية
ونشوياتها، وُزاللها دهنها لك يتمثل ال — الطبيعي تكونها أي: — الهيستولوجية الوجهة
سائلها وتيار وغالفها — بالسما — سائلها عىل املحتوية وقناتها نواتها لك تتمثل وإنما
الذي املعميل التحليل يف إال منها الخلية تتألف التي الخليات طبيعة لك تبدو وال إلخ، …

ُجَزيئاتها. إىل فيه تنحل
شخصية أنَّ مع منها، تتألف التي الجزيئات عن والطبع السجية يف بعيدة فالخلية
نوع؛ كل من فيها ما عدد وعىل منها، تتألف التي الجزيئات أنواع عىل تتوقف خلية كل

إلخ. … جلد وخلية كبد وخلية عصب وخلية عضل خلية بني يُميز ما هذا

88
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العقلية الشخصية (3)

سلسلة عن ناتجة خليات جماعة حركة هو القول تقدم كما العقل العقل؛ إىل نتقدم ثم
يف لها خاص مركز العقلية القوى من قوة ولكل خلية، كل يف ُمتتابعة كيماوية عمليات
املؤلف املركز ذلك شخصية عىل تتوقف فشخصيتها األخص؛ عىل والدماغ العصبي الجهاز

ة. الخاصَّ العقلية الحركة تلك تحدث لكي ومهيأة متنوعة، عديدة خليات من
كالتصوُّر العقلية، تلك شخصية تكوِّن التي هي املتنوعة الخليات حركات فمجموعة
ال البتة تشابه من املركز وخليات القوة تلك بني وليس إلخ. … االستدالل أو التذكر أو مثًال
الكيماوية. الخليات حركات تآلف يف قائمة العقلية فالشخصية الشكل. يف وال الطبيعة يف

نجد األفراد عقليات من االجتماعي عقله يتألف الذي اإلنسان املجتمع إىل تقدمنا إذا
بني نجده الذي العظيم االختالف ليس ولكنه الفرد، وعقل الجماعة عقل بني اختالًفا
عقليات بني الرَّابطة لضعف أضعف؛ هو بل وجزيئاتها، الخلية بني أو وذراته، الجزيء

«األدبية». الرابطة وهي األفراد،
يشتد قد الجزيء، يف الذرة تفنى كما الجماعة يف ا تامٍّ فناءً يفنى الفرد نجد ال لذلك
بروًزا شخصيته فتربز توثًقا، أشد امُلجتمع ويُصبح املستقبل يف االجتماعي الرباط هذا
ُحريته من كثريًا ويفقد الفيلق، يف الجندي يفنى كما الجماعة يف الفرد يفنى حينئٍذ أتم،

وإرادته.
قد الوجود يف حركة كل وعلة قوة كل ينبوع هي التي الجاذبية أنَّ تقدم مما ترى
وجزيئات ذريرات من ُمتمايزة، ُمختلفة شخصيات امُلختلفة الوحدات أعداد من صاغت

عجيبة. بديعة فنية قطعة الكون فجعلت إلخ، … وغرائز وعقليات وخليات
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واملعلوالت العلل

من فيه تنتظم واحد سلك التيرشحناها الكون هذا لحلقات هل (1)
وأدبيته؟ االجتماعي العقل — أعالها إىل — الفوتوني البحر — أدناها

حلقة كل يف عاملة القوة هذه الجاذبية، قوة سوى بيشء تشرتك الحلقات هذه نرى ال
التطور درجات من درجة فكل ذلك سوى وفيما آنًفا، أجملناها التي الست الحلقات من

ُمجملها. يف النُّظم تشابه مع وتنظيمه بظاهراته ُمستقل عالم الكوني
يف يختلف امُلركب إنَّ بحيث وتركب، تجمع والجزيئات تركُّب، بال تجمع فاألجرام

التغري. قليل أو ثابتًا يكون يكاد وتركبها منها، تركب التي األجزاء عن ظاهراته
للرتكب مالزم وتحرك والتنوع، التحول دائم معقد متعدد وتركب تجمع الحياة ويف

والتحول.
رسيع. خليات وتحرك وتحول، وتركب تجمع العقل ويف

الجاذبية. تتقىص أن يمكنك الجميع ويف

يكون أن بد فال كائن هو ما (2)

املادِّي الكون يُنتج أن ُممكنًا كان أو حتًما؟ ناتجة العوالم هذه يف الطارئة التطورات هل
منه؟ نتجت التي العوالم هذه غري

كانت رشحناها التي العوالم تلك نشوء حتًما تستلزُم املادي الكون طبيعة كانت إذا
نزوعة الفوتون طبيعة إنَّ أي: املادة؛ فوتونات من فوتون كل يف ُمضمرة العوالم هذه
ُمتماثلة الكون أجزاء تكون أن وجَب كذلك األمر كان وإذا منه. نشأت التي للنشوءَات
جرم كل يف العقل وتاجها الحياة تكون أْن ووجب وزمان، مكان كل يف التماثل تمام
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إلخ، … وتشعًعا وحرارة حجًما ُمتشابهة األجرام تكون أن وجب وبالتايل األجرام؛ من
طبيعة ذوات فوتونات من متجمعة جميًعا ألنها تباين؛ وال تفاوت وال بينها تفاضل وال

واحدة.
والكثافة واألعمار األحجام ُمختلفة املادة جماعات نرى فإننا ذلك؛ غري والواقع
إىل تؤدي خاصة، بيئة ينشئ جسم أو جرم كل يف التجمع أن نرى الحركة، ونشاط

به. خاصة آخر جرم ظاهرات بعض عن تختلف خاصة، ظاهرات
الفوتون، يف عامة نزعة نتيجة ليس الكون أجزاء ظواهر اختالف من نراه ما فإذن،
هي فيها، مضمرة وال مقصودة غري مختلفة أنماط عىل الفوتونات تجمعات نتيجة هو بل
وكل والظاهرات، التطورات من أنواع أو نوع إىل يُفيض نمط وكل التجمعات، تلك أعراض
يف أول سبب من ُمتسلسل لسبب ال ُمجتمعة، سبقتها عديدة لظاهرات نتيجة هي ظاهرة
عن تختلف العوالم، هذه غري عوالم املادي للكون يكون أن ُمحتمًال كان لذلك الفوتون؛
تطوراته يف تقيد بال ُمتطور إذن فالكوُن تكون، كيف ندري وال االختالف، بعض ولو هذه
بحيث خاصة طبيعة له اختطتُه خاص مجرى له فليس له، امُلبارشة السوابق تفاعل سوى
البرشي للعقل َألَْمَكَن له ثانَي ال خاص مجرى له كان ولو … عنه يحيد أن يستطيع ال
ولكانت خطأ، وبال ضبط بكل وماضيًا يراها، كما وُمستقبًال حاًرضا املجرى هذا يرى أن
هي كما ُمختلفة عديدة واستدراكات استثناءات تعتورها ال ا جدٍّ بسيطة التطور أساليب

الحال.
بعًضا، بعضها يُعارض وفروعه ع، ُمتنوِّ ع ُمتفرِّ ج ُمتعرِّ الكوني ر التطوُّ مجرى إنَّ
التطور يجعل الذي األمر وتعرُّجها، وتفرعها تعارضها تواتر الزَّمان يف تقدمت وُكلما
الواحدة النتيجة يجعل امُلتسلسل؛ التنسيق حكم تحت هو مما أكثر املصادفات حكم تحت
ملتويًا املجرى يجعل واحد سبب عن ال وُمتقاطعة، ُمجتمعة ُمتعددة أسباب عن ُمسببة

ُمستقيم. خط يف مطرد غري
بعض تجعل التي هي وتقاطعها وتعرضها وتنوعها التطور مجاري تفرع إن
األخرى األقمار دوران عكس السيارات أقمار بعض كدوران ُمتعاكسة، ُمتباينة الظاهرات
أخرى، أجرام يف وجود لها ليس وأجرام نجوم يف وذرات جزيئات وكنشوء االتجاه، يف

ذلك. ونحو
لكل يكون أن القتىض الفوتون سجايا من سجية الكونية التطورات سبب كان لو
تماَم ُمتماثلة الفوتونات أنَّ واملعلوُم غريه، سجية عن تختلف به خاصة سجية فوتون
ُمتعددة جماعات يف وتجمعها الفوتونات، تعدد إالَّ التطورات تلك سبب فليس التماثل،
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وكثافتها الفوتونات عدد يف هو وأخرى جماعة بني فالفرق ودورانها، تجاذبها بفعل
يف جماعاتها اختالف أسباب هي هذه علمت. كما الجاذبية بسبب — دورانها ورسعة
اختالف يف فالرسُّ تطوراتها. — تفاعلها نتائج يف االختالف سبب االختالف وهذا الخواص،
الفوتونات عدد هو الحيز؛ يف والحركة والكثافة العدد يف هو وتطوراتها الجماعات أشكال
عدد فبني حركتها، ورسعة بها، خاصة بكثافة الجماعة تشغله الذي والحيز جماعة، يف

التطور. يف امُلختلفة أدوارها الجاذبية تلعب كثافتها وحيز الفوتونات
كينونته. من بد يكن لم كائن هو فما

والنتائج األسباب سالسل (3)

ينتج ال ا خاصٍّ سببًا ُمعينة نتيجة لكل إنَّ بحيث ُمتصلة سلسلة واألسباب النتائج هل
األسباب؟ َمعرفة من النتائج عن التنبؤ يمكن وبالتايل غريه؛ عن تنتج ال وهي غريها،

التجاذب فوتونات. مجموعات أو فوتونات — الذرات جاذبية يف حتمية طبيعة السببية
جراء من إالَّ حادث يحدث أن يمكن ال فلذلك تجمعاتها؛ يفرِّع والدوران الذرات، يجمع
ينتهي أن يُمكن وال نفسه، تلقاء من حادث يحدث أن يُمكن ال إليه، أفىض آخر حادث

آخر. حادث إىل يفيض أن بدَّ ال بل تفنى، ال الُقوَّة ألنَّ بنفسه؛ حادث
كثريًا، ومتنوعة ُمتعددة املادية الحركات كانت وملا متصلة، سالسل فالحوادث
ُمتصادمة عوامل لعدة نتيجة حادثة كل كانت بعًضا؛ بعضها يُصادم الحيز يف وُمتجاورة

فقط. واحد عامل من نتجت حادثة عىل تعثر أن يُمكن فال إليها؛ أفضت
إنتاجها، عىل تضافرت أسباب عدة من بل واحد، سبب من نتجت نتيجة ال لذلك
يستحيل يكاد بل إليها، أفضت التي األسباب بجميع علًما اإلحاطة تستطيع أن ويندر
فالحكم عنها، التنبؤ نُحسن أن يمكننا الواحدة للنتيجة األسباب من نعرف ما وبقدر ذلك.
— العوامل أو — األسباب من األوفر العدد عىل يتوقف النتيجة عن التنبؤ يف األرجح
بمعرفة ظفرنا استثناء بال األسباب بجميع علًما نُحيط أن استطعنا فإذا نعرفها، التي
جدوًال لك يقدم أن الفلكي يمكن ُمستحيًال؛ يكون يكاد أمٌر هذا ولكن امُلطلقة. النتيجة
ال السنني من ألوف أو مئات لبضع القمري الخسوف أو الشميس الكسوف مواعيد عن
الكسوف حدوث بني التطابق قلَّ البعيدة املواعيد تعيني يف تمادى وكلما اآلبدين، أبد إىل
العديدة األفالك حركات بجميع علًما يُحيط أن يستطيع ال ألنه ملاذا؟ املحسوب. وميعاده
وإنما فقط، واحد لسبب واحدة نتيجة ال أنه القول وحاصل ،Rithm دورياتها يف املتفاوتة

التساوق. تمام ُمتساوقة غري ُمتعارضة ُمتعددة عوامل ملجموعة نتيجة هي
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ماضيًا مرتامية متصلة واحدة سلسلة ليست واألسباب النتائج أن هذا عن يلزم
تُسلسل أن تستطيع ال إنك بحيث معقدة ُمتشابكة تُحىص ال سالسل هي بل ومستقبًال،
السلسلة ترى أن تلبث ال تُسلسله أنت ففيما األول، سببه إىل راجًعا تصل أن إىل حادثًا
من نتائج إىل وُمتفرعة ناحية من أسباب إىل ُمتفرعة تراها أي: وعكًسا؛ طرًدا ُمتفرعة

والنتائج. األسباب شبكة يف فتتيه أخرى ناحية
عندها اجتمعت التي املصادفة بنت الواحدة النتيجة أن يف شك عندك يبقى ال لذلك
وإنما السببية، تنفي ال نعنيها التي فالصدفة النتيجة. تلك إىل املفضية املتعددة العوامل

صدفة. إنها نقول: العوامل نعرُف ال وألننا السببية، عوامل تعدُّد مآل هي

السببية سالسل سبب (4)

واحدة، سلسلة من متفرعة تكون أن بدَّ فال متفرعة، سالسل املتعددة األسباب كانت إذا
األصيل؟ السبب هو فما واحد، أصل من أو

ولكنك يُحرص، وال يُحىص ال ًدا تعدُّ متعددة — والنتائج األسباب — السببية سالسل
يف رئيسيتني خاصتني إىل ترجع كلها أنها املاضية أبحاثنا غضون من بوضوح تستنتج
دوَّارة، ُمتجاذبة فوتونات = املادة والدوران؛ التَّجاذب وهما — الفوتون أي: — املادة أصل
من سلسلة أي إىل راجًعا متتبع أنت فيما الكون يف حادث أو حركة كل ترد أن فيُمكنك

والدوران. التجاذب — األصلية العلة هذه إىل ترده — تقدمته التي العوامل سالسل
والدوران؟ التجاذب هذين: علة ما تسائل: بل هنا الوقوف إىل ترتاح ال وقد

األوىل العلة (5)

والدوران؟ التجاذب أحدثت التي األوىل العلة هي ما
املادة أبدعت التي األوىل العلة هي ما وُقل: أيًضا، املادة األمرين هذين إىل أضف
املادة، خلق من أسهل ليس والدوران التجاذُب إحداث ألنَّ ودورانها؟ تجاذُبها وأحدثت
إذن فاملادة أيًضا، يخلقها أن يستطيع ودورانها تجاذبها يحدث أن يستطيع فالذي

تََسل. فال السجيتان، هاتان ولها موجودة
الطبيعة ظاهرات يف حتى والنتائج، األسباب وتفسري واملعلوالت، العلل تعليل يف
فنكاد حتمية، لنتيجة حتميٍّا سببًا عندها نجد ال نقط أو نقطة إىل أحيانًا نبلغ الثانوية؛
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— األجرام وسائر — الشمس من تنبثق ذلك: مثال حرَّة؛ إرادة ُهناك للذرة أنَّ نشعر
سطح يُصيب ما الرشاش هذا ومن رشاش، منها أرضنا يُصيب النور برسعة فوتونات
إىل وترتد الهادئ املاء سطح عن تنعكس الفوتونات هذه أمواج فبعض غدير. أو بركة
املاء يخرتق وبعضها نفسه، املاء سطح ونرى املاء، يف طيفنا نرى أننا بدليل أعيننا؛
فالفوتونات القعر. يف الحىص نرى أننا بدليل الغدير؛ قعر أو الربكة قعر عن وينعكس
— موجتها أو — الفوتونة هذه جعل الذي فما كذلك، واملوجات بينها، تباين ال ُمتماثلة
أعيننا؟ إىل القعر عن وترتد املاء تخرتق الفوتونة وتلك أعيننا، إىل املاء سطح عن ترتد أن

تلك؟ أرادته ما غري فأرادت تلك، إرادة عن تختلف حرَّة إرادة لهذه كأنَّ تشعر ألست
سبب من بدَّ ال فتقول حرَّة إرادة الواحدة للفوتونة ر تتصوَّ أن عليك يتعذر أنه بدَّ ال
تعليل يف برعنا مهما إذن السبب؛ هذا نجهل نحن وإنَّما املصري. يف الفوتونتني لتخالف
فنقول: التعليل؛ عندها علينا يتعذر نقطة إىل نبلغ أن بدَّ فال أسبابها، إىل وردها الظاهرات

«هللا». يسميها وبعضنا النقطة، هذه وراء َمخبوءة األوىل العلة إنَّ
مختلفني عاملني إىل اهتدينا واالمتحان واالستقراء البحث عىل بمواظبتنا افرضأننا ثمَّ
قعر عن واألخرى املاء، سطح عن انعكست الواحدة املصري: يف الفوتونتني افرتاق سبَّبَا
ننقل أن فنضطر نجهله، العاملني لذينك أقىص سببًا هناك أنَّ نشعر أن نلبث فال الغدير؛
اختالف نقطة وراء إىل العاملني عندها اكتشفنا التي النقطة تلك وراء من املجهولة العلة

اختالفهما. سبب موضع أي: العاملني؛ هذين
نرد أن أمكننا بصددها. نحن التي األوىل العلة موضوع إىل نعود التمثيل هذا بعد
اليوم وإىل ودورانها. املادة، ذرَّات تجاذب رئيسيني: عاملني إىل الكون ظاهرات أسباب
ما إىل األوىل العلة عرش ننقل أن طرون ُمضَّ نحن ولذلك سببهما، نعلم أن نَْستَِطْع لم
بحر أوجدت التي هي — القصوى القوَّة — األوىل العلة إنَّ ونقول: العاملني هذين وراء
تدور فوتونة كل فجعلت تصوره؛ نستطيع ال أو نفهمه ال بأسلوب العدم من الفوتونات
من هناك ما إىل … عام مركز حول ُمتداورة تتجاذب الفوتونات وجعلت محورها، عىل

علمت. كما وتفرع تجمع
تكاد لعقلك، ُمقنعة غري لك بسطناها كما األوىل» «العلة نظرية كأنَّ ُمتملمًال، أراك
يشء؟ ال من يشء إيجاد أي: امُلستحيل؛ تستطيع التي األوىل العلة هذه أوجد َمْن تقول

األوىل العلة هذه خلقت ُعليا علًة أنَّ علمت إذا األسئلة؟ من تنتهي أن يُمكنك هل صه،
األسئلة؟ من له نهاية ال ما إىل — الُعليا؟» العلة هذه خلق «ومن تسأل: أال

أحدهما. فاخرت أمرين. بني حرٌّ أنت إذن
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كما الكون هذا أْوجدت لها سابق ال أوىل علة املادي الكون وراء ما أن تفرض أن إما
متناهي. الالَّ املتسلسل التساؤل عن عقلك فم وتكم علمته، وكما تراه

إن النقطة: هذه عند وتقف املسألة تحل ال التي األوىل العلة هذه عن تستغني أن أو
ألنَّه لها؛ ملوِجد لزوم وال — الوجود واجبة أو — موجودة دوَّارة ُمتجاذبة ة مادَّ = الوجود
بد وال أيًضا، موِجٌد املوِجد لهذا يكون أن أيًضا وجب لها موِجد وجود من بدَّ ال كان إذا
واجب املوِجد هذا إن قلت وإذا اإليجاد، تسلسل من له نهاية ال ما إىل … له موِجد من
ال وملاذا إليها؟ بك حاجة ال حلقة الوجود سلسلة تزيد فلماذا له، ملوِجد لزوم وال الوجود

لها؟ ملوِجد لزوم وال الوجود واجبة الدوارة امُلتجاذبة املادة إن تقول:
املسألة د نعقِّ ملاذا أفهم ال العدم. من املادة إيجاد ثم العدم لفرض الداعي ما أفهم ال
نعني ماذا أدري وال العدم. فكرة استنبطنا ملاذا أفهم ال للوجود. سابًقا العدم بفرض
الكون إن نقول: أن وبديهيٍّا طبيعيٍّا أليس العدم؟ هو ما يفهمنا أن يستطيع ومن بالعدم.
العدم لفكرة معنى وال فيه، حدثان لكل األوىل العلة هو وجوده إنَّ بل سبب، بال «موجود»

والسالم؟! موجود» «الكون بتاتًا،

األول العقل (6)

عىل يدل الكون هذا تنظيم ولكن عاقلة، غري الدوارة املتجاذبة املادة هذه إنَّ تقول: لعلك
من بُد ال ولذلك عاقلة، بكونها املادة عىل تمتاز األوىل فالعلة له، منظِّم فوقه عقل وجود

ودورانها. تجاذُبها وإحداث املادة، لوجود علة وجودها افرتاض
األعظم. الكون هذا يف الحقيقي شأنه من أعظم شأنًا للعقل تجعل أراك

كتلة حاصالت من حاصًال إال ليس — اإلنساني — السامي العقل أنَّ علمت لقد
فمهما األرضية. املادة عنارص من عنارص أربعة وليد أنه أعني الدماغ، هي حيوية؛ خليات
فهل األريض. السيار هذا عىل صدفة الهيويل تفلتها تفلة إال هو فما عظيًما شيئًا لك تراءى

برمته؟ الكون يُدبر لعقل أنموذًجا التفلة هذه تجعل أن تريد
لم الذي اإلنسان بعقل شبيًها عقًال له نفرض فال نود كما ُمدبِّر للكون كان فإذا
مدبر تُسمي أن شئت فإذا الدامس؛ الليل يف الحباحب كلمعة الكون يف ضئيلة ملعة إال يكن
هذه إدارة عن عجز وإال عقلك، طبيعة من عقل ذا تتوهمه أن فحذار عاقلة قوة األكوان

السمو. من لعقله عزوت مهما األكوان
اإلنسان عقل يُعد الذي — بالعقل وتَْسِميَتها تُوَصف وال تُدَرك ال قوة األكوان مدبر إن

قيمتها. من تحط — له أنموذًجا
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ليس ألنَّه وصفها؛ أو إدراكها البرشي العقل عىل يستحيل مجهولة، قصوى قوة هي
وراء مقرها بوجود البرشي العقل يحس وإنما فيها، يتالىش نورها، بحر يف ملعة إال

بعينها. هي تكن لم إذا الجاذبية
أننا هو البرشي العقل طبيعة من عقلية ذات الكون امُلنظمة القوة أن توهم سبب
النظام بني يحكم العقل وأنَّ ينظم، العقل فنعتقد العقل، مقتضيات من التنظيم نحسب
استنبط النظام وإنما استنبطه، الذي هو وال النظام، يوجد لم العقل خطأ؛ وهذا والفوىض،
فيها، خياله ورأى اإلنسان صنعها التي كاملرآة يكون النظام يدرك حني فالعقل العقل،

فيه. طيفه لريى له مرآة العقل خلق والنظام الطبيعي، النظام مرآة فالعقل
العقلية. القدرة محدودية سبب تعلم التايل الفصل نهاية يف
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الثالث الالهنايات

أن نود واآلن والزمان. واملكان املادة عنارص: ثالثة ذو الوجود أن الكتاب أول يف ذكرنا
ُمتناهية، غري هي أم مقرر؟ قدٌر منها لكل هل أي: ُمتناهية؛ العنارص هذه هل نعرف

نهاية؟ وال لها بداية ال يعني

املادة نهائية ال (1)

آالف ١٠ يساوي الذي — ويء الضُّ — الفوتون هو وأصغرها املادة أجزاء أبسط أنَّ علمنا
انظر — إليها وسينحل فوتون آالف ١٠ من ُمؤلَّف اإللكرتون إنَّ أي: واحًدا؛ إلكرتونًا منه
لم اآلن وإىل — The New Back Ground of Science تجينز كتاب من ١٥٦ صفحة
الحديث العلم نظر يف فهو منه، أصغر جسيمات إىل يتجزأ الفوتون كان إن نكتشف

التجزئة. يقبل وال منه أصغر ال الذي الفرد» «الجوهر
طول أي: أبعاد؛ ثالثة ذا صغريًا كان مهما املادة أجسام من جسم أي كان ملا ولكن
من ُمؤلفة الذرة ألنَّ أبعاد؛ ثالثة ذا هكذا الفوتون يكون أن بدَّ فال وسماكة؛ وعرض
جزيئات، من مؤلف يدي يف الذي والقلم الذرات، من مؤلف والُجزيء الفوتونات، ماليني
وإال أيًضا، أبعاد ثالثة ذات منها تألف التي األجزاء تكون أن بد فال أبعاد، ثالثة ذو وهو

لها؟ أبعاد ال أجسام من أبعاد ذو جسم يتكوَّن أْن يُمكن فكيف
ذلك يتيرس لم إْن بالعقل ولو أبعاده، أحد من الجسم يُقَطع أْن يُمكن عليه وبناءً
وهكذا نصفيه، من كالٍّ ف ننصِّ أن ثم الفوتون، — بالعقل — ف نُنَصِّ أن فيمكنا بالفعل،

أبعاد. ذو مادٌي قواٌم للفوتون دام ما هللا، شاء ما إىل دواليك
يف لها نهاية ال جسيمات من مؤلفة هي أو نهاية، ال ما إىل التجزئة قابلة فاملادة إذن

األوىل. نهاية الالَّ هي هذه غر، الصِّ
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املكانية نهاية الالَّ (2)

عظيًما حيًزا تمأل كانت ضويئات فوتونات من األصل يف تألف الحايل عاملنا أن علمنا
من خاصتني بفعل الفوتونات هذه من عت تجمَّ دم السُّ ثم الذرات أنَّ وَعلمنا الفضاء، يف
واألجسام الجسيمات هذه أنَّ يستلزُم وهذا الدوران. — والتداور التجاذب وهما خواصها،

واملدى. السعة مختلفة رحابًا بينها أن نفهم وبالتايل محدودة، حيزات تشغل
من بعضها الفضاء يف تتداور ومجرات وكوكبات وشموس كواكب من األجرام فجميع
واألجرام، األجسام تتقارب نفسها السنة هذه وبحسب الجاذبية، ُسنَّة حسب بعض حول
اإلطباق؛ هذا يصد آخر عامًال هناك ولكنَّ بعض، عىل بعضها تطبق أن ينبغي وبمقتضاها
الكهريبات تنطبق مكان يف تلبدت كلما كانت وتتكاثف، تتجمع املادة ذريرات كانت ففيما
كهربائية شحنة ال فوتونات إىل وتتفتتان والسلبية اإليجابية كهربتاها فتتناىف الكهارب، عىل
يف هذا رشحنا وقد — معلوم هو كما ونور حرارة بشكل الفضاء يف إشعاًعا وتنطلق فيها،

الذرة». «عالم كتابنا
عملية واستمرار لغريه، جاذبيته قوة فتضعف الجرم حجم يصغر اإلشعاع وبهذا
Centrifugal Force الدافعية فتقوى العامة، الجاذبية قوة يضعف األجرام كل يف اإلشعاع
عن بعضها واملجرات األجرام تباعد إىل يئول االبتعاد، وهذا املركز، عن االبتعاد قوة أي
«هوبل» الكبري الفلكي أثبته كما الفلكية األرصاد يف اآلن امُلشاهد الواقع هو وهذا بعض،

ويلسن. جبل مرصد مدير
جميع الشاملة — مجرة املليوني مجموعة — العظمى الكونية الُكرة أنَّ اآلن فاملشاهد
فيها؛ نفخت إذا الصابون رغوة فقاعة تمدُّد نحو عىل وتتسع تتمدد واملجرات األجرام
فإذا الفارغ، الفضاء حساب عىل ينتفخ اآلن املادية العوالم تشغله الذي الحيز أن أعني
وراء فما حد هناك كان وإن يصده؟ حدٌّ هناك هل يبلغ؟ حدٍّ أي فإىل االنتفاخ هذا استمر
فيه؟ الشاردة األجرام يشتمل محدود مدى الحايل للفضاء هل أخرى بعبارة الحد؟ ذلك
هذا نسأل أن يُمكننا الوراء؟ هذا وراء وما وراء؟ لها وهل الفضاء؟ فسحة وراء وماذا
مهما نهاية وال بداية الفضاء لهذا ر نتصوَّ أن نقدر ال ألننا جوابًا؛ ننال وال األبد إىل السؤال

استقصائه. يف تخيلنا ح تطوَّ
الفضاء. — الحيز — باملكان الخاصة الثانية نهاية الالَّ هي هذه

102



الثالث الالنهايات

الزمانية نهاية الالَّ (3)

أيثرية ذريرات هي التي الفوتونات تجمع من تكوَّنت املادية العوالم أن تقدم فيما علمنا
إىل أفىض التقلص وهذا والدوران، الجاذبية بفعل تتقلص أجرامها جعلت ثم يُظن، كما
يف تنطلق فوتونات إىل وتفتتها بروتوناتها، عىل إلكرتوناتها وانطباق ذريراتها، انضغاط
فتضعف تتسع، واألجرام دم السُّ بني الرحاب كانت نفسه الوقت ويف تشعًعا. الفضاء
يف الذرات كانت فيما يعني تنتفخ؛ املادي الوجود ومنطقة تتباعد، وبالتايل بينها الجاذبية
والجرميَّة السديمية الوحدات كانت فوتونات، وتشع بعًضا بعضها يضغط الواحد الجرم

تتباعد.
واألجرام الشموس به تذوب مستمر تشعع الدور؛ هذا شدة يف اآلن املادي الوجود
أو اإليثر بحر يف الفضاء، يف فوتونات وتذهب األجرام هذه تفنى التمادي وعىل ذوبانًا،
إيثر أوقيانوس الكوني الحيز يصبح وأخريًا تعود، اإليثر وإىل اإليثر من فهي الفوتونات؛

ماذا؟ ثم األصل. يف كان كما
األجرام فيه تذوب الذي فالتشعع التجمع إىل يعود سريته: يكرر املادي الوجود يعود

الدور؟ هذا مثل مرَّة فكم دور، إىل دور من دواليك وهكذا رشحه، تقدم كما
استغرقت — اإليثر بحر يف الفناء إىل ثم اإليثر، من النشوء عملية — العملية هذه

األبد. إىل ستكرر وكم األزل منذ تكررت كم يُعلم وال الدهور، من تحىص ال باليني
األبد؟ ينتهي ومتى األزل ابتدأ متى نسأل: وهنا

بعد؟ ولألبد قبل لألزل هل األبد؟ بعد يكون وماذا األزل؟ قبل كان ماذا
هي هذه آخر، وال له أول ال الذي الرسمد هو نهاية، وال بداية وال بعد، وال قبل ال

لهذا. علمي تفصيل القادم الفصل يف الثالثة. نهاية الالَّ

الالنهايات يف العقل (4)

العقل يستطيع هل فيسأل: الطبيعة وراء ما فلسفة يف املتبحر الفيلسوف ينربي هنا
أو بداية؟ والالَّ البداية وكذلك أخرى؟ تارًة نهاية والالَّ تارًة النهاية ر يتصوَّ أن البرشي

والالمحدودية؟ املحدودية باألحرى
آخر، هنديس شكل أي أو كرويٍّا شكًال العظيم الفضاء لهذا ر يتصوَّ أن العقل شاء إذا
هذا له تصور فإذا مقرًَّرا؛ قياًسا له ويفرض شكله أو لكرويته ا حدٍّ له يجعل كأنه كان
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عىل يقترص أن يستطيع ال وراءه، ما إىل الحد ذلك يتخطى أن الحال يف له بدر الشكل
يستطيع ال ألنه ورائه؛ وراء ما وإىل الحد، ذلك وراء ما إىل يتمادى أن غري من حد تصوُّر
ذلك إىل فيتخطاه وراءً؛ الحدِّ لذلك أن له يبدر لم ما للفضاء ا حدٍّ خياله يف يتصوَّر أن

الوراء.
يف األمر وكذلك نهاية، الالَّ يتصور أن وال النهاية، ر يتصوَّ أن العقل يستطيع ال إذن
ذلك حاول وإذا الوجهني، ألحد صوًرا خياله يف يرسم أن يستطيع ال بداية؛ والالَّ البداية

الحرية. خبلته
أن عن يعجز الكون أرسار معظم اآلن إىل اكتشف الذي العقل هذا أن غريبًا أليس

بينهما؟ يوفق أن أو بينهما، يفصل أن أو نهاية، الالَّ أو النهاية رس يفهم
عىل يقبض أن ويؤمل ُمستطاع، البحث هذا أن ويرى الحياة، رس عن يبحث العقل
ومصدره، العقل رس يُدرك يكاد أنه ويرى نفسه، العقل أصل عن يبحث وكذلك الرس، هذا
يف تبحر مهما ولكن كاد. أو رسها عىل قبض أن إىل ورسها الكهرباء أمر يف حار وطاملا
يستحيل أو ينحل ال لغًزا يرى فهمها، يف األمل من بارًقا يرى ال بداية والالَّ نهاية الالَّ تفهم

فلماذا؟ حلُه.
فيعود يغزوها الذي العقل يف أو نفسها، نهاية الالَّ يف االستحالة هذه سبب هل

مندحًرا؟

نفسه العقل يف العلة (5)

وأهمها الخمس، املشاعر بواسطة عنه الخارج املادي العالم من راته تصوُّ يستمد العقل
طريق عن إليها وردت الكونية العوالم عن عقولنا علمتها التي املعلومات فجميع البرص؛
من كثري ويف الكهرطيسية، األمواج من وأخواتها النورانية التموجات بواسطة البرص،
التلسكوب، — كاملقراب املختلفة البرصية باآلالت نستعنُي والدقيقة القصية املرئيات

السبكرتوسكوب. — واملطياف امليكروسكوب، — واملجهر
أن يُمكن ال ماديٍّا ليس فما حدوده، أو املادي الحيز نهاية عرفنا الطريق هذا ومن
بالدماغ محدود إذن فهو البرصية؛ اآلالت بواسطة أو ُمبارشًة، املنظور املحسوس يتجاوز

إنتاجه. يف الدماغ يُعاون الذي العصبي وبالجهاز ينتجه، الذي
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فصدر منها، الدماغ نشأ التي املادة حدود تتجاوز بصددها نحن التي نهاية والالَّ
— املادة وراء ما إىل يتطاول أن باملادة املحدود العقل عىل يستحيل فلذلك منه، العقل
نهاية، الالَّ إىل يتخطاه أن وأما املادة، حيِّز يشمل أن استطاع أنه حسبه الطبيعة، وراء ما

أخرق. سخيف منطقي حكم فهو منه، أوسع وهي
املشاعر بها تتأثر وال الحواس تحت تقع ال املحسوس، دائرة عن خارجة نهاية الالَّ
طريق عن إال معلوَماته يتناول ال وهو العقل يُدركها أن يُمكن فكيف والعصبية، الدماغية
ا جدٍّ صغري هو وشموله وقدرته وبعظمته به ح نتبجَّ الذي العقل هذا فإذن امَلشاعر؟

العظيَم. الصغريُ يشمل أن يمكن وال متناهي، الالَّ الوجود إىل بالنسبة
إنه ونقول وطبيعته، عقلنا شكل من عقًال هلل ننسب هللا» «عقل نقول حني فلذلك
عقلنا، كطبيعة طبيعته دامت ما متناهي الالَّ يدرك ال عظم مهما ولكن عقلنا، من أعظم
يشء هو بل عقًال، هو ليس فإذن عقلنا، طبيعة عن تختلف هللا» «عقل طبيعة إن قلنا وإن
تعريفه، محاولة عن ولنكف املطلق، املجهول عن نتكلم أن لنا فليس هو، ما نعلم ال آخر

املطلق. املجهول عالم يف فلندعه تعظيمه، نقصد أن بدل نحقره فنحن وإالَّ
الوجود أرسار معرفة إىل يتوق كان حني يف متناهي الالَّ إدراك عن عجز ملا اإلنسان إن

وعلمِه. قدرتِه من أعظم وعلًما قدرة إليه ونسب املجهول، هذا استنبط
نفسه. اإلنسان هما والجاهل املجهول أنَّ فالحقيقة
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عرش الثالث الفصل

الرسمد واألبد: األزل
ونهايته1 املادي الكون بداية

نستطيع ال بدونها التي امُلتحركة» «املادة هو املادي الوجود أنَّ الفلسفة عرضهذه يف رأينا
وراءه وما املكان، يحدد الذي هو املادة تشغله الذي فالحيُز والزمان؛ املكان نتصور أن
فليس تصورنا؛ يف الزمن ُ يَُعنيِّ الذي هو التوايل عىل املادة وتََحرُّك العدم، حكم يف مجهول
للمادة نسبيان والزمان فاملكان زمن؛ سكونها بعد وليس زمن، وتحركها املادة وجود قبل

ونهاية؟ بداية لها أو أبدية، أزلية املادة فهل وحركتها.
تصورها العقل عىل يتعذر التي نهاية» «الالَّ مشكلة يف وقعنا أبدية أزلية إنها ُقلنا إذا
حادث «الكون أنَّ عىل تنص هذه الحدوث ونظرية الحدوث»، «نظرية تناقض والتي
ونهاية بداية ذات إنها قلنا وإذا والنهاية، البداية يستلزمان والتغري والحدوث متغري»،
تطرأ التي التغري طبيعة هي وما تبقى؟ متى وإىل ُوِجَدت متى — «متى» يف بحثنا انحرص

النهاية؟ إىل البداية منذ عليها

السابق. الفصل يف تبسط وهو سنة. عرشة بضع منذ «الهالل» أعداد أحد يف نُِرشَ الفصل هذا 1



الوجود فلسفة

امليثولوجيا يف واألبدية األزلية (1)

نرى بديهي، أمٌر كأنه الزمان قديم منذ البرشي للعقل الح فقد ونهاية بداية ذات أنها أما
العلمي والتفكري الحضارة من وافر قسط لها كان التي األمم جميع ميثولوجيا يف ذلك
تُشري وبعضها للكون بداية عىل تنص القديمة امليثولوجيات هذه جميع فإنَّ والفلسفي؛

سببان: ولذلك نهايته، إىل
العقل. عىل نهاية الالَّ تصور تعذر األول:

الوجود عىل الطارئة التغريات من القدماء الحظه ما هو — ظنٍّا نظنه سبب وهو والثاني:
املادي.

وانتهائها املادية الخليقة بدء عىل نصوصرصيحة األدنى الرشق يف الوحي كتب ويف
الرُّوحي. العالم إالَّ يبقى ال حتى املعاد، بساعة

والعلم الفلسفة من يُستفاد ما وأما الوحي، وكتب امليثولوجيات من يُستفاد ما ذلك
عملية علمية اختبارات وعىل الحقيقة، حكم يف تكون تكاد علمية ُمالحظات عىل فمبني
أوًال نبحَث أْن آثرنا العلم ناحية من املوضوع طرقنا وإذا الحقيقة، عن تند أن هيهات
العلمية الحقائق من املستخرجة األدلة — االنقضاء إىل املادي الكون أيلولة عىل األدلة يف

ونشوئه. بدئه كيفية إىل ثانيًا نعود أن علينا يسهل ثم — إليها امُلشار

السدم من األجرام اشتقاق النهاية: (2)

هو الذي فالسديم فيه. مشاحة ال تقريًرا العلم قرره فقد متغري حادث الكون أن ا أمَّ
يدور هو فيما تدريًجا يتقلص ا، جدٍّ اللطيفة الغازية الحالة يف املادة من عظيم مجتمع
أرسع أجزائه بعض يكون ذلك خالل ويف تقلص، كلما دورانه رسعة وتزداد نفسه، عىل
يف نجمة كل وتستمر عنها، وتنفصل النجوم منها ن فتتكوَّ أخرى، أجزاء من تقلًصا
أسباب ولذلك — دورانهما يف متالزمتني نجمتني إىل تنفلق قد أثنائه ويف مستقلة، تقلصها
نادر؛ وهو — حولها سيارات تدور أجزاء منها تنتثر أو — املقام يسعها ال وتعليالت
قبل بعضها يتجمد وبالتايل والتكاثف، الحجم متفاوتة أجرام إىل السديم يتجزأ وهكذا

بعض.
يف يحدث وماذا التقلص؟ هذا رس هو «ما السؤال: هذا البال يف يلوح أن بدَّ ال وهنا

خالله؟»
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يحدث ما ا وأمَّ بينها، ُمشرتك مركز حول املادة أجزاء بني التجاذب قوَّة فهو رسه أما
ونور، حرارة أمواج شكل يف Radiating متشععة املادة من القوة انطالق فهو خالله يف
أو واحد، يشء والقوة املادة أنَّ عىل برهنوا قد العرص علماءُ كان وملا الفضاء. يف وتوزعها
ونواها املادة كهارب اندثار هو إنَّما اإلشعاع أو التشعع فهذا ُمتحركة؛ املادة هي القوة أنَّ
اإلشعاع ذلك هو بصدده نحن الذي التغري هذا رس إذن وحرارة؛ نور أمواج إىل متحولة

إشعاعه. أثناء يف وقوة مادة ينقص جرم كل أن عنه ينتج الذي املوجي
والذي العرص، علماء أعاظم أحد — تجينز» «تجايمس السري حساب عىل وبناءً
بسبب طن ٣٦٠٠٠٠ يوم كل يف تنقص الشمس أنَّ — املقال هذا زبدة منه نستمد
اليوم يف تنقص فاألرض إشعاًعا، أقل كالسيارات املتجمدة واألجرام منها، الصادر اإلشعاع

فقط. أرطال ٩
ذريرات يف الدائب التحول فسببه اإلشعاع رس هو الذي والنواة الكهريب اندثار أما
أكتينيوم ثم ثوريوم إىل األورانيوم عنرص تحول ومنها له؛ كثرية نماذج أرضنا ويف املادة،
أثناء ويف والرصاص. الهيليوم وهما منه أبسط آخرين عنرصين إىل وهذا الراديوم، إىل ثم
من وزنًا أقل العنرصين هذين مادتا وتصبح إشعاًعا، القوة من يشء ينطلق التحول هذا
تنفلت النحو هذا عىل اإلشعاع، يف خرسه ما بسبب إليهما؛ انحل الذي األول العنرص وزن
الربيع. يف الثلوج كذوبان رويًدا األجرام تذوُب ُمتوالية تحوالت خالل يف األجرام، من القوة

القوة ناموسا (3)

والقوة املادة كلتا إذن قائًال: يعرتض أن الطبيعيات لدارس يلوح املوجز البيان هذا بعد
غري والقوة املادة أنَّ من الطبيعيات علم عليه ينص ما نقيض وهو الفناء، إىل آيلتان
طويل بحث سلسلة من بدَّ ال االعرتاض هذا عىل مقنع جواب إىل وللتوصل للفناء. قابلتني
هذه يف حلقة أول عىل فنقترص هنا، به للتبسط محل ال إليه أرشنا الذي التحول طبيعة يف

ونور: حرارة من القوة نواميس بعض يف البحث وهي السلسلة،
الوقود يف الكامنة الكيمياوية فالقوة شكل؛ إىل شكل من تتحول القوة أنَّ األول: الناموس
أطعمتنا يف الكامنة والقوة إلخ. … والسيارات والقطارات السفن تدفع حرارة إىل تتحول
كامنة قوة إىل النبات يف تتحول ونورها الشمس حرارة وقوة عضلية، قوة إىل تتحول
الناموس هذا فبحسب ذلك. عىل وقس آنًفا، إليهما املشار والطعام الوقود يف تظهر
األجرام جميع شامل الناموس هذا وألن شكل، إىل شكل من تتحول بل تفنى ال القوة
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قيمتها تبقى تحولت وكيفما تفنى، ال جميًعا األجرام يف امَلوجودة القوة أنَّ عنه يلزم
يف الباقية القوات إىل الفضاء يف وتوزعت تشععت التي القوات جمعت فلو هي، كما
األجرام. تكوَّنت منذ السدم يف كانت التي القوات مجموع مجموعها لساوى األجرام

يمكن الفضاء يف املتشععة القوات هذه أن لكثريين الح كما للقارئ يلوح وقد
يف الكون يبقى وهكذا جديدة، أجرام منها تتولد التوِّ عىل ُسُدًما جديد من تتألف أن

الظن. هذا يتدارك الثاني القوة ناموس ولكن … األبد إىل استمرار
من للتحوُّل قابلة ولكنها كميتها، حيث من للفناء قابلة غري القوة الثاني: الناموس
الثاني الناموس نواة هو الذي ل التحوُّ هذا أنَّ عىل القول، تقدم كما شكل إىل شكل
عن نعرب القول هذا لتفهم وتسهيًال له. ُمعاكس اتجاه إىل يرتد فال واحًدا اتجاًها يتخذ
ال تحولها يف أدنى إىل أعىل من نزلت إذا فالقوة أدنى؛ إىل أعىل من باالنحدار االتجاه

أعىل. إىل أدنى من تصعد تعود
الرئيسيان»، الشكالن هما «بل القوة أشكال من شكالن هما والحرارة النور ذلك: مثال
القدر هذا ولكن الحرارة، من له مساٍو قدر إىل يتحول أن يُمكن النور من معني فقدر
والباقي أقل، إىل بل النور، من له مساٍو قدر إىل يتحول أن يستحيل الحرارة من نفسه
Radiating امُلتشععة القوة أنَّ وهي ة، عامَّ لقاعدة خاص مثل هذا الفضاء. يف أمواًجا يشع
اإلشعاع أن عليك يخفى ال إذ — أطول أمواج إىل قصرية أمواج من التحول إىل دائًما تميل
فاملادة طوًال، النور موجة يزيد Fluorescence التألق ذلك: مثال أمواج. شكل يف يحدث
كزيت أو الشفافة األحجار كبعض — تألًقا فيها العابر النور يحدث التي أو — امُلتألقة
يدخل أمواًجا، أطول أخرى جهة من وتربزها جهة من النور أشعة تمتص مثًال، الربافني
أخرض منه لخرج أزرق نوًرا فيه أدخلت ولو أزرق، فيخرج أبيض الربافني سائل يف النور
األمواج»، أطول «واألحمر فأحمر فأصفر أخرض إىل األزرق النور ل يحوِّ فالتألق أصفر؛ أو

موجة». أقرصها «وهو فأزرق فأخرض أصفر إىل األحمر ل يحوِّ ال ولكنه
تتحول تعود ال طويلة موجة إىل قصرية موجة من تحولت إذا امُلتشععة فالقوة
ألنها األمواج؛ سلم يف منزلة أعىل القصرية املوجة وتعترب قصرية، إىل طويلة من بالعكس
مثًال. املوسيقية السلم يف الحال هي كما أبطأ، ألنها منزلة؛ أدنى الطويلة وتعترب أرسع،
سبب. وأي ظرف أي وتحت حال، كل يف املتشععة القوة تموج قاعدة هي هذه

الكيفية حيث من بل فقط، الكم حيث من القوة إىل ننظر أالَّ ينبغي تقدم ما عىل بناءً
حال من القوة ل تََحوُّ وإنما هو، كما يبقى بل ينقص ال الكون يف القوة مجموع إنَّ أيًضا.
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ليس ولكن الثاني، القوة ناموس هو هذا بتاتًا. ينعكس وال واحد اتجاه يف يستمر حال إىل
ال جوهري آخر يشء هناك بل الثاني، الناموس بهذا يعني ما كل هو رشحه تقدم ما كل

بسطه. من بدَّ

األجرام حياة يف القوة عاملية (4)

انقراضها، إىل نشوئها منذ األجرام حياة ويف الكونية، املادة بناء يف جوهري عامل القوة إن
من — عملها أي: — عامليتها تحول هو إنَّما بيانه تقدم كما أدنى إىل أعىل من فتحولها
هذا فهم القارئ عىل يسهل أن يُمكن قد نفًعا. أقل إىل أنفع من أو أضعف، إىل أقوى
يف يجري فهو ُمتعرج، مجرى يف الساحل إىل جبل من يجري بماءٍ مثلناه إذا الناموس
تحت، إىل مائل مجرى يف ثم أخرى، تارة أفقي مجرى يف ثم تارة، تحت إىل مائل مجرى
بل أعىل، إىل أسفل من فوق إىل مائل سبيل يف يجري أن يستطيع ال ولكنه جرٍّا، وهلمَّ

جريه. ينتهي حيث البحر إىل أين؟ إىل أسفل، إىل أعىل من جاريًا يستمر
نهاية، التحول لهذا ولكن أدنى، حال إىل فاعلية أعىل حال من تتحول القوة هكذا
يستمر أن يستطيع ال الفضاء إىل القوة2 أمواج يشع وهو املادي فالكون الفضاء، بحر وهو
البحر ذلك يف يضمحل أن إىل شعاعية، أمواج بشكل رويًدا يندثر ألنه األبد؛ إىل إشعاعها يف
حياة وتنتهي الكون حياة تنتهي وهناك التحول. أشكال أدنى هو الذي العظيم الفضائي

التحول». «خاصة فقدت ولكنها البحر ذلك يف باقية كلها القوة العملية. القوة
تحوالت سلسلة يف املادة ذرات من املنحدر القوة مجرى أن القارئ بال يف يلوح قد
فتعيد آخر، ماديٍّا عامًلا مكوِّنًا البحر ذلك من يعود أن يحتمل الفضاء؛ بحر إىل يبلغ أن إىل
املنحدر النهر ماء أن كما — سابًقا فعلت ما نحو عىل أسفل إىل أعىل من ثانية الكرَّة القوة
الجبال عىل مطًرا يهطل ثم الهواء، يف بخاًرا فيصعد يعود البحر إىل الجبال أعايل من

له. نهاية ال ما إىل دواليك وهكذا السابق، جريه إىل ويعود
يف بخاًرا ترتفع املياه دامت ما جريه يف يستمر النهر الفارق. مع قياس هذا ولكن
الشمس دامت فما الشمس. حرارة بخاًرا؟ املاء يرفع الذي ما ولكن مطًرا، وتنهطل الهواء

وهو فوتونًا، قلت فكأنها قوة َقلَّت فمتى الكهربائية، الشحنة من الخايل الفوتون ذريرة ممتطية القوة 2
علمت. كما الذرة فتات
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من القوة يرفع الذي العامل فأين يجري، والنهر يهطل واملطر يرتفع فالبخار حرارة ذات
هبطت «التي القوة ترفع أخرى قوة نعرف ال ثانية؟ عملها تستأنف بحيث الفضاء بحر
وتأليف والنوى الكهارب إنشاء تستأنف لكي األول، مقامها إىل الفضاء» أوقيانوس إىل

آنًفا. بسطناه الذي النازل التحول نمط إىل وتعود إلخ، … ُسُدم يف الذريرات
الشمس بأن ناهيك الوجهة، هذه من تام غري املاءِ مجرى إىل القوة» «تنازل فقياس
إشعاًعا ونورها حرارتها كل تنطلق إذ املستقبل؛ يف ستذوب املاء ترفع حرارتها التي
هذا ويؤيد الثاني، القوة ناموس يحتمه املصري هذا جرم، كل مصري وهكذا الفضاء. يف
يؤيد ما ومظاهرها الطبيعة نواميس يف وليس الصادقة، العلمية االختبارات الناموس
العلم. أهل بعض يتكهن كما ثانية الكرة وإعادتها األول مقامها إىل القوة عودة مظنة

أن العلماء من الحاسبني إمكان ففي املصري؛ هذا املادية العوالم تبلغ متى وأما
أكثر عمره من بقي ما إنَّ باإلجمال يُقال وإنما السنني، ماليني بماليني أجًال له يقدروا

متناٍه؟ هو بل املادي للوجود أبد» «ال أنه تقدم مما ينتج فهل مىض، مما
أن يمنع ماذا — النحو هذا عىل املادي الوجود يستقر هل بعد، سيكون ماذا إذن

الدور؟ يتجدد

األجرام عمر البداية: (5)

أن إىل الزمن مستقبل يف أنباءها ونتبني املادة مراحل يف األمام إىل ننظر كنا تقدم فيما
اندثار اإلشعاع هذا نهاية أن ونستنتج باإلشعاع، ينقص املادة قدر نرى كنا تضمحل،
مادة أنَّ نرى الزَّمن مايض أنباء نتبني وجعلنا الوراء إىل التفتنا فإذا املادة، من ذريرة آخر
ألطف األجرام رأينا املايض تبني يف توغلنا وكلما اآلن، هي مما قدًرا أكثر كانت األكوان
أن نبني لكنا سعة ذا املقام كان ولو وزنًا، أكثر وجملتها قدًرا، وأكثر حجًما، وأكرب مادة
ماليني ١٠ إىل ٥ من أكثر لها عمر تقدير مع تتفق ال اآلن إليه بلغت كما النُّجوم أوزان

السديمية. الحالة يف كلها كانت ذلك وقبل سنة. مليون
النجم وزن درس عىل بناء السدم من والدتها منذ للنجوم العمر هذا العلماء ر قدَّ
الجرم تباعد ومقدار عام، كل باإلشعاع وزنه من يخرس وما سطوعه، ومقدار وحجمه،
نذكر وإنما هنا. فيها للتبسط محل ال التي االعتبارات من ذلك غري إىل … اآلخر عن الواحد
يظن لكيال نذكرها السديم، من والدته منذ النجم عمر لحساب بسيطة واحدة طريقة
حساب غري من النجوم أعمار تقدير يف تكهنًا يتكهنون الطبيعي الفلك علماء أنَّ القارئ

قاعدة. غري وعىل
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هو الذي Proxima Centaurus األول قنطوروس والنَّجم الشمس أنَّ اآلن ر فلنتصوَّ
يتقلص منهما كل جعل ثم ُمتجاورين، السديم من يتكوَّنان رشعا إلينا النُّجوم أقرب
أي نورية، سنني ٤٫٢٧ نحو اآلن صارت أْن إىل رويًدا رويًدا تتسع بينهما املسافة فصارت
كل قنطوروس وتقلص الشمس3 تقلص ُمعدل نعرف كنا فإذا ميل. مليون مليون ٢٥
عىل بينهما املسافة بقسمة اآلن، إىل والدتهما منذ مىض السنني من كم نعلم أن أمكننا عام
أخرى وحسابات أخرى اعتبارات إدخال مع الحساب هذا بمثل السنوي. تقلصهما معدل
يقدروا أن العلماء استطاع إلخ؛ … والنور الحرارة ونقص والسطوع باإلشعاع تختص

سنة. مليون ماليني ٥–١٠ نحو

والذريرات السدم عمر (6)

من ا جدٍّ أطول عهد منذ السدم يف متكونة Atoma الذرات كانت األجرام تولد أن وقبل
من دهر هذا الذرة؟ يف واإللكرتون — الربوتون — النواة ائتلفت فمتى النجوم، أعمار
السدم، من كثري وزن حسبوا لقد سنيه. تقدير بالسهل وليس الكونية، املادة تطور أدهار
مليون ٣٥٠٠ قدر يزن Andronida 31 M املسلسلة» «املرأة املسمى السديم أن وعرفوا
عىل وبناءً شمًسا، ٦٦٠ سطوع يساوي منه الساطع الضياء ومجموع كشمسنا، شمس
الذرة عمر أن قدروا والسطوع، الوزن بني بالنسبة تختص أخرى والعتبارات التقدير، هذا
N. G. املسمى السديم وزن حسبوا وكذلك سنة. مليون مليون ٨٠ نحو السديم هذا يف
فقدروا شمًسا، ٢٦٠ سطوع يساوي وسطوعه شمس، مليون ٢٠٠٠ وزن يساوي 4594
مليون ١٠٠ نحو الذرة ن لتكوُّ األوسط فاملعدل سنة. مليون ماليني ١١٠ فيه الذرة عمر

اليوم. إىل السديم يف تكونها منذ سنة مليون
تقهقرنا كلما ألننا املادة؛ أشكال تصور املايضويف يف بالتوغل نستمر أن نستطيع ال
الحق. دور كل يف منها زنة أو قدًرا أكثر سابق دور كل يف املادة نجد مرحلة الوراء إىل
األزل يف الكون مادة وزن يكون أن اقتىض له نهاية ال ما إىل التوغل بهذا استمررنا فإذا
يف نصل أن بدَّ ال الطبيعة. نواميس مع يتفق أن يمكن وال تصوره، العقل يستطيع ال ما
تشغله. الذي الحيز يف منها أكثف قبله تكون أن يمكن ال املادة، كثافة من حد إىل التقهقر

واحسب. القطر نصف أي املسافة، نصف للشمس خذ عاًما. ٢٥ كل واحًدا ميًال يتقلص الشمس قطر 3
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من السديم يف تتكوَّن الذرة فيه بدأت الذي الدور إىل املايض سلم يف التقهقر يف بلغنا
الدور؟ ذلك قبل كان فماذا والكهريب؛ النواة

القصوى القوة يد (7)

مملوءًا كان — الكوني الفضاء — الحيز أن إالَّ الدور ذلك قبل شيئًا نتصوَّر أن نستطيع ال
فيه، ُمنترشة وكانت — بنفسه األيثر فهي شئت وإذا — األيثر كلطافة ا جدٍّ لطيفة سدًما
ُمبعثرة منثورة بقيت بل ذريرات، يف ُمؤتلفة غري والكهريبات الكهارب نوى نشأت ومنها
دور سبقه قد يكون أن بدَّ فال أزليٍّا، الدور هذا يكون أن يمكن وال انتظام، بال ُمتفرقة
الدور هذا تقادم ومهما لالنتظام، تتأهبان والقوة املادة فيه كانت أدوار بضعة أو آخر

ذلك؟ قبل كان وماذا سنة. مليون مليون ٢٠٠ من أكثر يكون فال
حالة من تطوًرا له نرى ُدمنا ما املادي للوجود أزلية نتصور أن نستطيع ال إننا قلنا
أفرغت ثم الفضاء، من ُمتناهيًا حيًزا عينت قصوى» «قدرة بأنَّ نُسلم أن بُدَّ فال حالة، إىل
وإذا والكهريبات. النوى منها نشأت التي — املادة أصل — الهيويل من ُمتناهيًا قدًرا فيه
أقرص أمواج ذات ُمشعة قوة أنَّ نتصور أن وجب واحد يشء والقوة املادة بأنَّ نُسلم كنا
١٣ من جزء من أطول تكن ولم البدء، يف كانت وأرسعها اآلن إىل األمواج من ُعرف ما
من — ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٣ هكذا العرشي الكرس فعالمة — صفًرا ١٣ يساره إىل

وأرسعها. املعروفة األمواج أقرص وهي السنتيمرت،
وتنشئهما األحوال، بعض يف عليهما سلطت إذا والكهريب الكهرب تسحق املوجة هذه
قوة نتصور أن يجُب العلمي؛ العميل باالختبار ثابت هو كما األخرى، األحوال بعض يف
وكهريبات كهارب يف تتجمد أو تتبلور وجعلت الفارغ الحيز ذلك يف أفرغت الشدة بهذه
كانت التي اللطيفة دم السُّ تكونت امُلتجمدة القوة هذه ِمْن بعد. فيما الذريرات منها تألفت
نتصور أن يُمكننا أو بعدئٍذ، أجرام تألفت وكهريباتها كهاربها ومن لها، امُلعد الحيز تمأل
حركه ثم فوتونات، أو أيثًرا الحيز مأل هللا أن — تجينز تجايمس السري تعبري بحسب —
ذلك منذ والربوتونات، الكهريبات منها تتألف الفوتون أو األيثر ذريرات فجعلت بأصبعه،

الزمن. وابتدأ املكان ابتدأ الحني
ة امَلادَّ نواميس ألنَّ نهاية؛ بال املايض يف نتوغل أن نستطيع ال أننا تقدم مما ترى
بدأت قصوى قوة تصور من نتملص أن نستطيع فال توغلنا ومهما التوغل، هذا تمنع
لوحي بأصبعها كتبت التي القوة نفس هي القصوى» «القوة هذه هل ولكن الوجود،
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نتصور أن نستطيع ال وشعبه؟ موىس عىل فرعون قلب قست التي وهي الحجريني، موىس
مشفوعة السدم مادة الكوني الحيز يف أودعت الرس الغامضة القديرة القوة هذه أن إال
وبتحركها القوة، بهذه تتحرك املادة ذريرات رشعت ثمَّ ومن والدوران، التجاذب بقوى

به. تبسطنا ما نحو عىل تتطور صارت ثم كتل، يف تتألف صارت
كل يف ُمتساويًا تفرًقا لها املقدر الفضاء يف متفرقة املادة ذريرات أن تصورنا فلو
عالمة ثم صفًرا ٣٧ اليسار وإىل ١٥ من جزء منها مكعب سنتيمرت كل يف لكان ناحية

هوبل. مة العالَّ حساب بحسب الجرام، من ذلك اليسار؛ إىل العرشي الكرس
متساوية، األيثرية الذريرات من واألخرى واحدة كل بني املسافات أن تصورنا وإن
تحركها عنها أجنبية قوة من بد فال ساكنة، تبقى ولذلك متوازنة، بينها التجاذب فقوة
فتتكتل التجاذب يحدث وعندئٍذ بعض، إىل أقرب بعضها يُصبح إذ التوازن هذا يختل لكي
التاسع الفصل أيًضا وانظر «التجمع»، يف األول الفصل انظر األجرام. ن تتكوَّ وثم املواد

نيوتن». جاذبية أو التفاحة «فلسفة كتابنا من الكون» «تطور

القصوى؟ الغاية هي ما

الكونية «الهيزعة» أو الضجة هذه كل من القصوى الغاية ما نسأل: الفلسفة هذه كل بعد
كتابًا فيه يؤلف لفيلسوف املوضوع هذا نرتك تنتهي؟ وال والدهور األحقاب تطويها التي

الهدى. اتبع من عىل والسالم ضخًما.

115





عرش الرابع الفصل

املادي1 الوجود وراء ما يف

مادي غري آخر وجود يوجد هل نسأل: أن بقي املادي. الوجود هو هذا كتابنا موضوع
فلنَر. املتفلسفني؟ املتبحرين املفكرين بعض زعم كما

األرواح وعالم الروح (1)

نحس بماذا (1-1)

والنباتات، الحيوانات كسائر كيماويٍّا مادية عنارص من ُمركبًا جسًدا يل أن وأحس أعرف
الوالدة وبني ويموت، ُولد كما ويلد وينمو العنارص، تلك من يتغذى الجسد هذا أن وأعرف
القوة هذه ون يَُسمُّ والعلماء غذائه، من يستمدها فيه بقوة ذاتية حركات يتحرك واملوت

حياة.
ومجموعة أعرف. أني وأعرف وأستنتج، وأتذكر وأفتكر وأشعر أحس أني وأعرف

عقًال. تُسمى األفعال هذه
هذه بوجود وأشعر وعقل. وحياة، جسد، أشياء: ثالثة يفَّ أن وأحس أعرف إذن
الثالثة، األشياء هذه من ُمركبة شخصيتي أنَّ وأرى بعض، عن بعضها مختلفة يفَّ األشياء
أحدها عىل يطرأ خلل أي وأن وثيًقا، ارتباًطا ببعض بعضها مرتبطة األشياء هذه أن وأعلم
وبغري بوضوح جيًدا ذلك كل أعلم مًعا. وتهلك مًعا الثالثة هذه تنمو اآلخرين. االثنني يخل

فهمه. يف التباس
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بعضها هي تتميز كما الثالثة هذه عن يتميز رابع آخر يشءٌ يفَّ ليس أنه أعرف ولكني
كلها ذاتيتي فقدت فقدته إذا إني بحيث ذاتيتي رضوريات من الرابع هذا وأن بعض، عن

به. أشعر ال يشء هذا برمتها.
عن ُمستقلة الروح هذه وأنَّ — نفًسا أو — روًحا يل أن حداثتي منذ يل قيل وإنَّما
والجسدية املادية العلوم مبادئ تعلَّمت وقد واآلن فنائه. بعد تبقى إنها بحيث الجسد
روًحا. لنا سموه الذي الرابع اليشء هذا عن وأبحث أفكر رصت كثريًا، وطالعت والعقلية،

الروح؟ هي فما
الحياة. هي يقول: فبعضهم بالروح، امُلعتقدين بعض إىل أوجهه كنت السؤال هذا
يحمل ولكنه والحياة، الجسد عن ُمستقلٌّ يشء إنه يقول: وآخر العقل. هو يقول: وآخر

وتذكارات. أفكار من احتواه وما العقل

التفنيد (2-1)

لفظة أنَّها سوى الروح عن يفيد ال ألنَّه القول؛ لهذا قيمة فال الحياة هي الروح أن أما
الفرد لحياة ألنَّ الخلوديون؛ يَرضاه وال غاِمًضا، ا رسٍّ تزال ال والحياة الحياة، للفظ ُمرادفة
اضمحلَّت الفرد مات فمتى الجنني، ن بتكوُّ أو بالوالدة بداية لها أنَّ كما باملوت، نهاية
يف رابًعا شيئًا للحياة امُلرادفة الروح تكون ال وإذن الحياة. نفس هي كانت إذا — الروح

اإلنسان. شخصية
بموت الفناء لخطر عرضًة الروح تكون أن فيستلزم العقل هي الروح إن القول وأما
إالَّ هو ما بل الجسد، بعض هو الذي العصبي بالجهاز ُمرتبٌط نفسه العقل ألنَّ الجسد؛
تتعاقب التي الدماغ ُخليَّات مفاعيل من بالحقيقة وهي بالعقلية، ننعتها أفعال مجموعة
ُجَزيئاتها، وبني الخليات تلك منها تؤلف العنارصالتي ذرات بني الكيماوية التفاعالت فيها
هو بل ذاتية ليس فالعقل العقلية، األفعال تلك إصدار إالَّ الدماغية الخليات وظيفة وما

للدماغ. وظيفة أو عمل
عند البحث قيد تزل فلم العقلية، األفعال تلك تسبب التي التفاعالت تلك أسباب وأما
يوًما لوا يتوصَّ أن بدَّ وال الجسد. أعضاء ووظائف العقل علماء أي: «الفزيكوسيكولوجيني»

جسديٍّا. — فزيولوجيٍّا تعليًال العقلية األفعال صدور كيفية تعليل إىل األيام من
يبطل دماغي عمل هي بل بنفسها، قائمة ذاتًا ليس العقل أن تقدم مما فيُستفاد

بفنائه. فانية فهي عقًال الروح كانت فإذا الجسد؛ بانحالل
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الدماغ وظيفة عىل الرباهني (3-1)

خاليا يف تغريات نتيجة إالَّ ليست العقلية األفعال أنَّ عىل بالُربهان القارئ يُطالبنا وهنا
إصدار الدماغ وظيفة وأن فيها، كيمية تفاعالت بسبب العصبي الجهاز وسائر الدماغ
يف «الفزيكوسيكولوجية» العلمية األبحاث بتوفيق منوط اإليجابي فالربهان األفعال. تلك

الدعوى. هذه صحة عىل وجازمة واضحة أدلة اآلن عندنا ولكن املستقبل،
إذا — عنه ُمتأخًرا ينمو بل الجسد، نمو مع ينمو أمره العجيب العقل هذا إن فأوًال:
تتعاظم العقلية األفعال هذه أنَّ هو األصح والتعبري األفعال. إىل النمو نسبة صحت
اإلحساس، من حتى العقل من خاٍل فالجنني الجسد. لنمو مجاراًة وتتعقد ع وتتنوَّ
النباتات، بعض إحساس عن إحساسه يختلف ال إحساسه أو شعوره بدء يف والطفل
بعد إالَّ العقل نمو يتكامل وال أشهر، بضعة بعد إالَّ األشياء بني يميز أن يبتدئ وال
— الحيوية املادية — البيولوجية السنن لنفس خاضع العقل فإذن سنة، عرشة بضع

الجسد. لها يخضع التي
إنَّ أي: موجود؛ غري كأنه العقل يكون النوم يف الجسد أعضاء راحة حالة يف إنه ثانيًا:
أدوات حركة تتوقف كما تماًما ُمتوقفة تكون إلخ … والتذكر كالتفكري العقلية األفعال
تماًما الحركة عن تتوقف لم وإن حينئذ، الحركة عن ُمتوقفة الدماغ خليات ألنَّ العمل؛
الحالم فيفكر الحركة؛ عن ُمتوقفة العصبية األسالك خليَّات فتكون مثال األحالم يف كما
يعرف ال ولهذا إيابًا، وال ذهابًا ال الحركة هذه تنقل ال العصبية أسالكُه ولكن نائم، وهو
ما أنَّ إىل وتتنبه العصبية، أسالكه خليات تتحرَّك إذ يستيقظ؛ حني إال يحلم أنه الحالم

أوهام. مجرَّد كان بل فعًال، واقعة حقيقة يكن لم النوم يف يراه كان
الدماغية الخليات قيام نتيجة هي العقلية األفعاَل أنَّ عىل دليٌل النوم ففي
يبق ولم أيًضا، العقلية األفعال توقفت الحركة عن الخليات هذه توقفت فلما بوظائفها،

عقًال. ى يُسمَّ يشءٌ
العمل عن الدماغ مراكز معظم تتوقف ونحوه «الكلوروفورم» ب التخدير حالة يف ثالثًا:
سطح إىل الشوكي والحبل الدماغ من املمتدَّة العصبية األسالك عمل ويتوقف بتاتًا،
بألم يحس فال ميت، كأنه ا تامٍّ فقًدا وشعوره وإحساسه رشده اإلنسان ويفقد الجسد،
عالم يف كان كأنه وشعر تنبه، عنه املخدر فعل زال ومتى يتذكر. وال يفكر وال بلذٍة وال
النوم. بعد صحوه عند شعوره عن هذا شعوره يختلف الحياة؛ عالم إىل فعاد الفناء،
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ويهذي، ويهرف فيهذر فيه؛ ل تعقُّ ال كالًما يتكلم قد املخدر بفعل غيبوبته أثناء ويف
ذاتية حركات تبدي فتبقى تماًما؛ تتخدر لم بالنطق ة الخاصَّ دماغه مراكز بعَض كأنَّ
مما جسمه. عن وفصله قطعه بعد ذاتية حركات الورل ذيل يبدي كما ميكانيكية
بفعل تحدث دماغية، َمراكز أفعال نتيجة هي إنما العقلية األفعال أنَّ عىل يُستدل تقدَّم

خالياها. يف كيماوية تفاعالت
وبالتايل فيعطله، الدماغية املراكز أحد عىل مثًال كالزهري مريض طارئ يطرأ قد رابًعا:
الخاص املركز يتعطل فقد املركز، ذلك وظيفة هو الذي العقيل الفعل معه يتعطل
الشخص فيصبح التعقل مركز يتعطل أو ماضيه، كل الشخص فينىس مثًال بالذاكرة
وال الدماغية، مراكزها تعطل من تنتج التي العقلية النواقص من ذلك غري إىل أبله،
نتيجة هو إنما عقلية قًوى نُسميه ما أنَّ عىل الساطعة الداللة من ذلك يف ما يخفى

الدماغية. املراكز خاليا من تصدر فقط حركات
عمره، كل العقل مختل فيعيش النقص، من يشء دماغه ويف الشخص يُولد وقد

عالجه. عن الطب يعجز وقد
بعض فتجعل خاصة»، «أفعاًال الدِّماغ خليات بعض يف تفعل العقاقري بعض خامًسا:
معروفة، أفعالها وظواهر مثًال، والحشيش كالخمرة شاذة أو طربة ُمضَّ العقلية األفعال
فيعرِّض الدماغ، مراكز بعض يف يؤثر Scopolamin سكوبوالمني يُْدَعى عقار وهناك

أرساره. فضح إىل الشخص
نُسميه وما الدماغ، خاليا أفعال هي إنَّما العقلية األفعال أن عىل كفاية تقدم فيما
توقفت فمتى الدماغية، املراكز وظائف تصدرها األفعال، هذه مجموعة إالَّ ليس عقًال

عقًال. يُدعى يشء يبَق ال املوت أو املرض أو التخدير أو النوم بسبب الدماغ حركات
خواصه أو قواه بجميع يذهب فأين والدماغ، الجسد عن ُمستقلة ذاتًا العقل كان إن

الصحو؟ عند يعود ثم التخدير، أو النوم حالة يف
الجسد؛ وبفناء الحياة بتوقف فانية هي فإذن نفسه؛ العقل هي الرُّوح أنَّ َسلَّمنا فإذا

الروح. بفناء يسلمون ال والروحانيون فاعلها، بتعطل تتعطل العقلية األفعال ألن
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الروح أيثرية (4-1)

تعطلت إذا حتى املادي، جسده يف مندغًما أيثريٍّا جسًما لإلنسان أن الروحيني بعض يزعم
الجسم وهذا عنه، واستقل األيثري الجسم منه انسلخ — باملوت — املادي الجسد حياة

الروح. هو األيثري
بعد لإلنسان تبقى التي الذاتية هو كان إذا األيثري، الجسم هذا خواُص هي فما
ذلك؟ يمكن وكيف العقلية؟ الجسد دماغ وظائف الجسم هذا يتقلد فهل جسده؟ موت
العقل ألنَّ بتاتًا؛ عقل يُوجد فال مادي دماغ ال حيث أنه اآلنف البحث من لنا ظهر وقد
قوى نسميه مما ذلك غري وال استنتاج وال تذكر وال تفكري فال عمل، هو بل ذاتًا ليس
هيكًال إالَّ ليس األيثري الجسم ذلك إذن، — عقلية أفعاًال تُسمى األصح عىل أو — عقلية
له أن صحَّ إن هذا — والدم اللحم بىل بعد العظمي الهيكل يبقى كما الجسد، بعد يبقى

وجوًدا. له أنَّ عندنا بُرهان وال وجوًدا،
كيماوية، عنارص بعض من مؤلًفا ماديٍّا جسًدا لنا أنَّ نُثبت أن نستطيع نحن
وأما العنارص، لتلك الكيماوي االئتالف مفاعيل من هي حياة لنا أن نثبت أن ونستطيع
العميل العلم بحث قيد يزال ال أمر فهو العنارص، تلك ائتالف من الحياة هذه تصدر كيف
نثبت أن ونستطيع البعيد، أو القريب املستقبل يف العلم يكتشفه وقد املعميل، االختباري

الدماغية. املراكز وظائف أفعال هو إنما عقلية قوى نسميه ما أن
أيثريٍّا هيكًال لإلنسان أن نثبت أن نستطيع ال ولكننا تقدم، ما كل نستطيع نحن
وظائف تعطل بعد بعقليتها ة تامَّ الشخصية هذه تبقى بحيث ا تامٍّ تقلًدا شخصيته يتقلد
الهيكل، هذا وجود عىل برهان أي عندنا ليس الدماغ؛ ومراكز الحياة أدوات بتعطل الجسد
لتفسري فرض إالَّ هو وما بتاتًا، فينا الهيكل هذا بوجود إحساس أو شعور عندنا ليس
ألف يفرض أن إنسان كل طوق ويف برهان، بال فرض ولكنه روًحا، سموه يشء وجود

برهان. بال بفرض يسلم ال العقل ولكن يدعيه، ما لتعليل فرض
وما وجوده، عىل معميل علمي بُرهان ال إذ يقيني؛ غري فرًضا يزال ال نفسه واأليثر
الظاهرات تلك يعللوا أن أمكنهم وإذا الطبيعية، الظاهرات بعض لتعليل إال العلماء فرضه

عنه. استغنوا بدونه
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يُعترب وال بها، تتعلل الطبيعية الظاهرات ألنَّ عنه؛ يُْستَْغنَى إنه تقول النسبية ونظرية
وجود يثبت كما معملية، بعمليات وجوده إثبات أمكن إذا إالَّ ثابتة، علمية حقيقة األيثر

مثًال.2 والفيتامني والهيليوم الراديوم
فرض ضمن محض فرض اإلنساني للجسد الروحاني األيثري الهيكل وجود وإذن
فرًضا الروحاني األيثري الهيكل يبقى علميٍّا ثبوتًا األيثر وجود ثبت ولو بُرهان، بال آخر
ما بتاتًا، الجسد مع وجوده عىل أدلة ال إذ والخيال، الوهم فضاء يف قرار له يقر ال ُمعلًقا

الروحانيني. ُمخيلة يف جميل شعري خيال إالَّ هو

الروح تطور (5-1)

التطور نظرية أصبحت التطور. ناحية من أخرى نظرة الروح أيثرية نظرية إىل ننظر
سنة إنها وقالوا بها، سلموا الالهوتيني إنَّ حتى العلماء، عند راهنة حقيقة الدرويني

لخليقته. هللا سنها التي نن السُّ ُجملة من طبيعية
من دور أي ففي جسده، يف ُمتداخل أيثري بهيكل تتمثل روح لإلنسان كان فإذا
اإلنسان فعندنا املادي؟ الجسم مع ن يتكوَّ األيثري الهيكل ذلك رشع الحياة تطور أدوار
ر، التطوُّ يف متفاوتون أناس أصناف ستة قبلُه وكان اآلدمي، اإلنسان قبل كان النندرثايل
إلخ، … والشمبانزي الغورالَّ — اإلنسان أشباه كان التطور سلم يف السبعة اإلناس وقبل
سلم يف تدرَّجت حيوانات غريها قبلها وكان أنواعها، اختالف عىل القروُد هؤالء قبَل وكان
من درجة أية ففي البيولوجيا؛ دارس جيًدا ذلك يعلم كما بعد فما امليكروب من ر التطوُّ

األيثري؟ الهيكل ذلك أو الروح؟ وجود ابتدأ ر التطوُّ درجات
الدرجتني بني الفاصل نُحدد أن فيجب الروح عندها ابتدأت التي الدرجة عيَّنَّا وإذا
أي يوجد لم التطور سلم يف األحياء تدرج ويف الدرجتني، مَن لكل بيولوجيٍّا تفسريًا ونُقدم

استمرار. شبه هو بل بيِّنًا، توثُّبًا ليس التطور ألنَّ ودرجة؛ درجٍة بني ظاهر فاصل
درجات من درجة أول منذ فتبتدئ عصبية» «الشبه أو عقلية» «الشبه الظاهرات أما
صدمت إذا ولكن عنها، انكمشت رمل ذرَّة صدمت إذا مثًال األميبا فجرثومة الحياة.

فرض أنجح ألنه إلثباته؛ العلم يتوفق وقد الوجود. راجح األيثر أن الكاتب يعتقد ذلك من الرغم عىل 2

الطبيعية. الظاهرات لتعليل
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شبه فهنا وتهضمها، وتغلفها عليها تقبض نواًة منها مدَّت Diatom أتوم» «داي جرثومة
تململت الرتاب عنها انكشف إذا الطني بطن يف تعيش التي والدودة شعور، أو إحساس
حتى أقوى الشعور وجدت األحياء ُمالحظة يف ترقيت وكلما عليها، الشمس أشعة لوقوع
لجميع األيثري الهيكل نسبة تصح فهل بسيط. عقل كأنه الُعليا الحيوانات يف يظهر يكاد

كاإلنسان؟ أرواح والغورالَّ والقرد للدودة هل األحياء؟ هذه
فيه يندغم إنساني» «الشبه أو اإلنساني الجسد فيه ابتدأ الذي الطور دنا حدَّ وإذا
الحيوي الجسم ر بتطوُّ ر يتطوَّ الهيكل هذا كان فهل الروحاني، األيثري الهيكل ذلك
والدينية، األدبية املسئولية يتحمل ا، تامٍّ روحانيٍّا هيكًال وهلة ألول جاءَ أنه أو البيولوجي؟
أي العقل؛ بتطور تتطور أدبيته أنَّ أو ُمختاًرا؟ وأفعاله بأعماله ويترصف الحرية ويتقلَّد

العقلية؟ ووظائفه الدماغ بتطور

األيثر مادية (6-1)

العلمية، الظاهرات لتعليل العلماء فرضه الذي األيثر أنَّ وهو املسألة، يف آخر نظٌر بقي
بعض اعترب وقد ذراته، بدقة عنارصها عن يختلف املادة من رضبًا كان وجوده ثبت إْن
اصطدامه حني — إلكرتون — الكهريب إليه ينحل الذي الفوتون نفس األيثر العلماء
«تجايمس السري ويقول شعاع، ملعة منهما القوة وصدور — الربوتون — بالكهرب
وهو كهربائية، شحنة للفوتون وليس فوتون، آالف عرشة إىل ينحل الكهرب إنَّ تجينز»:

املادة. دقائق إليه تنحل ما آخر
يقولون والروحانيون مادة، األيثر هذا فيكون فوتونات هو األيثر أنَّ الظنُّ صح فإذا
واملادة ا، جدٍّ لطيف مادِّي جسم األيثري الهيكل أو فالروح وإذن مادي، غري يشء الروح إنَّ

الزمان. املكان أي: — الزمكان يف وتتحرك املكان يف حيًزا تشغل
أي حيًِّزا تشغل أن بدَّ فال األيثر هذا من مؤلفة الروحانية الهياكل تلك كانت وإذا
تنَحلُّ أنها أو الفضاء، يف سابحة هيكلية أجساًما فيه تبقى فهل األيثري، الفضاء يف مكانًا
بالبحر؟ النهر ماء يمتزج كما الفوتوني األوقيانوس فوتونات مع تمتزج فوتونات إىل فيه
األبد؟ إىل االنحالل من ويحفظها قوامها يوطِّد الذي فما تكونت كما هياكل بقيت وإن

عن عديدة أسئلة لنا بدت الروحانية األيثرية الهياكل هذه ر تصوُّ يف تمادينا وإذا
فيه. الفكر يحار مما ذلك غري إىل وتمتعها، وخلودها وجودها

123



الوجود فلسفة

بالجسد الروحاني األيثري الهيكل ذلك عالقة هو تصوره عن املخيلة تعجز ما وأغرب
يحسه أن غري من الهيكلني بني التفاعل أيًضا هذا من وأغرب الكيماوي، العنرصي املادي
الروحاني بالهيكل اإلنساني الدماغ اتصال وذاك هذا من وأغرب به، يشعر أو اإلنسان
وسيط يد عن واملكان للزمان اعتبار غري من الجسد موت بعد أي: املادة؛ عن املجرد
كان أن اتفق لو أي النورانية؛ الفراسخ ماليني عنه يبعد كان ولو الهيكل ذلك يستحرض

الكون. من اآلخر الطرف يف الروحاني الهيكل ذلك
— مثًال الراديو مبدأ عىل — الالسلكي االتصال قوة من الوسيط لدماغ كان فمهما
يتصل أن يمكن فكيف — كالنور — الكهرطييس اإلشعاع من أرسع يكون أن يُمكن فال
عن العقل يعجز التي السحيقة املسافة بُعد عىل به االتصال يبتغي الذي الشخص بهيكل

تصورها؟

إيثًرا أكان سواءٌ روحاني هيكل بوجود برهان بال نسلم أن نستطيع ال إننا القول: وخاتمة
ويتفاعالن، فيه، يؤثر والدماغ الدماغ يف يُؤثر الهيكل هذا إنَّ بحيث مادي، غري أو ماديٍّا
غري الرُّوحاني الهيكل أنَّ صحَّ إذا سيما وال االختالف، كل ُمختلفتني طبيعتني من وهما

مادي.
بالكهرباء نحس وكما والعقل والحياة بالجسد نحس كما بالروح نحس ال دمنا ما
تعذر إن برهانًا نريد الروح. فرض بصحة نسلم أن نستطيع فال أيًضا واملغنطيسية،

الشعور.
برهانًا تجد وال تشعر وال تحس ال كنت إذا املوضوع: بهذا املناقشني بعض يقول
تنكره. أن تستطيع ال تجهله فما يشء، بكل علًما تُِحْط لم ألنك تنكر؛ أن تستطيع فال

املنطق؟ هذا من أسخف منطٌق فهل
يعلمونه، آخرون أشخاص ثمت كان إن اللهمَّ أجهله، ما أنكر أن يل يحق ال أجل،
ماذا ينبئونا أن املناقشون هؤالء يستطيع فهل أنت؟ تجهله ما تفرض أن لك يحق وهل

أيًضا؟ نحن نفهم لكي فهموا، وكيف علموا وكيف فهموا، وماذا علموا
أشد نفسك وأنت موجود يشء كأنه باملجهول أعتقد أن مني تطلب أن غريبًا أليس

مني؟ به جهًال
عيلَّ تفرض ثم اسًما، مفروض لكل وتعطي الفروض ألوف تفرض أن تستطيع إذن
هذه يل وتُربهن تستطيع؟ هل األقل. عىل ماهيتها تُحدد أن غري من بوجودها االعتقاد

املاهية.
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املادي الوجود وراء ما يف

السخافة. من أسخف منطق هذا
بوجوده؟ علمت فكيف املجهول هذا رس تفهم ال كنت إذا

الروح هي ما أوًال تُْفِهَمني أن فأرجو وخلودها، الروح وجود يل تثبت أن تحاول
الثالثة األحرف وجود يل تثبت أن تريد فكأنك وإالَّ تثبت، أن تريد ماذا أعلم لكي

ا.ه. … األبجدية الحروف بني موجودة هي إثبات. إىل تحتاج ال وهي — ح و. ر. —
العدم. — متناهي الالَّ الفراغ سوى املادي الوجود وراء يشء يوجد ال أنه والنتيجة:

السقيمة. بالعقول رحمة عنه نكف الخلق موضوع يف بحث بقي
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