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نحن ال نملك كتاباً مقدسًا
و ال منلك ماليني الشيوخ و الرهبان و رجال الدين و املبشرين

ال منلك دوراً للعبادة 
و ال منلك مدارس و معاهد و جامعات لتدريس افكارنا 

مقابل مئات اآلالف لناشري األديان و معتنقيها 
حنن ال منلك قناة تلفزيونية أو اذاعية واحدة مقابل عشرات آالف القنوات الدعوية ملختلف االديان 
حنن ال منلك تدريس أفكارنا منذ الصغر  يف املدارس مقابل عمليات غسيل االدمغة ألطفال معتنقي 

االديان، و لكن حنن باملقابل منلك ما ال ميلكونه جمتمعني 
حنن منلك املنطق و العلم 

و هلذا السبب جمموعة المتلك كل هذه الوسائل و ال تضخ هلا كل هذه املليارات و جييش هلا مئات 
آالف الشيوخ و الرهبان و يتوفر هلا كل مستلزمات الضخ االعالمي و الثقايف و اجملتمعي و القانوين 

و السياسي .
تنتصر و تؤرق و حيسب هلا كل هذا احلساب 

ال بل مؤخراً أصبح هناك دورات و دراسات و مواقع و صفحات للرد علينا 
كم أنتم ضعفاء ... أنتم و اديانكم و كل آهلتكم 

بعد كل هذا تعب الذين تتعبونه لتجهيل الشعوب ... و بعد كل هذه األموال 
هناك بلدان بأكملها أصبح فيها املتدينون أقلية 

هناك أجيال بأكملها رفضت ترهاتكم بعد أن مسعت أول مجلة منطقية 
أنتم تتخبطون و تقاتلون و تذحبون و ترهبون و تدفعون املليارات 

و حنن جنعل الناس حتتفل باملنطق جماناً 
أنتم تسرفون بعبادة من تعتقدون أنه يف السماء و تسرفون أكثر بعبادة من هم على األرض 

و حنن نسرف باالحتفال حبريتنا ... و شتان بني عبيد و أحرار 

عيشوا سعداء أصدقائي 
فاحلرية و السعادة شئ واحد 

أمين غوجل 
رئيس حترير جملة أنا أفكر 
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العقل يف منظور الفيزياء الكوانتية وفلسفة الطبيعة

العقل هو مسرية الطبيعة ملعرفة ذاتها
نـدره اليـازجـي

العقل يف منظور الفيزياء الكوانتية وفلسفة الطبيعة

أن العقل، كما يتجلى على حنو طاقة قادرة على اختاذ القرار، يكون إىل حٍد 
ما، متأصاًل يف كّل إلكرتون.

العقل على حنو  ه  ي ف ــكــون  ي ـــذي  ال ــوى  ــســت امل ــو  ي: ه ان ث ال 2.    المستوى 
املستوى،  ــذا  ه فوفق  ــاشــرة«.  ــب امل ة  ي اإلنسان ة  التجرب ـــ »مستوى  ب ــوه  ــدع ن ــا  م
لعقل الفاعل يف  توسيع املكِون األساسي ل ا وكأهنا أجهزة تعمل ل ن تظهر عقول
ا. وهذا  ة اليت تضعها اإللكرتونات أو الذرات داخل رؤوسن ي ت ارات الكوان اخلي

نمو العقل. م ل ته، مالئ ي يشري إىل أن الكون، يف كّل

العقلي  ــكــِون  امل ه  ي ف ــذي نشاهد  ال ثالث: هــو املستوى  ال 3.    المستوى 
ا، إذ نعرتف بوجود هذا املكِون  ن األساسي للكون. يقول فرميان دايسون: »إن
ا أجزاء صغرية من اجلهاز الكوين  ن أن العقلي للكون، نعرتف يف الوقت ذاته، ب

قة الوعي الكوين.« ي الذي يشري إىل حق

عقل الكوني او وال ن ري مارِغ أوالً. هن
وا  آمن ممن  والفالسفة  والشعراء  يني  الصوف من  العديد  جند  أن  ا  ن ي عل يسهل 
ا يف املقابل،  ن الروح. لكن يهة ب لعقل والشب ة أو الالحمدودة ل عة الالمركزي ي الطب ب

وا هبذا اإلميان من وقت إىل آخر. علماء ممن انشغل يل من ال قل ال جند إال ال
اء والفلسفة  يزي لف ل ــاً  ــخــري ف ـــاذاً  ـــذي كـــان أســـت ــاو، ال ــن ــارغ ــري م ــن ــر ه ــت ــع ُي ـــذا  ل
العقل. وقد  ة  ي حتــدث صراحة عن مشول ــذاً  ف اً  يل، عامل ي ة يف جامعة  عي ي الطب
نووية، دراسته وهو  اء الذرية وال زي ي ف اراته يف ال ب او، الذي قام باخت استهل مارغن
يعي، فاستطاع أن يوسع وجهة  لعلم الطب ة ل ي قة األسس الفلسف يتقصى حقي
قة  راز حقي اء هتدف إىل إب يزي ف اً أن ال ن اء، معل يزي ف ة والشاملة إىل ال ي نظره الكل
ة. ويف وفاق مع هذا املنظور  اة قاطب ة حتتوي أبعاد احلي ي تتجلى فائدهتا يف مشول
يها  او معجزة الوجود أطروحة ال يقتصر ما جاء ف عد كتاب مارغن الشامل، ُي

ــل، جــزء من روح  ــه، لكنه على األق ب حُيتمل أال تكون لإلنسان روح خاصة 
كرى، هي روح واحدة شاملة ختص كل إنسان.

اينبك  جون شت

ة ـ م دِّ ـ ق ـ م
ويات ثالثة: وا بدراسة الكون وجود العقل يف مست علماء الذين انشغل يؤكد ال

يكا  يكان ة يف امل ي 1.    المستوى األول: هو مستوى السريورات املادية األول
يست  ة، ل ي ت يكا الكوان يكان ه يف امل ي ة – وهذا ألن املادة، وفق ما هي عل ي ت الكوان
ة اختاذ  ي ة تفعل دائماً يف عمل جوهراً غري فعال أو عاطل، بل عامل أو قوة فعال
ة. واحلق  ي ناوب حبسب القوانني االحتمال ت تعاقب أو ال القرار وسط احتماالت ال
بدو  ار. وهكذا ي ي ة اخت ي عمل ـ ام ب ي ق يعة على ال لزم الطب ة ُت ي ت أن كل جتربة كوان
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ــداً  ــا حمــاي أحــده ــكــون  ي ــكــون متفاعلة،  ت ــكــان حبيث ال  امل تنفصل يف  عندما 
ــاً  ــرتاب ــر اق ة. وعندما يقرتب أحــدمهــا مــن اآلخ ــر شحنة موجب يما حيمل اآلخ ف
نهما أمراً  ي يز ب تمي تهما، وتندمج خصائصهما، ويصبح ال اً ختتفي هوي ي كاف

مستحيالً، ومع ذلك، يكونان onta اثنني.
قة هي: او إىل حقي وباإلضافة إىل ذلك، يشري مارغن

ــات العامل  ــكــوِّن ــني م لفة ب ــة خمت ــوى أســاســي ـــود ق ــون وج ــدث علماء احمل ــفــرتض ال ي
املتفاعلة. وعلى  انات  الكي ــقــوى على طاقة  ال ــذه  ــدرة ه ق ــووي. وتعتمد  ــن ال

تفاعل، ختتلف شدة هذه القوى كثرياً. ل مستوى الطاقات الصغرية ل
ه قائالً: ث ابع مارغناو حدي ت وي

تعادل، كما يؤّكد العلم، يف  يم هذه القوى الثالث ت ا أن نعلم أن ق ُيدهشن
عد هذا املثال إشارة إىل وجود الوحدة. ة جداً. وُي ي عال الطاقات ال

اء، أن يتحدث عن الوحدة اليت،  يزي أنه يستطيع، كونه عامل ف او ب يؤكد مارغن
ويدّعم  يعة.  لطب ل القصوى  ويات  املست تشمل  العلم،  إهلــامــات  ا  ن حتدث كما 
د بوهم. فقبيل  ر هايزنرغ وديڤي مارغناو وجهة نظره بوجهة نظر كل من ڤرين
وفة،  ة املأل ة األساسي يكي يكان اته، حتدث هايزنرغ عن بعض التصورات امل وف
تها«. وقد  ا تسمي ن مثل »كوهنا مؤلفة من« و »كوهنا أجزاء متمايزة ميكن ل

ة: ي ال ت ارة ال عب د بوهم عن هذا الشعور ذاته يف ال عّر ديڤي
لغ اإلنسان يف تصوره وجود وحدة متصلة أو كلٍّ متصل وغري جمزأ يتجاوز  ب ي

يل العامل الكائن إىل أجزاء منفصلة ومستقلة. الفكرة اليت تشري إىل حتل
يل  ة إىل حتل ار الفكرة الداعي ويف هذا الصدد، يتحدث مارغناو، وهو يرى اهني

تايل: األجزاء أو انفصاهلا على املستوى الذري، على النحو ال
إذا كانت األجزاء، على الرغم من انفصاهلا املزعوم، تنضوي يف كلٍّ متصل 
العقل  املنفصلة ُتضاف إىل  العقول  لتجزئة، فإمنا يعين هــذا أن  ل وغــري قابل 

الكلي الشامل.

ه  اب قة املطلقة. ففي كت ي تعداها إىل احلديث عن احلق اء وحدها، بل ي يزي ف على ال
تماثل مصطلح »العقل الكوين« مع مصطلح »العقل الالمركزي« الذي  هذا ي

نعتمده يف هذا املقال.
ــود فإن  ــوج ــيت تكتنف ال ــدة ال ــوح ــن ال ــوا ع ــا حتــدث ــرياً م ــث ــون ك ــي ــصــوف ــان ال إذا ك
املكِونات  الشاملة يف متاثل خصائص  الوحدة  وا هذه  ن النظريني عاي علماء  ال

او: لمادة. ويف هذا الصدد، يقول مارغن ة ل ي دئ ب ة أو ال ي األول
ــذا ألن مجيع  يعة متاسك مذهل ووحـــدة تدعو إىل الدهشة – وه الطب مثــة يف 
الوزن ذاهتما، ويتصف مجيع اإللكرتونات  لة وب الكت ذرات األكسجني يتصف ب
نها، األمر الذي يشري إىل وجود دقة يعجز  الشحنة عي اللف spin وب لة وب الكت ب
ام على  ت تماثل ال اء اليت يصنعها. وينطبق هذا ال اإلنسان عن إجنازها يف األشي
تماثل والوحدة  لمادة. وعندما جند هذا ال ة ل مجيع خصائص املكِونات األساسي
يومي، ندرك أن العقل اإلنساين هو الذي  ا ال يف العامل املاكروسكوپي ويف عاملن
اء الذرية  زي ي لف ة ل انات أساسي نتج وجود كي صممها. على هذا األساس، نست

يس العقل اإلنساين. نووية، ونعلم أن العقل الذي أبدَعها ل وال
ــاو مصطلح  ــن ــارغ م يستعمل  عنها،  نتحدث  ــيت  ال ــوحــدة  ال توضيح  يف سبيل 
اء  يزي ف ة أو الوجود. وقد دلت حبوث ال ون ن يوناين األصل الذي يعين الكي onta ال
ته يف ظروف  لفة يتحد بعضها مع بعض ويفقد هوي نووية على أن onta خمت ال
يعة. ومع ذلك، تكون  ويات الطب نة؛ وهذا يعين وجود وحدة يف أعمق مست ي مع
تندمج  تها« ال  ـ onta »هوي ال الرغم من فقدان  ة: فعلى  ب الوحدة مرّك هذه 
ـ »عددها«. وهكذا  ــك، حتتفظ ب ا حبيث تفقد متايزها، بل، على غري ذل ّي كل
باجتاه  ناُقض ظاهري، داخــل احلركة  ت حتتفظ »الفردية« بوجودها، على حنو 

يعة. الوحدة يف هذا املستوى املاثل يف الطب
ــات،  ــون ــروت وال يوترونات  ن ال مارغناو عن سلوك  يتحدث  ــوضــوح،  ال يل  يف سب

يقول: ف



78

العقل يف منظور الفيزياء الكوانتية وفلسفة الطبيعة العقل يف منظور الفيزياء الكوانتية وفلسفة الطبيعة

واحد ينشئ صورة واحدة من الصور  ا أن نعلم أن هذا الوعي ال ن لعامل. ويذهل ل
ة عن العامل. لذا جند أن عقاًل واحداً، هو العقل  ي اليت تنشئها العقول اإلنسان
قادر على مجع هذه الصور يف صورة واحدة. إذاً  الكلي الشامل، هو العقل ال
اً وال حمدوداً، وهو حيقق  ي اً وال حمل واحد ال مركزي ال بد أن يكون هذا العقل ال
ما يتعدى العقول الفردية  ي واحدة هبذه الطريقة ألنه عقل يقع ف هذه الصورة ال
واسع  واحد يعمل وهو يصوغ الكم ال و مل يكن العقل ال واألجسام الفردية. ول
تعاجل  ــي  وه الكثرية  العقول  تنجزها  ــيت  ال ة  احلّسي انات  ي ب وال املعلومات  مــن 
ا وجود صور عديدة مشّكلة  وقعن ت ة يف هذا العامل ل ب عاق يات املت سلسلة العمل
تعذر  نة حبيث ي اي ب ا عن جتميعها ألهنا متفاوتة ومت عجزن عن العامل على حنو ُي

إبالغها.
نشئها  ق معارضو هذا املنظور قائلني: إن الصور اليت ُن ر، يعّل على حنو مغاي
نشئ صورة عنه.  عن العامل هي صورة واحدة لسبب هو وجود عامل واحد ُن
ثة، أن  اء احلدي يزي ف او، متاماً كما تقتضي ال ا مارغن وعلى غري ذلك، يطلب من
قة غري موجودة  ر وأبعد – وهذا ألن احلقي نتجاوز هذا االعرتاض إىل ما هو أكث
ة وواحدة لكل  يست موضوعي اً، ول ي ا كل »خارجًا« هناك حبيث نعترها خارجن
ة« وتقضي  قة أعمق من املوضوعات »اخلارجي إنسان. لذا توجد مسة للحقي
اهتا،  وي قة، يف أعلى مست يها. وتكون هذه احلقي اً ف بأن يكون العقل مضمون
ــشــامــل عن  ال تعبري  ال ــو  ـــذي ه ال الكلي  العقل  ــد، أي  ــواح ال ــان  ــكــي ال قة  ي حق

ة. قة السامي ي احلق
العقل الكلي الشامل أو الالمركزي الذي حتدث عنه مارغناو ال  ا ب ن إن اعرتاف
ا، من خالهلا، منفصلني  ا أن جند أنفسن رة اليت اعتدن ة املري ا من التجرب نقذن ي
واحد– الكل كما  ا نعتر ال ن ا الذي جيعل ابر على اعتقادن ث ا ن ن عنه – وهذا ألن
اء أو املوضوعات، كالشجرة أو الصخرة أو غروب الشمس. هكذا  نعتر األشي
اء؛ وهكذا خنتزل مفهوم  اقي األشي ًا« كب ئ ا »شي واحد– الكل يف نظرن يصبح ال

ة ال  ي نظر الكل ال او وهايزنرغ  وبوهم أن مفهوم وجهة  يؤكد كّل من مارغن
ة األجـــزاء غري  ي انفصال تفكري ب ــإذا كــان ال ــذري وحــده. ف نطاق ال يتحدد يف ال
إنه يكون كذلك على مستوى العقول أيضاً.  مالئم يف نطاق املستوى الذري ف
واحد  ا: هو العقل ال ن ا: كيف يكون العقل جمرداً من األجزاء؟ أجب ن فإذا ما سأل

أو العقل الكلي الشامل.
يل القاطع على وجود العقل الكلي الشامل يكمن يف  او أن الدل يعتقد مارغن
بشر يدركون، عر حواسهم، عاملاً واحداً، ويشاركون،  قة هي أن مجيع ال حقي

لعامل.  على حنو مجعي، يف إنشاء صورة متماسكة ومرتابطة ل
ويف هذا الصدد، يقول مارغناو:

ة العقل. ويقوم هذا التصور  ي حتتوي هذه الوحدة، اليت نعزوها إىل الكل، مشول
اء يشيِّده العقل. ن ا بأن املادة هي ب ن ت على معرف

استمدوا  ــن  ــذي ال ـــني، أي  ـــي اإلدراك النفس  إن علماء  ــول  ــق ن أن  ا  ن ل ـــذا ميكن  وب
ة وفالسفة العقل  ي معلوماهتم عن طريق اإلدراك احلسي، وعلماء األمراض العصب
يها على  وا عل ناغمة أو أطل ناسقة ومت نة مت ة اهلامة معاي ي وا هذه اإلمكان ن قد عاي
اً إال عر  ئ تأكيد، ال نعلم شي ا، كما مييل علماء األعصاب إىل ال األقل. وإذا كن
يست  احلواس، فإمنا يعين هذا وجود عامل خمتلف لكل دماغ. واحلق أن األدمغة ل
ا هذا ما  ن ول ا أن نضيف إىل ق ن وأمني املتماثلني. وميكن ل ت متشاهبة، حىت لدى ال
لفاً بني حلظة  واحد إدراكاً خمت ه ال ِب ن واحد أن يدرك امل يلي: يستطيع الدماغ ال
تأمل االختالف اجلذري بني  لعامل. وإذ ن لفة ل نشئ بذلك صورة خمت ي وأخرى، ف
ا إنشاءها، نعلم أن الصور اليت ننشئها عن العامل  ن الصور اليت تستطيع أدمغت
ا مارغناو عن  ن اق، حيدث ه. ويف هــذا السي ي بدو مرتابطة على حنو ما هي عل ت

تايل: السبب الذي جيعلها مرتابطة على النحو ال
ا متشاهبة أو ألهنا تعمل بطريقة واحدة،  ن يست هذه الصور مرتابطة ألن عقول ل
ـــًدا ينشئ صــورة واحــدة  ا واح ًي ا هي عقل واحــد. واحلــق أن وع ن بل ألن عقول
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ا: العقل بوصفه حقاًل ًي ان ث
ا  يولوجي ب علوم احليوية )كال ثة، على غري احلال السائدة يف ال اء احلدي يزي ف ختتلف ال
انات أو املوجودات الالمادية. فقد تقّبل  والطب(، يف أهنا تتحدث عن الكي
انات »غري مادية«  التصور الذي يعرتف بوجود كي ة  ث اء احلدي يزي ف ال علماء 
أهنا  من  الرغم  وعلى   .fields ــول«  »حــق مصطلح  تها  ي ب غال على  وأطلقوا 
املادة أو متماٍه معها. وعلى  بط ب ــك، مرت غري مادية، لكن معظمها، مع ذل
احلقول  متحرك،  لسائل  املتدفق  الفيض  احلقول  ــذه  ه تشمل  ــال،  ــث امل يل  سب
ة احمليطة باألجسام، احلقل احلراري للجو، إخل. ومع ذلك، توجد  الكهرطيسي
اء املادية،  بطة باألشي يست متصلة أو مرت ــادة، ول حقول ال تتطلب وجود امل
ــة يف  ــرتي ــول امل ــذكــر احلــق ــال، ن ــث يل امل ـــة«. على سب ـــادي ـــ »امل وال ميكن وصفها ب
الطاقة املشعة وحقواًل أخرى جتريدية حتدث  عامة وحقول  ال ة  ي نسب ال ة  نظري
نووية. وإىل هذه احلقول، يضيف مارغناو »حقول االحتمال«  اء ال زي ي ف يف ال
ة  ي ت اء الكوان يزي ف probability fields اليت توجد بني ما ميكن رصده يف ال
لة والطاقة. واحلق أن حقول االحتمال  ر مثل املوقع والسرعة والكت ويف مقادي
الذي  نموذج  ال صــوغ  يف  هاماً  دوراً  وتلعب  ة  ي ت الكوان اء  يزي ف ال تسم جوهر 

العقل الكوين الشامل والالمركزي. او ب لحقه مارغن ُي
ة كون  ي إمكان إىل  تشري  ــيت  ال الفكرة  ب احملدثون  ا  يولوجي ب ال علماء  يرّحب  مل 
ــادراً على إحــداث تغيريات مادية يف العامل. وقد بدأ  ق اً  العقل حقاًل ال مادي
اً  ا يعتقدون، على حنو حذر ومرتٍو، بأن العقل ال يتكل مادي يولوجي ب علماء ال
اء  مي يس قادراً على فهمه من خالل كي على الدماغ واجلسم، وبأن اإلنسان ل
اء  يزي ف بس پول ديڤيس، عامِل ال الدماغ وعلم التشريح. ويف هذا الصدد، يقت

ر: ن ت يولوجي هارولد موروي ب ة اليت ذكرها ال ي ال ت ارة اهلامة ال ب ع املرموق، ال
ة للكون إىل وجهة نظر ترى العقل  يكي يكان اء األمناط امل يزي ف يتجاوز علماء ال

ة. ي ق يزي ف وهو يقوم بدور تكاملي يف مجيع األحداث ال

واحد–  ــريًا«. واحلــق أن ال كــب ــداً  اً واح ئ العقل الكلي الشامل وجنعل منه »شي
اً واحدًا«. ويف هذا الصدد، يقول ِكْن ِولر: ئ ه أن يكون »شي الكل ال ميكن ل

ا.  ن ن ا وُتطمئ ة ترحين واحد – الكل مقول ارها ال ب قة واعت ا عن احلقي ن ث نا جند يف حدي إن
واحدة املطلقة  ة ال ي قة هي اخللف اً أن احلقي ار ندرك إدراكاً جمازي ب ويف هذا االعت
أن  الكل« دون  ــواحــد–  »ال يتحدث احلكماء عن  للظاهرات كلها. وهكذا 
تعايل  ل تعبري األمثل ل ه ال اً. فقد قصدوا أن ي واحد« حرف يقصدوا التحدث عن »ال
دة أو إىل  ة احملدَّ ي ة إىل الوحدان ة الظاهرية. وهكذا ال تشري هذه املقول ي ائ ن ث عن ال

ة. ي ائ ن ث يها عدم وجود ال ة اليت خنتر ف ة بقدر ما تشري إىل التجرب ي ول احلل
اء  يزي ف ال ات  مــع معطي وافق  ت ي ــواحــد  ال العقل  إن مفهوم  ــول:  ــق ن أن  ا  ن ل ميكن 
الكل هــو »العقل  ــواحــد –  ال ار. وإذا كــان  الكب ــع رؤى احلكماء  ثة وم احلدي
ا جمرد »جــزء« منه. فعلى غري ذلك،  ا لسن ن أن ــه، فإمنا يعين هذا ب واحد« ذات ال
نا »جزء« من أي شيء أصاًل ونأخذ  ا أن نتجاوز االعتقاد بأن عقل ن ي جيب عل

ه إرڤن شرودنغر: ال مبا ق
واحد.  ا العقل ال ن قة ندرك أن ه احلقي ي لغ املستوى العقلي الذي نعاين ف ب إذ ن
ه  واحد فإمنا يعين هذا أن ا، هو هذا العقل ال ه أنفسن ي فإذا كان أي شيء، مبا ف

واحد والكلِّي والكامل واملطلق«. ال ميكن أن يكون »ال
واحلق أن وجهة نظر مارغناو ال ختتلف عن وجهة نظر شرودنغر يف شيء؛ فهو 
يعي السريورة اليت ينطوي من خالهلا »اجلــزء« يف »الكل«. ويف هذا الصدد، 

او: يقول مارغن
ة أو جزء من العقل الكلي  ي قة السام ي أعتقد أن كل إنسان هو جزء من احلق
الشامل والالمركزي. ومع ذلك، أراين أتردد يف استعمال مصطلح »جزء من« 
ــذا أمسح  ل ثة ذاهتـــا.  اء احلدي يزي ف قه على ال ي ــدم إمــكــان تطب ــصــوره وع بسبب ق
ا هو عقل  ة تعبرياً أفضل فأقول: كل واحد من نفسي بأن أعرِّ عن هذه القضي ل

التحديدات اليت حتجب جزءاً من معامله وخصائصه. تلى ب ب شامل ُم
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حُيتمل أن يكون العقل الالمادي حراً ومستقاًل متاماً عن الدماغ املادي، ومع 
ان  ي اماً دون أن يكون ملزماً باإلت أثرياً ت ه ت ي أثري ف ت ــادراً على ال ذلك، يكون ق
تنكر  ا  يولوجي ب ال ــت  كــان وإذا  ــني.  ــن االث ــني  ب تفاعل  ال ــة مطلوبة يف  طــاق ــة  ــأي ب
تفاعل. ثة تعرتف هبذا ال اء احلدي يزي ف قائم بني العقل والدماغ فإن ال تفاعل ال ال
دأ  ب تفاعل بني العقل والدماغ أو اجلسم يف امل وهكذا تكمن اإلجابة عن هذا ال
تايل: ال تصدر طاقة من العقل الالمادي لكي يؤثر يف الدماغ أو يف اجلسم،  ال
بل تصدر من الدماغ. ضمن هذا املنظور، يتحدث مارغناو عن العقل الكلي 

يقول: الشامل، ف
ة برمتها.  ته ومشوله، وعلى األحداث املاضي ي تشتمل معرفته على احلاضر، بكل
ييمها ومعرفتها فإن العقل  ق ة املكان وت ي ا قادراً على فحص كل ن وإذا كان عقل

اً يف الزمان كما يشاء. اب اً وإي الكلي الشامل قادر على االرحتال ذهاب
له، ال  واحد فال بد أن تكون، مث ا جزءاً من العقل الكلي أو ال ن إذا كانت عقول
ا؟  ا داخل أجسامن ا واحتجازن ن ت فردي الزمن واملكان. مِلَ نشعر إذن ب اً ب حُتد مركزي
ا منتلك عن  نعلم إن كن ومِلَ نتعذب وحنن نطرح سؤااًل استغرق آالف السنني ل
بدء؟ مِلَ  ا قد خضعت للرجمة منذ ال ن ات ار، أو إن كانت حي ي حق حرية االخت
تملكنا شعور طاغ باحلاضر  ه؟ ومِلَ ي ي نشعر باحملدودية وحنن على ما حنن عل
وشعور آخر باالحتجاز يف هذا املكان احلــايل؟ واحلــق أن هذه التساؤالت ال 
العقل الكلي الشامل  ــن  ــيت تؤمن بأهنا جــزء م ال العقول  هلــا يف  جتــد موضعاً 

والالحمدود.
ا  أجسامن تفرضها  ــيت  ال ــة  ــادي امل ييدات  ق ت وال التحديدات  أن  او  مارغن يعتقد 
إنه ال يدعو  ا. وإذا كان األمر كذلك ف ن ت ي ا وكون ن ت ي ا بشمول ا شعورن حتجب عن
يست مطلقة يف ذاهتا. ومع ذلك، يعرتف مارغناو  إىل جتاوزها لسبب هو أهنا ل
ييدات. ويف هذا الصدد، يتحدث عن التحديدات  ق ت ة التحديدات وال بواقعي

ة: ي ال ت ة ال ثالث ال

عة  ي طب عن  مارغناو  نظر  وجهة  ا  يولوجي ب ال علماء  معارضة  من  الرغم  على 
لز  ي اء وجهة نظره. ويف هذا الشأن يقول ن يزي ف ة يؤيد علماء ال العقل الالمادي

بوهر:
اء ما يشري، من قريب أو بعيد، إىل وجود الوعي. يزي ف اء وال مي ال جند يف الكي

دأ الالتعنينُّ  ــدع مب أب ــذي  ال ــرغ،  ــزن ــاي ر ه ــل، يقول معاصره ڤرين ــاث وعلى حنــو مم
ثة: اء احلدي يزي ف indetermination principle يف ال

نتج عن  اء وال ي مي اء والكي يزي ف ال شك أن الوعي ال حيدث أو ال يوجد يف ال
ة. ي ت يكا الكوان يكان امل

تايل:  او وبوهر وهايزنرغ عن وجهة نظرهم على النحو ال وهكذا يعّر مارغن
ة كما نفهمها يف الوقت  يزيقي ف علوم ال ال نستطيع أن نعزو وجود الوعي إىل ال

احلاضر.
يعة  ا، وهم يعارضون وجهة نظر مارغناو حول الطب يولوجي ب يتساءل علماء ال
ــادة  امل ــو مستقل عن  ـــادي«، وه ان »الم لعقل: كيف يستطيع كي ل ة  الالمادي
اء  اء الالمادية« أن تفعل يف األشي متاماً، أن يؤدي أي فعل؟ هل تستطيع »األشي

املادية؟ جييب مارغناو عن هذا التساؤل كما يلي:
تفاعالت  توجد تفاعالت بني ما هو المادي وبني ما هو مادي. واحلق أن هذه ال
ائي  د كهرب الفعل، حنن نعلم أن كل موّل ثة. وب اء احلدي يزي ف رة يف ال حتدث يف كث
انات  املثل، تؤثر حقول االحتمال على سلوك الكي تفاعل. وب دأ ال يعتمد على مب

الذرية.
تفاعل بني العقل الالمادي والدماغ املادي نقول: عندما  ويف سبيل توضيح ال
نهما. ومع  ي ب ــة  ــطــاق ال ــن  م ــدار  ــق م تقل  ن ي متفاعلني  انني  ــني كي ب ــدث عمل  حي
يعة  فيزيقي بطب تفاعالت اليت حتدث يف العامل ال تميز مجيع ال ذلك نقول: ال ت
لغها مارغناو وهو  يجة اليت ب ت ن ة. ونستطيع أن خنلص إىل ال ي ادالت الطاق ب ت ال

أثري العقل الالمادي يف الدماغ املادي: يتحدث عن ت
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زاهلا أثري يف املصادفة أو العمل على اخت ت ب .  ال
على هذا األساس، يؤكد مارغناو عدم وجود حتديد يعوق اإلنسان عن بلوغ 

ويات العقل. ويف هذا الصدد، يقول: أعلى مست
ي  ـ »اجلدار الشخصي« يف العقل الكّل ـ »شق الزمن الطويل« أو ل راً ل ال جند أث
ة. واحلق أن العقل الكِلي  ي ت ته باالحتماالت الكوان د معرف تقي الشامل الذي ال ت
يات  الشامل، أي الكوين، ال حيتاج إىل ذاكرة مادامت مجيع األحداث والعمل

ة الشاملة. ي ه الكل ت لة مضمونة داخل معرف ب ة واحلاضرة واملق املاضي
د  في حتفل جمازية مارغناو، وهو يتحدث عن »شق الزمن الطويل«، مبضامني ُت
اتساعاً  الطويل«  ــذاكــرة. وكلما زاد »الشق  ال ة، مثل ملكة  ي اإلنسان املعرفة 
ا على التذكر. وهكذا  ن ا واحتجازنا يف نطاق الزمن وزادت قدرت دن نقص تقي
ه، الذي هو العقل الكوين  م ب ة إىل أصلها املفرتض واملسّل واعي تعود الذات ال
قة  ــزءاً من احلقي ــذاكــرة، كوهنا ج ــذا يعين أن ال أو العقل الكلي الشامل. وه

ة جمدداً. تها األرضي ارة مجيع معامل جترب القدرة على زي ة، تتصف ب ي السام
شرودنغر  يني  ائ زي ي ف ال منظور  يف  مارغناو  نظر  وجهة  تمثل  ن اختصار،  ويف 
بحث الدائم واألبدي عن  علم وال نزاع بني ال رؤية إىل أن ال وبوهم. وتشري هذه ال
ة  ي ب ه التجري تقدم يف مسريت رد إىل سبب هو أن العلم مل ي ة ُي ي قة اإلنسان حقي
لعامل املادي توقفت، كما  ا ل ن اً. فلو أن تفسريات ي اً واف ي ارية تقدماً كاف ب واالخت
ة تنزع على حنو  ي ا أنفسنا يف صــورة جزئ ن رأي ل املنظور الكالسيكي،  هي يف 
ا مبضامني  ه إىل »هناية« يف الزمن. أما إذا، عوضاً عن ذلك، أخذن ي تنساق ف
ا قادرين على االعتقاد  قاهتا ألصبحن ي الكون وتطب ثة إىل  نظر احلدي ال وجهة 
انتظام  ا، على حنو توكيدي، على كشوف احلكماء املتكررة ب ن باحتمال موافقت

ان واحد، أبدي والهنائي. ا كي ن نعلم أن دائم، ل
ا: العقل اجلمعي يف كون هولوغرايف كلي ًث ال ث

د بوهم: يقول ديڤي

اً إىل توضيح  1.    يستعمل مارغناو، جمازاً، مصطلح »شق الزمن الطويل«، ساعي
ا  ن أن لزمن وإىل االعرتاف ب ا على رؤية شرحية صغرية من املشهد الكامل ل ن قدرت
ال نستطيع أن نرى من الطيف الكهرطيسي الكامل غري شريط ضيق ندعوه 
ر من شرحية صغرية من  ا أكث املثل ال نستطيع أن خُنضع حلواسن »الضوء«. وب
ا  ة الزمن يف إحساسن ي الزمن ندعوها »اآلن«. لذا ُيسهم هذا التحديد ملعرفة كل
نا حمدودون أو مقيدون بفرتة  ا مساقون إىل الوقوع يف شرك الزمن، مبعىن أن ن أن ب
ة حمكوم  ي ان ائسة وف نات ي ا كائ ن أن ا نشعر ب ن ة واحــدة، األمر الذي جيعل ي ات حي

يها باملوت. عل
ا عن استعمال  قن عي 2.    يتحدث مارغناو عن »اجلدار الشخصي« الذي ي
ـــدار  ــهــو يعتقد أن هـــذا »اجل ــري حمــــدود. ف ــاً غ ــي ــون ــاً وك ــي ــااًل مشــول ــم ــع ا اســت ن عقول
ة اليت تتأصل  اهلوي ا ب ة فردية، ويزودن اً بعزل ا إحساساً طاغي ن ي الشخصي« يولِّد ف
يم باالنعزال  ا اإلحساس احلتمي األل ن ي ا، ويف حده األسوأ، خيلق ف ة األن يف مركزي

والوحدة.
ا مع العقل الكلي الشامل  ن 3.    مثة حتديد أو معّوق آخــر حيــول دون متاهي
ا هذا التحديد اإلحساس  ن ي ثري ف بشري. وي ا ال ة املالزمة لشرطن ويشكل اخلاصي
بشري. ويعزو مارغناو هذا اإلحساس  يقني يف الوضع ال ة وعدم ال ي ة العشوائ من هبي
د أو املعِوق إىل كون العامل، يف املستوى الذري الصامت غري املنظور، عاملاً  املقي
عتقد،  او أن األمر مناقض ملا ُي اً. وعلى غري ذلك، يؤكد مارغن ي ن ي ق اً والي ن ي ع المت
ة االحتمال يف  ي ا، على األقل، إمكان ن يح ل ت ة العامل هي اليت ت ي ن ي ع وهذا ألن الت

ة. ي نطاق حرية اإلرادة اإلنسان
 ،uncertainty والاليقني indetermination ُّتعنين وباإلضافة إىل عدم ال
ار. وهكذا يتحدث مارغناو عن عاملني  ي حنتاج إىل عنصر آخر هو حرية االخت

قة وواقعاً، مها: ة حقي ي جيعالن من احلرية اإلنسان
ار ي أ .       حرية االخت
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ة  ة جترب ي ت الكوان اء  يزي ف ال ادئ االحتمال. وهكذا طورت  ــداع اإلحصاء ومب إب
الكون  ــن  م ــزء  أن كــل ج ه  ي ف أعلنت  ــذي  ال املستوى  لغ  ب ت ل مندل ووسعتها 

ة الكون ذاته. ي لة يف مشول اً كل املعلومات املاث حيتوي ضمن
نظرية يف  اء ال زي ي ف اين، عاملاً من أعظم علماء ال د بوهم، زميل أينشت عتر ديڤي ُي
ثة واملنتشرة يف الكون الشامل  ب القرن العشرين. ويؤكد بوهم أن املعلومات املن
 hologram دأ اهلولوغرام واة يف كل جزء من أجزائه. وجيد بوهم يف مب حمت
عد اهلولوغرام صورة تنشأ على حنو  ة الكون الكاملة. وُي املثال األفضل لرسال
يزر، معلقة يف مكان ثالثي األبعاد.  بدو يف حال إضاءهتا بشعاع ل خاص، وت
ا هو أن أي جزء من هذا اهلولوغرام يعيد، يف حال  ن ر ما يذهل واحلق أن أكث
إضاءته بضوء متواصل، إنشاء صورة اهلولوغرام كاملة. وهكذا خيتزن اجلزء 
دأ يسري  ب مجيع املعلومات الكامنة يف اهلولوغرام كله. وجيزم بوهم أن هذا امل

على الكون كله.
ــيت تكون هبا اهلولوغرام. ويف  ال ادئ  ب امل ــق  يعتقد بوهم أن الكون مشكل وف
اء  يزي ف ات ال دأ يعتمد بوهم على معطي ب يل على صحة هذا امل يل إقامة الدل سب
يس  ثة إىل أن الكون ل ة احلدي ي ائ زي ي ف نظر ال الفعل، تشري وجهة ال ثة. وب احلدي
ثل 

ُ
نماذج وامل ال من  عتر كــاًل واحـــداً  ُي َسر فردية صغرية، بل  ِك ل ــرد جتميع  جم

ة متواصلة. أما املظهر اخلارجي الذي ندركه  ي ابرة واتصال ة مث ي ام ن وسريورة دي
اء منفصلة  ة ومنفصلة. وهكذا تظهر األشي يشاَهد يف أجزاء معزول عن العامل ف
ــذا اإلدراك جمرد  ــك، يعتقد بوهم أن ه ــع ذل ــداخــل. وم ــت ــصــال وال يعوزها االت
»وهم« و«تشويه« للوحدة الكامنة ضمن املشاهد وخلفها، الوحدة اجلوهرية 

لعامل. ة ل ي ق ي واحلق
يعتقد بوهم أن هذه الوحدة »منطوية« يف الكون؛ وهي يف رأيه، تعبري عن 
يعتقد، »نظام منطٍو«  »نظام منطٍو« implicate order. أو هو، كما 
ة وأشكال  ي ة واألشعة اإللكرتون ي ة واملوجات الضوئ من املوجات الكهرطيسي

اته« وبكِل ما تشتمل  ي ته ومشوله، مع كل »جزئ ي ا أن نفهم الكون بكّل ن ي جيب عل
راه كاًل واحداً غري قابل لالنقسام على  ه من كائنات بشرية وخمتراهتا، ون ي عل

يل إىل أجزاء منفصلة ومستقلة متسعاً. ه التحل ي حنو ال جيد ف
ة، يعتمد  املقول الكل. ويف سبيل توضيح هــذه  يعتقد بوهم أن اجلــزء حيتوي 

ة: ي ال ت ة ال ل األمث
قة عن الصندوق  عد كل صندوق نسخة مطاب ة: ُي ي ن اديق الصي أ .       الصن
ويه، مبعىن أن يف كل صندوق نسخة كاملة للصندوق الذي يغلفه –  الذي حيت

اماً لذاته. كل صندوق حيتوي مصغراً ت
ة من  ي ــا تعكس سلسلة الهنائ ـــرى: إهن ــواجــه كــل منها األخ ــيت ي ــا ال ــراي ب .  امل
اً حىت تتالشى على حنو  قة، يتضاءل حجمها تدرجيي لة واملتطاب الصور املتماث

بصرية. ا ال ن ه قدرت ي تتجاوز ف
كلها،  املعلومات  ــوي  حيــت اً  ب ول ل نتج  ت ــيت  ال الضخمة  السنديان  شــجــرة  ت .  
ة تعيد نسخ ذاهتا وتشتمل على منوذج  ي ان تنطوي وتتكرر يف شجرة سنديان ث ل
يولد ذاته من جديد إىل ما  تاج ذاته أي ل د إن عي ي ه اخلاصة، ل ب وال نتج ل مماثل ي

الهناية.
املنوي  يوين  ي احُل نات  مثال كــل كائن بشري مكتوب يف جي أو  ــوذج  من ث .  
اء الكل. ن بويضة على حنو معلومات مصغرة ومركزة يف جزء يكفي إلعادة ب وال

على الرغم من أن العلم احلديث يعرتف بصحة الفكرة اليت تشري إىل أن »اجلزء 
بل اعرتاف العلم  قة ق حيتوي الكل«، لكن احلكمة القدمية اعرتفت هبذه احلقي
نماذج  دأ ال هبا. وإذا كان غريغور مندل، العامل النمساوي، هو الذي أّسس مب
يات اجملسدة أو املشخصة  دأ الكل بؤ، فإن العلم اعرتف مبب ن ت ل لة ل قاب ة ال ي وراث ال
اً كامالً.  ــزاء. وقد استطاع مندل أن جيعل من حديقة خضرواته كون يف األج
نظريتني  ال من  معقدة يف كل  رياضيات  إىل  العددية حتولت  ه  نسب أن  ــق  واحل
بؤ إىل  ن ت ل لة ل قاب ة وال وراثة احلتمي نماذج ال ة، وأدى وصفه ل ي ت ة والكوان ي نسب ال
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يقول بوهم:
عد هذه الوحدة  ا الوعي اإلنساين واحــداً. وُت ا إىل العمق، وجدن ن إذا ما توغل
ا  اً يشري إىل أن املادة واحدة يف الفراغ. وإذا كن ي اً فعل ن ي ق الكامنة يف العمق ي
ا نرفض أن نقيم  ريد أن نشاهدها. وإن كن ا ال ن ن قة فألن ال نشاهد هذه احلقي
احلواجز املطلقة بني العقول فإمنا لنكون قادرين، على حنو إمكان توحيدها 

يف عقل واحد.
لغ  ب د الوعي وت ة توحي ا أن نقول: إن وجهة نظر بوهم تتجاوز مقول ن ميكن ل
ه خلود العقل. وإىل وجهة نظره تلك يضيف بوهم  ي املستوى الذي يعلن ف

ما يلي:
الذي  اء. ويف هذا املستوى،  العقل ومجيع األشي املنطوي موطن  نظام  ال عد  ُي
ة الكون املتجلي والظاهر، ال جند  ي هو االمتالء أو احليِّز املمتلئ األساسي لكل
يست متجاورة. نطاق املنطوي الزمين وحلظاته ل الزمن اخلطي – وهذا ألن ال

ة: ي ال ت يجة ال ت ن على هذا األساس، خيلص بوهم إىل ال
تايل يكون »اآلن« هو  ال عد مجيع اللحظات واحدة،  وب يف حدها األقصى، ُت
تحد مع األبدية  ي ه اإلنسان، ميوت يف كل حلظة ل ي األبدية. وكل شيء، مبا ف

ويولد من جديد.
مثة متاثل بني وجهة نظر بوهم ووجهة نظر شرودنغر: فقد أعلن شرودنغر أن 
وافق مع وجهة نظر  اة هي انفتاح الالزمين على اللحظة احلاضرة«. ويف ت »احلي

بوهم، يقول شرودنغر:
ا األرض مرة واحدة، بل آالف آالف املرات. ويف كل  ن يف كل يوم، ال تلدك أمنُّ
ــم ال يوجد سوى اآلن: اآلن  ــرات. وعلى حنو أبدي ودائ يوم، تغمرك آالف امل

ه. ة ل د الذي ال هناي واحد يف ذاته. لذا كان احلاضر هو الشيء الوحي ال
قة يعرتف هبا عدد  د الوعي، حقي عد وجهة نظر بوهم، اليت تشري إىل توحي ُت
الالمركزي  العقل  دأ  مب يؤيد  من  ومنهم  ثة.  احلدي اء  يزي ف ال علماء  من  كبري 

ة«  ي ة »احلــركــة الكل أخــرى من احلــركــة. ويطلق بوهم على هــذه احلركة تسمي
نة  ي مع علماء يدرسون مظاهر  ال أن  الرغم من  holomovement. وعلى 
ونات والصوت إخل، إال أن مجيع  ة، هي اإللكرتونات والفوت ي الكل من احلركة 
هذه  تتحدد  ال  وهكذا  اتصاهلا.  على  بقي  وُت تندمج  ة  ي الكل احلركة  أشكال 
تها  تميز بعدم موضوعي نة أو خاصة، وهذا ألهنا ت ي أية طريقة مع ة ب ي احلركة الكل

لقياس. وعدم خضوعها ل
ـــردة عن  اجمل العني  عِجز  ُي حنــو  ينطوي على  أو  يسترت  نظام  ال أن  بوهم  يعتقد 
ة )يعتر  له أشكال موجي تتخل الكون  أن  يعتقد  ــك،  ته. وباإلضافة إىل ذل رؤي
ــو يعتقد أن هذا  ــوغــرايف. وه ا يف كــون هــول ا حني ن ــا(، وحيتمل أن الضوء إحــداه
نظام  ما يتعدى العامل املرئي، ضمن ال ي العامل اهلولوغرايف يشكل وحدة توجد، ف

اق، يقول: ة. ويف هذا السي ي املنطوي. إنه عامل نعجز عن معرفته معرفة كل
ا ال نستطيع أن ندركه. ن نستطيع أن نتصوره، لكن

ــورات، أي  ــظــه يات وال ــامل التجل ــا يعي، ع ر م ــســان يعي، أكث ــه أن اإلن ويف رأي
اء  لألشي ــي  ــرئ امل ــامل  ــع ال ــو  ه ـــذي  ال  explicate order بسط«  املن ــظــام  ــن »ال
اخلارجي  العامل  يعتر  ــذي  ال بشري  ال العقل  بوهم عن  ويتحدث  واألحـــداث. 

ه االنفصال والتجزئة. ي واقعاً ويشاهد ف
ا  ن ة اليت نشعر هبا بني ذوات ي ة املكان ي ة، تتوطد االنفصال ي ئ نظرة التجزي يف هذه ال
ا عقول منفصلة يف  ن أن ا على اإلحساس ب لزمن ة اليت ُت ي واآلخرين – هذه االنفصال
ة واالنعزال إىل نطاق تقسيم  ي ة. وميتد هذا اإلحساس باالنفصال أجسام معزول
الزمن إىل »مقصورات« compartments أو أجــزاء مستقلة هي املاضي 
ا داخل أحد هذه األجزاء  ن ا حنتجز ذات ن واحلاضر واملستقبل، األمر الذي جيعل
ة،  ي ا ال نعتر هذه املقصورات جوهرية وأصل ن املستقلة ونعتره احلاضر. واحلق أن
تداخل العالقات  يها وت تواشج ف ة واحدة ت ي ن بل، على غري ذلك، نعتر العامل ب
يها مجيع العقول واألجــزاء. ويف هذا الصدد،  املتصلة اليت ال تنقسم ويتحد ف
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ة العقل أو العامل الالمركزي  نظري ار سرعة الضوء حتديداً ل ب على الرغم من اعت
تلقى مــن خالهلا املعلومات، حبسب  ــيت ن ال ــأن السرعة  ب ــــراراً  ــدود وإق ــالحم وال
ة اخلاصة special theory of relativity، حمددة بسرعة  ي نسب ة ال نظري
اء  الضوء أو مبا هو أقل من سرعته، لكن العالقات بني املوضوعات أو األشي
نعقد بسرعة تفوق سرعة الضوء: إهنا  عيدة، يف عامل حمدود أو غري حمدود، ت ب ال

اً، أي يف اللحظة احلاضرة. ي حتدث آن
عتر  ــذي ُي ــيت، ال ــكــوان ــع ال ــواق ه ال اب ــرت يف كت ــرب ــْك ه اء ِن زي ي ف ــامل ال يتحدث ع
ائج الالمركزية على  ت ن ال اء، عن  يزي ف ال ائج الالحمدودة يف  ت ن ل ل اً  وق موث مرجعاً 
نها. وهذا يعين أن  ي طاً ب تايل: ال تكون احلقول أو أي شيء آخر وسي النحو ال
ــاء«، على حنو المركزي، تقتضي عدم وجود أي شيء  عالقة »ألف« مع »ب
أثريات الالمركزية  ت قادر على عبور املكان، وتقتضي باإلضافة إىل ذلك، أن ال
أثريات  ت يجة للمسافة. على هذا األساس، يعتقد هربرت أن ال ت ناقص ن ت ال ت
تقاهلا ال تتحدد  اً ، أي يف اللحظة احلاضرة، وأن سرعة ان ي ة تفعل آن الالَّمركزي
بسرعة الضوء. وهكذا يصل تفاعل المركزي بني موضع وموضع آخر دون 
يفعل  وباختصار  تأخري؛  لالحنالل، ودون  يتعرض  أن  املكان، ودون  يعر  أن 
اشر وآين، ويفعل يف وسط ال تتوسطه احلقول.  تفاعل الالمركزي على حنو مب ال

تايل: أخرياً، يتحدث هربرت عن وجود عامل المركزي يف املقتطف ال

تفاعل  ال ــدأ  ــب مل يون  ائ زي ي ف ال ــاه  ــّن ــب ت ـــذي  ال يدي  تقل ال ــض  ــرف ال ــن  م ــم  ــرغ ال على 
املعروفة مركزية على حنو  القوى  ار مجيع  ب اعت الرغم من  الالمركزي، وعلى 
ــوجــود عالقات  اين ب ـــرتاف أينشت ــدم اع ــن ع ــم م ــرغ ــى ال ــل ـــدل، وع ال يقبل اجل
ة اليت متأل العامل.  أثريات الالمركزي ت تتجاوز سرعة الضوء، لكنين أقر بوجود ال
ة من وساطة احلقول حاضرة  ي يست هذه العالقات اخلال وعالوة على ذلك، ل

ــذي ال  ال ــن، أي العقل  ــزم املكان وال ــذي ال يتعني ب ال ــالحمــدود، أي العقل  وال
حُيتجز يف الدماغ أو اجلسم، أي العقل الذي هو يف مطلقه، عقل واحد، مع 

اً، أي العقل اخلالد الذي ال يفىن. كونه عقاًل فردي
ة مـ ـ ات خـ

تايل: كيف يكون العامل الذي يقتضي،  تمثل خامتة هذا املوضوع يف السؤال ال ت
ــذي  ــواحــد ال ــركــزي، أي العقل ال ــالم ــالحمــدود أو ال ــود العقل ال ــضــرورة، وج ــال ب
او، والعقل  ه مارغن ي ه شرودنغر، والعقل الشمويل والكوين الذي دعا إل ي دعا إل
نه  ة: هو عي ي ال ت ارة ال ب ع تمثل اإلجابة يف ال ه بوهم؟ ت ي اهلولوغرايف الذي دعا إل

ه... العامل، الذي هو يف ذاته، المركزي والحمدود. ي ا ف العامل الذي حني
علماء، أو بعضهم، بأن العامل هو يف مضمونه وكمونه، عامل المركزي،  مل يعرتف ال
نة، إال يف  اي ب اء، مهما تكن متفاوتة ومت ة توّحد بني األشي ي ة المرئ ي وبأن اتصال
علماء إىل ضرورة فهم العامل  الفرتة األخرية من تطور العلم. وقد دعا أولئك ال
ـــذي هيمن على  ال واقع  ل ــة أو احملـــدودة ل ــركــزي امل ــامل  ــع امل يتحدى  ــداً  ــدي فهماً ج

يوتن. اء منذ ن يزي ف ال
متاماً  ــامل،  ــع ال تفسري  ــإمــكــان  ب يني  ائ زي ي ف ال ة  ي ب غال تعتقد  ــر،  ــاض احل ــت  ــوق ال يف 
اً،  ي ة تفسرياً مشول ي يوتن، من خالل العالقات املركزية واحملل كما كان يعتقد ن
ة األربع: يعة األساسي تفاعالت املعروفة من خالل قوى الطب وباحتمال تفسري ال

ة القوية نووي 1.    القوة ال
فة ة الضعي نووي 2.    القوة ال

ة 3.    القوة الكهرطيسي
قالة ث 4.    قوة ال

نها أو تتوسطها...  ي واحلق أن هذه القوى تتصرف وكأن احلقول تسّوي اخلالفات ب
 elementary particles ة ي تميز عن القسيمات األول هذه احلقول اليت ال ت

ذاهتا.
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العقل يف منظور الفيزياء الكوانتية وفلسفة الطبيعة العقل يف منظور الفيزياء الكوانتية وفلسفة الطبيعة

ة. وهكذا  يومي ا ال ن ات ادرة وحسب، بل تستغرق أيضاً أحداث حي يف ظروف ن
ة احلضور  ي أثريات الالمركزية كل ت عد العالقات وال ة: ُت ي ال ت يجة ال ت ن خنلص إىل ال

ة احلضور. ي قة ذاهتا المركزية والحمدودة وكل لسبب هو أن احلقي
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اختبار االنتخاب )االصطفاء ( الطبيعي

العقل هو مسرية الطبيعة ملعرفة ذاتها
نـدره اليـازجـي

اختبار االنتخاب )االصطفاء ( الطبيعي

تغري؛ وحىت أنه مل يتم عموما  أن االنتخاب الطبيعي هو احملرك ملعظم هذا ال
ا إال بعد مضي  ي لتطور فعل ة ل يسي دأ االنتخاب الطبيعي كقوة رئ اعتماد مب

عقود يف القرن العشرين .
بحث  يجة لعقود من ال ت ا ن ا موقعا آمن ي دأ االنتخاب الطبيعي حال بوأ مب ت وي
لي ، علما أن فصول التمحيص يف االنتخاب الطبيعي مل  تفصي التجرييب ال
ا  ي ة جديدة جزئ ي ب يات جتري قن ر ت واقع هو أن تطوي تة حىت اآلن . وال ب تستكمل ال
ة املؤسسة لالنتخاب  ن يات اجلي يق لآلل يل التجرييب الدق والعمل على التحل
ا حيوية  يولوجي ب ا مساعي دراسة االنتخاب الطبيعي يف ال يعي ، أكسب الطب
بل عقدين من الزمن . وقد متحور الكثري من األحباث  ه ق ي فاقت ما كانت عل
ثة هذه حول أهــداف ثالثة : حتديد مدى شيوع االنتخاب  ة احلدي ي ب التجري
يعي  نامجة عن االنتخاب الطب قة ال ي ة الدق ي ن تغريات اجلي يعي ، وحتديد ال الطب
ة  ي ر مــدى إسهام االنتخاب الطبيعي يف إشكال لتكّيف ، مث تقدي ــدة ل ــول وامل

تمثل يف منشأ األنواع اجلديدة . ة ت ا التطوري يولوجي ب ة يف ال أساسي

عي: فكرته ي تخاب الطب االن
بع عدة  ت ت اة القصرية اليت تسمح ب الكائنات ذات دورة احلي ة ب عان تعد االست
ة  ي ة دور االنتخاب الطبيعي يف عمل ر أمهي تقدي ال منها ، الطريقة املثلى ل أجي
بكتريات تستطيع مضاعفة عددها كل نصف ساعة  واع ال بعض أن التطور .ف
ة  بداي يني  ن ــة يف منطني جي ــوزع م ــريات  ــكــت ــب ال ــن  م نتصور جمموعة  ل ــكــذا  ، وه
ر  تكاث ال تزمان ب ل يهما ي وبأعداد متساوية . ولنفرتض إضافة إىل ذلك أن كل

تايل : ال
ولد إال نسال من النمط األول ، و بكتريات النمط  بكتريات النمط األول ال ت
ثاين . واآلن لنفرتض حدوث تغري فجائي  ولد إال نسال من النمط ال ثاين ال ت ال
ه  ئة يستطيع النمط األول مقاومت ي ب ئة : وضع مضاد حيوي يف هذه ال ي ب يف ال

قة واملعقدة  ي عتها الدق ي تأخر اكتشاف بعض األفكار يف فرع علمي ما لطب قد ي
يس بإحدى تلك احلاالت .  يعي ل ة . ولكن مفهوم االنتخاب الطب أو الصعب
بل »  ة أخرى - طرحت من ق أفكار ثورية علمي ة ب فمع أنه ظهر متأخراً مقارن
ه أصل  اب دارون » و » واالس » يف عام 1858 ، وتالها إصدار » داروين » كت
نها  ي ع بساطة ب األنواع  يف عام 1859 – فإن فكرة االنتخاب الطبيعي هي ال
ر مــن غريها  نة أكث ي ــروف مع ـــار يف ظ نات مــن االزده الكائ . وتتمكن بعض 

ر  ر ، فتصبح أكث وتنجب نسال أكث
ئة  ي ب شيوعا مع مرور الزمن ؛ أي أن ال
ــات تلك  ــن ــائ ــك ـــن ال ــخــب » م ــت ــن » ت
ــشــروط احمليطة  ــع ال ــا م ــالؤم ــر ت األكــث
ة  ي ئ ي ب ال ــشــروط  ال تغري  وعند  ة  ي احلال
ــات  ــن ــكــائ ال ــك  ــل ت ــا  ــكــاهن م ستسيطر 
ــكــت خــواص  ــل ــت ــصــادف أن ام ـــيت ت ال
ر مواءمة مع الشروط املستجدة  أكث

ا ،  يولوجي ب تمثل يف ادعاءات ملغزة حول ال ة ال ي ي ن ثوري يف الداروي . فاجلانب ال
يعة مدهشا يف بساطته . لطب ة كون املنطق املؤسس ل ي وإمنا يف إحيائها  بإمكان

يعي ، على الرغم من بساطتها ، تارخيا طويال  عانت نظرية االنتخاب الطب
ــذي  ـــواع ال ــول تطور األن ـــن » ح ــرح » داروي بعكس ط الصعوبات . ف حافال ب
يقبل ما طرحه حول  ــإن معظمهم مل  ف  ، يولوجيني  ب ال بوال سريعا من  ق لقي 
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اختبار االنتخاب )االصطفاء ( الطبيعي اختبار االنتخاب )االصطفاء ( الطبيعي

ا تثري  ي ن وينجم عن هذه الطفرات يف كل جيل كائنات جديدة معدلة جي
اجلماعات . ويغربل االنتخاب الطبيعي الحقا هذه الطفرات : تعمل قسوة 
ئة » ) غري الالئقة  ة » السي نات املعدل ر الكائ وات ة على خفض ت ي ئ ي ب الشروط ال
ا إىل  ا ( . وجتدر اإلشارة هن ي ر » اجليدة » ) الالئقة نسب وات رفع من ت ا ( ت ي نسب
ا يف آن واحد  ي ن راد املعدلني جي قدرة مجاعة الكائنات على مجع العديد من األف
ة عندما تنشأ . فقد  ي ئ ي ب لمتغريات ال ، ويساعد هذا اجلمع على التصدي ل
أثري املضاد احليوي بال  ة اليت أنقذت بكتريات النمط األول من ت ن تكون اجلي
ة من املضاد  ي ة اخلال ئ ي ب يال – يف ظروف ال ة – أو حىت ذات أثر ضار قل ي فاعل
ا عندما  ي ق ب ال بكتريات من  وافرها يف النمط األول مكن ال احليوي ، ولكن ت

تغريت الظروف .
ة االنتخاب  ي ة املختصون باجلماعات جوانب من عمل وراث لقد أضاء علماء ال
وا ، على سبيل  ن ي هلــا . وب ايت  اللجوء إىل وصــف رياضي أيضا عــر  يعي  الطب
ــن جهة  ــا يف مجــاعــة م ــط م اقة من ي ــني درجـــة ل ـــردي ب ــال ، وجـــود تناسب ط ــث امل
الفعل حساب مدى  ــد أمكن ب ره من جهة أخــرى . وق وات نامي ت ، وسرعة ت
ة املختصون باجلماعات  وراث ادة . واكتشف علماء ال زي سرعة حدوث هذه ال
يعي قوة » إبصار« من الصعب تصورها  قة املدهشة بأن لالنتخاب الطب احلقي
ة .  ي ن اقة األمناط اجلي ي اين مدهش يف الصغر يف مستوى ل ب يز ت ي ، تستطيع مت
يعي أن يعمل من  يون فرد ، مبقدور االنتخاب الطب ففي مجاعة مكونة من مل

يون . راد يصل إىل واحد يف املل اقة األف ي اين صفري يف مستوى ل ب خالل ت
ه يبدو صحيحا من أجل أي  ومثة مسة مميزة ملنطق االنتخاب الطبيعي وهي أن
نوع . وقد  نة إىل ال ة entity احليوية ، من اجلي ون ن ويات الكي مستوى من مست
اقة بني  ي ل اين ال ب الطبع ، ت ار ، منذ » داروين » ب ب يولوجيون يف االعت ب أخذ ال
أثري  ت دأ ، ال ب راد الكائنات ، ولكن ميكن لالنتخاب الطبيعي من حيث امل أف

ر كائنات أخرى . ا survival أو تكاث ي ق يف ب

ئة اجلديدة يكون النمط  ي ب ثاين . يف هذه ال ، يف حني يعجز عن ذلك النمط ال
ر  بقى – ومن مث يتكاثر – أكث فا ، فهو ي اقة ؛ أي أنه أحسن تكي ي ر ل األول أكث
ر مما يولده النمط  يجة أن النمط األول يولد نسال أكث ت ن ثاين . وال من النمط ال

ثاين . ال
ا  يولوجي ب ال ــاق  ــي س يف  ــخــدم  ــســت امل  ،fitness  « ــة  ــاق ــي ــل ال  « مصطلح  وجيــســد 
ئة  ي تكاثر يف ب ا أو ال ي ق ب ة ال التطورية والذي هو مصطلح تقين ، فكرة : أرجحي
ة االنتخاب ، اليت تكررت مرات عديدة ال حصر هلا  ي لة عمل نة . وحصي ي مع
اتات وحيوانات ) و بكتريات (  ب عة : ن ي راه يف الطب لفة هو ما ن اقات خمت يف سي

تها بطرق معقدة . ئ ي ب الئقة fit ل
تفاصيل  ا ب ن نقاش السابق من خالل إحتاف راء ال ة التطوريني إث وراث ومبقدور علماء ال
ة هو  ي ن يل املثال ، أن منشأ األمناط اجلي ة . فنحن نعلم ، على سب ي ة غن يولوجي ب
يدات  يوت نكل ة يف تسلسل ال ي ا dna – تغريات عشوائ طفرات يف جزيء الدن
لغة »  ) وهو خيط متسلسل مكون من األحرف T,C,G,A ( املكونة » ل
دا عن معدل تشكل طفرة مشرتكة – حتول يف  نوم . وكذلك نعلم قدرا جي اجلي
ة  ي ناسل ة ت ي يد يف كل خل يوت ا إىل حرف آخر . فلكل نكل حرف واحد يف الدن
يد  يوت ا كي يتحول إىل نكل ب يون تقري ل ب ال ، يف كل جيل ، فرصة واحــدة يف 
أثري  ت ا على علم بعض الشيء ب ن اق ، هو أن آخر . ولكن األهــم يف هذا السي
الكائن  ة ضارة ب ي ة الساحقة للطفرات العشوائ ي ب غال ال اقة . ف ي ل الطفرات يف ال
ة  ي ل اقة على أق ي ل د منها الداعم ل اقته ؛ ويقتصر املفي ي احلي ، فهي حتط من ل
ــذي جيعل معظم  ال لة جدا . ومعظم هذه الطفرات سيئ للسبب نفسه  ي ل ق
اعة يف كود احلاسوب سيئ . فاملرجح أن يؤدي أي تغري عشوائي  أخطاء الطب

يس إىل حتسنه . يف منظومة حمكمة بدقة إىل خلل يف األداء ول
 ، مرحلتني  إىل   adaptive evolution التكيفي  التطور  ة  ي فعال تنقسم 
ة االنتخاب .  ي الطفرة وعمل ــة  ــني حــادث ب العمل بشكل صــارم  يهما  ــوزع ف ــت ي
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أن  املاضي  القرن  نات من  ي الست ــوام  أع اة ، حىت  احلي ــرتاض مجهور علماء  اف
ا » إال أن جمموعة  ب تغريات تقري تمثل يف » مجيع ال اإلجابة عن هذا السؤال ت
اباين »كيمورا »  ي باحث ال رأسها ال وراثة املختصني باجلماعات ي من علماء ال
ة . فقد جادل »كيمورا« بأن معظم التطور اجلزيئي  حتدث بقوة هذه الفرضي
واتر  ه ت ئة من خالل ي ب رفع ال ال حيركه عادة انتخاب طبيعي » إجيايب » حيث ت
بدء . واألحرى – كما قال – أن معظم  ادرة يف ال دة اليت كانت ن األمناط املفي
ــرا مرتفعا يف اجلــمــاعــات هــي حمايدة  ــوات لغ ت ب ــدوم وت ــيت ت ة ال ي ن ــرات اجلي ــطــف ال

اقة بطريقة أو أخرى . ي ل ر يذكر يف ال يس هلا أث ا ول ي انتخاب

الظهور مبعدل مرتفع ، إال أهنا ال تستطيع  الطبع الطفرات الضارة ب وتستمر ب
ر مرتفع يف مجاعة ما ؛ أي إهنا مسلك تطوري مسدود, وملا  وات ــدا بلوغ ت أب
ة ، فإن مبقدورها  ي ة األن ئ ي ب ة » يف ال ي ا » غري مرئ ي كانت الطفرات احملايدة عمل
أن تتسلل هبدوء إىل اجلماعة ، ومع مرور الزمن تعدل تركيب اجلماعة اجليين 
اجليين  ـــراف  االجن ة »  تسمي ة  ي العمل ــذه  ه أطلق على  ــد  وق  . ا  يسي رئ تعديال 

ئي . اد يف التطور اجلزي العشوائي » وهو جوهر نظرية احلي
ة التطوريني  وراث بىن معظم علماء ال نات من القرن املاضي ، ت ي ثمان ومع ولوج ال
اشر  توجه كان غري مب انات الساندة هلذا ال ي ب اد ، إال أن معظم ال نظرية احلي
اشرة .وساعد تطور مسعيني على إصالح  ب ارات احلرجة امل ب ، إذ غابت االخت

هذه املشكلة :
ارات  ب اخت باجلماعات  املختصني  ــة  ــوراث ال علماء  تصميم  هو  األول  املسعى 
عة  ي نوم من تلك ذات الطب ادية يف اجلي تغريات احلي يز ال تمي ة بسيطة ل ي إحصائ

ة . ي ف تكي ال
وم  ن ا أو اجلي يل تسلسل الدن ثاين هو تصميم تقانات جديدة لتحل واملسعى ال
ـــاح تطبيق  ــات أت ــان ــي ــب ــن ال ــريا م ــب ــدا ك ـــر م ــا واف ــــواع ، مم ــن األن د م لعي الكلي ل

االنتشار  ذات  الكائنات  ـــواع  أن  : أن  نفسر  أن  ا  ن ، ميكن ــال  ــث امل يل  وعلى سب
ـــواع األخــرى ذات  ا من األن ي ق ب ل ــواســع هلا – كنوع – فرصة أكــر ل ــرايف ال اجلــغ
نهاية زوال  االنتشار اجلغرايف احملدود . فاألنواع األوىل املنتشرة ستتحمل ، يف ال
ا. وبذلك  ي ر مما ستتحمله األنواع احملصورة جغراف ة أكث ي بعض اجلماعات احملل
ة مع مرور الوقت يف األنواع  ي ادة نسب يعي بزي أ منطق االنتخاب الطب ب ن ت قد ي

واسع . ذات االنتشار اجلغرايف ال
بهون فعال يف  ا – و التطوريون يشت ي وعلى الرغم من صحة هذه احلجة شكل
يولوجيني  ب نا جند معظم ال إن ويات أعلى بني احلني واآلخر ف حدوث انتخاب مست
اديا يف مستوى الكائنات  ي متفقني على كون االنتخاب الطبيعي حيصل اعت
نات أقصر كثريا  اة الكائ ة . ويعود ذلك إىل أن مدة حي ي ن ة أو األمناط اجلي الفردي
غالب  اة األنواع . فاالنتخاب الطبيعي يف مستوى الكائنات هو ال من مدة حي

يف مستوى األنواع .

عي ؟ ي تخاب الطب ما مدى شيوع االن
يولوجيون حول االنتخاب  ب لة اليت ميكن أن يطرحها  ال إن أحد أبسط األسئ
ــة  ــث اإلجــاب ــن حــي ــة م ــوب ــا صــع ــره ــاجــئ – أكــث ــف ـــذا م ــضــا – وه ــو أي يعي ه الطب
ة االنتخاب الطبيعي يف إحداث تغريات يف التكوين  ي عنها : ما مدى مسؤول
يعي  ا يف أن االنتخاب الطب عام جلماعة ما ؟ إن أحــدا ال يشك جدي اجليين ال
ة – اذ  نات احلي ة يف الكائ ي ائ زي ي ف لة تطور معظم السمات ال هو احملــرك لعمي
واسعة االنتشار ، كاملنقار والعضلة  ال يوجد تفسري آخر معقول للسمات ال
ة الدور الذي يؤديه  رأسني والدماغ . ولكن هناك شك جدي حول أمهي ذات ال
ة  ئي . ما هي إذن نسب تغري على املستوى اجلزي ه ال االنتخاب الطبيعي يف توجي
ا اليت منشؤها مفعول االنتخاب الطبيعي عر ماليني  تغريات التطورية يف الدن ال

يات األخرى ؟ تغريات اليت تعود إىل مفعول بعض العمل ال ة ب السنني ، مقارن
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يولوجيني  ب ل ل ــة  ــوراث ال م  عل ــد يف  اجلــدي التطور  لقد مســح   . تكيفي  ال لتطور  ل
ا هناك حماوالت لإلجابة عن  ي اشرة . وحال ة بصورة مب ي بتحدي هذه اإلشكال
ة : عندما  ي ال ت ة ال ل ة االنتخاب ؛ كاألسئ ي لة جوهرية حول عمل جمموعة أسئ
تم ذلك  يعي ، فهل ي ئة جديدة من خالل االنتخاب الطب ي يتكيف كائن مع ب
ة  لة أم كثرية . وهــل ميكن حتديد هوي ي ل نات ق بسبب تغريات حتــدث يف جي
نات ذاهتا يف حاالت مستقلة من التكيف  نات ؟ وهل تشارك اجلي هذه اجلي

مع احمليط نفسه ؟
ة يف  يسي رئ ال ة  الصعوب لة . وتكمن  السهل اإلجابة عن تلك األسئ يس من  ل
ادة صغرية جدا ، وهو  دة قد تكون زي نامجة عن طفرة مفي اقة ال ي ل ادة ال أن زي
تمثل إحدى الطرق اليت جلأ  ا جدا . وت ي تغري التطوري بطئ األمر الذي جيعل ال
يولوجيون التطوريون ملعاجلة هذه املشكلة ، ويف وضع مجاعات من  ب يها ال إل
ة ، حيث االختالف  ئات صنعي ي تها يف ب نمي ر وت تكاث ة السريعة ال نات احلي الكائ
ة إن كان  ي ة التطور أسرع . ويساعد العمل ي اقة أكر ، ومن مث فإن عمل ي ل يف ال
ة لتحقيق سيل مستمر من  ه الكفاي ي ة كبريا مبا ف نات احلي عدد مجاعات الكائ
ا مجاعة من  لميكوربات ، توضع منطي الطفرات . ويف دراسة التطور التجرييب ل
يها أن تتكيف معه .  ا يف حميط جديد عل ي ن لة جي ة املتماث نات امليكروي الكائ
ة ،  ة التجرب ا ذاته يف بداي وملا كانت مجيع هذه الكائنات حتوي تسلسل الدن
ثمار الطفرات اجلديدة اليت حدثت  يعي يعمل على است فإن االنتخاب الطب
ة تغري  ي ف ان كي ي ب ــرور الزمن ، ت باحث مع م ة فقط ويستطيع ال ــان التجرب إب

ئة اجلديدة . ي ب ر يف ال نكاث ياس سرعة ال اقة يف اجلماعة من خالل ق ي ل ال
الفريوسات  ُأجنــزت باستخدام  ــارة للفضول  إث التجرييب  التطور  ر أحبــاث  أكث
 infect بكتريات ، وهي فريوسات من الصغر حبيث تستطيع مخج ل امللتهمة ل
نومات صغرية مكافئة حلجمها ، ما  بكتريات . وهذه الفريوسات حتوي جي ال
ة  ة التجرب نوماهتا يف بداي يولوجيني على إجراء تسلسل كامل جلي ب يساعد ال

يها . ة نفسها عل ي ارات اإلحصائ ب االخت
اد قد خبست االنتخاب  انات اجلديدة أن نظرية احلي ي ب ال وقد أوضحت تلك 
رأسه كل من »  ــدراســات عمل فريق ، ي ــذه ال ته . يف إحــدى ه يعي أمهي الطب
ا – ديفيس ( ، على  ي فورن ي بيكان » و » النكلي » ) ومهــا يف جامعة كال
يال  ابعني جلنس الدوروسوف ة الفاكهة ، ت اب ا نوعني من ذب مقارنة تسلسل دن
نة يف كال النوعني، وحددا تلك  Drosophila . فحلال حنو ستة أالف جي
املشرتك, وعر  أصلهما  النوعني عن  انفصال  بعد  قد تشعبت  ــيت  ال نات  اجلي
ادي يف %19  التطور احلي عاد  ب ــه ميكن است أن ــدرا  ق ار إحصائي ،  ب تطبيق اخت
يعي يدفع  ارة أخرى : إن االنتخاب الطب عب نات؛ أو ب على األقل من هذه اجلي
ار اإلحصائي  ب نات املدروسة )وألن االخت التشعب التطوري يف مُخس جمموعة اجلي

ة قد تكون أكر بكثري ( ي ق ي ة احلق نسب املستخدم كان حمافظا، فإن ال

نات  اجلي ــن  م بعضا  إن  إذ  ؛  ــادي  ــي احل التطور  يجة هتميش  ت ن ال ــذه  ه تعين  وال 
نهاية ، تشعب بفعل عامل االجنراف اجليين ؛ بل هو  ـ81% قد يكون ، يف ال ال
يدل على أن دور االنتخاب الطبيعي يف تشعب األنواع يفوق ما مخنه معظم 
وراثة  ال تلك معظم علماء  يهة ب اد . ودفعت دراســات شب مؤيدي نظرية احلي
عامل الشائع الذي  تاج مفاده أن االنتخاب الطبيعي هو ال ن التطوريني إىل است

ا . يدات الدن وت يكل تغري التطوري ، حىت يف مستوى تسلسل ن حيرك ال

عي : ي تخاب الطب االن وراثة الخاصة ب ال
لتغري التطوري ،  يعي ل يولوجيني يف دفع االنتخاب الطب ب على الرغم من ثقة ال
ة حديث ذلك ، وهذا يشمل حىت مسات  في ا ما جندهم جيهلون كي ب ا غال ن إن ف
يل املثال ،  رأسني ، الدماغ ( . فعلى سب ة عادية ) املنقار ، العضلة ذات ال ي بدن
ة املؤسسة  ي ن تغريات اجلي يل عن ال قل اريخ حديث – إال ال مل يكن معروفا – حىت ت
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وا على دراسة هذه االختالفات  يعي ؛ ومن مث عمل نها حنتها االنتخاب الطب ي ب
ة  ه ») من جامعة والي يل املثال ، قام كل من » شيمسكي ا . وعلى سب ي ن جي
يل دور االنتخاب  تحل تشكان ( و » برادشو » ) من جامعة واشنطن (  ب مي
ــرغــم مــن عالقة  ــه على ال ــد وجــدا أن ــرد . وق ــق ــرة ال ــن زه الطبيعي يف نوعني م
يسي يف  تم بشكل رئ لقيح ي ت يما بني هذين النوعني ، فإن ال ة ف القرىب القوي
 bumble bees النحل الطنان زهــرة Mimulus Lewisii  بوساطة 
الطنان  ر  الطائ يسي يف M.Cardinalis  بوساطة  ينجز بشكل رئ ما  ي ف
وافرة من األنواع األخرى أن أسلوب  انات املت ي ب بني ال hummingbird وت
لقيح حشرة  ــن ت ــطــور م ــد ت ــس Mimulus ق ــور يف اجلــن ــطــي ال ــر  لقيح ع ت ال

النحل .
لون ، يف  ــة ال ــده – M. Lewisii أزهــار وردي ــرة وح ــزه ــون ال إن اختالف ل
اين  ب ت لون . يفسر بكشل جلي ال حني أن M.Cardinalis  أزهار محراء ال
مــن » شيمسيكه » و  جلــأ كــل  .وعندما   pollinator امللقح  ار  ي اخت يف 
ــون الزهرتني يعود  ا أن االختالف يف ل ن ّي ب نوعني ،  » برادشو » إىل هتجني ال
دة تسمى األصفر العلوي  نة وحي بدو ، إىل مفعول جي ما ي ي يف معظمه ، ف
يد منطني خمتلفني من اهلجائن :  ول اًء على ذلك ، عمال على ت ن YUP .وب
نوع M.Cardinalis ، أما  نة YUP من ال النمط األول الذي حيوي اجلي
يعطي  نوع M. Lewisii ل نوم هذا اهلجني فهو مشتق من ال بقى من جي ما ت
ة للهجني األول ؛ إذ  ي ثاين كان صــورة مرآت لون . النمط ال ة ال ي قال رت ــارا ب أزه
نوم مشتق  بقى من اجلي نوع M. Lewisii ، وما ت نة YUP من ال حوى اجلي

ة اللون . يعطي أزهارا وردي نوع M.Cardinalis ل من ال
 YUP نة اجلي أن  احثات  ب ال الرية ، الحــظ  اهلجائن إىل  نقل  وعندمات مت 
اتات M. Lewisii ، على سبيل  ب ن هلا مفعول هائل يف حذب امللّقح . ف
يها  نوع M.Cardinalis جذبت إل نة YUP من ال املثال ، اليت حتمل اجلي

تعقب كــل تغري جيين »  ــذا يسمح ب ة . وه ــاء التجرب ــن أث ــك  تها ، وكــذل وهناي
نشره مع الزمن . ي يعي ل ه االنتخاب الطب ميسك » ب

ــول » ) ومهــا من جامعة تكساس يف أوسنت  طبق كل من » هولدر » و » ب
فا باستخدام نوعني قريبني جداً من الفريوسات امللتهمة  واردة أن ( جتربة كال
هي  شائعة  معوية  بكترية  وكــالمهــا خيمج   ،  G4  وФX174 : بكتريات  ل ل
ــات  ــريوســات يف درج ــف ال ان  احث ب ال لقد وضــع   .  E.Coli ــويل ا ك اإلشريشي
ة احلــارة اجلديدة ،  ئ ي ب التكيف مع ال ادية ، ومسحا هلا ب ي ة غري اعت ي حــرارة عال
ة بشكل درامي . والحظ  اء التجرب ن اقة أث ي ل فازدادت يف كال النوعني درجة ال
ة  اقة سريعاً يف بداي ي ل ا احلالتني النمط ذاته ؛ إذا حتسنت ال ت احثون يف كل ب ال
اطأت مع مرور الزمن . والالفت هو أن » هولدر » و » بول »  ب ة ، وت التجرب

اقة . ي ل ادة ال ا اليت عملت على زي يق من حتديد طفرات الدن ا بشكل دق متكن

ة ( : ي ع ي ئات الطب ي ب ي ال عي ) ف ي تخاب الطب االن
ــدة ملفعول  ــة جــدي التجرييب مــن رؤي التطوري  بحث  ال ــا يقدمه  ــرغــم مم ال على 
بقى األسلوب املعتمد حمصورا يف استخدام الكائنات  يعي ، ي االنتخاب الطب
نوم مرات عدة .  ا اجلي بسيطة اليت تسمح بتحديد كامل تسلسل دن ة ال احلي
عاملني يف هذا اجملال من أن أحباث التطور التجرييب قد  كذلك حذر بعض ال
يعة ، وقد تكون أقسى كثريا  ة ال توجد يف الطب ة قاسي ي تضمن ضغوطا انتخاب
نا يف دراسة  ة . لذلك رغب عي ي اهتا الطب ئ ي من تلك اليت تواجهها الكائنات يف ب
ئة  ي ب ــروف ال ــرب إىل ظ ــروف أق ــى يف ظ ة أرق ة االنتخاب يف كائنات حي ي عمل
تغريات  لبحث يف هذه ال ر ل تداع أسلوب مغاي ا من اب ن يعة ، فكان ال بد ل الطب

بطء . غة ال ال ب ة ال التطوري
ـــواع  ــات أو أن ا إىل مجــاع ــجــؤون منطي ــل ــور ي ــط ــت ــاء ال ــم ــل ـــإن ع ـــك ، ف و لعمل ذل
ة  ي ف لعثور بسهولة على اختالفات تكي انفصلت عن بعضها منذ زمن كاٍف ل
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ا هذا وقد تشعبت بصورة  ابه » أصل األنواع » ميكن مشاهدهتا يف يومن يف كت
ا . ي لفة بعد أن انفصلت جغراف ة إىل أنواع خمت ي جل

ام ذكور  ي تكاثري ، فقد يتخذ أشكاال عدة . فعند ق وعندما ينشأ العزل ال
ــواع  ــاث من أن يل املثال ، قد ال تستجيب إن ة ، على سب املغازل ــوع معني ب ن
ة ) إذا صادف أن مت اتصال جغرايف بني النوعني (  ة أخرى إىل هذه املغازل ب ري ق
تزاوج  يل املثال ، لن ت . فإناث الفراشات pieris occidentalis ، على سب
نوع القريب p. protodice ويعود ذلك اإلحجام على األرجح إىل  بذكور ال
تزاوج بني  اختالف يف الرسم على أجنحة ذكور النوعني . وحىت إن حصل ال
النوعني ، فسيؤدي ذلك إىل موت اهلجني أو والدة هجني عقيم ، وسيكون 
نات  تقل اجلي ن تكاثري ؛ إذ ال ميكن أن ت ذلك شكال آخر من أشكال العزل ال
ة أو عقيمة  ت ي نها م ي ما ب ي ناجتة ف من نوع إىل آخر يف حال كون مجيع اهلجائن ال
يولوجيني املعاصرين عما إذا كان االنتخاب الطبيعي هو الذي  ب . فسؤال ال
سرّي أصل األنواع ، يتحول إىل السؤال عما إذا كان االنتخاب الطبيعي هو  ُي

تكاثري . الذي يؤدي إىل نشوء العزل ال
التطور عــن هذا  ر علماء  ــان جــواب أكث ا ، ك ب العشرين تقري ــرن  ــق ال طــوال 
نفي ؛ واعتقدوا أن االجنراف اجليين كان العامل احلاسم يف نشوء  ال السؤال ب
ة  ــارة هو احتمال خطأ فرضي إث ة  ث ر املكتشفات احلدي ــد أكث ـــواع – وأح األن
يعي  ا هو أن االنتخاب الطب ي االجنراف اجليين كمنشأ لألنواع . واملرجح حال

ا يف تشكل األنواع . يسي يؤدي دورا رئ
دا على ما  اريخ تطور نوَعي زهرة القرد الذين سبق ذكرمها ، مثاال جي عّد ت وُي
حان بني نوعي زهرة القرد ، فهذا يعين أن  ه يندر أن خيطئ امللقِّ ذكر . وألن
اً . ومع أن كال النوعني يوجد  ب امة تقري ا بصورة ت ري كال النوعني معزوالن تكاث
 M. يف األمكنة ذاهتا يف مشال أمريكا ، فإن النحل الطنان الذي يزور زهرة
تفادى الطائر  ارة زهرة M.Cardinalis كما سي تجنب زي Lewisii سي

ة ؛ أما  ي اتات M. Lewisii الصاف ب ر من ن ر الطنان مبقدار 68 مرة أكث الطائ
 YUP نة اتات M.Cardinalis مع اجلي ب ة املع****ة ) ن يما خيص التجرب ف
ارات النحل الطنان  ادة يف زي يجة زي ت ن نوع M. Lewisii ( فكانت ال من ال
ة YU يف تطور  ن يسي للجي رئ قدرها 74 مرة . فليس إذن مثة شك يف الدور ال
نوع M.Cardinalis . ويتضح  ر الطنان يف ال ه الطائ لقيح الذي يقوم ب ت ال
يعي قادر  رادوشو » أن عامل االنتخاب الطب ه » و »ب من حبث » شيمسكي

ة بسيطة . ي ن بدو أنه تغريات جي ا على تأسيس تكيفات عر ما ي ان أحي

واع : أصل األن
يعي ، يتلخص يف  يما خيص االنتخاب الطب إن ادعاء » داروين » األكثر جرأة ف
ة نشوء األنواع ( علما  ي ف ار االنتخاب الطبيعي هو العامل الذي يفّسر كي ب اعت
ه املشهور هو : أصل األنواع ( . ولكن هل مبقدور االنتخاب  اب وان كت أن عن
يعي  الفعل ؟ وما هو الدور الذي يؤديه االنتخاب الطب يعي تفسري ذلك ب الطب
نة إىل ساللتني ؟  ي ة مع ة تكون األنواع speciation  وتشعب سالل ي يف عمل

ا التطورية . يولوجي ب يوم موضوعا مهما يف أحباث ال سؤاالن ما يزاالن إىل ال
كي نتوصل إىل إجابات عن هذين السؤالني / ال بد من فهم ما يقصده علماء 
يولوجيون املعاصرون عموما بعكس  ب ال تزم  ل ي النوع » .  التطور مبصطلح » 
ة  تمثل جوهره يف عزل واع ، الذي ي » داروين » مبا يسمى املفهوم احليوي لألن
ادل  ب ة حتول دون ت ي ن ا : أي امتالك األنواع مسات جي ري نها تكاث ي ما ب ي واع ف األن
لفة متتلك  واع املخت ارة أخرى : إن مجيع األن عب نات مع األنواع األخرى ، وب اجلي

ة genetic pools منفصلة . ي ن أحواض جي
ا  ي ة جغراف احلي نات  الكائ ــن  م فصل مجاعتني  ــن  م ــد  ب ال  ــه  أن علماء  ال ويعتقد 
ــيت سكنت  ال  finches ـــدوري ال فطيور   . تكاثري  ال العزل  لتطور  كشروط 
جزرا عدة يف أرخبيل كاالبا**** واشتهرت من خالل وصف » داروين » هلا 
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يولوجيني التطوريني  ب يعي لدى ال ه ، إال أن مكانة االنتخاب الطب وكفاية مفعول
تها وترسيخا  ا يف أمهي ي ام ن ة ، مل تشهد إال ت لة املاضي ي قل ، بدءا من العقود ال

هلا .
H.Allen orr : املؤلف

ا يف جامعة  يولوجي ب ل اذ Shirley Cox Kearns ل اذ جامعي ، وأست أست
روشسرت ، ومؤلف مشارك ) مع » جريي كوين » ( لكتاب » تشكل األنواع 

.  speciation «
ـــواع . حصل »  ة لتشكل وتكيف األن ي ن وتتمحور أحباثه حــول األســس اجلي
ــة  ــال ــدن ، وزم ــن ل ان يف  ي ن ي ل ة  ي ــن مجع ــــن واالس م ــة داروي ــي ــدال ــي ــى م أورر » عــل
ة  ة داوود ولوسيل باكارد ، وجائزة دوبزانسكي من مجعي نهامي ، وزمال جيوجي
 New دراسات التطور . نشرت له عدة دراسات ومقاالت نقدية يف اجمللتني

.  Yorker، New York Review of books

املصدر :
ة 6/5 )2009 ( علوم األمريكي جملة ال

ارة زهرة M. Lewisii ؛   الطنان الذي يزور زهرة M.Cardinalis ، زي
ما ندر . ي يما بني النوعني إال ف تم نقل حبوب الطلع ف وبذلك لن ي

ـــالؤه أن هــذا االخــتــالف يف امللقح مسؤول  ه » وزم ــنّي » شيمسكي الفعل ب وب
ة  وحــده عن كبح الدفق اجليين بني النوعني مبا مقدراه 98% . يف هــذه احلال
يعي قد عمل على تشكيل  حتديدا ، ال ميكن الشك إذن يف أن االنتخاب الطب

نني وأدى إىل عزل تكاثري قوي . اتني مع ملّقحني معي ب ن فات ال تكي
ة أخرى حول دور االنتخاب الطبيعي يف تشكل األنواع ، وذلك  وقد ظهرت أدل
يل استطاع  قل بل ذلك ب من مصدر آخر غري متوقع . ففي العقد املاضي أو ق
نات  نة من اجلي عدة علماء وراثة تطوريني ) ومنهم املؤلف ( حتديد نصف دزي
نات – اليت جرت دراسة  اليت تسبب عقما أو موت اهلجني . وتؤدي هذه اجلي
بعضها يكّود  نوعة عادية ؛ ف ة الفاكهة – وظائف مت اب ــواع ذب معظمها يف أن
ا  الدن ب بط  رت ت نات  ي بروت أو  ة  يوي ن ب نات  ي لروت يكوِّد  اآلخــر  وبعضها  ألنزميات 

. DNA
ــيت تسبب  ــات ال ــن ــي أن معظم اجلــي ــان : األوىل ه ــارزت ــان ب ــات مســت ــن ـــذه اجلــي وهل
أهنا  ة هــي  ي ان ث وال بت بسرعة كبرية .  ــد تشّع ق النسل اهلجني  ــات يف  اضــطــراب
وراثة املختص باجلماعات – أن  ارات علم ال ب بني من اخت أكدت – وهو ما ت

يعي . نات كان نامجا عن عامل االنتخاب الطب التطور السريع هلذه اجلي
تعمق  ناولت زهرة القرد وُعقم هجائن ذباب الفاكهة ، مل ت إن الدراسات اليت ت
ــدور الفاعل  بعد مبا يكفي يف األحبــاث املستمرة يف الصدور للكشف عن ال

لالنتخاب الطبيعي يف تشكل األنواع .
يعي قوة  الطب يولوجيني على أن االنتخاب  ب ال ا معظم  ي تفق حال ي الفعل ،  وب
تغري التطوري داخل  ــا على دفع عجلة ال ة ، ال يقتصر دوره تطورية مفتاحي
ة . ومع أن  نات احلي واعا جديدة من الكائ يشمل أن واحد ، وإمنا ميتد ل نوع ال ال
يعي  جمموعة من غري املختصني مازالت تشكك بقوة يف حجة االنتخاب الطب
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املخزون يف  )املفهوم  ة  ي املفهوم الوحدة  ه، مفهوم، وهــذه  ل انعكاس  ويصبح 
يست ال مادة من اجلسد وال انعكاس لشيء مادي«. اجلسد( ل

ة أو  ي عقل هذا الفرق بني جسم مادي، قادر على فهم العامل، وبني الالمادة ال
ئة، يف  ي ب ة، اليت تشكل مضمون الفهم أو الوعي يف رابطه إىل ال الالمادة الروحي
ة بني الروح واجلسد(.  ي ائ ن ث يزم، dualism )ال ه تعبري: دوال ي الفلسفة يطلق عل

ــر  ــطــوي ــت ب ــــام  ق   René Descartes ــســي  ــرن ــف ال ـــي  ـــاض ـــري وال ــســوف  ــل ــي ــف ال
 Meditationes de prima»ـــــى ـــــســـــم امل ــه  ــاب ــت ــة يف ك ــق ــاب ــس ال ـــورة  ـــص ال
ة  ل ــه »وسي أن ـــروح على  ال ــام 1641, حيث وصــف  philosophia« مــن ع
تفكري« غري جسدي، تقدم جوهر الذات وتقف خلف مجيع األفكار واآلمال 

والشك وجممل اإلميان.
لروح أن توجد بدون عالقة باجلسد، ولكنهم  حسب طرح ديكارت ميكن ل

أثري على بعض. ت قادرين على ال
ا نالحظ أن مفهوم الروح نشأ وتطور، من تصور األولني، وهو حيمل  من هن
ا  ن إن يوم للوعي، ولذلك ف مواصفات واسعة تشمل املواصفات اليت حنملها ال
قة األمر رحلة خلق مفهوم الوعي وانفصال مضمونه عن الروح،  نرى يف حقي

يوم.  تعاطى معهم ال نتج الوضع الذي ن ي ل

بحث عن »مكان« وجود الروح يف اجلسد. ديكارت حاول بنشاط ال
وا يعتقدون أن الروح تسبح حبرية  ة الفالسفة الذين كان ي ق على العكس من ب
ا، يف حني أصر ديكارت على أهنا تتموضع  ن ب بل وحىت اعتقدوا أهنا تقف جبان

يف الدماغ، واضعاً األساس لظهور مفهوم الوعي.
بىن منقسمة بني  ناظر وأن أغلب ال ت لقد كان يعلم أن الدماغ مبين على ال

النصف األمين والنصف األيسر.

تفسري  احثني ل ب الوعي شيء ال ميكن أن يقاس أو يوزن، ومع ذلك يالحقه ال
جوهره.

ــري من  ــكــث ــكــن ال ـــات ول ــن اإلجـــاب يل م قل ــطــت، حــىت اآلن، ال ــة أع ــالحــق ـــذه امل ه
التساؤالت.

أهم التساؤالت هي: 
- أين موضع الوعي؟

بط باجلسم؟ - هل الوعي غري مرت
ـــكـــان أن ميتلكان  ــوان وامل ــي ــح ــل ل ــكــن  - هـــل مي

الوعي؟

راها يف السماء العالقة هلا  بدر اليت ن صورة ال
ة. ي فعل قة القمر ال ي حبق

رائحة تصبح رائحة  ا، متاماً كما أن ال ن إن هذه الصورة موجودة فقط يف وعي
تفاعل  ت ا ف فن رة إىل إحدى املستقبالت يف أن ئات املتطاي فقط عندما تصل اجلزي

معها وتطلق »وهم حمدد« نعايشه يف الوعي. 

املراهنة على العالقة  بني احلواس  فيلسوف دميوقراطس ب ة قام ال بل 2500 سن ق
والفهم العقلي هلم.

نوس Augustinus of Hippo  وضع املعضلة عام 400  األب أوغسطي
تايل: الشكل ال ب

نتهي عن أن يكون شيء  نظر إىل شيء مادي من خالل عني العقل، ي »عندما ُي
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وأن االنسان )أو أي كائن واعي( ال متلك أعضاء غري جسدية )روح(.

ة يف املادية هو مفهوم »neural correlate«, واملقصود أنه  يسي رئ واة ال ن ال
ه. ه يفسر نشوئ لكل جزء من أجزاء الوعي يوجد وضع عصيب خاص ب

ة  ي اإلنسان الوعي واملشاعر  أن  ــك  ذل يعين  الكثري من علماء األعصاب  عند 
ة اجلارية يف الدماغ.  ي ائ مي يو كي ب تفاعالت ال متلك منشأها يف ال

بطة  ة املرت ي تعرف على املوجات العصب ة ال لغاي يف نفس الوقت، من الصعب ل
تايل الرهنة على ذلك. ال الوعي، وب ب

تعرف على ما يدور  لدماغ، وال ر اإلشعاعي ل التصوي ام ب ي ق الوضع املثايل هو ال
ة املشاركة  ي ا العصب تعرف على اخلالي يف الوعي، متاما كما نفعل من أجل ال

يد. ة حتريك ال ي يف عمل
ر الدماغ  يد، جيري تصوي تعرف على املناطق املسؤولة عن حركة ال من أجل ال
اء  ن أث ــيت تغريت  ال املناطق  يل الصور ملعرفة  ــن مث حتل بل احلركة وخــالهلــا، وم ق

احلركة.
بحث عن الوعي، إذ أنه يف  اعها يف ال ب بسيطة ال ميكن ات مثل هذه الطريقة ال

يها.  ة  دائما حيدث شيء ما ف عي ي األوضاع الطب

ة العديد من الفروع، ولكنهم  لمادي يزم، توجد ل متاما كما هو األمر مع الدوال
ة أن الروح »اليت وحسب تعريفهم  اع نظري ب تهم من أت ي ب وا يف أغل يف األصل كان
ابعة من اجلسد«  متلك موضعها يف مكان خلفي من الدماغ،  ة ون ي ائ زي ي هي ف

ر ديكارت يف شأن التموضع. ا كتقدي ب تقري
نات من القرن املاضي، أصبحت  ويف مسار تطور قدرات العلم يف فرتة التسعي

رؤية متلك مشاكلها.  هذه ال

لمرء امتالك إال روح/ ــواة الشخص، ال ميكن ل ــوعــي يشكل ن ــروح/ال ال لكون 
ة يوجد منها  وعي واحد. هلذا السبب جيب أن تكون موجودة يف منطقة دماغي

نسخة واحدة.
.pineal gland ديكارت اعتر املكان املناسب هو غدة  تسمى

تاج هرمونات امليالتونني، احلامسة يف  فة هذه الغدة هي إن يوم نعلم أن وظي ال
ة. ي يوم حتقيق انسجام الساعة ال

ــذه الغدة  ــة تعطي هل ــروحــي ــركــات ال ــن احل ــاك الكثري م ــن ــن أن ه ــم م ــرغ ــى ال وعــل
يل يدعم هذه  فة مركزية يف الوعي، إال أن احلقل العلمي ال يقدم أي دل وظي

االدعاءات. 

ــه dualism، كــان  ــهــوم ــف ــكــارت وم ــت دي ــه ـــيت واج ــات ال ــحــدي ــت ــــل ال ــن أوائ م
لروح الالجسدي االلتحام  تفسري كيف أمكن ل
ــن خالهلا  لغدة وم ل اجلــزء اجلسدي  تفاعلي مع  ال
فان  الرغم من أن كال منهما مؤل باجلسم كله، ب

لفة. يعة خمت من طب
ديكارت مل يتمكن أبداً من إجياد حل للمعضلة، 
ــأن اهلل وحــده  ــر ب ـــرروا األم ه ب والعديد مــن تالمذت
رابط )اجلسر( بني اجلسم  الذي ميكن أن يكون ال

والروح. 

يعة  يزم ال تستطيع تفسري طب الدوال دأ  ــروع مب ف اع مجيع  ب أت يوم الزال  ال حىت 
فلسفي جديد:  توجه  ل الطريق  فتح  ــر  األم ـــروح وهــذا  وال ــني اجلسد  ب العالقة 

ة. املادي
ائي مها شيء واحد،  يزي ف ة )الوعي( والعقل ال واعي توجه يقول أن الروح ال هذا ال

 من الروح إىل الوعي  من الروح إىل الوعي 

4041



ــي،  ــوع ــكــان ال ــني إىل م ــع ــن ال ة م ي ـــــارات العصب اإلش
ة،  ابع، حبيث أن أشخاص التجرب ت ت وصلت بذات ال
بطتني ببعض، فهموا أهنم  رؤيتني الغري مرت يف كال ال
ـــرة يف األوىل  ـــدائ ال ــث  ــني منفصلني، حــي ـــرون حــدث ي
ة كانت زرقاء. هلذا السبب  ي ان ث كانت محراء ويف ال
يس مكان حمدد مبنطقة واحدة  نتج أن الوعي ل است

نها.  ي ما ب ي تعاون ف وإمنا البد أنه متوزع على عدة مواضع ت

نتهي بضرر يف الدماغ،   اء أن احلوادث اليت ت ا، الحظ األطب ب يف ذات الوقت تقري
ة املصاب. ا دائما تؤدي إىل تغيريات يف شخصي ب تقري

ـــوزع على  ـــا م ــوجــود يف منطقة حمـــددة وإمن يس م ــي ل ــوع ــزز أن ال ــع ـــر ي ــذا األم ه
العديد من مناطق الدماغ.

يزم  على خطأ نظرية دوال اً  ي الرهنة هنائ يت  ن يل دي يف عــام 1991 حــاول دان
لة.  ديسكارت، اليت سادت لفرتة طوي

أثري«. ت ته »the multiple drafts«, » تعدد قوى ال يت يقدم نظري ن دي
عاجل معزوالً،  اع فردي قادم من احلواس أن ُي نظرية ميكن لكل انطب حسب هذه ال
اع إحساسي  ه مع انطب ب نة، أو ميكن تركي ي ة مع وحنصل منه على معايشة واعي
قاً، ومن احملتمل أهنا مل  لقيها ساب ، من حاسة أخرى، من احملتمل أنه جرى ت

عايشة مشرتكة واحدة. يجة يندجمان ويصبحان ُم ت ن ة، ويف ال تصبح واعي
نظرية، نفهم حنن العامل من خالل قطع متفرقة صغرية  فهم من اسم ال كما ُي
اليت  الصغرية  األحـــرف  حيث  السريعة،  ة  اب الكت ب يهها  تشب ميكن  ــة،  ــزول ــع وم
وختلق  تلتصق  ل الصحيح  ــان  ــك امل ــعــض يف  ــب ال بعضها  إىل  تنضم  ــا  هل ــىن  ــع الم

ة،  تجرب يف عام 1912 قام عامل النفس التشيكي Max Wertheimer  ب
أمساها »ظاهرة يف«، phi-fenomen, واليت أصبحت يف نسختها األخرية 

متطورة جداً.
ابع سريع. ت ت لألشخاص املشاركني يف التجربة، جيري إظهار صورتني ب

ا  ي عل ـــة ال ـــزاوي ــــاء يف ال ــــرة زرق ـــصـــورة دائ يف ال
ة السفلى.  زاوي ــرة محــراء يف ال يسرى، ودائ ال
دأ  ب بديل حمدد، ي لقد ظهر أنه عند وقت ت
أهنــم صورة  الصورتني على  ناظر يف فهم  ال
ــحــرك من  ــت ـــر ت ـــدوائ ــث ال ــي ــة، ح ــي واحـــــدة ح
تقاء(  زاوية إىل أخرى ويف الوسط )نقطة االل

لون من األزرق إىل األمحر. بدل ال ت ي
ــر،  ــؤث ــــــرية«  ت ــرة االخ ــظ ــن ـــإن »ال ـــر ف ــىن آخ ــع مب
بشكل من األشكال، على ما فهمه الوعي 

بل أن يكون  ه ق راراً بشأن لون يتخذ الوعي ق بدل ال نظرة األوىل، حبيث أن ت من ال
ة. ي ان ث ا للصورة ال ة نفسه قد أصبح واعي شخص التجرب

اة ترقص دائرة  فت بصري، حيث ال يف الصورة أعاله نرى منوذجا آخر للخداع ال
التحديق جند أهنا تغري اجتاه  يمني. مع االستمرار ب يسار إىل ال حول نفسها من ال

ا منها العديد.  ن لة أصبح لدي دوراهنا. مثل هذه األمث

 Daniel ــي ــك ــري ــســوف االم ــل ــي ــف ــا ال ــســره ـــري ف ـــرزم ــس وي ــاك ــة م ــرب ــات جت ــي ــط ــع م
Dennett, بعد بضعة عشرة سنة الحقة، على أن الوعي مل يفهم احلدث 
ره املوضوعي. لو كان الوعي موجود يف مكان حمدد من الدماغ لكانت  وات ت ب
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ة  مي ا املفاهي لتصقان إىل بعضهم مع مشاعرن وان لوردة ي رائحة واألل الصورة وال
يظهر رمز احلب. ل

ة منفردة تتحد مع املشاعر وجيري معاجلتها  اعي حنن نعلم إن معايشات انطب
املناطق  العديد من  السبب جيب على  ــذا  ــاغ، وهل ــدم ال لفة من  يف مواقع خمت
ة.  واعي عايشة ال

ُ
تعاون بانسجام من أجل خلق امل اً يف الدماغ ال ي احملددة موضع

ة لتحديد  اً يف حماول الدماغ تشرحيي عاملان بدراسة  ال ــذان  ــدأ ه ب السبب  هلــذا 
فة التحكم  ام بوظي ي ق ال ة  ي ة هلا إمكان ي ن ب

املنسجم.
ــســم  ــق ــة حتـــت ال ــطــق ــن ــحــث أشــــار إىل م ــب ال
املركزي من اللحاء الدماغي موجودة يف 

كال النصفني.
ة،  ا دماغي قة من خالي روا على طب لقد عث
يمرت واحد  ل ي تها إىل أقل من م تصل ثخان
وتعين   ,claustrum اســم يها  عل اطلق 

ة. ي املختف
ا، وإىل حد  ن على الرغم من أن املنطقة موجودة لدى مجيع احليوانات إال أن

فتها شيء. بعيد ال نعلم عن وظي
ة يف هذه املنطقة متلك  ا الدماغي علماء أن اخلالي وعلى كل حال اكتشف ال
ة  اً مع مجيع مناطق اللحاء الدماغي، حيث الوظائف الدماغي ب ــط تقري رواب

لهم وحيث يوجد مركز األحاسيس. لغة، جيري تشكي ا، مثل ال ي عل ال
ة  ي ة املسارات، حبيث أن كل خل ي ائ ن ة ث ي روابط العصب إضافة إىل ذلك فإن ال
اللحاء  مــن مركز  قادمة  ال ـــارات  اإلش تلقي  ـــادرة على  ق ة  ي ف املخت املنطقة  يف 

الدماغي وارسال اإلشارات، يف ذات الوقت.

ة. كلمات ومن مث رواي
بذات الشكل تلتصق مشاعر صغرية مع بعضها، لتصبح مع بعضها كبرية 

عايشة( واعي.  اع )ُم قادرة على خلق انطب

ه  ــوعــي فقط طاملا لدي ــوجــود ال ــول ب ــق ــريات، ميكن ال ــأث ــت ة تعدد ال حسب نظري
لقول بوجود الوعي. يما عدا ذلك فالمعىن ل حتكم باألحداث، وف

هذا الفهم يعطي القدرة على طرح العديد من األطياف للوعي، مبعىن آخر 
ويات الوعي، عند احليوان واإلنسان وحىت املكان. تعدد مست

ــالق، وهلذا  ــي، ال يعين امتالك كل الوعي أو ال شيء على اإلط أن أكــون واع
ما إذا كانت احليوانات واملكائن قادرة  ي السبب ال يوجد جواب واحد حاسم ف

ة أم ال. أن تكون واعي

اً حمدداً على  أثريات جواب ت نظريات ال تقدم نظرية تعدد ال ة أغلب ال ي ق ومتاما كب
سؤال عن موضع متوضع الوعي يف الدماغ.

ة من أن  يت األساسي ن ييل دي بني علماء األعصاب يوجد دعم كبري ملفاهيم دان
ر من موضع يف الدماغ. بط بأكث ا ومرت ي ائ زي ي الوعي ميلك شكال ف

اً حمدداً للوعي هو  ه األمر إىل اقرتاح مكان علماء من الذين وصل ب أحد هؤالء ال
 ,Francis Crick ا األعصاب الريطاين يولوجي ة وب يولوجي ب اء ال مي عامل الكي

ا. يولوجي ب والذي حصل عام 1962 على جائزة نوبل يف حقل ال
 Christof له ي ته ولكن زم نتهي من نظري بل أن ي هذا العامل مات عام 2005 ق

نظرية عام 2005. ائج ال ت ابع العمل ونشر ن Koch ت

اً دائما يتحول إىل  ب اع عن شيء تقري ارة عن انطب ا عب ن وا إىل أن وعي لقد توصل
معايشة موحدة.
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واقعة يف عمق  ة مع املنطقة ال ي ــط عصب ة« رواب وأيضا متلك املنطقة »املختفي
الدماغ، basala ganglierna, وهي املنطقة املسؤولة عن تنظيم احلركة 
قادمة من  ه وحتسني االنسجام بني األوامر ال توجي حيث منظومة إعادة ربط ال

خمتلف مناطق الدماغ. 

أقسام  ر  أكث ربط  ت ــيت  ال احملطة  تظهر وكأهنا  ة«  فاملنطقة »املختفي آخــر  مبعىن 
الدماغ مع بعض.

ة، ولكن جيري جتهيز العديد من األحباث  نظرية غري جمرب حىت اآلن الزالت هذه ال
ة« يف الوعي. ه »املختفي لعب لتأكد من الدور الذي ي ل

يكرتود يف دماغ  شخص  إحدى هذه التجارب اليت جيري اإلعداد هلا هو زرع ال
فة. ة ضعي ي ائ ة من خالل موجات كهرب ا الدماغي تنشيط اخلالي ة ل التجرب

اعات أو مشاعر أو معايشات كاليت  إذا حصل الشخص على أفكار أو انطب
رانسيس وكريستوف صحيحة.  ة ف ا، دل ذلك على أن نظري ن نعايشها يف وعي

علماء  بحث عن الوعي، الزال ال على الرغم من انقضاء عشرات السنني يف ال
ة. ي يل من املعلومات احلقل قل ال ميلكون إال بضعة نظريات وال

بل الوصول إىل كشف سر الوعي  تأكيد سيحتاج األمر إىل املزيد من الوقت ق ال ب
ة  ي ائ نتمكن من تفسري كيف تتمكن املوجة الكهرب بشكل حاسم ومؤكد، ل
عايشة من خمتلف  بصر إىل الدماغ أن تتحول إىل ُم قادمة من ال تها ال يف رحل
املقاييس، منها ما جيعل املرء مدهوشاً من املتعة  ومنها ما حيمل القهر واألمل.
ة وأسرع وأرخص  ي ر فعال ار، بطريقة أكث ن فهل حنن على أبواب خلق اجلنة وال

مما تصفه الكتب السماوية؟ 
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أمهات املؤمنني ـ قراءة مغايرة )صفية بنت حيي(

المصادر – راجع العدد األول من السلسة
صــــ 286 ،287 ) من الكتاب األصلي (

أمهات املؤمنني ـ قراءة مغايرة )صفية بنت حيي(

اقة حني  يف اإلســالم ويضرب شبهة تكرمي اإلســالم هلا يف مقتل. فلفظة السي
ــذل،  ــار من اجلــر، ال ا تكتشف اهنــا ال تستخدم إال يف إط تعامل معها لغوي ت

القهر.
ه  ان املؤل يس له ســوي أن يقاد ، الرجل هو الكي ه ل ي ان فاقد األهل ــرأة كي امل
ة  تأكد من فكرة الذكوري ه أن يفعل ويتصدر لكل شيء، مما جيعلك ت خول ل

ُ
امل

يمه إال أن تفصيل فحوي تللك  عال يف اإلسالم واليت تتجلي بوضوح يف كافة ت
تعاطي معه ببحث مستقل. الذكورية يستحق أن ن

ة  بشري عة ال ي ــر منشأ داخلي ال ينفك عن الطب ــالل، ففي األم أما خبصوص ب
ة  ة مرذول ول اهتا مذل لة حي تقام خصوصا إن كانت طي تها يف التشفي واإلن ورغب
ة  ده امي تعامل معها إال مبنطق السخره واإلذالل فما كان يفعله معه سي ال ٌي
رائحة التشفي  ا ب ي بن خلف واضح ومعروف للجميع، واملشهد خيرك ضمن
ة تللك الذات وإن كانت  لذات بصرف النظر عن ماهي ه يف اإلنتصار ل رغب وال
د األســود هي اهنا  عب ــك ال ــالل  ذل ــالب ب فاعله أم ال، فكل ما يعرفه ب هي ال
ادة عنده باحلقد، الكره،  بط مفهوم السي ه يف عزة يف قومها، وقد إرت ي دة أب سي

ه. بث أن حانت الفرصه إال وبدأ يف إسرتداد حاسب بغضاء، فما ل ال
بشر من داخلهم علي  ل ا نقف علي جدية وصــدق تغيري اإلســالم ل ن مما جيعل
تعاطي مع اآلخر املسيء  نفسي أو علي مستوي ال املستوي مستوى التصاحل ال
يف إختزال واضح بأن كل ما مت تغيريه كان علي مستوي املظهر ال املخر، 

بلسان املقال ال بلسان احلال .
د األسود إختار عن قصد  عب ة يف التشفي ، هو ان هذا ال إمعانا يف اإلذالل ورغب

ة بنت حيي ي قتلي من اهل صف الطريق الذي إمتأل جبثث ال
يل حاز علي لقب مؤذن  ولك أن تتخيل عزيز القاريء, كيف لصاحيب جل
العنصريه  ه ب ات نه ( تفوح تصرف يل سيأيت يف حي ا مع هذا اللقب تذي ن الرسول  ) ل
د  يد عب ــر ب ــداك جُت ــت مربوط حببل يف ي واحلقد والدفني ، ما هو موقفك وأن

راعي ما حتته خط ن راءة ول ق
ة  ن انة ، واب ة( امراة كن ي ا ، ويف مقدمتهن )صف اي  وسيقت نساء أم القموص سب

عم هلا ، يقودمها )بالل( مؤذن الرسول صوسلم .
ة أن تصيح  ي قتلي من يهود ، فهمت صف ال ومر هبما بالل علي ساحة إمتالت ب

لكن الصيحة احتبست يف حلقها ال تنطق.
ـــرتاب علي  ال نة عمها فأعولت صــارخــة ، وصكت وجهها ، وحثت  اب ــا  وام

رأسها ... وجيء هبما إيل رسول اهلل صوسلم .
رفع  ــوت ، حتـــاول أن تتماسك يف ت ــكــب ــصــامــت وجــزعــهــا امل ة يف حــزهنــا ال صفي
قائد  لوذ أمام ال يم كانت تفكر ، وان بدا اهنا ت اء ، وما من أحد يعرف ف وكري

املنتصر بآخر ما كان هلا من عزة يف قومها .
ياب ، ال تكف عن عويل  ث الرتاب ، ممزقة ال اء الشعر معفرة ب ــري شعث واالخ

ونواح
قال صوسلم وهو يشيح بوجهه عنها :

» اغربوا عين هذه الشيطانة »   

يل :   تذي
فاعلة،  ة  ال ا عن مدي إحنطاط الشخصي ن تعبري سيقت يكشف ل إستخدام ال
ــرأه باخلصوص، حييلك استخدام  العموم ، ومع امل تعامل مع األســري ب ــدين ال وت
ة املراه  ه، مما حيطم فكرة مكان د راعي ي ه ٌيساق  ب اللفظ إيل ختيل قطيع ماشي
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أمهات املؤمنني ـ قراءة مغايرة )صفية بنت حيي(

نة عم  ــذي جعل حممد جيــزع مــن تصرفات اب ــا ال يهة م ا نتوقف هن ...  وهن
أم  ؟؟   ــواح  ــن وال العويل  بتحرمي  ا صرحيا  إسالمي نصا  نافت  الكوهنا  ة,  ي صف
لكونه مل يكن يرى يف األمر ما يسوئها هلذه الدرجة مما جعله يفهم تصرفها 

انه هتويل حلقري أمر. ب
تعلم شريعة رجل دعي، قتل قومها، استويل  بها يف ان ت إن كانت األويل فما ذن
يست علس الشريعة  يست أول ا، مث او ل اي علي كنوزهم، ساق نسائهم سب

ة الغراء !!!! يهودي ال
تعبري عن  بشر وهو ال ائع ال ة فهو جهل جهول بأبسط طب ي ان ث وإن كانت ال
لهم يف غمضى عني من  ال أمر جلل سيحي ائهم ومشاعرهم املكبوته حي ي إست
بشرية  ل ة رسول ل ا نتسائل عن ماهي ن يني إيل أسفل سافلني. مما جيعل اعلي عل

بشرية!! عة ال ي اديء الطب مجعاء جيهل أبسط مب
بع ت .... ي

املصادر كما هي مذكورة يف النص األصلي
اريخ الطري 95/3 ت

السرية 351/3
اريخ الطري 94/3 ت

السرية 350/3

اإلصابة 126/8

رتعد منك خوفا, ومع كل خطوة ختطوها جتد   ه كان ي أسود يف أيامك املاضي
يق أو صديق أو جار أو صاحب صلة أو ذي نسب, مقتول،  رف األرض ملئي ب
عنان. مث تسائل عن مساحة هذا  تور، أو ميت. ختيل املشهد واترك لقرحيتك ال ب م
قة تغيري اإلسالم  ه اليت أفردت هلا جملدات، حقي ي اإلسالم، عن حقوق األسري ف

قادة أمم. م ل ألصحابه وحتويلهم من رعاة غن
نتج بنفسك . ا جبنب مع النص املكتوب وإست ب ضع تللك تلك اإلدعاءات جن

يك قارئي العزيز أن تركز من  اآلن عن كل  ة بنت حيي فعل ي أما موقف صف
ناقض الرهيب يف املواقف،  ت تتكشف بنفسك كم ال الكلمات املسطوره عنها ل
بشريه، مما جيعلك تقف بني أمرين كالمها فادح  عة ال ي نايف الطب التصرفات اليت ت
املصاب، االول إحنطاط وتغول املرض النفسي يف هؤالء القوم، أو كذب وعوار 
ــار حُممد ، أو حــيت عمي أو جتاهل -ال  ا أخــب ن ل ــيت نقلت  ال ه  ي الرتاث ا  مراجعن
اق ،  تثريهم تستثريهم حفيظة السي ث اقلي هذه الكتب والذين مل ت أدري-  ن
ة إتساق تللك تلك االحداث مع بعضها، فضال  ي ف وا أنفسهم عن كي ومل يسأل
ال كاملة علي إهنا سرية عطرة لشخص هو خري خلق اهلل. عن تصديرها ألجي

ه وكوهنا زوجة لسيدين من سادة بين النضري, جعلها تتطبع  ي راق ال عتها  ي طب
عله  اء, مما جعلها تتكتم مشاعرها، أو ل ائع امللوك وعلي رأسهم األنفه واإلب بطب
و للحظات علي إنه جمرد كابوس مزعج لن  هول املفاجاة الذي قد صورته ول
لقدر التعس والزمان الشقي، حالت األقدار  يلبث سوي أن خيتفي، لكنه ول
ثأرهم  وا يتشفون ويأخذون ب ات دون ذلك وتويل سوقة القوم ودمهائهم األمر وب
بها أو حيت تذرف دمعة ، علي  القدمي. فلم تنوح ومل تلطم خدها او تشق جي
نهج  بشريه علي أن تتخذ نفس ال عتها ال ي نة عمها واليت حالت طب عكس إب

ولول وهي حمقة يف ذلك . صاب من أن تنوح وت
ُ
يف التصرف, ودفعها هول امل

نة عمها، إال وأشاح بوجهه  وما كان من حممد رسول الرمحه حني رأي حال اب
اء والغضب صارخا » أبعدوا عين هذه الشمطاء«  ي ه عالمات اإلست ي وظهرت عل

أمهات املؤمنني ـ قراءة مغايرة )صفية بنت حيي(
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ملاذا اإلسالم هو حمور النقد والسخرية؟

بقلم بسام درويش

ملاذا اإلسالم هو حمور النقد والسخرية؟

الضبط ما  تعبري يف الغرب هو ب ة ال عن فهمه املسلمون، فهو أن تقديس حري
يم  عال ر هلم احلق يف ممارسة دينهم على الرغم مما يتضمنه هذا الدين من ت يوّف

تة. ي مق
ة من الزمن، كان الغريب يعتقد حقاً بأن هؤالء الذين خيرجون  ب ري حىت فرتة ق
يسوا سوى جهلة ورعاع، ألنه مل يكن  فة كهذه، ل ي إىل الشوارع مبظاهرات عن
ام بأعمال كهذه  ي لق اعه ل ب ٌن يدعو أت أنه ميكن أن يكون هناك دي يصّدُق ب ل
يمه أو رموزه. ففي املاضي القريب، كنَت إذا قلت لشخص  عال دفاعاً عن ت
اليت  يم  عال ت ال ب العنف ويزخر  القرآن كتاب حيــّرض على  أمريكي مثقف إن 
نظرة شّك متسائاًل عما إذا  اً ما كان يرمقك ب ب إنه غال ة، ف تدعو إىل الكراهي
يوم، فلم يعد على هذا املقدار من اجلهل  اً أو جاهالً. أما ال اً متعصب كنت إنسان
قِر داره، ال بل واليت أصابت وال  ته يف ُع ة اليت أصاب ي باإلسالم. األعمال اإلرهاب
ة هذا الدين.  لتعرف على ماهّي ه ل زالت تصيب بالد املسلمني أنفسهم، دفعت
ة وهم  ي لفزيون ت ال أو  ــة  ــي اإلذاع احلــوار  برامج  يتصلون  اشخاص  هناك  أصبح 
مستنكرين وجودها يف  أنفسهم،  ب قرأوها  ــرآن،  ــق ال من  بآيات  يستشهدون 
ة اليت ال يتورع  كتاب ديين. مل يعد هناك اآلن أمريكي مل يسمع حبوريات اجلن
يها يف  عامة طمعاً باحلصول عل املسلمون عن تفجري أنفسهم يف األماكن ال
اة اآلخرة. ومل يعد هناك ال غريب وال شرقي ال يعرف معىن كلمة اجلهاد.  احلي
ة  اء أيضاً، فهو حماول رث واألمر الذي يبعث على السخرية حقاً، ال بل على ال
ال على شراء القرآن وغريه من الكتب  ب ر اإلق ة تصوي أصحاب الدعاية اإلسالمي

ااًل على اإلسالم...! ب ة إق ي اإلسالم

*********

لتظاهر  ل ــشــوارع  ال إىل  انات خيرجون  الدي اع مجيع  ب أت بني  املسلمون  وحدهم 
رمٍز من رموزهم.  يهم، أو ل ب ن نهم، أو ل ه إساءة لدي ي احتجاجاً على ما يرون ف
لويح  ت وال ة  الغاضب ــات  ــاف ــت واهل تظاهر  ال على  تقتصر  ال  احتجاجاهتم  لكن 
اعتداءات  تمثل ب اً ما ي ب العنف الذي غال القبضات فقط، إمنا تتسم دائماً ب ب

ة. ي غرب على السفارات واملؤسسات ال
رمز ديين أو  ة ل إّن اللجوَء إىل العنف احتجاجاً على نشر صورة كاريكاتوري
ة، أمٌر يعجز  اسي ة كانت أو سي ي ن ة، دي تقاداً أليديولوجي نشر كتاب يتضمن ان
ر من  أكث تعبري  ال ة  تقدس حري ة  ي غرب ال قافة  ث ال ف تفهمه.  الغريب عن  اإلنسان 
ة نفسها. أما ما يعجز  ي ن تقديسها ألي شيء آخر، مبا يف ذلك املقدسات الدي
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على السفارات والكنائس.
يس وراء اإلرهاب فقط،  ا بأن اإلسالم ل ن ل الغة يف شيء إن ق ب يس من امل ال بل ل
يشجع  ــذي  ال الدين  ف وختلفها.  ة  اإلسالمي الشعوب  فقر  وراء  أيضاً  هو  ــا  إمن
ريد أن يفاخر بعددهم  ه ي ي ب اعه على إجناب أكر عدد من األطفال ألن ن ب أت
اسهم  ب اً لطعامهم ول ــه مل حيسب حساب امة)2( ال شــّك يف أن ي ق ــوم ال ــم ي األم
نها هلم. والدين  ي أم ت لقاحات اليت يسعى العامل الغريب ل ة ال تهم ولكمي ي رب وت
لتشريع،  ة كمصدر ل الذي ال زال يفرض نفسه على دساتري الدول اإلسالمي

ة بني شعوب هذه الدول وبني تقدمها ومتتعها باحلرية. هو الذي يقف عقب

**********
ــالوًة على كل ما تقّدم،  ــه ع ه، وهــو أن ي ــّد من اإلشــارة إل اماً، هناك ما الب خت
فة مضحكة  ة أو سخي ي يم إرهاب عال ه اإلسالم من ت وعالوًة على كل ما يزخر ب
نة حبق  َم مهي ائ يم هذا الدين شت عال إنه ال يعقل أن تتضمن ت نقد، ف تستوجب ال
ائمه، على األقل،  رد على شت توقع املسلمون ال الذين ال يؤمنون به دون أن ي
م  ائ الشت القرآن واحلديث يزخران ب قاٍد أو بسخرية. ف ت ان ب يمة، ف إن مل يكن بشت
القردة  يهود، كوصفهم ب الذات، للمسيحيني وال املوجهة لغري املسلمني، وب
مصافحتهم  جتــوز  ال  ــذي  ال النجسني  القذرين  والكفرة  بهائم  وال ر  ازي واخلن
وا على  تهم.)3( رمبا على املسلمني أن يعمل افقني الذين ال جتوز مصاحب واملن
يمة أو نقد ساخر  ــة شت بل االحتجاج على أي نظر هبــذه النصوص ق ــادة ال إع

نهم. حبقهم وحبق دي

ه أو  ي تقاد الغري إال إذا اصابه من هذا الغري اعتداء عل ان الغريب ال يهتم عادة ب
ة  د اليت هي أساساً حممي ي قال ت تعايش مع كل املعتقدات وال ه ي على حقوقه. إن
باب بشكل واسع  ه من املسلمني فتح ال قوانني العامل الغريب. لكن، ما أصاب ب
لنقد وللسخرية...  تايل عرضة ل ال اعه حتت اجملهر، وب ب على اإلسالم فأصبح هو وأت

نقد والسخرية...! ر ما يف هذا الدين مما يستحق ال وما أكث
ٍة ضد  أية حصان تمتع ب قٍد أو فكٍر أو شخص ي يس هناك من معت واقع، ل يف ال
نقد هو القضاء فقط. لذلك، ال  د الذي يبّت يف حدود ال نقد، واملرجع الوحي ال
اعها حيرقون  ب يها أت ة أو بوذية خيرج ف ة أو مسيحي نسمع عن مظاهرات يهودي

اناهتم. ابس دفاعاً عن دي ي األخضر وال
تقاد؟  ر عرضًة لالن انات هو األكث فلماذا إذاً اإلسالم وحده بني كل هذه الدي
انات الذين يلجأون إىل العنف  اع الدي ب وملاذا هم املسلمون وحدهم بني كل أت

تقاد؟ رداً على االن
يس هناك من يكشف عن مؤخرته دون  اجلواب على هذين السؤالني هو أنه ل
ــيت كشفت عورة  ال املسلمني هي  أعمال  يها.  عل األضـــواء  يط  تسل توقع  ي أن 

لذين مل يسبق هلم وأن رأوها...! يها، وخاصة ل اإلسالم وسّلطت األضواء عل

************
ــيت هتدد  ــأن مشكلة العامل الكرى ال ا ب ن ل ــداً إن ق الغة يف شــيء أب ب يس من امل ل
املسلمون  ــك  يعاين منه، مبا يف ذل العامل كله  استقراره وتقدمه هي اإلســـالم. 
يوم، تؤّكد قول اإلمراطور  ال العامل كله  أنفسهم. نظرة سريعة إىل ما يشغل 
اً جديداً  ئ ا بندكت السادس عشر، »أرين شي اب ب ه ال يزنطي الذي استشهد ب ب ال
ه إال ما هو شرير وغري إنساين...!« ولقد أثبت صحة  ي أتى به حممد ولن جتد ف
ه،  ي فة اليت قاموا هبا احتجاجاً عل ي عن املظاهرات ال هذا القول املسلمون أنفسهم ب
التخريب واحلــرق والقتل واالعتداء  املظاهرات من أعمال  وما صاحب تلك 

ملاذا اإلسالم هو حمور النقد والسخرية؟
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االقتصاد االسالمي بضعة نقاط

وجهة نظر حزب التحرير في االقتصاد

االقتصاد االسالمي بضعة نقاط

نظام األسالمي ال ميكنك  دا من جديد... يف ال ب األفالس، يعطيك الفرصة ان ت
بنك هو املدان، بسبب  و فشل.. ال ة املشروع، ل ان تعلن أفالسك.... ويف حال

انه مل يقدر املشروع بطريقة صحيحة....

اجر األجري:
ة  ي رأمسال يس عدال... األجر يف الدول ال تاج( وهذا ل نفع )األن ال ا مت ربط األجر ب هن
تعامل  تاج... ممكن يكون لدي أدوات قدمية صعب ال يس األن بساعات العمل ول
تاج.... بط باألن نتج، ويكون العقاب علي العامل، الذي أجرة مرت معها، وال ت

ة لألراضي، مصر مثال مل تعرف امتالك األراضي حيت القضاء علي  نسب ال 2. ب
نظام  ا ال ة، فهي كانت أرض خراج )أقرأ صفحة 128(.... وهن ي اخلالفة األسالم

لعامة... يح بأمتالك األراضي أفضل ل ت رأمسايل ي ال
ا )صفحة 259( بدون تقدمي بديل هو  رب ل ا.. حترمي األســالم ل رب ل ة ل نسب ال 3. ب
ا قام باملخاطرة مبالة،  القارض هن تم قرض شخص ما مال، ف فشل... عندما ي
تايل جيب تعويضة عن املخاطرة بربح...  ال ــال، وب امل ــة ممكن ان خيسر  ان مبعين 
م القرض لديكم جيب ســدة، مبعين أقرتضت مال من  ت وهــذا ال تفهمونة... ان
ــم السجن،  ــت ـــال ويف مــصــر ي ــشــل، جيــب ان أرد امل ـــشـــروع ف ــشــروع، وامل أجـــل م
ة أدت ايل سجن العديد من الفالحني يف السودان مما كان  ي نوك األسالم ب وال

ة... نمي ت يهدد ال
ثة ال تعمل هكذا... هي تقدر املشروع، وتقدر املخاطرة، ولو كان  نوك احلدي ب ال
فائدة، وأذا املشروع فشل،  ر ال تايل تقدي ال ر املخاطرة وب تم تقدي املشروع ناجح، ي
ال يتم سجن املدان. ايضا ممكن ان تعلن أفالسك، وتتخلص من كل الديون 
ه أنتهي )العديد من  ة ل نسب ال بطة مبشروع(، واملوضوع ب يست مرت ة )ل الشخصي
نهاية جنحوا(.. اعالن  وا أفالسهم يف أمريكا، ويف ال ن رأمسالني الشهريني أعل ال
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د  تاكي ال تفكر يف الكون ف ا عند ال غموضا مثل ذلك االحساس الذي يدامهن
ادعائه على االطالق. ه ب هو على صواب ولكن هذا ال عالقة ل

ه واحد فلما  ة: فلو كان هناك ال ي ن ة هي يف تنوع التجارب الدي ي ان ث ة ال املشكل
ه  انات؟ بل ان هذه التجارب متضارب ار من خمتلف الدي نرى العديد من االخب
بعض. وال ميكن ان تكون مجيعها صحيحة ولكن على االقل  مع بعضها ال
تفريق؟ وملا جيب علي ان اصدق  ا ال ن فان بعضها خطا وكذب. اذا كيف ميكن

ة؟ قي ب ة او غريها وارفض ال ة او املسيحي ي التجارب االسالم
ة  ي ق ي احلق التجارب  بني  تفريق  ل ل استخدامه  ا  ن ميكن مستقل  ار  معي يوجد  ال 

ة اليت يدعيها االخرين او  والكاذب
ار  ــا. ان املعي ــر هب ــد من ــيت ق حــىت ال
ــد على  ــم ــت ــع ــــوجــــود ي ـــد امل ـــوحـــي ال
ــى  ــل ـــــين. ع ـــــدي ــــظــــام ال ــــن ــــة ال ســــالم
انه  يدعي  بعض  ال املثال:  يل  سب
ة مع ما هو  وافق التجرب ت ان مل ت
ـــل  ـــي او االجن ــــران  ــــق ال ــــور يف  ــــذك م
فاهنا جتربه كاذبة - ولكن هذا 
ما  ي قة موجوده ف يفرتض ان احلقي
بات صدقه اصال  م اث ت جيب ان ي

تايل هذا غري مقبول. ال وب
فهذا  ا  ن ات التجارب يف حي تلك  ل العميق  أثري  ت ال ثة: هي فكرة  ال ث ال ة  املشكل
ناس مر هبذه التجارب وان هذه  ا ان بعض ال ن ال يعين اهنا من اهلل!. فان ادعي
نا ال جيب ان نقبل ان هذه التجارب ذات  اهتم ولكن ــرت يف حي التجارب اث

يعة خارقة. طب

بل واهلل  اجلنة واملالئكة  الكثريين  فقد راي  ــدي  احــدهــم: »ولست وح يقول 
ا احدهم اين ذهبت  ن بشر فان قال ل ه ال ا نؤمن مبا يقول ن ــك الن ا. وذل شخصي
قون دائما  ه؟ فاملتشككني يطب اريت الكامري اىل السوق ملا علي ان اكذب بسي
اهتم فهم يظهرون كم  اقي مناحي حي قوهنا يف ب لتصديق ال يطب را معقدة ل معاي
يما خيص الدين وهذا ما مينعهم من التصديق.« قون دائما االحكام ف ي هم يست

ــرون مبثل تلك التجارب  عاديون مي بشر ال بل ان كل ال لقد قال احدهم من ق
نا جيب ان نقبل  ان نهائي الدامغ ف يل ال ة ومبا ان تلك التجارب هي الدل ي الروحان
بشر  اة كل ال ر ايضا يف حي قة وجود اهلل. يقول ايضا ان تلك التجارب تؤث حقي
انه من  تايل ف ال تايل ال ميكن ان تكون هالوس ابدا. وب ال اة اجملتمعات وب بل وحي
ربطها  العقالين ان نؤمن بوجود اله مسؤول عن هذه التجارب بدال من ان ن

ا ن تخيالت ب
ى هذه الحجة رد عل ي ال دا ف ب تهي الهراء اعاله ون ن ا ي ى هن ال

د  تاج السي ن ان اول مشكله يف است
ــاله هــو تاكيده على ان » كل  اع
ة.  ي ن تلك التجارب الدي بشر« متر ب ال
اي  على  ــكــان  مب ة  السهول ب ــكــن  ول
شخص ان يصر على موقف بدون 
ــدعــمــه. فلو كــان يعين  ــل ي ــي اي دل
تلك التجارب هي القوى اخلارقة  ب

ا أكثري  ئ ــان يعين شي ــا ان ك ام تاكيد خمــطــىء.  ال ب ه  ان ــكــة اخل ف ــالئ مثل اهلل وامل

بن باز
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يعي بدون اي  ا هلا تفسريها الطب ن ات اثري على حي ة اليت هلا ت ي ق ي ان التجارب احلق
ــدر. بل  ــق ــال ــات ب ــالق ع
ـــواد  ــخــدام م ــاســت ــــه ب ان
ــــزة  ــــه ـــة واج ـــي ـــائ ـــي ـــم ـــي ك
ــاج  ــت ان ا  ن ميكن ــة  ــث حــدي
ـــا  ـــــر هب ـــــشـــــع ـــــــــــــارب ي جت
ـــان  ك واذا  ـــي.  ـــق ـــل ـــت امل
ــاذا  ــم ــل ـــذا ف ـــك ــــــر ه االم

يعة؟  ا ان نصدق ان جتارب االخرين متعلقة باسباب من وراء الطب ن ي جيب عل
ة ،فكيف  عي ي ة املزعومة طب ي ن  اذا كان هناك على االقل بعض التجارب الدي
نفرقها عن تلك التجارب اخلارقة؟ حىت وان غريت تلك التجربة مسار اجملتمع 

يال ابدا على اهنا خارقة.    يس دل فان هذا ل
أ ما قد حدث  ئ أ هبا لشخص ما ان شي بعض يزعم ان الدرجة اليت يهي ان ال
ه وقوع هذا الشيء. ان هذا االمر صحيح عندما  ي جيب ان ترتجم اىل احتمال
ا منيل  ن ان تايل ف ال ا يف الغرفة وب ه ان هناك كرسي بدو ل ه ي ان يقول شخص ما ب
ا يف الغرفة. ولكنه من غري الصحيح انه يف  لى املوافقة على ان هناك كرسي ال
كل مره يؤمن هبا احدهم بشكل جاد يف امر ما فانه جيب ان نقبل بان كل 

ما يؤمن به صحيح.
 

عا. فلو قال احدهم  اها مجي يوية خرن امور دن تعلق ب ا نقبل هبذا االمر عندما ي ن ان
افر داخل  ه وجود السن ي ا لن نصدق احتمال ن ان افر داخل الغرفة ف انه راى سن

الغرفة. 
ان: ان فشل املؤمنني يف  ا ان نضعه يف احلسب ن ي ا مهما عل ئ كما ان هناك شي

د لكي نعتقد ان اهلل غري موجود. ا هو سبب جي ن بات تلك التجارب ل اث
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لتحقيق ومنع عين اهلاتف ومل  - ال مت رفض هذا الطلب مرتني يف مرحلتني ل
ه اي حمامي اال من داخل السجن. امتكن من خماطب

هل وكلت حمامي دفاع خالل احملاكمة ؟
ــام هــذا احملامي  بل عــده حمامني. وق ــض من ق اه شديده ورف - نعم وبعد معان
ه بسبب خجله من  ي تعاون مع اي اصدقاء او جهات حقوق ايضا برفض ال

ة.. مسمى القضي

ة القاضي خالل احملاكمة ؟ ادي كيف كانت معاملة و حي
يخ احملامي  وب ت ب ـــام  ــاضــي حــضــوري وق ــق ال - يف حمكمه اول درجـــه مل يطلب 
ئناف كان من الواضح متاما ان القاضي  الرتافع من اجلي. ويف االست امه ب ي ق ل
ه اليت منت عن غضب شديد جتاهي. ويف  ت ل متحيز جدا ضدي من خالل اسئ

يز مت رفض الطعن شكال.. تمي ال

قانون الكوييت باحلكم عليك ؟ هل أحسست بأن القاضي جتاوز ال
ا ال استحق يوما واحدا وذلك  قة ان ي تطبيق اقصى عقوبه علي. يف احلق - قام ي

انين مل احقر الدين من االساس..

حتت أي قانون متت حماكمتك ؟
تهاك حرمه االديان ماده 111: - قانون ان

ـــادة 101 ، آراء تتضمن  امل نة يف  ي ب ة امل ي ن عل ــطــرق ال ال ــإحــدى  ب ــن أذاع،  كــل م
الطعن  سخرية أو حتقريا أو تصغريا لدين أو مذهب ديين، سواء كان ذلك ب
يمه، يعاقب باحلبس مدة ال  عال ره أو يف طقوسه أو يف ت يف عقائده أو يف شعائ

لة )عبد  ــرتة طوي ــا أفكر منذ ف ة أن ــوار و شهادة صديقي و أحــد كتاب جمل ح
قاله و سجنه از( عن ظروف اهتامه و اعت العزيز بن ب

تفكري و يتكلم يف بالد  يها ال اً هي أنه يفكر يف بالد منع ف ي اً وواقع ي هتمته عمل
يها  وا الدرجة األوىل ف اخلرسان هم مواطن

ــهــددة يف بالد  ــا هتمة خــطــرية و عظيمة و م ــوصــف اال أهن  هتمة ال ميكن أن ت
األسالم و املسلمني 

يسي ألعتقالك ؟ رئ ماهو السبب ال
ة  ي لمباحث االلكرتون عامة ل ة اىل االداره ال اء على خطاب موجه من امن الدول ن - ب

بههم اىل مدون يدعو اىل الكفرو االحلاد . ن ي

كيف مت االعتقال ؟
ة يف تاريخ 2012-12-31  ي باحث االلكرتون بل ظابط امل بل ق - مت اعتقايل من ق

يف مقر العمل ومت مصادره هاتفي ومتعلقايت يف الفور..

ة االعتقال ؟. ي هل تعرضت ألي عنف جسدي أو نفسي خالل عمل
اهتم وان  ب لطل اذا مل استجب  قانوين  ال توريط  ال ــن  م ــدي مبزيد  نعم مت هتــدي  -

اعرتف بكل ما هو مكتوب يف التحقيق واحملضر.

هل مسح لك بأن توكل حمامي دفاع عند التحقيق معك ؟

حوار مع بن باز
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هل مت ضربك أو ايذائك بأي شكل من االشكال ؟
نتمي  - مت وضعي يف العزل االنفرادي فرته قصريه بدون سبب غري ان الضابط ي

انين سين املذهب... للمذهب الشيعي وقد اعتقد ب

بل مسجونني آخرين ؟ هل متت مضايقتك من ق
ار  لعنات او باالجب تم بشكل يومي. سواء بالسب وال تاكيد كان هذا ي ال - ب
نقاش واملناظرات العقيمه. ومن مث يتم هتديدك مره اخرى باي كلمه  على ال

تفوه هبا. ت
راد الذين اجرت على  يس تلك اجلدران بقدر اولئك االف السجن احلقيقي ل

اتني. بهم من السايكوب اة معهم وغال احلي

تهمتك ؟ تهم مشاهبة ل هل كان هناك مسجونني آخرين ب
ــر مسيحي  السين واخ للمذهب  ــاءه  ــاالس ب - نعم كــان هناك شيعي ممتهم 

ه ابدى انزعاجه من تعدد الزوجات متهم باالساءه لالسالم جملرد ان

؟ خــالل مدة  اً  أو نفسي اً  ــك جسدي ــذائ ــأي عمل ممنهج ألي ب هــل أحسست 
سجنك ؟

ا ما  ب ــر كان غال قة ال اعلم ان كان ذلك ممنهجا ام ال لكن االم - يف احلقي
بل املساجني.. حيدث من ق

بل املدة ؟ هل أنتهيت كل مدة حكمك أم خرجت ق
ه و   ـــاء اجــــراءات القضي ــل قضيت 45 فوقها الهن ـــده ب امل ــل   - قصيت كــام

السفر وغريها..

ار أو بإحدى هاتني العقوبتني.. ن جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز ألف دي

يك  تهم املوجه ال ات ال ب كيف مت اث
 benbazbuzz.blogspot.com  من خالل مدونيت -

ه الدين يف اجملتمع العلماين( )هل هم متدينون حقا(  ار ) ما هي مكان ب مت اعت
انه  الدي ة بدل  ي لعلمان ل ــوه  ــاذا خلق اهلل امللحدون( وغريها من املقاالت دع )مل

ا. ي ونشر للكفر واالحلاد. هذا ما مت اهتامي به حرف

تهم ؟ تت ال ب قرائن اليت اث ة و ال ماهي االدل
- بالغ جهاز امن الدولة ومن مث اعرتايف بان املدونه ختصين..

ما احلكم الذي أخذته ؟
نار كوييت. نفاذ وغرامه 75 دي  - سنه مع الشغل وال

تعذيب ؟ واع ال هل تعرضت خالل احملاكمة ألي نوع من أن
ــام جمموعه من العساكر مبحاوله  ــره واحــده وق ــب للمحاكمه اال م - مل اذه
ــاف هذا  ــق بعض الي ال ــوال تدخل  ل ــه.  ــع ــراف امل التهجم علي بعد اجللسه ومســاع 

االمر..

بعد دخولك السجن كيف كانت معاملة ادارة السجن لك ؟
ــور مثل ادخــال الكتب او  قة كان هناك تعنت يف العديد من االم - يف احلقي
نفيذ  ت بطء الشديد يف ال ال بات اخرى. كانت دائما تقابل ب ارات او اي طل زي ال
اري  تم ادخال اي كتب اال بعد ان مت اجب او الرفض. يكفي ان نذكر انه مل ي

راءه القران لشهر كامل.. على ق
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تهاكات يف موضوع حقوق االنسان  يق االن وث أعمل أصاًل يف موضوع ت
لة فأعذروين  ر منه مقاب ه بتحقيق اكث و هلذا رمبا ستالحظون أنه أشب

ــان يف بالد  ه رافضو األدي ًأ يسرياً و صغرياً ملا يتعرض ل  أردت أن أوضــح جزئ
األسالم 

عيشوا سعداء 
أمين غوجل 

ا أفكر  مؤسس و رئيس حترير جملة ... أن

بعد خروجك من السجن ملا تركت الكويت ؟
ارك ؟ ي هل مت طردك منها أو خرجت بأخت

يم هناك  ــرار مع اين اق ــق ــض تظلمي من هــذا ال بالد ومت رف ــادي عن ال ــع - مت اب
د الكويت ايضا.. ي ر من 20 عام وموال الكث

هل متت مضايقتك بعد خروجك من السجن و حىت خروجك من الكويت ؟
تها يف مكان يف منتهى  ايت النين قضي تها يف حي -  45 يوم كانت اسوا فرته قضي

تدفئة.. ة ونقص يف الغذاء وال ي القذاره ويفتقد اىل اي معايري انسان

كيف هي حالتك اآلن يف مصر؟ 
االن بشده  يدفعين  ممــا  احلقيقي يف كــل حلظه  تهديد  ال ب اشعر  قة  احلقي - يف 

نفيذ هذا االمر. ا االن يف طور ت لبحث عن خمرج. وان ل

ــاز تشكل  ــن ب د العزيز ب ــات أعتقال عب ــرائ ــرى أن كــل اج و مبلخص صغري ن
تهاكات واضحة الدىن قواعد حقوق األنسان  جمموعة خروقات و ان

تهاكاهتا يف هذا اجملال و لن نستغرب  أن رمبا لن نستغرب كون الكويت معروفة ب
د العزيز  اً حكم على عب ي ن اً دي ون ان أكثر ألن ق

از سننشرها و نضعها بتصرف مجعيات  د العزيز بن ب و بكل االحوال شهادة عب
تهاكات صارخة أم  تم أخذها بشكل جدي كان حقوق األنسان لنرى هل سي

ئات  نفط الكوييت بأستطاعته شراء تلك اجلمعيات و اهلي أن ال

ــا لكوين  رمب العزيز  د  بتسجيل شهادة عب نفسي  ب ــوم  أق أن  أحببت  أصدقائي 
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التحيزات املعرفية الـ12 التي متنعك من أن تكون عقالنيًا

بقى مدركني هلذه األخطاء.  ا على األقل نستطيع أن ن ن إصدار األحكام, لكن
ار: ب نأخذها بعني االعت ا سنستعرض بعضاً من أمهها ل هن

تأكيدي: التحيز ال
ا  ن ارت رأي. هذا هو سبب زي ا ال ن وافق األشخاص الذين يوافقون نا حنب أن ن إن
ا  ة, و هذا هو سبب خروجن اسي ا السي ة اليت تعّر عن آراءن ي لمواقع األلكرتون ل
ـــراد,  ــاب األف ــن ــــا. حنــن منيل إىل اجــت ـــا و آراءن ــن حيملون نفس رؤان ــع م ـــادة م ع
ــان  ــاح و األم ــي انعدام االرت ا نشعر ب ن ــيت جتعل ــار ال اجلماعات, و مصادر األخــب
افر  ن ت ال نز ب ه عامل النفس السلوكي ب.ف. سكي نا- هذا ما يسمي حول آرائ
تأكيدي-  لي من السلوك الذي يؤدي إىل التحيز ال تفضي ه الوضع ال املعريف. إن
ا  ــيت تدعم وجهات نظرن ــرجــوع اىل املنظورات ال ــادة يف ال ــي ع ــالواع العمل ال
بل حصراً, و يف نفس الوقت جتاهل أو رفض اآلراء – مهما  املوجودة من ق
ناقض, فقد جعل  ا إىل العامل. و بشكل مت ن كانت صحتها- اليت هتّدد نظرت

بل. يل أكثر سوءا من ذي ق اإلنرتنت هذا امل
التحيز للمجموعة

تأكيدي هو التحيز للمجموعة, مظهر  التحيز ال ه إىل حد ما ب ي التحيز الشب
ا. و الغريب يف األمر أن الكثري من هذا  ن ة لدي ة الفطري ي ل ب ق يول ال من مظاهر امل
توسني- ما يسمى ب،”جزيء  أثريات قد تكون هلا عالقة هبرمون األوكسي ت ال
ر  ــط أكث ا على إقامة رواب اقل العصيب, يف حني أنه يساعدن ن احلــب.” هذا ال
فة املعاكسة مع من هم  إنه يؤدي الوضي ا, ف ن ناس يف داخل جمموعت انة مع ال مت
ه, نتخوف, و حىت نزدري اآلخرين. يف  ب ا نشت ن خارج هذه اجملموعة- إنه جيعل
يمة  ر قدرات و ق الغ يف تقدي ب ا ن ن ة املطاف, فإن التحيز للمجموعة جيعل هناي

ة على حساب أناس ال نعرفهم. ي ا احلال ن جمموعت
مغالطة املقامر

منيل  ا. حنن  تفكرين ر من كوهنا خلل يف  أكث لكنها  تدعى “مغالطة”,  ــا  إهن

واحدة،  ة ال ي ان ث ة يف ال ي نفيذ حوايل 10^16 عمل بشري قادر على ت إن الدماغ ال
اً. لكن هذا ال يعين  ي و الذي جيعله أقوى بكثري من أي حاسوب موجود حال
ام  ي ق ة املتواضعة ميكنها ال ة احلاسب ة. فاآلل يسي ا ال حتتوي حدود رئ ن أن أدمغت
ا فعله، و  ن عقل ّرات مما ميكن ل ة أفضل بآالف امل رياضي ة ال ي يات احلساب العمل ب
ا  ن إن فائدة- إضافة إىل ذلك, ف ا ما تكون أقل من مستوى عدم ال ب ا غال ن ذاكرت
ا نتخذ  ن ا اليت جتعل ثغرات املزعجة يف تفكرين ة, هذه ال ي زات املعرف تحّي رهن ال
تاجات خاطئة. هنا يف هذه املقالة  ن يها و نتحّصل على است قرارات مشكوك ف
اُج  ــيت حتت و ال ــرراً  ة شيوعاً و ض ي ر التحيزات املعرف ســوف نعرض 12 من أكث

الطبع. ملعرفتها ب
املغالطات  و  ة  ي املعرف زات  تحّي ال بني  منيز  أن  ا  ن ي عل املهم  فمن  دأ,  ب ن أن  بل  ق
)على  ة  ي املنطق –املرافعة-  احلّجة  ة هي خطأ يف  املنطقي فاملغالطة  ة.  ي املنطق
يل املثال, مغالطة االحتجاج بالشخص, مغالطة املنحدر الزلق, مغالطة  سب
التحيز  تماس القوة و غريها(. من اجلانب اآلخر, ف اجلدال الدائري, مغالطة ال
يود يف تفكرينا- خلل يف احلكم الذي  املعريف هو نقص حقيقي أو جمموعة ق
ة, و احلسابات اخلاطئة ) مثل  ة االجتماعي ي ينشأ من أخطاء الذاكرة, املنسوب

بعض االحتماالت(. زائف ل ة أو اإلحساس ال ي األخطاء اإلحصائ
ة تساعدنا يف معاجلة املعلومات  ي ا املعرف ن زات يعتقد بعض علماء النفس أن حتي
ا  ا بكفاءة أعلى, و خاصة يف احلاالت اخلطرية. لكنها ال تزال تقودن ن ي قادمة إل ال
ــاء يف  ــذه األخــط ــكــون عــرضــة ملثل ه ــكــاب أخــطــاء جسيمة. ميكن أن ن إىل ارت
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ة  ة 1 من 84 من املوت يف حادث مركبات, مقارن ي ا احتمال ن اً, فلدي ي )إحصائ
رة ]مصادر أخرى  ة من املوت يف حادث حتّطم طائ ي مع 1 من 5,000 احتمال
ــظــاهــرة نفسها اليت  ال ــا  ــن 20,000[(. إهن ــمــاالت تصل إىل 1 م تشري إىل احــت
ر  ــايب يف مقابل شيء أكث ــّراء عمل إره لقتل ج ا ل ا نتخوف من تعرضن ن جتعل

احتماالً, مثل السقوط من أعلى سلم أو التسّمم العرضي.
ـ)إحتمال االستخفاف(  ة عامل النفس االجتماعي كاس سونشنت ب ي هذا ما يسّم
ا  ا على الفهم الصحيح ملعىن اخلطر و املخاطرة- و الذي يقودن ن –عدم قدرت
اً, يف حني جيرنا  ي الغة يف تقدير خماطر نشاطات غري مؤذية نسب ب عادة إىل امل

ر منها خطورة. على االستخفاف بأمور أكث
تقاء الرصدي أو الشهودي حتيز اإلن

اءاً مل نالحظها من  أثري الذي يالحظ فجأة أشي ت إن هذا التحيز هو ذلك ال
ا نفرتض –باخلطأ- بأن وترية ذلك الشيء قد ازدادت. هناك  ن بل – و لكن ق
نرى  ارة جديدة ل ا لسي مثال ممتاز حول هذا التحيز و هو ما حيصل بعد شراءن
أثري  نا يف كل مكان. ت ارت ــوع سي ــك –و لسبب غري مفهوم- نفس ن بعد ذل
لمرأة احلامل اليت تالحظ بشكل مفاجئ أن هناك  مشابه هلذا هو ما حيدث ل
رقم فريد أو  ة ل نسب ال ب ــر نفسه  الكثري من احلوامل حوهلا. أو قد يكون األم
راً, لكن  وات ر ت اء تظهر معاً بشكل أكث يس أن هذه األشي ة ما. إن األمر ل ي أغن
ا,  ن نا – وألي سبب كان- قامت بتحديد العنصر احملّدد يف أذهان ألن أدمغت
ناس  ان. املشكلة يف أن, معظم ال تايل, فإهنا تالحظها يف كثري من األحي ال و ب
عناصر أو  الفعل بأن هذه ال ون ب اري, و يصدّق ي ز اخت ال يعرتفون بأن هذا حتّي
ه أيضاً  ًا- الشيء الذي يكّون شعور مقلقاً جداً. إن ري وات األحداث قد تزاديت ت
اء أو أحداث حمّددة ليس صدفة  ز معريف يساهم باإلحساس بأن ظهور أشي حتّي

)على الرغم من أنه صدفة(.
راهن حتيز الوضع ال

بأهنا  معتقدين  قة,  الساب ـــداث  األح على  الرتكيز  ــن  م لة  هائ ة  وضــع كمي إىل 
ة. و املثال الكالسيكي  ي ل ب ق ائج املست ت ن ر بطريقة أو بأخرى على ال سوف تؤّث
بعد كون العملة على وجه “الرأس″ خلمس مرات  ة رمي العملة. ف ي هو عمل
لة ستكون على  ب ة املق ي رم ؤ بأن ال ّب ن ت ا سيكون يف ال ن ل ي رمي, فإن م ة من ال ي ال ت مت
تأكيد يف صاحل وجه  ال وجه “الذيل” – هذا ألن احتماالت جيب أن تكون ب
ــزال 50/50. فكما يقول  واقع, فأن االحتماالت ال ت ــرأس″. و لكن يف ال “ال
اً و احتمال  ي ة إحصائ قّل لفة مست رميات املخت ائج يف ال ت ن علم اإلحصاء, إن ال

يجتني ال يزال %50. ت ن أي من ال
د ما بعد الشراء ترشي

ــاً, أو باخلطأ, أو كنفقة  اً غري ضــروري ئ يها شي ــرة اليت اشرتيت ف تذّكر تلك امل
ــك أقنعت  ــشــراء إىل حــد أن ــن ال ــرشــد م ـــّررت أن ت ــن مث ق ـــالزم, و م ــن ال ــر م أكــث
د ما بعد  رّشد على الدوام؟ أجل, هذا هو ترشي نفسك بأهنا فكرة عظيمة أن ت
ا نشعر بتحسن بعد اختاذ قرارات  ن ة املدجمة اليت جتعل ي الشراء – هو نوع من اآلل
باسم متالزمة  أيضاً  املعروف  نقدية.  ال يات  العمل غري مسؤولة, و خاصة يف 
ًا- وخاصة تلك املكلفة  ا شعوري ن ات ترير مشرتي لة ل مشرتي ستوكهومل. إهنا وسي
ة  رغب زام, و ال ت دأ االل منها. يقول علماء النفس االجتماعي أهنا تنطلق من مب

افر املعريف. ن ت ابتني و بعيدين عن ال بقى ث ن ا ل ن ة لدي نفسي ال
أحتمال االستخفاف

ادة, لكن  ي لق ارة و الذهاب ل ا لديه مشكلة يف صعود سي يل جــداً من عدد قل
يق على ارتفاع  رة و التحل ة الكبرية يف صعود طائ رهب ا لديهم تلك ال الكثري مّن
اً و يبدو نشاطاً  ّي 35,000م. بكل وضوح, فإن الطريان نشاط غري طبيعي كل
ــاة يف  ــوف قة أن احتمال ال ا إىل اآلن و يعرتف حبقي ــداً. يعِرف كل من خطرياً ج
ا للموت يف حــادث حتّطم  ارة هو أكــر بكثري من احتمال تعرضن حــادث سي
ا من هذا املنطق الواضح وضوح الشمس  نا سوف لن حتررن رة – لكن أدمغت طائ
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BandWagon ة املوسيقى أثري عرب ت
ا نفّضل الذهاب مع سيل  ن ا واعني حول ذلك, لكّن ا لسن ن على الرغم من أن
ائز ما أو شيء مفّضل, فإن ذلك  ار ف ي دأ اجلماهري بأخت ب احلشود. فعندما ت
تفكري  ــن “ال ــوع م ــدخــول يف ن ــة و ال ــردي ــف ــاف العقول ال ــق ــت أي ــو وق ــت ه ــوق ال
يس من الضروري أن يكون ذلك احلشد  ة. لكنه ل ي عقل ة ال ي اجلماعي” أو اخلل
ة كاملة, بل ميكن أن يشمل جمموعات صغرية جداً, مثل  كبرياً أو يكون أّم
ة املوسيقى  أثري عرب األسرة أو حىت جمموعة أصغر من زمالء مكتب العمل. إن ت
يما  ر ف ة, و امليمات تتكاث هو ما جيعل عادة السلوكيات, املعايري االجتماعي
ــذا هو  ــم. ه ــدع ــع يف ال ــدواف ـــة و ال نظر عــن األدل ــض ال ــغ ــراد-ب ــني جماميع االف ب
ة عادة, ألهنا ال ميكن ان تقدم وجهات  رأي معاَب سبب كون استطالعات ال
ة املدجمة يف  رغب ال ز له عالقة ب تحّي راد وفقاً لذلك. الكثري من هذا ال نظر األف

وافق “آش”. ت تناسب و االتفاق, و كما هو موّضح يف جتارب ال ال
حتيز اإلسقاط

ا أن نتخّطى  ن ة ل نسب ال ا, إنه من الصعب ب ن راد فقد بقي 7/24 داخل عقول كاف
أثري ذو  ا إىل ت ا. هذا النقص املعريف عادة ما يقودن ن ا و تفضيالت ن حدود وعي
ناس  ا منيل إىل اإلعتقاد بأن ال ن ز اإلمجاع اخلاطئ حيث إن صلة يعرف باسم حتّي
الغ  ب ا أيضاً. إنه ذلك التحيز الذي ن ن ا فقط, لكنهم يوافقون ن ل ال يفّكرون مث
وافق يف اآلراء  يعيون, و نفرتض أن هناك ت ا منوذجيون وطب ن ه يف تقدير كم إن ي ف
وافق. عــالوة على ذلك,  بشأن املسائل يف حني أنه قد ال يكون هناك أي ت
ة  ي ه األعضاء من مجاعة راديكال ي أثري حيث يفرتض ف ه أيضاً خلق ت إنه ميكن ف
الغ هبا  ب ثقة امل فقون معهم بشكل كبري. أو ال ّت ناس يف اخلارج ي أو متطرفة أن ال

ة. اراة رياضي ب فائز يف انتخابات أو م يها الشخص ال اليت يتحصل عل
ة ي حتيز اللحظة احلال

تغيري  املستقبل و  ا يف  أنفسن ل  ــاً يف ختّي حــّق اً  ب ــاً عصي ــت وق بشر منتلك  ال حنــن 

ا إىل اختاذ قرارات تضمن  تغيري, وهذا ما يقودن بشر منيل اىل التخوف من ال حنن ال
بقى نفسها, أو أن نغري على قدر صغري من املستطاع. غين عن  أن األمور ست
اسة اىل االقتصاد.  السي ــن  التحيز تشعبات يف كــل شــي م ــذا  ــأن هل ب ــول,  ــق ال
ا يف  ن لدي املفضلة  الوجبات  و  ة,  اسي السي ا  ن أحزاب ا,  ن ن ي بروت ــزام  ــت االل ــود  ن ا  ن إن
ار  ي املطاعم. إن جزء من مضار هذا التحيز هو االفرتاض الغري مرر بأن االخت
ر ســـوءاً. ميكن تلخيص  ــور أكث ــه سيجعل األم اً أو أن ــل شأن ــر سيكون أق اآلخ
القول, “إذا مل تكن مكسورة, فال تصلحها” – القول  راهن ب حتيز الوضع ال
لني  ا. و يف واقع األمر, يقول بعض احملّل ن ظة لدي يول احملاِف املأثور الذي يغذي امل
بان هذا هو السبب وراء أن الواليات املتحدة مل تكن قادرة على َسّن قانون 
ــراد يدعمون  قة أن معظم األف ة الشاملة, على الرغم من حقي ة الصحّي رعاي ال

فكرة اإلصالح.
التحيز السليب

يس لسبب  ئة-و هذا ل ار السي ناس اىل إيالء املزيد من االهتمام اىل األخب مييل ال
ر علماء االجتماع بأن ذلك التحيز موجود  ّظ ن ا نعاين من اهلــوس فقط. ي ن أن
ة لكوهنا  ي ب ار السل ّجه إىل األخب ت ا ن ن تقائي و أن ا اإلن ار من اهتمامن ب على اعت
ئة,  ار السي ة أكر لألخب ي ا منيل أيضاً إىل أعطاء مصداق ن ة أو عمقاً. إن ر أمهي أكث
بطريقة  ة. و  العكسي التصرحيات  )أو ملل(من  ياب  ارت ا نكون على  ن رمبا ألن
فاً من جتاهل  ر تكي ئة قد يكون أكث ار السي ر تطورية, فإن اإلصغاء اىل األخب أكث
نمور حاّدة” مقابل “هذا التوت  يل املثال “أسنان ال دة )على سب ار اجلّي األخب
ار  بيات على حساب األخب يوم, حنن خناطر يف اخلوض يف السل د”(. ال طعمه جّي
ا:  ن عت ي ابه “مالئكة أفضل لطب فن بنكر يف كت ي الساّرة بشكل فعلي. يقول ست
ــظــامل األخـــرى آخــذة يف  ــة, العنف, احلـــرب, و امل ــرمي ــف العنف” إن اجل ــوّق ــاذا ت مل
ــور تزداد  ناس يقولون أن األم د, حىت اآلن فإن معظم ال اإلخنفاض بشكل جّي

سوءًا- و الذي هو خري مثال عملي على التحيز السليب.
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ة املتعة يف اللحظة  ا جترب يوّد معظمن ا. بداًل من ذلك, ف ن وقعات ت ا وفقاً ل ن ات سلوكي
لوقت الالحق. هذا هو التحيز الذي يشكل مصدر  راهنة, يف حني يرتك األمل ل ال
نفقات و توفري املال(  ا لعدم اإلسراف يف ال قلق االقتصاديني )أي عدم استعدادن
أنه  عام 1998 أظهرت ب واقع, فإن دراسة اجريت يف ال و اخلراء الصحيني. يف ال
قادم, فإن 74% من املشاركني  ارات الطعام لكل اإلسبوع ال ي ام باخت ي ق عند ال
يوم احلايل فقط, فقد  ل ار الطعام ل ي ام باخت ي ق اروا الفواكة. لكن عند ال قد اخت

اختار 70% من املشاركني الشوكوال.
أثري االرتكاز ت

لة جمموعة حمدودة  ا ملقارنة و مقاب ن يل لدي ة, هذا امل ي نسب و يعرف أيضاً بفخ ال
يمة  ا منيل إىل اإلرتكاز على ق ن أثري االرتكاز ألن ت ـ عناصر فقط. يسّمى ب من ال
أو رقم يقاَرن بدوره بشيء آخر. املثال الكالسيكي هلذا التحيز هو العنصر 
يس السعر اإلمجايل  يم( فرق السعر, ول ي ق ا منيل إىل رؤية )وت ن يع, إن ب ل املعروض ل
تميز مبقّبالت مكلفة  م املطاعم ت وائ ــه. إن هذا هو السبب يف أن بعض ق ذات
ة. و  لغاية, يف حني إهنا حتتوي )على ما يبدو( على أخريات بأسعار معقول ل
ار األوسط,  ار- اخلي ي ا فرصة االخت ن ا – اذا أعطي ارن ي هذا هو السبب وراء اخت

يس الغايل جداً, وال الرخيص جداً. ل

املصدر:
the-most-common-/5974468/com.http://io9 
cognitive-biases-that-prevent-you-from-
being-rational?utm_source=buffer&utm_
campaign=Buffer&utm_content=buffer5832c&utm_
medium=twitter
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إسماعيل أدهم ورسالته : ملاذا أنا ملحد؟

موقع األوان  

إسماعيل أدهم ورسالته : ملاذا أنا ملحد؟

ة: نّص الرسال
ا ملحد؟ ملاذا أن

دة  ـــر مطالعة “عقي أث ــى  عــل ــت  ــب )كــت
ــو  ــور أمحـــد زكـــي أب ــدكــت ــل ــة” ل ــي ــوه األل

شادي(
عة أمرها وجعلت  ي ملا جهلت من الطب

نفسك يف مقام معلل
ه للمشكالت  تغي حأل ب ب ا ت ـ ـ ـ بت رب أث

فكان أكر مشكل!
توطئة :

ة  ي ن ة دي ي رب واقع أنين درجــت على ت ال
دة  ــرس العقي ــغ ــق ل ــري ـــوم ط ــكــن أق مل ت
ة يف نفسي. فقد كان أيب من  ي ن الدي
املتعصبني لإلسالم واملسلمني، وأمي 
ميل  ذات  ــة  ــي ــت ــان ــت ــس ــروت ب ــة  ــي ــح ــســي م
تفكري، وال عجب يف  ة الفكر وال حلري
يسور  الروف فقد كانت كرمية  ــك  ذل
وانتهوف الشهري. ولكن سوء حظي 
ة من سين  ي ان ث ا يف ال جعلها تتوىف وأن
ــيت حىت  ــول ــف ـــــام ط ــشــت أي ــع ـــايت، ف ـــي ح
ــع شقيقيت  العظمى م ـــرب  احل أواخـــر 
يم  عال لقناين يف ت ا ت ت انة، وكان يف األست
ة وتسريان يب كل يوم أحد اىل  املسيحي
يسة. أما أيب فقد انشغل باحلرب  الكن

نها فلم أعرفه  ادي ي وكان متنقال بني م
ه إال بعد أن وضعت  ي أو أتعرف عل
ـــاء  ـــف ـــــــل احلـــل ــــــــــــا، ودخ ـــــــرب أوزاره احل
انة. غري أن بعد والدي عين مل  األست
يمنعه عن فرض سيطرته علي  يكن ل
ة، فقد كلف زوج  ي ن من الوجهة الدي
ــو أحــد الشرفاء العرب أن  عميت وه
ة،  ي ن يمي من الوجهة الدي تعل يقوم ب
فكان يأخذين لصالة اجلمعة وجيعلين 
أصوم رمضان وأقوم بصالة الرتاويح، 
ثقل كاهلي كطفل  وكان هذا كله ي
ـــضـــال عــن  ــــد، ف ــــع ـــــــوده ب ـــد ع ـــشـــت مل ي
واقع أين حفظت  حتفيظي القرآن. وال
ا ابن العاشرة، غري  القرآن وجودته وأن
ه  أين خرجت ساخطا على القرآن ألن
كلفين جهدا كبريا كنت يف حاجة 
إىل صرفه إىل ما هو أحب إىل نفسي، 
ــد  ــي ــمــه ــت ـــاب ال ـــب ـــن أس ــــك م ـــــان ذل وك
يمه.  عال ة على اإلسالم وت ثورة نفسي ل
ة غري  ولكين كنت أجد من املسيحي
قتاي –وقد  ي ذلك، فقد كانت شق
ة  ي يم يف كل تعل ا قسطا كبريا من ال ت ال ن
انة ال تثقالن علي  األمريكان باألست
ا قد  ت يم الديين املسيحي وكان عل ت ال ب

تقدمي
ة  الرسال ــذه  ه ـــم  أده إمساعيل  كتب 
ـــة  ـــال رس ــــــرأ  ق أن  ـــد  ـــع ب  1937 ـــة  ـــن س
ــواهنــا  ــن ــــادي ع ـــو ش ــر زكـــي أب ــاع ــّش ــل ل

ة”. وهّي دة األل “عقي
ــف  ــري ــع ــت ـــي يف ال ـــل رِْك ـــزِّ ــه ال ــول ــق ــــا ي ومّم
ــل بن  ــي ــة : “إمســاع ــرســال ــصــاحــب ال ب
باشا  راهيم  إب بن  بن إمساعيل  أمحــد 
اشتغل  رياضيات،  ال ب ـــارف  ع ـــم  أده
ــطــا  ـــــوه ضــاب أب ــخ )...( كــــان  ــاري ــت ــال ب
ما  ـــــّده معّل ــــّي، وج ــــرّتك ال ــش  اجلــي يف 
ـــد  ــــني... ُول ــــرل ــة ب ــع ــام ــة يف ج ــّي ــرتك ــل ل
ة،  ان هباوباآلست وتعلَّم  باإلسكندرية 
ــوم من  ــل ــع ـــوراه يف ال ـــت ـــدك ــــرز ال مث أح
 َ جامعة موسكو سنة 1931م، وُعنيِّ
رياضيات يف جامعة سان  ل ا ل مدرًس
ا  ّي ب أجن عضوا  وانتخب  ــطــرســرج،  ب
 )..( ة  ي ت ي ّسوف ال علوم  ال ة  أكادميّي يف 
ــروســّي  ال لمعهد  ل ــال  ــي ــخــب وك ــت وان
تقل إىل  ــة مث ان ــّي ــّدراســات اإلســالم ــل ل

رياضيات يف  ل ل ا  فكان مدرًس ا  تركي
ــرة، وهبـــا نشر  ــق ــأن ـــورك ب ـــات ــد أت ــه ــع م
ـــة.  ـــّي ـــرّتك ـــال ـــي“ب ـــارخي ـــه”إســـالم ت ـــاب كـــت
فنشر  وعــاد إىل مصر سنة 1936م 
اريخ  ّت ة”من مصادر ال ّي عرب ال ة ب رسال
ــــة،  ــــوم ــــك ـــــــا احل ـــــــّي“صـــــــادرهت ـــــــالم اإلس
ــا وضعه  ــاب ــاعــر“وكــت ــّش ـــاوي ال ـــّزه و”ال
ــب يف جمــالت مصر  ــــاد. وكــت يف اإلحل
 )...( ـــة  ـــّي ـــرب ـــع ـــال ب ــــاالت  ــــق م ـــــام  ـــــّش وال
ــك صغري  ــل ـــع م ـــن ري ــش م ــي ــع ــــان ي وك
ّسل.  ال ة. وأصيب ب له يف اإلسكندرّي
ــه  ــس ــف ـــــرق ن ـــــأغ ــــــــــوت. ف ـــل امل ـــّج ـــع ـــت ف

ة منتحرا.” باإلسكندرّي
ــوم  ـــــم ي ـــل أده ـــي ـــة إمســـاع ـــّث ـــــدت ج وج
يس يف  بول ر ال يو 1940، وعث 23 يول
رئيس  إىل  منه  ــة  رســال على  معطفه 
اة  ه انتحر زهدا احلي أن ابة خيره ب ي ن ال
ــراق  ــإح ــوصــي ب ــــه ي ـــا، وأن ــة هل ــي ــراه وك
ر املسلمني. ته وبعدم دفنه يف مقاب جّث
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ه  وي ار أن كل ما حتت ب ا على اعت درجت
ــحــا.  ــس صــحــي ــي ــــل ل ــــي ــــوراة واإلجن ــــت ال
ا تسخران من املعجزات ويوم  ت وكان
ــذا كله  ــان هل امة واحلــســاب، وك ي ق ال

أثر يف نفسييت.
ــة  ــشــحــون ـــــــدي م ــة وال ــب ــت ــك ـــت م ـــان ك
ـــا على  ـــرم ـــــان حم ــب وك ــت ــك ـــــأالف ال ب
ــــال  ــــع األطــــف ـــــالط م ــــــــروج واالخـــــت اخل
يت  ــد عان ــق ــن ســين. ول ــم م ــن ه ــذي ال
بعدين  ــة ت ــردي ــي ف ــذا التحرمي ق ــر ه أث
ما بعد، ومل يكن يف  ي عن اجلماعة ف
إال مع شقيقيت  اخلــروج  مستطاعي 
ـــت  ـــن ـــــاة وك ـــــي ـــــــذه احل ــــت ه ــــف ـــــــد أل وق
ــا  ــن ــت ــضــي وق ــق ــن ـــا ف ــا مج ــا حــب ــم ــه ــب أح
ا ابن  معا نطالع ونقرأ. فطالعت وأن
ــد احلـــق حامد  ــب ــات ع ــف ــؤل ــة م ــن ــام ــث ال
وحفظت الكثري من شعره، وكنت 
ة فكنت أتلو  ي القصص األدب كلفا ب
غو  ــاســان وهي ــوب ــي دي م ــزاك وج ــل ــب ل
ــــــم، وحلـــســـني  ــــــاره ـــني أث ـــي ـــرب ـــغ ـــــن ال م
ـــور  ـــشـــه ــــرتكــــي امل ــــــي ال ــــــروائ رمحــــــي ال
ــة  ــان ــــدي إىل األســت ـــى وال ــصــصــه. وأت ق
ــا، ودخل  وقد وضعت احلرب أوزاره
بَق كثريا  انة، ولكن مل ي احللفاء األست

حيث غادرها مع مصطفى كمال 
دأ مع زعماء احلركة  ب ي إىل األناضول ل
ة حركتهم. وظللت أربع  ي االستقالل
ــن سنة 1919 إىل 1923  م ــوات  ــن س
ــة  ــي ــان ــم األمل ــل ــع ــا أت ــع ــاب ـــة ق ـــان يف األســـت
ة  ي والعرب شقيقيت  يد  على  ة  والرتكي
على يد زوج عميت، ويف هذه الفرتة 
ـــواع وأصل  ــن أصــل األن ــداروي ــرأت ل ق
ا  تهما مؤمن رائ اإلنسان وخرجت من ق
مباحث هكسلي  ــرأت  وق التطور.  ب
ا  يل وبيجهوت وأن وهيكل والسر ل
ـــن سىن  ـــشـــرة م ــة ع ــث ــال ــث ــــــاوز ال مل أجت
ايت. وانكببت أقرأ يف هذه الفرتة  حي
وكانت،  وهيوم  وهوبس  لديكارت 
ـــرأه  ــا أق ــل م ــم ك ــه ـــن أف ــكــين مل أك ول
ابذا  هلم. وخرجت من هذه الفرتة ن
نوزا  ي نظرية اإلرادة احلرة، وكان لسب
ـــــر األكـــــر يف  ــل األث ــك ــي ــــت ه ــــس وأرن

دة اخللود. بذت عقي ذلك، مث ن
غــري أن خــط دراســـيت توقف برجوع 
ــــه إىل  ــــزوح ـــة ون ـــان ـــت ـــــــدي إىل األس وال
ه إياي. وهنالك يف  مصر واصطحاب
مراهقيت.  ــام  أي اإلسكندرية خطوت 
ـــعـــرتف يل حبق  ي ـــكـــن كــــان أيب ال  ول

ـــديت  ـــي ـــق ــــكــــريي ووضــــــــع أســــــــاس ع ــــف ت
لة، فكان يفرض على اإلسالم  ب ق املست
يوما  ــر  وأذك فرضا،  ره  بشعائ ام  ي ق وال
ة وامتنعت عن  أين ثرت على هذه احلال
ــه: أين لست مبؤمن،  ل الصالة وقلت 
ــاء.  ــق النشوء واالرت ــن ب ــا داروين أؤم أن
ــين  ـــك أن أرســل ــى ذل ــه عــل ــواب ــكــان ج ف
ة  ي مبــدرســة داخل القاهرة وأحلــقــين  إىل 
يقطع على أسباب املطالعة، ولكين  ل
ــردد  ــأن كنت أت ــك ب حتايلت على ذل
على دار الكتب املصرية وأطالع ما 
ة  يقع حتت يدي من املؤلفات الرتكي
ــة،  ــع ــس واجلــم ــي ــي اخلــم ــوم ــة ي ــي ــان واألمل
ة. وكنت  ام العطلة املدرسي ومها من أي
ا يف املدرسة أين يف جو أحط  أشعر وأن
مين بكثري. نعم مل تكن سين تتجاوز 
رابعة عشر ولكن كانت معلومايت  ال
ـــخ  ـــاري ـــت ـــوم وال ـــل ـــع ـــات وال ـــي ـــاض ـــري يف ال
ــصــول  ــى ف ــل ــــون يف أع ــين ألن أك ــل ــؤه ت
ــكــن عــجــزي يف  ــة. ول ــوي ــان ــث ــــدارس ال امل
يزية كان يقعد يب عن  ة واإلجنل ي عرب ال

ذلك.
ويف سنة 1927 غادرت مصر بعد أن 
يم  تعل ال ــن  م ـــر  األك ــب  ــان اجل لقيت  ت

ــدرســني  ـــد م ــى ي ــل ــا ع ــه ــي ـــــــدادي ف اإلع
ا والتحقت  خصوصيني ونزلت تركي
ــك  ــال ــن ـــة. وه ـــع ـــام ـــاجل ـــــدة ب ـــا مب ـــده ـــع ب
لمرة األوىل وجدت أناسا ميكنين أن  ل
أشاركهم تفكريهم ويشاركونين. يف 
رياضيات وبقيت  انة درست ال األست
كذلك ثالث سنوات ويف هذه الفرتة 
ا  أسست )مجاعة نشر اإلحلاد( برتكي
ــرية كل  ا مطبوعات صــغ ن ل ــت  وكــان

منها يف 64 صفحة أذكر منها :

ة السابعة: الفرويديزم، الرسال
ة الدين، ة العاشرة: ماهي الرسال

ــصــة تطور  ــة عــشــر: ق ــادي ــة احل ــرســال ال
ه، الدين ونشأت

عقائد، ة عشرة: ال ي ان ث ة ال الرسال
عــشــرة: قصة تطور  ثة  ال ث ال ــة  ــرســال ال

فكرة اهلل،
رابعة عشرة: فكرة اخللود. ة ال الرسال

ــضــاء  ـــل أع ـــرســـائ ــــذه ال ــــرر ه وكـــــان حي
انة  ة يف جامعة األست ب اجلماعة وهم طل
اذ  ــا أست ــك زكــري ـــاد أمحــد ب حتــت إرش
ــدة  ــي ــس ـــة وال ـــع ـــات يف اجلـــام ـــاضـــي ـــري ال
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ـــت اجلــمــاعــة يف  ــــد وصـــل ـــه. وق زوجـــت
ــكــان يف  لقمة ف ــصــرية ل ــدة ق ظــرف م
ة  ب ـــن طل م ـــب  ـــال ط ــا 800  ــه ــت ــضــوي ع
ر من 200 من  ا وأكث ي عل ال ـــدارس  امل
ــة.  وية –اإلعــدادي ان ث ــدارس ال ة امل ب طل
ة  وبعد هذا فكرنا يف االتصال جبمعي
يديرها  ــيت  ال ة  األمريكي اإلحلــاد  نشر 
يجة  ت اذ تشارلز مسث، وكان ن األست
ــــل اســـم  ــــوي ــــه وحت ــا ل ــن ــام ــم ــض ـــــك ان ذل
لنشر  ــي  ــشــرق ال ــع  )اجملــم ا إىل  ن مجاعت
ــة  ــحــاث ــب ــي ال ــق ـــــــاد(. وكـــــان صــدي اإلحل
إمساعيل مظهر يف ذلك الوقت يصدر 
ــصــور” يف مــصــر، وكانت  ــع جملة “ال
ــشــر حرية  ــة يف ن ــدل ــت ــع ــة م ــرك ــل ح ــث مت
ــإلحلــاد.  ل ــوة  ــدع وال تفكري  وال الفكر 
ــس  ــأســي ــى ت ــل ــل ع ــم ــع ــا أن ن ــن ــاول ــح ف
نا يف مصر وأخرى  بع مجاعت ت مجاعة ت
عصام  ــاذ  ــاألســت ب ا  ن واتصل نان  ب ل يف 
الدين حفين ناصف يف اإلسكندرية 
ـــريوت  ــة ب ــع ـــذة يف جــام ـــات ــــد األس وأح

ولكن فشلت احلركة!
ــا  ــي ــروس ــة ل ــث ــع ـــا يف ب ـــي ـــرك ــــــــادرت ت وغ
سنة 1931 وظللت إىل عام 1934 
بها  وجبان رياضيات  ال أدرس  الك  هن

سبب  ـــان  وك ــة.  ــظــري ــن ال ات  عي ي الطب
ــجــة ميل  ــي ــت ــات ن ــاضــي ــري ــل ـــرايف ل ـــص ان
ــن  ــــرغــــت م ـــد ف ـــق ــــىت ل ــي يل ح ــع ــي ــب ط
ــن  ــــا اب ــدس وأن ــي ــل ــدســة أوق ــن ــــة ه دراس
ــكــاره  ــوان ــب ــــــرأت ل ـــر، وق ـــش ــة ع ــي ــان ــث ال
ــاهتــم  ــف ــؤل ــســكــي م ــاجــف ــوب ـــن ول وكـــالي
ــت  ــن ــــرة. وك ــــش ــــة ع ــــع ــــراب ـــــن ال ــــــا اب وأن
بدأت  فلما  والتساؤل  الشك  كثري 
ــدا  ــب ــــه ي ــــدس وجــــدت ــــي ــــل ـــة أوق ـــدس ـــن هب
ــادي يف  ــق ــت ـــات، وصـــدم اع ـــي ــن األول م
ئذ فشككت  رياضيات وقت ة ال قدسي
على  ا  منكب رياضيات  ال ات  ي أول يف 
ــوك وبركلي وهيوم  دراســة هوبس ول
ــســي.  ــف ــــم إىل ن ــــرهب ــــــري أق ــــــان األخ وك
وحاول الكثريون إقناعي بأن أكمل 
رياضة، ولكن حدث بعد  ل دراسيت ل
يوم.  ل ـــرف كنهه ل ــك حتــول ال أع ذل
ــة  ــاضــي ــري ـــات ال ـــوم ـــل ـــع ــت امل ــم ــه ــت ــال ف
ـــــســـــاب واجلـــــر  ـــــدرســـــت احل ـــا ف ـــه ـــل ك
واهلندسة بضروهبا وحساب الدوايل 
يعات ولكن الشك مل يغادرين،  والرتب
ــــات  ــــي ـــصـــحـــة أول ــمــت جــــــدال ب ــســل ف
ــا انتهيت من  رياضة ودرســت، وم ال
رياضة،  يت بأصول ال دراسيت حىت عن

وال درجة  وكان هذا املوضوع سبب ن
بحته من  ات ال رياضي الدكتوراه يف ال
ــة 1933. ويف  ــن ــو س ــك ــوس م ــة  ــع ــام ج
علوم  نفس السنة جنحت يف أن أنال ال
ة  لرسال ــوراه  ــت ــدك ال ـــازة  إج وفلسفتها 
يكا اجلديدة اليت  يكان جديدة عن “امل
ندا على حركة الغازات  وضعتها مست
وحسابات االحتمال” وكانت رسالة 

نظرية. ات ال عي ي يف الطب
قة  وخرجت من كل حبثي بأن احلقي
رياضيات  ادئ ال ارية حمضة وأن مب ب إعت
ارات حمضة. وكان جلهدي يف هذا  ب اعت
ائج اليت  ت ن املوضوع هناية إذ ضمنت ال
رياضيات  “ال بكتايب  يها  إل تهيت  ان
ة  الروسي ب ه  وضعت ــذي  ال يزيقا”  ف وال
ــة يف  ــب ــه ــس ــة م ــدم ــق ـــع م ــن م ــدي يف جمــل
اة  ــذه احلي يجة ه ت ــت ن ــة. وكــان ــي ــان األمل
ــان وختليت عن  أين خرجت عن األدي
العلم وحده  كل املعتقدات وأمنت ب
ــا كنت  ــشــد م ــمــي، ول ــل ــع ــطــق ال ــن ــامل وب
ــيب أين وجــــدت نفسي  ــج ــشــيت وع ده
ــا مــن  ــان ــن ــئ ــــر اطــم ــــث ـــــاال وأك ـــد ح ـــع أس
ــب نفسي  ــال أغ نما كنت  ــيت حي حــال

لالحتفاظ مبعتقد ديين.

ــك االعتقاد يف نفسي  ــد مكن ذل وق
هبا  اتصلت  ــيت  ال ة  اجلامعي األوســـاط 
ــريت يف دروس  ــك ــا ف ــت ــؤق إذ درســــت م
ة  ــو سن ــوســك ــة م ــع ــام ــات جب ــاضــي ــري ال

.1934
لتخلي  ل ـــين  ـــت دع ــــيت  ال ــــاب  األســــب إن 
ــا هو  ــاهلل كثرية منها م ـــان ب عــن اإلمي
ــو فلسفي  ــا ه م علمي حبــت ومنها 
صرف ومنها ما هو بني بني، ومنها 
ـــرويف، ومنها ما  ئيت وظ ي ب ل ما يرجع 
يس  ول ة.  سيكلوجي ــاب  ألســب ــرجــع  ي
بحث أن أستفيض  من شأين يف هذا ال
يف ذكر هذه األسباب، فقد شرعت 
ا عــن عقيديت  اب ــت أضــع كت منذ وق
ا  ة ولكن غاييت هن ة والفلسفي ي ن الدي
العلمي  ــب  ــســب ال ــر  ــذك ب ــي  ــف أن أكــت
لتخلي عن فكرة “اهلل”  الذي دعاين ل
وإن كان هذا ال مينعين من أعود يف 
ة  قي ب فرصة أخرى )إذا سنحت يل( ل

األسباب.
ــد يل  ــاب ال ب ــب ـــرض األس ــل أن أع ــب وق
ا  أن من اإلستطراد ملوضوع إحلادي. ف
ــاد  اإلحل ــذا  هل ساكنة  ونفسي  ملحد 
ـــــرتق من  ـــا ال أف ـــأن ـــه، ف ـــي ـــة إل ـــاح ـــرت وم
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ــن املتصوف  ــؤم امل ة عــن  ناحي ال ــذه  ه
ــــادي  ــــان إحل ــد ك ــق ــم ل ــع ــــه. ن ــــان يف إمي
ــدء جمــرد فكرة تساورين  ــداءة ذي ب ب
ــا مشاعري  هل ــن خضعت  ــزم ال ـــع  وم
يها وانتهت من كوهنا  فاستولت عل
أن  ـــدة. ويل  ـــي ـــق ع ـــا  ـــوهن ـــرة إىل ك ـــك ف

أتساءل: ما معىن اإلحلاد؟
مالحدة  زعيم  ر  خبن يج  ودف ل جييبك 

تاسع عشر : القرن ال
اإلحلاد هو اجلحود باهلل، وعدم اإلميان 

باخللود واإلرادة احلرة
تعريف سليب حمض،  واقع أن هذا ال وال
ــضــه.  ـــن رف ــــدا م ــــد ب ــا ال أج ــن ــــن ه وم
ه وأراه يعر  تعريف الذي أستصوب وال

عن عقيديت كملحد هو :
»اإلحلاد هو اإلميان بأن سبب الكون 
ــة ال  ـــه وأن مث ــكــون يف ذات ه ال يتضمن

شيء وراء هذا العامل«
ــف أن شقه  ــري ــع ــت ـــذا ال ــا ه ــزاي ـــن م وم
و أخذت  نما ل ي األول إجيايب حمض، ب
ــال على  ــي ــام دل ــق ــة ل ــي ــب ــســل ــه ال ــت ــه وج
ــاين سليب  ــث ــود اهلل، وشقه ال ــدم وج ع
ر من  يتضمن كل ما يف تعريف خبن

معاين.

ــط )1724- ــان ــل ك ــي ــوئ ــان ــم ــول ع ــق ي
)1804

يل عقلي أو علمي على  “أنه ال دل
يس هنالك من  وجود اهلل” و “أنه ل
ــدم  ــى ع ــل ــمــي ع ــل ــي أو ع ــل ــق ــل ع ــي دل

وجود اهلل”.

ـــم  ـــظ ـــــن أع ـــــول صـــــــــادر م ـــــق ـــــــــذا ال وه
ــة وواضــــع  ــث ــصــور احلــدي ــع ــة ال ــف ــالس ف
ه مجهرة  ي ابعه ف ت ة ي تقادي الفلسفة االن
كانت  يل  وئ عمان ــول  وق الفالسفة. 
وقريتوس  ه ل ال ال خيرج عن نفس ما ق
ــة،  ــي ســن ــف ــذ أل ــن ــين م ــي ــالت ــر ال ــاع ــش ال
وهلذا السبب وحده تقع على كثريين 
نورين بل  من صفوف املفكرين واملت
ــرت  ـــني، وهــرب ـــالأدري ــن ال الفالسفة م
ـــزي  ـــي ـــوف اإلجنـــل ـــس ـــل ـــي ـــف ـــســـر ال ـــن ـــب س
يولوجي  ب الكبري وتوماس هكسلي ال
ا  يزي املعروف قد كان واملشرح اإلجنل
ة  ام األدل ي ال أدريني. ولكن هل عدم ق
ــرء  ــا يدفع امل ــدم وجــود اهلل مم على ع

للالأدرية؟
واقع الذي أملسه أن فكرة اهلل فكرة  ال
لزمات  ة، وقد أصبحت من مست ي أول

ا  اجلماعات منذ ألفي سنة. ومن هن
ــول أن  ــق ن ــان أن  ــن ــئ ــكــل اطــم ب ا  ن ميكن
ة أو مكاهنا يف  ي مقام فكرة اهلل الفلسف
يها  عامل الفكر اإلنساين ال يرجع ملا ف
ة  الفلسفي ــة  ــي ــاع ــن اإلق ــوة  ــق ال ــاصــر  ــن ع
ــاء  ــم ــل ــا ع ــه ــي ــســم ـــة ي ـــال ـــود حل ـــع ـــــا ي وإمن
ا فإنك ال جتد  ر. ومن هن تري النفس ال
ــات  ــب ـــل إث ــام ألج ــق ـــيت ت ــــة ال ــكــل األدل ل
ة أو  يمة علمي وجــود السبب األول ق

ة. ي عقل
وحنن نعلم مع رجال األديان والعقائد 
ــن  ع ـــــورت  ـــــط ت اهلل  ــــرة  ــــك ف أصـــــــل  أن 
ة، وأهنــا شقت طريقها  ي حــاالت بدائ
لعامل الفكر من حاالت وهم وخوف 
ة.  عي ي الطب ــاء  ــي ــاب األش ــأســب ب ــل  وجــه
ــذهــب  ـــكـــرة اهلل ت ـــأصـــل ف ــا ب ــن ــت ــرف ــع وم

يها. ا خنلعها عل ة اليت كن القدسي ب
ــات(  ــادث ـــامل احل ــي )ع ــارج ــامل اخل ــع إن ال
ة  ـــال. فالسن ـــم ــني االحـــت ــوان ــق ل خيــضــع 
ــا أمشــال  ــن كــوهن ة ال ختـــرج ع عي ي الطب
ــص هبا  ــــيت خيــل ــة ال ــري ــدي ــق ــت ــة ال ــم ــي ــق ال
لها  مياث ما  على  حادثة  من  باحث  ال
ة ال  علمي ــة ال ــي ــب ــســب ـــــوادث. وال ــن ح م
ــــا وصــف  ـــن أهن ــا ع ــه ــم ــي ــــرج يف صــم خت

ــا بعضها  ــوك احلــــوادث وصــالهت ــســل ل
قا  يزي ف ببعض. وقد جنحنا يف ساحة ال
بت أن )أ( إذا  ث عيات( يف أن ن ي )الطب
ـــإن معىن  ف ــب.  ــســب ــل ل يجة  ت ــت ن ــان ك
ــك أن هناك عالقة بني احلادثتني  ذل
هذه  ــدث  حت أن  وحيتمل  و)ب(.  )أ( 
وبني  نها  ي وب و)ج(  )أ(  ــني  ب ــة  ــالق ــع ال
أن تكون  ـــ( فكأنه حيتمل  )ه )د( و 
ا وللحادثة  ت يجة للحادثة )ب( وق ت ن
ا  ن حي )د(  وللحادثة  ــر  آخ ا  ت وق )ج( 

ا آخر. ن ة ) هـ( حي وللحادث
والذي خنرج به من ذلك أن العالقة 
ه اصطالح السبب  ي بني ما نطلق عل
يجة  ت ن ه اصطالح ال ي وبني ما نطلق عل
اليت  احملضة  االحتمال  لسنن  ختضع 
هي أساس الفكر العلمي احلديث. 
فيزيقي  نظر ال رارة ال وحنن نعلم أن ق
ــة  ــي ــال ــم ــت ـــة االح ـــوجـــه ـــو ال ـــث ه ـــدي احل
ــل يف هذه  ــي ــس يل أن أط ــي احملــضــة. ول
ـــــارئ إىل  ـــــق ــــل ال ــــي ـــــــا أح ـــطـــة وإمن ـــق ـــن ال
ات  عي ي الطب ملعهد  ة  علمي ال مذكريت 
تمر سنة  األملاين واملرسلة يف 14 سب
اجتماع 17  تليت يف  ـــيت  وال  1934
املعهد  ــال  ــم أع ــشــرت يف  ون تمر  سب
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ائها  ن وب ـــادة  “امل عــن  وبر  أكت لشهر 
ا  ب ـــد خلــصــت جان ــي”. وق ــائ ــرب ــه ــك ال
بصري” عدد  من مقدمتها جبريدة “ال
ه  ي ــاء 21 يول ــع ـــؤرخ األرب 12120 “امل
ـــرة  ـــذك امل ـــــذه  ه ويف   .”1937 ـــة  ســـن
نظر  ــرارة ال بت أن االحتمال هو ق أث
ــإذا كــان كل ما يف  لذرة ف العلمي ل
فإين  قانون االحتمال  ل العامل خيضع 
ته وأقرر أن  رأي إىل هناي أمضي هبذا ال

قانون الصدفة. العامل خيضع ل

ولكن ما معىن الصدفة والتصادف؟
باب  يقول هنري بوانكاريه يف أول ال

ه : اب رابع من كت ال
”Science et Methode“

ــــة  ــــصــــدف ـــــــن ال ــــــه ع يف صـــــــــدد كــــــالم
والتصادف :

ا باألسباب،  ن »إن الصدفة ختفي جهل
القصور  والركون للمصادفة اعرتاف ب

عن تعرف هذه األسباب«
تفقون  ي ــاء  ــم ــل ــع ال ـــل  ك أن  ــــع  ــــواق وال
ــر  ــظ ــاده -أن ــق ــت ــه يف اع ــاري ــك ــوان ــع ب م
مظهر  ــل  ــي إمســاع بحاثة  ال ا  قن لصدي

النشوء  مذهب  السبيل يف  “ملقى 
ـــاء”، ص 163-167 – منذ  ـــق واالرت
ــســاين. غــري أين من  تفتح العقل اإلن
معىن  للصدفة  ــد  أج ة  رياضي وجــهــة 
ــمــرة  ــل ـــث ل ــا ب ــق ــي ــىن دق ــع ــــذا، م ـــري ه غ
ــســاين يف  ــخ الفكر اإلن ــاري األوىل يف ت

كتايب :
 Mathematik und physic

ج2 فصل7
ــــة  ــــصــــدف ــــــن ال ــــــالم ع ــــــك ــــــــدد ال يف ص
يين  ــعــىن ال تؤت ـــذا امل ــصــادف. وه ــت وال
تعبري عنه ألن هذه  ل ة ل عادي األلفاظ ال
ــوم السبب  ــه ــف ــت مب ــط ــب ـــاظ ارت ـــف األل
ــحــاول أن حنــدد  ـــذا ســن ــجــة، هل ــي ــت ــن وال

لة. املعىن عن طريق ضرب األمث
ــرد وحنن  ــن ــر ال ــا زه ــن ــام نفرض أن أم ل
جلوس حول مائدة، ومعلوم أن لكل 
لكل زهر  رمز  لن ف ـــه،  أوج ة  ــر ست زه

الوجه األيت يف كل من الزهرين : ب
ــرد وحنن  ــن ــر ال ــا زه ــن ــام نفرض أن أم ل
جلوس حول مائدة، ومعلوم أن لكل 
لكل زهر  رمز  لن ف ـــه،  أوج ة  ــر ست زه

الوجه األيت يف كل من الزهرين : ب
يك: دو: ثه: جهار: بنج: شيش

زهر  يف  ل6  ل5:  ل1:ل2:ل3:ل4: 
رد األول ن ال

زهر  يف  ك6  ك1:ك2:ك3:ك4:ك5: 
ثاين رد ال ن ال

ـــه  ـــذه األوج ــن ه ـــا أن كــل واحــــد م ومب
رد، فإن  ن ا زهر ال ن ي ه إذا رم ئ حمتمل جمي
ـــــه حيــدد  ــــذه األوج ـــال هل ـــم ــغ االحـــت ــل ــب م

بحثها. معىن الصدفة اليت ن
ابعة  ة احتمال هذه األوجــه ت إن نسب
ا  ن رد، ولكن ل ن ة الالعب بزهر ال حلال

أن نتساءل :
ــذه األوجـــه حتت  ة احتمال ه ــا نسب م
ه  ا أن و فرضن نفس الشرائط، فمثال ل

يجة هي : ت ن يف املرة “ن” كانت ال
ل6xك6=شيشxشيش=دش

فما أوجه جميء الدش يف املرة )ن+س(؟
ة هي  ة االجتماعي ا أن احلال إذا فرضن
ا أن خنلص من ذلك بأن  ن “ح” كان ل
نرد )ن=س(  ــر ال ــى زه الالعب إذا رم
ــان جمموعها مثال 36  ــرات وك من امل
ــا يف  ــن ـــــدش ه ــــيء ال ــال جم ــم ــت ــاح ــــرة ف م

واقع :1\)ن+س( ال
ة  نسب ومبا أن ق+س=36 مرة فكأن ال

ة هي 1\36. ي االحتمال

ــرة ملا  ــرة مــن 36 م ــدش م ــى ال ــإذا أت ف
وقوع،  ا ألنه حمتمل ال ب عد ذلك غري
يس معىن ذلك أن الدش البد  ولكن ل
ــاب  ــدخــل يف ب ـــذا ي ــه ألن ه ــئ ــن جمــي م
ــرجــم. وكلما  ــاب ال أخــر قد يكون ب
ــة  ــادل ــع امل ـــدار “س” يف  ـــق ــظــمــت م ع
أي  “ح”  ـــــدار  ـــــق م ــــــدد  حت )ن+س( 
خضوعا  ــك  وذل ة  ي االحتمال ة  نسب ال
قانون األعداد العظمى يف حسابات  ل
ــون  ــان ـــك أن ق ــىن ذل ــع ـــال. وم ـــم االحـــت

ر الكبرية. الصدفة يسري يف املقادي
ـــدة  ـــزائ ـــرت ال ــة ب ــي ــل ــم ـــك أن ع ــال ذل ــث م
ة جناحها 95%. أعين أن  الدودية نسب
و  ة, فل ة تنجح من 100 حال 95 حال
ــوا أحد  ــريــض دخــل ــة م ــائ ا أن م فرضن
ة  ي العمل ــذه  ه ـــراء  إلج املستشفيات 
ــه  أن ا إىل  ن ــون مطمئ ــك ــــراح ي ـــإن اجل ف
ــن هــذه  ــة م ــال ــخــرج بنحو 95 ح ســي
ته:  سأل ــا  م ــإذا  ف بنجاح،  يات  العمل
ة احتمال النجاح  ا دكتور ما نسب ي
جييبك 95  ــه  ــإن ف ة؟  ي العمل ـــذه  ه يف 
ــه.  ــواب ا جل ن ــكــون مطمئ وي ـــة،  ـــائ امل يف 
ـــور ما  ـــت ـــا دك ــه: ي ــت ــك إذا ســأل ــن ــك ول
ة  ي العمل يف  النجاح  احتمال  ة  نسب
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إنه يصمت  اليت ستجريها لفالن؟ ف
معرفة  ــن  ع يعجز  ــه  ألن وال جييبك، 

ة. ي ة االحتمال نسب ال
ـــون يف  ـــان ــىن ق ــع ــوضــح م ـــال ي ـــث ـــذا امل ه
رة  ر الكبرية والكث املقادي أهنا تتصل ب
ــة  ــن ـــوم س ـــه ـــف ـــــون م ـــــك ـــــدة. وي ـــــدي ـــــع ال
الصدفة وجه االحتمال يف احلدوث، 
يجة من حيث  ت ن ويكون السبب وال
ــني  ــت ـــني حــادث ــة ب ــصــل ــل ــران ل ــه ــظ مهـــا م
ــدد  ــع ــون ال ــان ــق ــاق اخلــاضــع ل ــط ــن يف ال
ة إمكان حمض.  األعظم الصديف حال
ة صلة إمكان  ي ب ومعىن هذا أن السب
العدد  قانون  ل خيضعان  شيئني  ــني  ب
ا أن  و فرضن األعظم الصديف. فمثال ل
ــرة واحـــدة مــن 36 مرة  ــى م ــدش أت ال
واقع  ــرة ففي ال ة 1:36 م أعــين بنسب
ــا عـــن صلة  ــن ـــد كــشــف ـــون ق ـــك حنـــن ن
نرد وجميء الدش،  إمكان بني زهر ال
وهذا قانون ال خيتلف عن القوانني 

ة يف شيء. عي ي الطب
ا أن نقول أن الصدفة اليت  ن إذا ميكن
قانون عددها األعظم  ختضع العامل ل
تعطي حاالت إمكان. وملا كان العامل 
ــن احلـــوادث  ــة م ــن جمــمــوع ـــرج ع ال خي

نتظم بعضها مع بعض يف وحدات  ي
اعد  ب ت ناسق مث تنحل وت ت تداخل وت وت
نتظم…. وهكذا  ت تعود من جديد ل ل
ــا هـــذه حلـــاالت  ــه ــت ــة يف حــرك خــاضــع
ــون العدد  ــان ــا ق ــيت حيــدده ــان ال ــك اإلم
األعظم الصديف. ومثل العامل يف ذلك 
ــوع من  يها مــن كــل ن عة ف مثل مطب
يون حــرف وقد  ــة مل ــروف األجبــدي ح
أخــذت هذه احلركة يف االصطدام * 
اعد وتنحل  ب ت نتظم مث ت فتجتمع وت
ــال شك  ــة، ف ــي ــائ ــكــذا يف دورة الهن ه
ــــــــدورات  ال ــــــذه  ه ــــن  م دورة  يف  ــــــه  أن
ــذا املقال  ــرج ه ــد أن خي ة الب ي الالهنائ
ــه يف دورة  وته األن، كما أن ل ــذي ت ال
ة ال بد أن  ي أخرى من دورات الالهنائ
ـــواع” وكذا  خيــرج كتاب “أصــل األن
“القرآن” جمموعا منضدا مصححا 
ا إذن أن نتصور أن  ن من نفسه. وميكن
مجيع املؤلفات اليت وضعت ستأخذ 
الظهور خاضعة حلــاالت  ـــا يف  دوره
ة، فإذا  ي احتمال وإمكان يف الالهنائ
ــال  ــم ــت ــة االح ــال ــــزا حل ــا )ح( رم ــرن ــت اع
ة  ة كانت املعادل ي نهائ ل و)ص( رمزا ل

ة على هذه احلاالت: الدال

ح=ص
ا من  اب ا ال خيــرج عن كونه كت وعاملن
ــه  ــام ــظ ـــه ون ـــه وحـــدت ـــب، ل ـــت ـــك ــــذه ال ه
قانون الصدفة  ابع ل ه ت ده إال أن وتنضي

الشاملة.
ة  اين صاحب نظري يقول ألرت أينشت

ه: ة يف حبث قدمي ل ي نسب ال
ا إزاء العامل مثل رجل أتى بكتاب  ن ل “مث
ا، فلما أخذ يف  ئ يم ال يعرف عنه شي ق
عته وتدرج من ذلك لدرسه وبان  مطال
ناسق الفكري  ت ه من أوجه ال ي ه ما ف ل
ا  ئ شعر بأن وراء كلمات الكتاب شي
غامضا ال يصل لكنهه. هذا الشيء 
ــوصــول  ـــن ال ــجــز ع ــــذي ع ــض ال ــام ــغ ال
ه  رقى ب ه هو عقل مؤلفه. فإذا ما ت ي إل
يجة  ت ــار ن تفكري عرف أن هذه األث ال
لعقل إنسان عبقري أبدعه. كذلك 
ــأن  ــر ب ــشــع ــحــن ن ــن ـــامل، ف ـــع حنـــن إزاء ال
ا غامضا ال تصل إىل  ئ وراء نظامه شي
ا، هذا الشيء هو اهلل”. ن إدراكه عقول
نز الفلكي  ويقول السري جيمس جي

يزي الشهري : اإلجنل
ة اليت توحد الكون  غة املعادل “إن صي
ـــه كــل  ـــي ــــرتك ف ــــش ــــــــذي ت ــــــد ال ـــــي احل ه

رياضيات  ــوجــودات. وملا كانت ال امل
عة الكون كانت  ي منسجمة مع طب
رياضيات تفسر  ه. وملا كانت ال اب ن ل
ـــع يف  ـــق ــــــيت ت ــــــــــوادث ال ــــات احل ــــصــــرف ت
ة  ي ــا يف وحــــدة عقل ــه ــط ــرب ـــون وت ـــك ال
ــط ال حيــمــل إال  ــرب تفسري وال ــذا ال ــه ف
ة، ومن  رياضي اء ال يعة األشي على طب
ا أن نبحث  ن أجل هذا ال مندوحة ل
رياضة  غة ال تقن ل عن عقل رياضي ي
ـــذا العقل  ـــكـــون، ه ـــذا ال ــه ه ــع ل ــرج ي
اره يف الكون  رياضي الذي نلمس أث ال

هو اهلل”.
يهما “واألول من  وأنت ترى أن كل
ثاين  رياضيات يف العامل وال أساطني ال
ــدر األول”  ــق ــن ال ـــاضـــي م ــكــي وري ــل ف
ــال  ــم ــت ـــة االح ـــصـــور حـــال ـــن ت ــز ع ــج ع
ــة الشاملة  ــصــدف ــون ال ــان ــق ــة ل اخلــاضــع
بع دستورها العامل، ال لشيء  ت واليت ي
يجة  ت ن وال السبب  فكرة  تغلب  ل إال 

يهما. عل
ه انتهى إىل  ال واقع أن أينشتني يف مث ال
وجود شيء غامض وراء نظام الكتاب 
ــه(.  ــف ــؤل ــه )م ــب ــل صــاح ــق ــع ــه ب ــن ـــر ع ع
ه  واقع أن هذا احتمال حمض، ألن وال
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ة أخرى  يصح أن يكون خاضعا حلال
ــا عن  ــن ــل ــث ــل. وم ــق ــع ــري ال ــغ ــجــة ل ــي ــت ون
ــروج  ــكــان خ ــا وإم ــه ــروف املطبعة وح
ــة  ــصــدف ــون ال ــان ــق ــا ل ــب خــضــوع ــكــت ال
ــا ما  ــة. أم ــذه احلــال الشامل يوضح ه
ــم  ــرغ ــز ف ــن ــي ــمــس ج ــي ــســري ج ــول ال ــق ي
عة  ي رياضة طب اره ال ب انه أخطأ يف اعت
ة  رياضي ال الوجهة  اء ألن جناح  األشي
ــط احلـــوادث وتفسري تصرفاهتا  يف رب
ـــاء  ـــي ــة األش ــع ــي ــب ــى أن ط ــل ــل ع ــم ال حي
ة يف ربط  رياضي ألن جناح الوجهة ال
احلوادث وتفسري تصرفاهتا ال حيمل 
ة بل  اء رياضي يعة األشي على أن طب
الك قاعدة معقولة  يدل على أن هن

اء. يعة األشي نه وبني طب ي تصل ب
ـــــع،  ـــــواق ــــن ال ــــائ ــــك ـــــي ال ــــاء ه ــــاألشــــي ف
رياضيات ربط ما هو واقع يف نظام  وال
ذهين على قاعدة العالقة والوحدة. 
رياضيات نظام  ال ارة أخرى أن  عب وب
ــا هو  ــظــام م ــون ن ــك ــو ممكن وال ــا ه م
ــكــن.  ــم ــه امل ــن ــضــم ــت ــــع ي ــــواق ـــــع، وال واق
ة  ــة خصوصي ـــع حــال ـــواق ـــال ف ـــك  ـــذل ول
ة  ــه ال غراب أن ا يتضح  ــن هن ــه. وم ــن م
رياضيات على الكون  ال اق  انطب يف 

غرابة يف عدم  ألفه، بل كل ال الذي ن
ه  ات رياضي كــون  لكل  ألن  اقها  انطب
ـــــوان  ـــن األك ـــون م ـــك ـــخـــصـــوصـــة، ف امل
رياضيات شرط ضروري  ال مضبوط ب

لكونه كونا.
نز انساق  ا يتضح أن السري جي من هن
كما  يجة  ت ن وال السبب  فكرة  حتــت 
ة  ناحي تماس ال انساق أينشتني إىل ال
ــذا جعلهما  ــامل. وه ــع ال ة يف  رياضي ال
يبحثان عن عقل رياضي وراء هذا 
العامل، وهذا خطأ ألن العامل إن كان 
نظام ما  نظام ما هو واقع خاضعا ل
ــال من  ــم ــت ــة اح ــال ــو ح ــه ــكــن ف ــو مم ه
ه  ـــذي حيــدد احتمال ــاالت وال ــدة ح ع
السبب  ال  الشامل  الصدفة  ــون  ــان ق

األول الشامل.
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السيارة التي صنعت نفسها

 جورج دفورسكي
ترجمة: حسنين عبد األمير

الشيخ: >ال رد<

ايات ُتصنع،  ن ب ارة تصنع، وترى ال امللحد: أنت ترى أمامك كل يوم 100 سي
اً ُيصنع؟ وترى القوارب ُتصنع، لكن هل رأيت أمامك يوماً كون

قانون  ُمسبب ويسمى  لكل سبب  أن  يقول  قانون  هناك  لكن  الشيخ: ال، 
ارة صانع، فال بد أن يكون هلذا الكون صانع! ة، فكما أنه لكل سي ي ب السب

يل  ة، وال يوجد أي دل ي ب يس قانون السب ة ول ي ب دأ” السب امللحد: أوالً: امسه “مب
ه  ت ة هي فرض يفرضه اإلنسان بسبب رؤي ي ب ة، فالسب ي ب لسب على وجود قانون ل
يك الكم  يجة، وميكان ت لكل شيء بشكل كالسيكي على شكل سبب ون

رتيب سبيب لألحداث دوماً. ر من طريقة عدم وجود ت بت بأكث أث

ة  اً: هل تقيم عادًة املقارنات هبذه الطريقة؟ يعين هل حتتكم دوماً مبقارن ي ان ث
ارة متشي والقطة متشي، إذاً مبا  ئني ميلكان صفة مشرتكة؟ يعين السي أي شي
نزين. هل جتد أن هذا  ب نزين فالقطة متشي على ال ب ارة متشي على ال أن السي
ــذي ال  لمقارنة؟ على أي أســاس أقمت املقارنة بني الكون ال يم ل منطق سل
ارة اليت تعرف كل شيء عنها ألن اإلنسان  متلك أي معلومات عنه وبني السي

هو الذي صنعها؟

فأنت  ه،  ي ف ــب  ــر مطلق ال ري أم ــه  أن ة على  ي ب السب ب إذا كنت ستجزم  اً:  ث ال ث
ه  عت قانون الذي صن تستخدم اهلل كسبب لوجود الكون، لكن أنت تكسر ال
يف نفس مجلتك، ألنك تقول أنه البد من وجود اهلل “كي” خيلق الكون الذي 
ــت تفسري سبب وجـــوده، لكنك تقبل بوجود اهلل دون سبب. ملاذا  جتهل أن

عاً يف أن يكسروا  كان هناك ملحد حاوره كل املسلمني يف حارته وعجزوا مجي
يل  ه امللحد أنه خمطئ وأنه ال ميلك دل بت ل ث منطقه… فكلما حاوره مسلم ي

على ما يؤمن به…

ام قرر شيخ احلارة أن حياور هذا امللحد، وجاء يوم احلوار وقدم  ويف يوم من األي
ه امللحد عن سبب تأخره… الشيخ على املوعد متأخراً، فسأل

التكسي، لكن مل يقف أي تكسي  ا ب فقال الشيخ: كنت أريد أن آيت إىل هن
ر أمامي ترتكب  تطاي يل، ولذلك بقيت يف االنتظار، وفجأة، رأيت قطع احلديد ت
ــن املطاط  ــرى م ــع قطع أخ تها جتمعت م ــارة، رأي ــور وقطع ســي ــوت لتصنع يل امل

يك. تها وقدمت إل ارة أمامي، ركب يب، وجتمعت سي لتصنع الدوال

بات  ا ال أصدق ذلك، فهذا كالم غري منطقي. هل تستطيع إث فرد امللحد: أن
ما تدعي؟

الصدفة؟ فقال الشيخ: إذاً كيف تصدق أن كل هذا الكون ُوجد وحده ب

ارة؟ ومن  الصدفة بنفس طريقة السي فرد امللحد: من قال لك أن الكون ُوجد ب
قال لك أن الكون أساساً حباجة إىل الصانع؟

السيارة التي صنعت نفسها
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اه الدين؟ ناقض أول مجلتك آخرها؟ هل هذا هو املنطق الذي عّلمك إي ت

يس  يها، أل إذا كنت ستقبل جبملة ال حتتاج إىل صانع وأنت جتهل كل شيء ف
نع بوجود الكون دون صانع بداًل من أن تفرتض وجود ما يصنع  قت األجدر أن ت

اً عن هذا الكون؟ ئ اً متاماً كما ال تعرف شي ئ الكون وأنت ال تعرف عنه شي

بكاء  ال وبعد هذا اللحظة وقف الشيخ وهو مصاب بصدمة كبرية، وأجهش ب
ة إىل اإلحلاد بعد أن أدركوا  وأعلن إحلاده، وأعلنت احلارة إحلادها، وحتّولت الدول
ة  لهاء، وحتوّلت الدول ب قام على ال ة ُت ي ر من كذبة غري منطق يس أكث أن الدين ل

اً تستخدم العلم واملنطق يف حكمها على أي شيء. ي ة متقدمة عامل إىل دول

https://blog.onlyscience.org
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ا. ن ال ما إذا كان العامل حقيقي أم وهم خلقه خي ي تتساءل ف
أكر إذ يسعى اإلنسان  عاداً  ة يأخذ األمر أب ي ة والفلسفة الشرق يف اهلندوسي

ة اليت يكون اإلنسان جزء منها. ي لالحتاد مع الفكرة األصل

ناس حياولون التخلص من مثل هذه األفكار غري أنه يوجد باحثني  ة ال ي ب غال
ة اليت  ة االستفزازي يعملون بكل جدية على التحقق من هذه الفكرة. الفرضي
ر هائل.  يوت ه كمب ي رنامج يتحكم ف ارة عن ب يضعوهنا تقول أن العامل بأسره عب

ائي ميكن  يزي ف ا. العامل ال ن ة توجد يف كل شيء حول الراهني على هذه الفرضي
الذات الذي جيعله  وصفه باستخدام أرقام صغرية ومعادالت بسيطة، وهذا ب

رية.  يوت عامل ظاهري، يتطابق مع عوامل احملاكاة الكمب

تقوم على  املعقدة  ة  ي مائ والكي ة  يولوجي ب ال املكونات  أن مجيع  مثال  نالحظ 
ة االلكرتون والروتون  ي ن ب تتكون من  أقل من مئة عنصر أساسي، ومجيعها 
يرتون. وهذه املكونات الثالثة حتكمها أربعة قوى، ومن هذه القوى فقط  ن وال
اشرة. وخلف هذا الكون املعقد يوجد موديل  ة نشعر هبا مب ة األرضي ي اجلاذب
إنه ميكن وصف أكر العقد يف الكون مبعادالت  اين ف بسيط. وحسب آينشت

ة.  رياضي

ارة عن جمرد  ــذي يدافع عن فكرة أن العامل عب ــوســرتوم، ال يك ب فيلسوف ن ال
املنطق  املعادالت، حيتج ب ة وصف العامل ب ي رية، عدا عن إمكان يوت حماكاة كمب
يوتر سيصل يوما ما إىل مستوى  ــرتاض أن الكمب الفلسفي. ينطلق من االف
ــوصــول إىل هذا  ــالً. عند ال ــســاين املعقد كــام ــوعــي اإلن ه حمــاكــاة ال ي يستطيع ف

ــاح  ــي االرت ــدم  ــع ب يشعر  كـــان  اين  آينشت
لوصفه  ة  ي اإلمكان يعطي  العامل  لكون 

ة. رياضي املعادالت ال ب
 Nick ــــــوف  ــــــس ــــــل ــــــي ــــــف ال أن  ــــــــــري  غ
Boström جيد أن ذلك يدل على أن 
ر  يوت بل كمب الكون جرى صنعه من ق
رياضيات  رنامج قائم على ال يستخدم ب

بسيطة. واملعادالت ال
ه أم ُمرمج؟ ه أم بسبب خالق إل عت ي يجة لطب ت ائي ن يزي ف فهل العامل ال

ر(  يوت الكمب تاج computer simulation )حماكاة ب إن القول أن الكون ن
علماء ويعتروه هراء. ة ال ي ب سريفضه غال

يوتري. ويدعون  ة أن العامل وهم كمب غري أنه يوجد بضعة علماء يعتقدون جبدي
يوتر. تاج كمب ائي إن يزي ف روا على مؤشرات تدل أن العامل ال أهنم عث

 Matrix ثاين منه والذي يسمى لم The Matrix، واجلزء ال ي رمبا نتذكر ف ل
 virtual universe بشر يعيشون يف Reloaded، وتدور أحداثه عن أن ال

رية. يوت تاجه باحملاكاة الكمب )عامل افرتاضي(، جرى إن
تايل: ة يف السؤال ال لم تعر عنها الفكرة الفلسفي ي ف فكرة ال

هل تعيش يف عامل حقيقي أم اصطناعي؟
بشرية  ال ــت  ــق كــان ــري اإلغ الفالسفة  إذ منذ عصر  ــدة،  ــاجلــدي ب يست  ل ــفــكــرة  ال
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رية، مهما اكتسبت من وعي، أيضاً غري قادرة  يوت ة الكمب لعب ات ال وشخصي
يست خمزنة يف  على اكتشاف أن عاملها افرتاضي اصطناعي، ألن املعلومات ل

الرنامج . 

نات من  ا نستطيع احلــصــول على عي ن أن ــن احملتمل  ــة، م احلــال ــذه  ولكن يف ه
يوترات متلك  ة الكمب ي ب فة ولكن املميزة ملثل هذا الوضع. غال الراهني الضعي
رجِمني ال يستطيعون الوقوف متفرجني بدون 

ُ
اهتا خطأ ما كما أن امل يف طي

اً طويالً. هذا النوع من املؤثرات سيسبب انقطاع  ت التدخل يف شؤون براجمهم وق
غري منطقي، غري لوغاريتمي، يف سلسلة جمرى احلوادث. مبعىن آخر ستظهر 

فعالة.  ة وال عة الساري ي ناقض وقوانني الطب ت ة ت عي ي ا ظواهر غري طب يف عاملن

بعدم وجود  االعـــرتاف  ا إىل مرحلة  ن الظواهر ووصل النوع من  ــذا  ه ا  قن إذا وث
بوءات  ن بؤ أو ال ن ت ة والقدرة على ال ي ن تفسري هلا، سيعين ذلك أن اإلعجازات الدي
له، سيكون مؤشر  ا كل شيء ال تفسري منطقي  ي clairvoyance وعمل
ر استدعت تغيري يف املكثفات أو الذاكرة أو تدخالت  يوت على أعطال يف الكمب

ر الرنامج أو دفعه يف اجتاه معني. تطوي رمج ل
ُ
امل

ا أن نتساءل ما هو اهلدف  ن ي إذا كان السبب األخــري هو الصحيح جيب عل
ة من أجل املتعة وتضيع الوقت، عندها سيكون  عب من ذلك؟ هل ذلك جمرد ل
ة بسرعة. أما  لعب ا من ال ة اليت متنع إخراجن ي اع احلذر واحلذاقة واحلرف ب ا ات ن ي عل
ا أن نكون  ن ي فعل ــة  ــئ الصدامات واألوب لتجربة عوامل  رنامج  ب ــك  إذا كــان ذل

يد نشوء هذه العوامل.  هادئني ومتعقلني ونكتشف الوسائل اليت حتي
 

ه  ة تسمح ل عي ي ئة طب ي ــج يف ب ــام ــرن ــب ال ــركــي ــســهــل ت ــن ال ــكــون م ــوى ســي ــســت امل
يات  ة إمكان التطور. بذلك يكون مت خلق عــامل اصطناعي. وهــو يقدم ثالث ب

الستمرار هذا التطور. 

الوصول إىل هذه  نتمكن من  أن  بل  ق بشرية ستنقرض  ال أن  األوىل  ة  ي اإلمكان
قة.  احملاكاة. عندها ال مشكلة، إذ أن ذلك يعين أن الكون حقي

يك ولكن مننع استخدامه  تكن ر هذا ال ا نتمكن من تطوي ن ة أن ي ان ث ة ال ي اإلمكان
بؤ هبا. ولكن منذ مىت كان  ن ت ة احملتملة والغري ممكن ال ي بسبب األخطار األخالق

ة؟  ي اإلنسان ميتنع عن استخدام تكنيك جديد ألسباب أخالق
ر احتماالً، حسب بوسرتوم، أن نتمكن من  ثة واألخرية واألكث ال ث ة ال ي اإلمكان
زايد بسرعة.  ت ة ست تطويرها ونستخدمها. وإذا حتقق ذلك فإن العوامل االفرتاضي
بشر على األغلب ستصبح آهلة متلك عاملها اخلاص ال خياصمها  الكثري من ال
ــة ميكن  ــرتاضــي ــوامل االف ــع ــن أجلها ، ألن ال ــر وال يستحق اخلــصــام م ــه آخ ه إل ي ف

خلقها بال هناية. 
ة فذلك سيعين  ي فعل ر من العوامل ال ة أكث ولكن عندما تصبح العوامل االفرتاضي

ا على األغلب افرتاضي بدوره.  أن عاملن

يس  ـــه ل ــى أن ــان عــل ــره ــس ب ــي ـــك ل ــكــن ذل ــــادي ول ــت وم ــاب ــون ث ــك ــدو ال ــب ــا ي ــصــري ب
ا ملتصقني  ن اعة القوية ميكن أن تكون ناجتة عن أن قن ثقة وال افرتاضي. هذه ال
ا واحد مع العامل االفرتاضي. فكر  ن ا وجيعل ن م الذي يشكل ذات ت لوغاري مبنطق ال
تعايش مع  ال ة ب ري يوت ة الكمب لعب ة من شخصيات ال مثال كيف ستقوم شخصي

ة.  ي ائ زي ي ف قة ال ي عاملها إذا استوعبت ذلك على أنه احلق
ر الذي  يوت ة أو الكشف عن الوجود للكمب نظري ة ال لألسف ال نستطيع جترب
ــي.  ــرتاض ــا االف ــن ــود يف عــامل ــوج ــكــون م ــن ي ــات ل ــوم ــل ــع ــن امل ــوع م ــن ـــذا ال ــا. ه ــره ــدي ي

من اهلل إىل الكمبيوتر 
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ا حماكاة أو عما  ة عما إذا كنا حنن ضحاي نقاشات الفلسفي ذلك سيبعث ال
ة ونستغلها  رية واعي يوت إذا كان من الصحيح أن نقوم خبلق شخصيات كمب

رمبا كال االثنني. ا، أو ل ن عت ملت

ــد  ــق ــن ـــن ال ـــد م ـــدي ـــع ــة ال ــري ــظ ــن ــك ال ــل ــــادة مت ــــع ـــي ال ـــا ه وكـــم
اقدين.  ن وال

ــدوام كان يفسر  نقاد أن اإلنسان على ال يقول بعض ال
ثقايف. اإلنسان املبكر  العامل من منظور سقفه املعريف ال
القدرة  ه ب مثال اخرتع اهلل على صورته وصورة عامله وزاد ل
ــة، يف حني  ــل ــة على كــل األســئ ــاب ــادر على اإلج يكون ق ل

ه  ت قاف ر الذي يشكل ث يوت يوم، يف عصر املعلومات حيشر الكمب أن اإلنسان ال
ه جزء من صورة اهلل القدمية. وهذا  ي يصبح جزء من كل شيء، مبا ف اجلديدة، ل
يعة تفكري اإلنسان  ا عن طب ا نشوء الكون نفسه بقدر ما خيرن ن األمر ال يفسر ل

يف فهم العامل. 

يتمكن  عندما  ــاًل  ــع ف لالهتمام  ــرية  ــث م تصبح  أن  ميكن  نظرية  ال هــذه  أن  ــري  غ
رنامج قادر على حماكاة وعي االنسان. اإلنسان من الوصول إىل ب

ا، حسب  ولوجي لتكن ائي Seth Lloyd، من معهد ماساتشوستس ل يزي ف ال
أن جمموع سرعة نشوء املعلومات منذ االنفجار العظيم هي 10120. حنن لن 
ا بأدق  ن ــادر على العمل هبذه السرعة وحماكاة كون ق ر  يوت اء كمب ن نستطيع ب
ارات اجملرات حيتاج  ي ل تفاصيل، غري أن ذلك ال داعي له. عوضا عن حماكاة ب ال
قادمون«  اء ال يها »األذكي نظر إل الرنامج إىل تقدمي مساء وأضواء تكر عندما سي
يس فراغ.  هبذا االختصار الذي سيبقى على  املنظار، حبيث يرون مصورات ول ب
تاج  اء املخلوقني، ميكن إن اجات املبكرة احملدودة لألذكي ي كل حال ضمن االحت

الرنامج يف املستقبل املنظور على األغلب. 
روبوتات Hans Moravec  يرى أن خالل 30 سنة سنكون  باحث يف ال ال

ة.  رنامج حماكاة لشخصيات واعي اء ب ن قادرين على ب
لم املاتريكس واقعي يف بعض األطياف.  ي إذا كان على حق سيعين ذلك أن ف

من اهلل إىل الكمبيوتر 
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ة وبعد ان أخذنا ىف إعمال  ي ن ا الكثري والكثري من الكتب الالدي رأن وبعد ان ق
ا نتحدث  ن قة االديان، مازل ا حقي ا من نوم عميق و اكتشفن قظن ي ا و است ن عقل
ا نبحث عن سبب اميانه  ن ــان املؤمن، مازل ــررات حتافظ على إمي عنها وجند م
ة مازالت تدور ىف نفس  ي ن ر الكتب واملقالت الالدي نه وإلهله. أكث وخضوعه لدي
ا ملتصقني به  ن ا ضــده، مازل ــن حــىت وان كن ــدي ال تعد كثريا عــن  ب ن احللقة. مل 

ه هذه؟ ي ا غري مؤمنني فما هو سر اجلاذب وندور ىف فلكه حىت وان كن
ا مل خنرج من بوتقته، فهل هى فرحة  ن ا الدين وكأن يقظ من هسرتي ا مل نست ن وكأن
الفعل خارج نطاقه. ا ب ن ا ان ا نؤكد ألنفسن ن املعرفة؟ هبجة الوضع اجلديد؟ وكأن

ا. ن ة ىف آذان مثل اخلروج من حفل صاخب وماتزال املوسيقى الصاخب
تقال من حال  نا ىف مرحلة اخلروج، مرحلة االن ا مازل ن ىف اعتقادى الشخصى ان
عيد، فرحة االعمى  اىل حال وهذه املرحلة هلا هبجتها مثل فرحة طفل مبالبس ال

ريد. عندما يبصر أو احملروم عندما حيصل على ما ي
ا، مبعىن اخلروج  ن تغري احلال من حول رتوي منها وي بقى هذه املرحلة حىت ن وست
بحث بعمق ىف  ال ــى  دأ رحلة جديده وه ب ن الديىن ىف اجملتمع، مث  من احلصار 

احوال هذا الكون.   
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ماذا لو؟؟

ــه يهدد  ــاش، إل ــق ـــره دون ن نفذ أوام ــؤٍذ إن مل ن ار م ــه جب اء. إل ــه عمي ا ل ن طاعت
أمر بالصالة  ه ي ه عن إل ي عه بدقة. يتحدثون إل ب ت ار وعذاب ملن ال ي ن توعد ب وي

ه، اىل ماالهناية دون كلل أو ملل.  ي تودد إل له ىف كل حني السرتحامه وال
الرغم  ماته االخرى، ب ي عل ام والذي هو ضمن ت بشر على الصي ه يرغم ال هذا اإلل

من ان العامل ملئ باجملاعات ىف بالد كثرية.
ـــور كما هــى دون نقاش،  اد على االم عت ــذا كله حــىت ي الطفل على ه يكر 
ة او  ي اء غري مرئ يكون متلق فقط. وتضيع بعض سنوات عمره ىف دراسة اشي ل

يل.  هلا اى دل
ا على حب  ن ــد وعي ا ق ــا؟ كن ــدارســن ـــدارس غــري م ا ىف م ن ي رب ــد ت ا ق ــاذا لوكن ــم ف
بشر.  اة ال علوم املفيدة حلي املعرفة والعمل دون كلل على اكتشاف الكون وال
بعض  ا ال ا على احرتام بعضن ن ا وعمل ي بشرى عمل ا اىل اجلنس ال ن تمي ا قد ان كن

ا.    ن ت ي واحرتام آدم

ماذا لو؟؟

يل هنار،  تعاطى االديان ل ا تواجدنا ىف جمتمع آخر. جمتمع علماىن ال ي ن و أن ماذا ل
ه؟ ي يها حىت اذن وال يغرق ف

ــدارس لكل  ا، م ــدارس غري مدارسن ا ىف م ن ي رب ا قد ت و كن ــاذا كان سيحدث ل م
قافة واجملتمع واالنسان الفرد.  ث علم وال ال م ب علوم اال علوم الدين. مدارس هتت ال

اة الفرد احلاضرة على هذه االرض. حبي
دأ ازعاجه مع الطفل الريء  ب ا مزعج. وي واقع بل ان واقعن يس ال نعم اعلم انه ل
تقامسون  ه او االهــل واجملتمع واملدرسة ورجــل الدين حيث ي على صــورة والدي

نه. يم دي عال ت مهمة غسيل دماغ هذا الريء ب
دأ رحالت هذا الطفل املسكني بوضع خرافات وخزعبالت ىف عقلة، اديان  ب وت
اطني، عذاب ومكافئات، خوف، خنوع، خضوع،  ار، مالئكة وشي وآهله، جنة ون

وعبودية.
ه عن إله غيورال حيب ان يكون له شريك، إله رحيم إن كانت  ي يتحدثون ال
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ا يف أن نتحول إىل  تعثر خطان ا كم ت ن الذي مير يف خريف يبدو طويال أظهر ل
عا »جهود«  مواطنني ومواطنات أحرار ومتساوين يف احلقوق. لن ننسى طب
اإلخوان املسلمني خالل حكم حممد مرسي يف تشريع األمر نفسه، وكم أن 
باتت ظاهرة  يمن، وكيف  ال الطاعون يف  ة  اب مبث الصغريات هي  ة زواج  قضي

ناين أيضا. ب ل تتفشى يف جمتمع التشتت السوري وامتدت إىل الداخل ال

نواب  لة رئيس جملس ال ي ناين، عق ب ل لة رأس التشريع ال ي ا عق ن عت ام طال بل أي ق
ه أنه من الصعب جترمي االغتصاب  ي ه بري بتصريح تعتر ف ي ب دة رندة ن السي
قة أن هذا متاما  الزوجي ألنه ال أحد يعرف ماذا يدور يف الغرف املغلقة. واحلقي

د: الغرف املغلقة. لب القصي

تهاك جسد  قانون وان ر دقة اغتصاهبن بغطاء ال فتزويج الصغريات أو لنكن أكث
تفاصيل املنضوية حتت خانة »حقوق الرجل«  املرأة بذريعة أهنا زوجة وكل ال
ة  ة أم سلطوي ة أم جسدي وما حييط هبا من عنف أسري سواء أكانت جنسي
تعاطى املشرعون يف  ا ما ي ب ا يف غرف مغلقة وغال ب هي مجيعها أمور تدور غال
ة  ا معها على قاعدة »ناقصات عقل ودين« فتجري مصادرة ملكي ن جمتمعات

ادا إىل تلك القاعدة. ن النساء لعقوهلن وأجسادهن است

يوم املرأة العاملي وطالعين حمرك  احا على رسائل معايدة ب أمس استفقت صب
وشبكات  ـــالم  اإلع ــل  ووســائ نفسها  ة  املناسب ب ة  ي فال باحت ــوغــل«  »غ بحث  ال
يوم. لست  قات ومواضيع وصور عن هذا ال تواصل االجتماعي حتفل بتحقي ال
يط الضوء على مكامن العلل  ا، فتسل ي ة واالحتفاء هبا إعالم اء املناسب ضد إحي
نطاق  توسيع  ل يعمل  ــن  م هناك  التحيات  ادل  ب ت ن حنــن  يما  ف لكن  ـــرورة،  ض

ا يف الغرف املغلقة. ن قائ الظلم املمارس وإب

يات تظاهرن يف بغداد احتجاجا على  السواد الذي اتشحت به سيدات عراق
ة بات  ي عراق ة اجلعفري الذي أقرته احلكومة ال مشروع قانون األحوال الشخصي
راد وكنساء  ا كأف ن ات تعلق حبري نا مجيعها ويف صدارهتا تلك اليت ت مسة تقرتن بأحوال
لزم وعن حق ارتداء السواد حدادا وإعالنا  واقع احلال يست على حنو خاص. ف
إدراج  تغاضى عنها وأن نكتفي ب ا أن ن ي ا وال حقوق ي لظالمة ال جيوز ال إنسان
ة اليت  ي ال ت ت عام األكر وهو االنكسارات امل اق املصاب ال تلك االرتكابات يف سي

اسة واألمن واحلرية. منىن هبا يف السي

تقدم االجتماعي واحلقوقي  ة هي يف صلب معايري ال وانني األحوال الشخصي وق
ادرا  راجع ن ا فإن هذه القوانني هي مسة ختلف وت ي ألي جمتمع يف العامل لكن عرب
ـــزال هناك  ــورات، إذ ال ت ــث ــا بعد ال ــريب حــىت يف عهد م ــظــام ع ــا جنــا منه أي ن م
بع ذلك  ت ة وميكن ت ي عراق يها احلكومة ال ه تلك اليت أقدمت عل انتكاسات تشب

ر من دولة وجمتمع. يف أكث

ابعة للمذهب  ت قانون العراقي املطروح فهو جيرد املرأة ال العودة إىل مشروع ال وب
ة يف الزواج  ناول املساواة يف حقوق أساسي ت ات ت الشيعي اجلعفري من بديهي
تاسعة. وال يسع  والطالق واإلرث واألفدح أنه يشرع زواج الصغريات من عمر ال
قانون من جنوح  الصدمة والذهول ملا يكشفه هذا ال واحدنا سوى أن يشعر ب

نواب.. ه وها هو اآلن يسلك طريقه حنو جملس ال ي لدى كل من صدق عل

يع العريب  رب ال نوع، ف نتج ظواهر ختلف من هذا ال يس العراق وحده من ي عا ل طب

ديانا مقلد
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نقض الدستور املصري اجلديد من وجهة نظر اإلسامل نقض الدستور املصري اجلديد من وجهة نظر اإلسالم

حقيقي يطبق يف دولة خالفة راشدة. 

املزيد : 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
متهيد

ر منذ نشأته ي القدس 0998هـ –  رائد ال يكذب أهله، وإن حزب التحري إن ال
ة  ي اة اإلسالم ئناف احلي تعمل معه الست يدها ل 0099 وهو ينصح األمة، ويأخذ ب

إقامة  ب
ا به خالل تسعني  ن ي ل ت راشدة بعد هذا امللك اجلري الذي اب ة  ال راشدي اخلالفة ال
فة، بل نصب الكافر املستعمر على بالد املسلمني  ي سنة بال خالفة وال خل
قوها  ــوى، وطب ة العقل واهل ب وانني غري حكاما عمالء له حكموا بدساتري وق

بظلمها وفسادها .. 
ــة وإساملها، ما  األم دة  النشاز عن عقي الدساتري  تلك  ار  ن ب ناس  ال فاصطلى 
ار تلك املصائب اليت املت  نقذهم من ن لبحث جد واجتهاد عما ي دفعهم ل
ه ...  ي ة باالحتكام ال ب ــة حنو اإلســالم واملطال ة األم ي ب هبم، فكان أن اجتهت غال

فصعق أعداء اإلسالم واملسلمني، 
ادة محلة الضفاء مساحيق جتميل زائفة على  ي وتفتق ذهنهم الشيطاين عن ق
يس هلا من امسها شيء من  ة ول ي ا إسالم يسموهن ة، ف الوضعي الدساتري  بعض 
زائف للدساتري سيضلل  ــداء اإلســالم أن هذا التجميل ال ا من أع نصيب، ظن
االجتــاه إىل دستور إسالمي  ــن مث خيدرهم ويقعدهم عن  ناس وخدعهم، وم ال

أصدره ـ حزب التحرير

http://hizb.net/wp-content/uploads/BookPDFfiles/Aldustor _
Almasri _ 280213.pdf
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