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وتقدير شكر

وأالن فيتز-كالريدج، سارة وزمالئي: ألصدقائي الشديد امتناني عن أُعربِّ
تابيندن، وبول جونسون-ديفيز، وديفيد فرويدنهايم، وهريبرت فورسرت،
مسوَّدات لقراءتهما ديفنبورت، بوب النسخ ومحرِّر ِتمبل إلليوت وباألخص
قرأ َمن لكلِّ وكذلك عديدًة، وتحسيناٍت تصحيحاٍت واقرتاحهما الكتاب هذا
وأرتور سريين، أومري وهم: عليه، مفيدًة تعليقاٍت وقدَّم الكتاب من أجزاءً
ساوندرز، وسايمون ريجان، وروتي جرافن، وأالن جولدنج، ومايكل إيكرت،

تانيت. ولويل
تانيت ولويل روبني، وتومي لوكوود، نيك الرسامني أشكر أن أيًضا وأودُّ

أرجوه. كنُت مما دقًة أكثر رسوٍم إىل التفسريات لرتجمتهم





مقدمة

بالثبات وال ملحوًظا، تجعله التي بالرسعة ُم» «التقدُّ ق يتحقَّ لم البرش، تاريخ مرِّ عىل
اندالع مع بدايته تزامنَْت ولقد واحدة. مرة إال عديدٍة أجياٍل عرب استمراره يدعم الذي
عىل تقترصفقط لم راٍت تطوُّ َن وتضمَّ اآلن، حتى متواِصًال يزال وال تقريبًا، العلمية الثورة
األخالقية والِقيَم السياسية واملؤسسات التكنولوجيا لتشمل أيًضا امتدْت بل العلمي، الفهم

اإلنساني. الرخاء مناحي وسائر والفنون
مرغوب أو أصيل أنه يُنكرون التأثري نافذو مفكرون هناك كان تقدُّم، هناك كان ومتى
شك فال الحكمة؛ من بمزيٍد تحلَّْوا َليْتَهم لكن معنًى. بأي يتمتَّع مفهومه أن حتى أو فيه،
حل يف امُلزمن الفشل وبني والصحيح، الباطِل التفسريَيْن بني موضوعيٍّا اختالًفا هناك أن
ومن ورفعها؛ واملعاناة والحسن، والقبيح والصواب، الخطأ بني وكذلك وحلها، ما مشكلٍة

املختلفة. بمعانيهما والتقدُّم الجمود بني ثَمَّ
برشيٍّ نشاٍط عن —نتج عمليٍّا أم كان —نظريٍّا التقدُّم كل أن إىل أذهُب الكتاب، هذا يف
عىل برشيٌّ السعَي هذا أن ورغم الجيدة». «التفسريات أدعوه ما نحو السعُي وهو وحيد؛
الالبرشية املستويات أعىل عىل الواقع عن جوهريٍة حقيقٍة عن عبارة تأثريه فإن فريد، نحٍو
جيدة. تفسريات األمر واقع يف هي التي للطبيعة العامة القوانني مع يتناغم إنه أْي الكونية؛
تقوم الذي املحوري الدور إىل برشي، هو وما كوني هو ما بني البسيطة العالقة هذه تشري

لألمور. الكوني النظام يف الذكية» «الكيانات به
انتهاءً أم كارثيًة نهايًة أكانت سواءٌ — نهايٍة إىل التقدُّم يصل أن الرضوري من هل
فهذه اإلجابة؛ هو األخري الخيار هذا محدود؟ ال أنه أم — واالكتمال اإلتمام بمعنى
رشُحها يستلزم والتي الكتاب، هذا عنوان يف إليها أشري التي الالنهاية هي «الالمحدودية»



الالنهاية بداية

كل يف جولًة — ق التحقُّ هذا وتُعرِقل ق بالتحقُّ للتقدُّم تسمح التي الظروف وعْرُض —
أنه مع — التقدُّم أن منها كلٍّ من نتعلم حيث تقريبًا؛ والفلسفة العلوم من أسايسٍّ فرٍع
يُشِعل حدٍث أو قضيٍة بدايٍة؛ من حتًما له بد ال — نهاية له تكون أن الرضورة من ليس
لالنهاية»، «بدايٌة هي البدايات تلك من وكلٌّ ويرتعرع. فيه ينشأ رضوريٍّ ظرٍف أو فتيله،
البدايات هذه من العديد يبدو قد الفلسفة. أو العلم من الفرع ذلك منظور من تبدو كما
وهي للواقع، واحدٍة لسمٍة متعدِّدة وجوه األمر واقع يف أنها غري متصٍل، غريَ — ظاهريٍّا —

الالنهاية». «بداية أدعوه ما
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األول الفصل

التفسريات نطاق

حنينستوعبها أننا لدرجة والجمال، البساطة يف غاية فكرٌة بالتأكيد هذا كل وراء
لألمر يمكن كيف بعًضا: بعُضنا سيسأل — عام ألف أو قرٍن أو عقٍد بعد —

ذلك؟ غري يكون أن

ويلر أرتشيبالد جون
(١٩٨٦) ساينسز» أوف أكاديمي نيويورك ذا أوف «آنالز

من آالٍف كبضعة الشمسية مجموعتنا وراء فيما املجردة البرشية ألعيُننا الكون يبدو
لكنك اللبانة؛ لدرب الضبابية الخافتة األرشطة جانب إىل الليل، سماء يف املضيئة النقاط
بل أرشطة، عن وال نقاٍط عن يُحدِّثك فلن بالفعل، هنالك يوجد ا عمَّ فلٍك عاِلَم سألَت لو
وتبعد الكيلومرتات، ماليني محيطها يبلغ التي ج املتوهِّ الغاز من الُكَرات تلك النجوم؛ عن
من غريه عن مختلًفا يبدو عادي نجٌم الشمس أن أيًضا سيخربك ضوئية. سنواٍت عدَة عنَّا
ومع كيلومرت. مليون ١٥٠ نحو بُْعد عىل يقع أنه مع كثريًا، إليه أقرب ألننا فقط النجوم
تلك يجعل الذي ما نعلم أننا من واثقون فنحن املعقولة، غري املسافات تلك ومع ذلك،
عنٍرص تغريُّ أْي — «التحوُّل» عن الناتجة النووية الطاقة أن سيخربك إذ ج؛ تتوهَّ النجوم
الوهج. بذلك يمدُّها ما هي — الهليوم) إىل الهيدروجني (تحديًدا آَخر عنٍرص إىل كيميائيٍّ
وقد ة، امُلِشعَّ العنارص تحلُّل مع األرض ظهر عىل تلقائيٍّا ل التحوُّ أنواع بعض تحدث
وإرنست سودي فريدريك الفيزياء عاِلَمِي يد عىل ١۹٠١ عام يف مرٍة ألول ذلك تفسري تم
بتحويل لقروٍن الخيميائيون حلم فقد قديم؛ مفهوٌم التحوُّل مفهوَم أن إال رذرفورد.



الالنهاية بداية

يتطلَّبه ما قطُّ يُدركوا لم لكنهم ذهٍب، إىل الرصاص، أو الحديد مثل الوضيعة»، «املعادن
العرشين القرن يف العلماء استطاع بينما قط، قوه يحقِّ لم لذا الحلم؛ ذلك لتحقيق األمُر
ال وهكذا، (سوبرنوفا)؛ عظمى كمستعراٍت تنفجر حينما النجوم تفعل وهكذا تحقيقه.
التي العمليات تفهم التي الذكية والكائنات النجوم تلك غري الكون هذا يف يشءٍ ألي يمكن

ذهب. إىل الوضيعة املعادن تحويُل تُحرِّكها؛
املتماسك غري مظهرها رغم — أنها الفلك عاِلُم فسيخربك اللبانة، درب عن أما
من املليارات مئات تضم مجرة فهي تراه؛ أن املجردة ألعيُننا يمكن ا ممَّ أكرب تَُعدُّ —
السنوات آالف عرشات تبلغ مساحٍة عىل املتبادلة بجاذبيتها بينها فيما ترتابط التي النجوم
أيًضا الفلك عاِلم وسيخربك منها. جزء ألننا الداخل من املجرة تلك نرى ونحن الضوئية،
عنيف؛ بنشاٍط يموج الثابت، شبه ومظهرها الليل سماء هدوء عكس عىل الكون، أن
كلُّ يطلق حيث ثانية؛ كل يف طاقٍة إىل الكتلة من األطنان ماليني يُحوِّل عادي نجٍم فأيُّ
مجال يف أنه أيًضا وسيخربك ذرية. قنبلٍة من املنبعثة لتلك مساويًة طاقًة منها جراٍم
عدُدها يفوق أكثر مجراٍت رْصَد تستطيع والتي لدينا، التي التلسكوبات أفضل رؤية
كلَّ العظمى املستعرات انفجارات من العديد يحدث مجرتنا؛ يف املوجودة النجوم عدَد
إن نعلم ال نحن مجتمعًة. مجراتها نجوم كلِّ بريَق قصريٍة لفرتٍة بريُقها يفوق التي ثانية،
تلك من كم نعلم ال لذا مكانهما؛ أو الشمسية، مجموعتنا خارج وذكاء حياة يوجد كان
ر يُدمِّ أن شأنه من أعظم مستعٍر أي أن نعلم لكننا كارثية. فاجعٍة عن عبارة االنفجارات
عليها، توجد قد التي الحياة أشكال كلَّ ماحيًا حوله، مداٍر يف تدور قد التي الكواكب كلَّ
إن إذ نحن؛ نمتلكه ما بكثرٍي تفوق تكنولوجيا تمتلك لم ما ذكية، كائناٍت أي فيها بما
حتى الكيلومرتات، مليارات مسافة عىل إنساٍن قتَْل يستطيع وحده النيوترينوي إشعاعه
للمستعرات بوجودنا ندين فإننا ذلك، ومع بالكامل. بالرصاص املسافة تلك حت ُصفِّ لو
ن تتكوَّ التي العنارص معظم مصدر كانت — التَّحوُّل ظاهرة خالل من — فهي العظمى؛

كوكبنا. وكذلك أجساُدنا، منها
استطاع ،٢٠٠٨ مارس ففي بريًقا؛ العظمى املستعرات يفوق ما الظواهر من هناك
تُعَرف نوعيٍة من انفجاٍر رْصَد األرض مدار يف موضوع السينية باألشعة يعمل تلسكوب
ا جدٍّ بعيدة مسافة وهي ضوئية، سنة مليارات ٥‚٧ بُْعد عىل جاما» أشعة «انفجار باسم
ِجرم وهو أسود؛ ثقبًا مكوِّنًا ينهار واحًدا نجًما األرجح عىل هذا كان املعروف. الكون عرب
حقيقته يف االنفجار كان له. ابتالعه من الهرب من نفسه الضوء يتمكَّن ال الجاذبية شديد
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التفسريات نطاق

عىل األرض، من املجردة للعني باديًا جعله ا ممَّ أعظم؛ مستعٍر مليون من سطوًعا أكثر
األرجح. عىل هنا أحد يره لم ثَمَّ ومن فقط؛ قليلٍة لثواٍن واستمرَّ خافتًا كان أنه من الرغم
سمح مما تخبو؛ حتى شهوًرا الغالب يف وتستغرق أطول لفرتٍة العظمى املستعرات تستمر

التلسكوبات. اخرتاع قبل حتى مجرتنا يف منها القليَل يَرْوا أن الفلك لعلماء
تلك الزائفة؛ النجوم أو الكويزرات، وهي الكونية الوحوش من أخرى فئة هناك
املجردة، بالعني رْصُدها يمكن ال إنه حتى ا، جدٍّ بعيدٌة وهي الشديد. السطوع ذات األجراُم
تستمد الواحدة. املرة يف السنني ملاليني العظمى املستعرات يفوق أن لوهجها ويمكن
تُبتَلع حيث املجرات؛ مراكز يف الواقعة الهائلة السوداء الثقوب من طاقتَها الكويزراُت
تأثرياُت وتمزِّقها — الضخمة الكويزرات حالة يف الواحد اليوم يف نجوم عدة — كاملة نجوٌم
بطرد املكثَّفة املغناطيسية الحقول تقوم للداخل. حلزونيٍّا انزالقها أثناءَ والجزر املد قوى
الطاقة عالية لجسيماٍت نفثيٍة دفقاٍت هيئة عىل أخرى مرًة للخارج الجاذبية طاقة بعض

شمس. تريليون بقوة بها املحيط الغاز بدورها تُيضء
«أفق باسم املعروف الالعودة سطح (يف السوداء الثقوب داخل الظروف ولكن
والزمن للمكان األسايس النسيج يتعرَّض قد حيث حال؛ كل عىل التطرُّف شديدُة الحدث»)
يقرب ما قبل بدأ أن منذ االتساع يف آِخذًا يهدأ، ال كون يف ذلك كل يحدث للتدمري. نفسيهما
به قارنَّا ما إذا الذي العظيم، باالنفجار ى يُسمَّ ضخٍم بانفجاٍر عاٍم ملياَر عَرش أربعَة من
كله الكون وهذا أهمية. ذاِت وغريَ بسيطًة األخريُة َلبََدِت كونية، ظواهر من هنا وصفُت ما
عدًدا يضمُّ الذي األكوان امُلتعدِّد الوجود هو كثريًا، أكرب كياٍن من صغرٍي جزءٍ مجرد هو

لكوننا. املماثلة األكوان من كبريًا
عىل أغنى هو بل قبُل، من عليه بََدا مما كثريًا وأعنف أكرب فقط ليس املادي العالم إن
الفيزياء لقوانني وفًقا كلها تجري التي كذلك، واألحداث ع والتنوُّ بالتفاصيل كبرٍي نحٍو
أم ذاتها الظواهر أروع: األمرين أي أدري ولست العمق. من بيشءٍ نفهمها التي الرائعة

عنها. الكثري نعلم أننا حقيقة
ألفضل الكبرية القوة بني التناقَض ذلك الِعْلم يف ما أروع من إنَّ نعلمه؟ ما نعلم كيف
بها نستخلصها التي الثابتة غري البسيطة والطرق ناحية، من نطاقها واتِّساع نظرياتنا
يزور أن عن فضًال نجم، سطح عىل يوًما خَطا أن إلنساٍن يسبق لم أخرى. ناحيٍة من
السماء إىل ننظر عندما ولكننا الطاقة؛ وتُنتَج ل التحوُّ عملية تتمُّ حيث النجم هذا مركَز
بعيدة. نوويٍة ألفراٍن السخونة عاتيِة أسطٍح يف نحدق أننا نعلم الباردة، النقاط تلك ونرى
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الالنهاية بداية

ال واألخرية أعيُننا، من كهربيٍة لنبضاٍت عقولنا استجابة يف فقط ماديٍّا تتمثَّل التجربة هذه
مكاٍن من انبعث الضوء ذلك أن فحقيقة وجوده؛ وقت بداخلها الذي الضوء سوى تلتقط
— للضوء انبعاٍث عملية مجرد من أكثر كان وقتها حدث ما وأن — بعيد زمٍن منذ بعيٍد

فقط. النظرية خالل من ندركه وإنما نراه، ال أمر هي
بالفعل موجود هو ا عمَّ افرتاضات أِي «تفسريات»، محض العلمية النظريات إن
األطول للفرتة عمَّ الذي الخاطئ املعتقد كان النظريات؟ هذه تأتي أين من حدوثه. وكيفية
فلسفي مذهب وهو نا، حواسُّ تُقدِّمها التي الدالئل من «نستنتجها» أننا هو العلم تاريخ يف

.1-1 شكل انظر «التجريبية» يُدَعى
«الصفحة يشبه العقل إن قائًال ١٦٨٩ يف لوك الفيلسوفجون كتب املثال: سبيل عىل
بالعالم معرفتنا كلِّ مصدر هو هذا وإن الحسية، تجاربَنا عليها نَُخطُّ التي البيضاء»،
«كتاب من املعرفَة «يقرأ» أن املرء بوسع أنه األخرى التجريبية االستعارات ومن املادي.
يها متلقِّ هو املعرفة مكتشف أن الحالتني كلتا يف نجد املالحظة. طريق عن الطبيعة»

مبتكرها. وليس السلبي،
الطبيعة يف نقرؤها فال أييشء؛ من «تُستنتَج» ال الحقيقة يف العلمية النظريات ولكن
البرشي العقل يبتكرها جريئة افرتاضات أو تخمينات هي بل فينا؛ الطبيعة تكتبها وال
تطويرها. بهدف إليها واإلضافة ترتيبها وإعادة وتغيريها بالفعل املوجودة األفكار بدمج
عىل العمل عىل فطريٍة وقدرٍة كامنٍة ونوايا عاٍت بتوقُّ بل بيضاء»، «صفحة نُوَلد ال إننا
يختلف دورها ولكن للعلم، رضوريٌة والتجربة والتجربة. التفكري باستخدام تطويرها
أداة هي وإنما النظريات، منه تُستنتَج الذي املصدر ليست فهي التجريبية؛ تفرتضه ا عمَّ
من «التعلُّم ب يُعَرف ما وهذا بالفعل، تخمينها تمَّ التي النظريات بني لالختيار رئيسية

التجربة».
الفيلسوف أعمال خالل من العرشين، القرن انتصاف مع إال هذا يُفَهم لم لكن
معقوٍل نحٍو عىل داَفَع َمن أوَل — تاريخيٍّا — كانت التجريبية فإن لذا بوبر؛ كارل
املناهَج ورفضوا التجريبيون الفالسفة انتقد لقد اليوَم. نعرفه كما التجريبي العلم عن
والسلطات القديمة والكتابات املقدسة الكتب لسلطة اإلذعان مثل للمعرفة، التقليدية
واألحكام الخربة وأحكام التقليدية باملعارف واإليمان واألكاديميني، كالقساوسة البرشية
غريبة، لدرجٍة وراسخًة معاِرضًة فكرًة التجريبيُة ناَهَضِت كما دليل. دون بها املسلَّم
متفائلة؛ وكانت تجاهلها. يجب ولذا الخطأ؛ يف للوقوع مصادَر تَُعدُّ الحواس أن وهي
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التجارب الحسية
االستنتاج

(مثل: «االستدالل»، أو
«التعميم»، أو «االستنباط»)

النظريات/ا6عرفة بالواقع

التجريبية. :1-1 شكل

سائًدا كان الذي القدرية مذهب عكس عىل املعرفة، من الجديد إىل ل بالتوصُّ ْت اهتمَّ حيث
وبهذا بالفعل. معلوًما أصبح قد مهم هو ما كل أن َع توقَّ والذي الوسطى، العصور يف
خطوًة كانت — العلمية املعرفة مصدر بشأن تماًما مخطئًة كانت وإْن — التجريبية فإن
أثاره طاملا الذي السؤال يبقى لكن وتاريِخه. العلم فلسفِة من كلٍّ يف لألمام عظيمًة
لم بما املعرفة «استنتاج» يمكن كيف البداية: منذ واملعادون) (الودودون املتشكِّكون
عن صحيًحا استنتاًجا يستخلص أن بإمكانه التفكري من نوع وأيُّ اختربناه؟ ا ممَّ نختربْه
من املريخ كوكب عن جغرافيٍة معلوماٍت استنباَط ع نتوقَّ أن يمكن ال اآلخر؟ من أحدهما
تجاِرَب من املريخ كوكب فيزياء عن شيئًا نعلم أن ع نتوقَّ فلماذا األرض؛ كوكب خارطة
فهناك لذلك؛ يكفي ال وحده املنطقي االستنباط أنَّ الَجيلِّ من األرض؟ كوكب عىل أُجِريْت
مجموعًة تصف افرتاضاٍت عىل يُجَرى االستنباط من قدٍر أيَّ أن مفادها منطقية فجوة

التجارب. تلك سوى يشءٍ أي عن نتائج إىل الوصول يمكنه ال التجارب، من
متكرٍِّر نحٍو عىل مرَّ إذا فاملرء «التكرار»؛ هو العام، االعتقاد حسب املعضلة، هذه حل
ذلك م» «سيعمِّ أو «سيستنبط» أنه فاملفرتض نفِسها، الظروف ظل يف نفِسها بالتجارب
رأيناها ألننا صباًحا؟ غًدا الشمس تُرشق أن ع نتوقَّ ملاذا فمثًال: باستمراره؛ ويتنبَّأ النمط
يُفرتَض هنا، من الصباح؛ سماء إىل نظرنا كلما ذلك تفعل الحجة) تسري املايض(هكذا يف
التجِربة بنفس دائًما سنمرُّ الظروف نفس تحت وقوعنا حاَل أننا نظرية «نستنتج» أن
أالَّ رشيطَة — التنبُّؤ ذلك صحُة فيها تثبت مرٍة كل ويف ح. ُمرجَّ بشكٍل أو مؤكَّد، بشكٍل
نحصل أننا فاملفرتض لذا ستتزايد؛ صحته استمرار احتمالية أن يُفرتض — أبًدا يخفق
املزعومُة العملية تلك تُدَعى بالعام. الخاص ومن باملستقبل، أوثق معرفٍة عىل املايض من
العلمية النظريات أن يعتقد الذي املذهُب ويُدَعى «االستقراء»، أو االستقرائي» «االستدالَل
بعُض يتخيَّل إليها، املشار املنطقية الفجوة ولسد «االستقرائية». ب الطريقة بهذه تتأتَّى
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صحة احتماالت من تُعِيل — استقرائيًة قاعدًة أو — للطبيعة قاعدًة هناك أن االستقرائيني
املايض»، سيُشبه «املستقبل هي: القاعدة تلك صور أهم وإحدى االستقرائية، االستدالالت
ما يُشبه نراه ال «ما وأن القريب»، اليشء يُشبه البعيد «اليشء أن نضيف أن يمكن كما

جرٍّا. وهلمَّ نراه»،
عمليٍّا استخدامها يمكن استقرائية» «قاعدة وضع من باملرة أحٌد يتمكَّن لم لكن
مرِّ عىل لالستقرائية ه املوجَّ النقد ركََّز وقد التجارب. من علميٍة نظرياٍت إىل الوصول يف
؛ هنيِّ نقد هذا أن إال سدُّها، يمكن ال التي املنطقية الفجوة وعىل اإلخفاق، ذلك عىل تاريخها

خطورًة. واألكثر الخاطئنَْي االستقرائية بمفهوَمِي يُقر إنه إذ
عىل العلُم بها ل يتحصَّ التي الكيفية تفسري إىل تسعى أنها االستقرائية تزعم أوًال،
الشكَل؛ هذا تأخذ ال لدينا التي النظرية املعرفة معظم ولكن التجارب، من تنبُّؤاته
األشخاص؛ تجارُب مكوناته من ليس الواقع ومعظُم بالواقع، تتعلَّق العلمية فالتفسرياُت
سرياه ما (أو اإلنساَن رئييسٍّ نحٍو عىل الفلكية الفيزياءُ تَدرس ال املثال: سبيل فعىل
وكيفيَة جها توهُّ وأسباَب تركيبَها أْي النجوم؛ ماهيَة تَدرس وإنما السماء)، إىل نظر لو
معظُم قطُّ يخضع لم ذلك. كلُّ بمقتضاها حدث التي العامة الفيزيائية والقواننَي تكوُّنها
ملسافٍة السفر تجربَة يَُخْض أو عام، مليار لفرتة منَّا أحٌد يَِعْش فلم للمالحظة؛ األمور تلك
باستطاعة ليس أنه كما العظيم، االنفجار ظاهرَة إنساٌن يحرض ولم ضوئية، سنٌة قْدُرها
بما تنبؤاتنا كلُّ كانت وملا النظرية. خالل من بعقله إال فيزيائيٍّا، قانونًا يلمس أن أحٍد
اآلن، عليه هي ملا التفسريات تلك من استنتاٍج محَض هي مستقبًال األشياء عليه ستكون
النجوم عىل أكثر التعرَُّف بها نستطيع التي الكيفية معرفة يف حتى تخفق االستقرائية فإن

السماء. يف نقاط مجرد بأنها لها القارصة رؤيتنا يتجاوز بما والكون
العلمية النظريات تنبُّؤ فهو االستقرائية، يف الخاطئة الرئيسية املفاهيم ثاني عن أما
كذلك)، سيكون ما غالبًا (أو نراه ما سيُشبه نراه ال ما وأن املايض، سيُشبه املستقبل بأن
يختلف يَُر لم ما وأن املايض، يُشبه ال املستقبل أن نجد الواقع، أرض عىل ولكن آِخره. إىل
عن اختالفها يف ُمبِهرًة ظواهَر — أيًضا يُنتج بل — غالبًا العلم ع يتوقَّ يَُرى. ا عمَّ بشدٍة
يلَق ولم السنني، آلالف بالطريان اإلنسان حلم فقد جانبنا؛ من َقبُل من اختُِرب يشءٍ أيِّ
يطري؛ أن فاستطاع الطريان، عن جيدٍة تفسرييٍة نظرياٍت إىل َل توصَّ ثم السقوط، سوى
قبل ذرية) (قنبلة نوويٍّ انشطاٍر عن ناتًجا انفجاًرا إنساٍن أيُّ يََر لم الرتتيب. كان هكذا
األول االنفجار ذلك ولكن الكون، تاريخ يف قبُل من واحٌد يحدث لم ربما بل ،١۹٤٥ عام
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بطريٍق لكن وقوعهما، قبل بدقٍة بهما التنبُّؤ تمَّ قد فيها، يحدث أن يمكن التي والظروف
إىل املحبَّب املثال ذلك — الشمس رشوق حتى للمايض. املستقبل ُمشابَهة افرتاِض غري
األرض مدار من ُرِصد إذا فإنه ساعة؛ وعرشين أربٍع كلَّ دائًما يَُرى ال — االستقرائيني
أن قبل النظرية من املعلوم األمر وهو إطالًقا؛ يحدث ال أو دقيقة، تسعني كلَّ يحدث فقد

األرض. كوكب مدار إىل إنساٍن أيُّ يصعد
سيظل الحاالت تلك كل يف أنه إىل نُشري أن االستقرائية عن الدفاع قبيل من ليس
جملة فهذه للطبيعة؛ األساسية القوانني لنفس سيخضع ألنه للمايض؛ مشابًها املستقبل
أكان سواءٌ — واملايض املستقبل يتناول للطبيعة قانوٍن أيَّ ألن معنًى؛ أي من فارغة
لذا القانون؛ لذلك منهما كلٍّ خضوُع حيث من بينهما التشابَُه يزعم — خاطئًا أم صحيًحا
تنبٍُّؤ أو نظريٍة أي الستنتاج االستقرائية» «القاعدة من الصورة تلك إىل االستناد يمكن ال

غريها. من أو التجربة من
لذا املايض؛ عن سيختلف املستقبل أن تماًما نُدرك نحن اليومية، حياتنا يف وحتى
تعرَّضُت التي تجربتي، كانت ،٢٠۰٠ عام قبل يتكرَّر. أن ع نتوقَّ تجاربنا أوُجه أي ننتقي
النظام (ويستخدم مالئٍم نحٍو عىل موضوٍع تقويٍم أي أن يف تتمثَّل املرات، آالَف لها
ليل منتصف يف عُت توقَّ لكنني ،«١۹» ب منتهيًا السنة رقم يعرض أن يجب الجريجوري)
وكذلك مماثل، تقويٍم كل يف «٢٠» ب منتهيًا السنة رقم أرى أن ١٩۹٩ ديسمرب ٣١ يوم
«١٩» ب ينتهي السنة رقم نرى أن قبل سيُمرُّ عاٍم ألف ١٧ قدره زمنيٍّا فاصًال أن عت توقَّ
الفاصل هذا بمثل أحٌد يمرَّ ولم ،«٢٠» الرقم ذلك غريي أو أنا قبُل من أشهد لم أخرى. مرًة

فعلناه. ما وهو عهما، توقُّ إىل التفسريية نظرياتنا هتْنا وجَّ بل إليه، املشار الزمني
فال مرتني؛ النهر نفس يف الرجل يخطو «ال هرقليطس: القديم الفيلسوف قال وكما
رشوق رؤيَة نتذكَّر عندما فنحن ثَمَّ، ومن الرجل.» نفس الرجل وال النهر، نفس يظل النهر
النظريات عىل ضمنيٍّا نعتمد فإننا الظروف، «نفس» وتحت متكرِّر» نحٍو «عىل الشمس
الظواهر من نعتربه أن علينا ما هو تجربتنا يف املتغريات تراكيب من أيٌّ لتخربنا التفسريية
نظريات تُخربنا املثال: سبيل عىل هام. غري أو عامٍّ غري وأيُّها املحيط، الواقع يف «املتكرِّرة»
حتى الغائم، اليوم يف الشمس رشوق رؤيَة ع نتوقَّ أالَّ والبرصيات الرياضية الهندسة
النظريات تلك من السحاب. خلف نالحظه ال الذي الحيِّز يف بالفعل الرشوق حدث لو
لم أنه يعني ال األيام تلك يف الرشوق رؤية يف الفشل أن نعرف أن يمكننا فقط التفسريية
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أو فيلٍم يف أو املرآة يف الشمس رشوق انعكاس مشاهدة أن النظرية تدلُّنا وباملثل يحدث،
فكرَة م نتفهَّ هنا، من له؛ ثانيًة رؤيًة نُعدها أن يمكن ال االفرتايض الواقع ألعاب إحدى يف

نظرية. وإنما ذاتها، حد يف حسيًة تجربًة تصبح ال تتكرَّر حني التجربة أن
أيًضا؛ كذلك التجريبية أن بد فال مغلوط، منهج إنه وحيث لالستقرائية. وداًعا إذْن
استنتاج من نتمكََّن لن فبالتأكيد التجارب، من تنبؤاٍت استنتاج نستطيع ال كنَّا فإذا
إنساٌن يُفرسِّ أن مثًال يمكن فال بطبيعته، إبداعي أمر جديٍد تفسرٍي فاكتشاف تفسريات.
ماليني محيُطها يبلغ السخونة شديدُة كراٌت أنها عىل السماء يف املوجودَة النقاَط تلك
أن حينها وعليه الكرات، بتلك الخاصة الفكرُة بخاطره أوًال جالْت إذا إال الكيلومرتات،
أن دون حولنا منتظٍم بإيقاٍع برباعٍة تتحرَّك وكأنها وتبدو باردًة، صغريًة تبدو ملاذا يفرسِّ
بد ال وإنما يشء؛ أي من آليٍّا تُستنتَج أن وال نفَسها تَخلق أن يمكن ال كتلك أفكاًرا إن تقع.
تلك رؤيُة عقولنا يف «تكتبه» ما أما واالختبار. للنقد ذلك بعد لتخضع تخمينها، تمَّ أنه
كذلك، نقاط. فقط بل تفسريات، ليس قطًعا فهو صحيًحا، هذا كان إْن السماء، يف النقاط
عمره طوال السماء يف النقاط تلك «يقرأ» أن املرء يحاول فقد كتابًا؛ ليست الطبيعة فإن

ماهيتها. حقيقة عن يشء أيَّ يتعلَّم أن دون — أعمار لعدة حتى أو —
املالحظني أكثر اعتقد السنني، َفِآلالف املايض؛ يف حدث ما هو بالضبط ذلك كان
مركزها دوَّارة مجوَّفة سماوية» «كرة يف مغروسة أضواء هي النجوم أن دقًة للسماء
الكون، عن النظرية تلك السماء). نور منها يظهر الكرة تلك يف ثقوب أنها (أو األرض
التجربة، من مباِرشٍ نحٍو عىل ُمستنتَجة أنها بََدا األرض، مركزيِة فكرِة عىل تعتمد التي
مباَرشًة» «يالحظ أن يستطيع كان أعىل إىل نظر َمن فكلُّ متكرِّر؛ نحٍو عىل تأكَّدْت وأنها
تتنبَّأ كما تماًما تهوَي أن دون عليها النسبية بمواقعها محتفظة والنجوم السماوية، الكرَة
واألرض األرض، وليس الشمس مركُزها األمر واقع يف الشمسية املجموعة أن إال النظرية.
كان اليومي الدوران لذلك رصد أول أن صحيح د؛ معقَّ دوراٍن حالة يف وإنما ثابتة ليست
من وإنما باملرة، النجوم ِسمات من ِسمة ليس الدوران هذا لكن النجوم، مالحظة خالل من
الحواس؛ خداع عىل كالسيكي مثال وهذا معها. يدورون الذين وساكنيها األرض سمات
عن أما تتحرك، الواقع يف أنها مع أقدامنا، تحت ثابتة وكأنها ونشعر األرَض نرى إننا إذ
السماء)، (مثل النهار وَضِح يف للِعيان وضوحها من الرغم عىل فهي السماوية، الكرة

اإلطالق. عىل موجودٍة غري الحقيقة يف فإنها
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طريق يف — بََدا كما — ثَمَّ ومن التجريبية؛ طريق يف عقبًة الحواس خداع كان لطاملا
تكون أن يمكن ال الحواس أن هو دفاٍع من التجريبيون قدَّمه ما أفضل وكان العلم.
الخارجي باملظهر نَقُرنها التي الخاطئة التأويالت هو يُضلِّلنا ما وإن ذاتها؛ حد يف خادعًة
الشأن؛ هذا يف يشء أي تفعل ال حواسنا ألن فقط لكن بالفعل، صحيح هذا حولنا. ملا
املفتاح إن نقول هنا، من للخطأ. كبرٍي بشكٍل عرضة ألنها يُضلِّلنا؛ ما هي لها فتأويالتنا
للتحسني — التأويالت تلك ن تتضمَّ التي — التفسريية نظرياتنا قابلية هو للعلم الحقيقي

واالختبار. والنقد االفرتاض خالل من
السلطة؛ من العلم تحرير يف املتمثِّل هدفها تحقيق يف قطُّ التجريبية تنجح لم
مع فإنها — مهم إنجاز حتًما وهو — له املقيِّدة التقليدية السلطات أنكَرِت وإن فهي
— خاطٍئ منهٍج وأي الحسية، التجربة هما: زائفتنَْي سلطتنَْي برتسيخ ذلك قت حقَّ األسف

التجربة. تلك من النظريات الستنتاج متبًَعا يكون أن نتخيَّل قد — كاالستقراء
يرجع خاطئ مفهوم هو وموثوقة أصلية لتكون ما سلطٍة إىل املعرفة احتياج إن
املعرفة فلسفة مناهج معظم تنصُّ اليوم، فحتى سائًدا؛ زال ما وهو قديمة، عهوٍد إىل
أنه «امُلربَّر» ب واملقصود والصحيح»، امُلربَّر «االعتقاد أشكال من شكل هي املعرفة أن عىل
أو فيها املوثوق العلم مصادر ألحد بالرجوع محتَمًال)، األقل عىل (أو مقبوًال اعتقاًدا ُعدَّ
نزعم سلطة «بأي إىل: …؟» أن نعلم «كيف من: التساؤل ل يتحوَّ وبهذا املعرفة؛ معايري
فقد أخرى؛ فكرٍة أيِّ ِفعَل فاق ما وجهدهم الفالسفة وقت من اْلتَهم تساؤٌل وهو …؟» أن
(وهو الَقبول وراء أو شعور)، (وهو اليقني وراء سعٍي إىل الحقيقة أجل من السعَي َل حوَّ

«التربيرية». باسم الخاطئ املفهوُم ذلك ويُدَعى اجتماعي)، وضع
توجد ال بأنه االعرتاف وهو «الالمعصومية»؛ املذهب لهذا املقاِبُل املذهُب يُسمى
احتمالية أو صحة تربير شأنها من أخرى وسائل أي وال للمعرفة، سلطوية مصادر
ذلك يعتربون وُمربَّر صحيح اعتقاد هي املعرفة بأن القائلة بالنظرية املؤمنني إن األفكار.
أما مستحيل. املعرفة إىل الوصول أن لهم يعني ألنه سخرية؛ أو قنوٍط مدعاَة االعرتاف
وأسبابه، وسلوكه بالفعل واقع هو ملا األفضَل الفهَم املعرفِة خلُق لهم يعني الذين أولئك
أن عون يتوقَّ فهؤالء املعرفة؛ إىل للوصول أساليبهم من رئييس جزء الالمعصومية فإن
إىل جنبًا الخاطئة، املفاهيم بعض عىل جوهريًة وأكثرها تفسرياتهم أفضُل حتى تحتوَي
نجد العكس، وعىل لألفضل. تغيريها ملحاولة استعداٍد عىل َفُهم لذا الحقيقة؛ مع جنب
أيًضا الظن (بل التغيري ضد األفكار وتأمني لتثبيت ُسبٍُل إيجاد هو التربيرية منطق أن
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تصحيح عىل الالمعصومية منطق يقترص ال بالفعل). بُل السُّ تلك إىل َل توصَّ قد املرء أن
ال خاطئة أفكاًرا املستقبل يف ح ويصحِّ الباحث يجد أن يأمل بل الخاطئة، املايض مفاهيم
السلطة رفض مجرد وليس — فالالمعصومية أحٌد؛ فيها يَتشكَّك وال إشكاليًة اليوَم تُمثِّل

الالنهاية. بدايَة يكون محدود، غري معريفٍّ نموٍّ يف للبدء الرضوري املذهب هي —
هاجموه بل «االفرتاض»، شأن من التجريبيون قلََّل أْن يف السلطة وراء السعُي تسبََّب
هي الحواس كانت إذا بأنه ذلك معلِّلني نظرياتنا، لكل الحقيقي املصدر أنه مع أيًضا،
أن يمكن ال تجنُّبه) يمكن الذي الخطأ األقل عىل (أو فالخطأ للمعرفة، الوحيَد املصدَر
السبب لهذا تأويله. إساءة أو منه االنتقاص أو املصدر ذلك يُمليه ملا اإلضافة سوى يسبِّبه
أن التقليدية، واملعارف السلطات رفض جانب إىل العلماء، عىل أن التجريبيون اعتقد
من «استُنِتَجْت» التي تلك عدا فيما يتجاهلوها، أو تراودهم جديدٍة أفكاٍر أيَّ يكبحوا
األدبية شخصيته لسان عىل دويل كونان آرثر املؤلف قال فكما سليم؛ نحٍو عىل التجربة
نقوم أن فادح َلخطأ «إنه بوهيميا»: يف «فضيحة القصرية القصة يف هوملز رشلوك ق املحقِّ

املعطيات.» توافر قبل بالتنظري
بتأويلها نقوم أن قبل معطيات أيَّ نملك ال ألننا فادح؛ خطأ ذاته حد يف ذلك أن إال
صاغه مصطلح وهو — بالنظرية» «مثقلة بوبر، وصفها كما مالحظٍة، فكل بالنظريات؛
نظرياتنا. كل مثل للخطأ، قابلًة تصبح ثَمَّ ومن — هانسون راسل نوروود الفيلسوف
تُقدِّم ال أنها سنجد املخ؛ إىل الحسية أعضاؤنا تُرسلها التي العصبيَة اإلشاراِت ِل نتأمَّ دعونا
أْي الحقيقية؛ هيئتها عىل نستشعرها ال حتى إننا بل الواقع، عن خالًصا أو ا مباِرشً تعبريًا
نقرنها بل املخ. داخل بالفعل؛ فيه تحدث الذي املكان يف وال كهربي، نشاٍط طقطقات
باألعىل؛ هناك زرقاءَ سماءً نرى إنما مجرًدا، األزرق اللون نرى ال فنحن الخارجي؛ بالواقع
التأويالت: تلك املخ يقرن البطن. مغص أو الصداع بألم نشعر بل مجرد، بألٍم نشعر وال
أعضاء حتى بداخله، الحقيقة يف تقع بأحداٍث باألعىل» و«هناك و«البطن»، «الرأس»،
قابلٌة ملخرجاتها واعيٍة وغري واعيٍة بطريقٍة تقرنها التي التأويالت وكل نفسها الحواس
«أي نُدِرك ال إننا سحرية. ولعبٍة برصيٍة خدعٍة وكل السماوية الكرة نظرية بدليل للخطأ،

افرتاض. أِي نظري؛ تأويل هذا فكل الحقيقة؛ يف عليه هو ما عىل يشء»
القصرية القصة يف يالحظ هوملز جعل حني أكثر الحقيقة من دويل كونان اقرتب
َلُهو أحد)، يشاهدها لم أحداٍث عن دليل (وهو الظريف» «الدليل أن بوسكومب» وادي «لغز
زحزحَت لو بينما د، محدَّ يشءٍ إىل بوضوٍح يُشري أنه يبدو فقد … باملخاطر «محفوف أمٌر
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فليس … تماًما مختلٍف يشءٍ إىل والوضوح الثقة بنفس يشري لوجدتَه قليًال، نظرك وجهة
العلمي، االكتشاف عىل عينه األمر ينطبق الواضحة.» الحقيقة من خداًعا أكثر هو ما هناك
عقولنا داخل نشأت قد نظرياتنا كل كانت إذا نعلم؟ كيف ثانية: السؤال نفس يثري ما وهو
معرفًة تحوَي أن لها فكيف بالتجربة، إال االختبار تحت وضعها يمكن وال كتخمينات،

؟ قطُّ نختربْه لم الذي الواقع عن والدقة االتِّساع بذلك
بل إليها، تستند أو العلمية املعرفة عنها تَنتج التي السلطة عن هنا أتساءل ال إنني
تفصيًال وأكثر أصح تفسرياٍت تمثيل يمكن طريقٍة بأي هو: التحديد وجه عىل أعنيه ما
تحدث تفاُعالٍت بشأن املعرفة إىل نصل أن لنا فكيف مادي؟ بشكٍل عقولنا يف العالم عن
شعاع أضعُف كان إذا بعيد، نجٍم مركِز يف التحوُّل عملية أثناء ذريٍة دون جسيماٍت بني
بُْعد عىل سطحه عىل ٍج متوهِّ غاٍز من صدر قد النجم ذلك من أدواتنا إىل يصل ضوءٍ
اللحظات يف النار كرة داخل الوضع عن وماذا ل؟ التحوُّ حدوث محل من كيلومرت مليون
واٍع كائٍن أي عىل القضاءُ بمقدورها كان والتي العظيم، اِالنفجاَر تََلْت التي األوىل القليلة
أن يمكن كيف اإلطالق؟ عىل لقياسه سبيَل ال الذي املستقبل عن وماذا علمية؟ أداٍة أو
أن أو سينجح، ما لرقاقٍة الجديد التصميم ذلك بأن الثقة، من بها بأس ال بدرجٍة نتنبَّأ،

؟ قطُّ قبُل من يوَجَدا لم أنهما مع بعينه، مرًضا سيشفي الجديد العقار ذلك
م يصمِّ لم ذلك. من أيٍّ عمِل كيفيَة نعرف نكن لم البرشي تاريخنا معظم مدار عىل
النظر سوى األجيال آلالف أجدادنا يفعل لم العجلة، حتى أو األدوية أو الرقائَق الناس
ملعانها؟ يُكِسبها الذي وما ن؟ تتكوَّ ممَّ النجوم: تلك ماهية عن والتساؤل الليل سماء إىل
عيونًا يستخدمون كانوا الطرح. تستحقُّ تساؤالت وهي وبنا؟ ببعض بعضها عالقة وما
لكنهم الحديث، العرص يف الفلك علماءُ يملكه ا ممَّ مثيالتها عن ترشيحيٍّا تختلف ال وعقوًال
األخرى. املعرفة مجاالت كل عىل الحقيقة نفس وتنطبق اإلطالق؛ عىل يشءٍ أيَّ يكتشفوا لم
حولهم، من العاَلَم الناُس راَقَب فقد التفكري؛ أو املحاولة يف نقٍص إىل يرجع ال هذا إن
بعَض يُميِّزوا أن آلَخر آٍن من استطاعوا وربما تقريبًا، جدوى بال لكن فهمه، وحاولوا
هو ما اكتشاَف حاَولوا عندما تماًما َفِشلوا لكنهم الخارجية، املظاهر يف البسيطة األنماط

املظاهر. تلك وراء بالفعل موجود
واآلَخر؛ الحني بني إال األشياء تلك عن يتساءلوا لم اليوَم، الحال هي كما أنهم، ر أتصوَّ
أيًضا فيها تاقوا التي األفق، الضيقة حياتهم بشئون االنشغال من اسرتاحاتهم أثناء ربما
أن لهم كيف َعَرفوا لو تمنَّوا فقد خالص؛ فضوٍل عن ليس لكن املعرفة، إىل ل التوصُّ إىل
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وأن بالتعرُّضملجاعة، املخاطرة دون تعبهم عند يسرتيحوا وأن الغذائية، موارَدهم يحموا
حياتهم، مناحي من منًحى كل يف أملهم؛ يقل وأن أكرب، أماٍن أو برودٍة أو بدفءٍ يتمتعوا
لم — الفردية أعمارهم مستوى عىل — ولكنهم التقدُّم، قون يحقِّ كيف َعَرفوا لو تمنَّوا
وغريها، والربونز الحجرية واألدوات وامللبس النار مثل فاكتشافاٌت ذلك؛ من أيٍّا قوا يحقِّ
أدرك أبًدا. ر يتطوَّ ال العاَلَم أن الفردية النظر وجهة يف بََدا بحيث الندرة من حدوثها كان
عمليٍة بُسبٍُل التقدُّم إحراز أن اليشء) بعض إعجازيٍّ ٍ (بتبرصُّ األحيان بعض يف الناس
بني ارتباٍط وجوَد افرتضوا إنهم حتى بالسماء، ٍة محريِّ ظواهَر َفْهم يف التقدُّم عىل يعتمد
لم لكنها كلها، حياتهم عىل فسيطرت أبهرتْهم التي األساطريُ نشأَِت ثَمَّ ومن األمرين؛
لكنهم التقدُّم، لتحقيق املعرفة خْلَق أرادوا لقد باختصار، الحقيقة. مع تشابٍُه بأي تتَِّسْم

ذلك. عمل كيفية يعرفوا لم
وبتقدُّمها الحضارة فجر ببزوغ مروًرا التاريخ، قبل ما ِحَقِب منذ الوضع هذا استمرَّ
قروٍن حتى — عديدة انتكاساٍت حدوث مع — التطوُّر نحَو ملحوٍظ غري نحٍو عىل البطيء
باسم الحًقا ُعِرف والتفسري، االكتشاف من وقوي جديد نمط ظهر حني ماضية، قليلٍة
خلق يف فوريٍّ شبه نحٍو عىل نجح ألنه العلمية»؛ «الثورة ب العلم ذلك ظهوُر ب لُقِّ «العلم».

حينها. من تزايٍُد يف هو ملحوظ، بمعدٍل املعرفة
السابقة بُل السُّ كلُّ أخفَقْت بينما املادي، العالم فهم يف العلم نجح ملاذا َ؟ تغريَّ الذي ما
األسئلُة تلك بدأت الفارق؟ هذا ليُحِدثوا مرٍة ألول الوقت ذلك يف الناس فعل ماذا له؟
بعُضا حَمل متضاربٍة إجاباٍت عدة كذلك َدْت وتردَّ النجاح، إحراز يف العلم بدء فوَر ترتدَّد
الحقيقة، كبد إصابَة اإلجابات تلك من أيٌّ تستِطْع لم رأيي، يف لكن طيَّاته. بني الحقيقَة

أوًال. السياق عن نبذًة أُعطَي أن الخاصة إجابتي أرشح أن قبل وعيلَّ
ًما تقدُّ أحدثت «التنوير»، هي نطاًقا، أوسع فكريٍة ثورٍة من جزءًا العلمية الثورة كانت
لسوء املجتمع. مؤسسات ويف والسياسية، األخالقية الفلسفة وبخاصٍة األخرى، املجاالت يف
بعُضها مختلفة، اتجاهاٍت عىل للداللة «التنوير» لفَظ والفالسفة املؤرِّخون يستخدم الحظ،
يف ْمنا تقدَّ كلما السياق من فسيتَّضح به أنا أعنيه ما أما اآلَخر، البعض مع بقوٍة متعاِرض
يف الرئيسية األفكار أحد وهو العديدة، الالنهاية» «بداية أوجه من واحٌد فالتنوير العرض؛
«تمرًُّدا»، كان أنه وهو التنوير، مفاهيم كلُّ عليه تتفق واحًدا شيئًا هناك لكنَّ الكتاب. هذا

املعرفة. عىل السلطة ضد تحديًدا
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كان بل فحسب، املجرد بالتحليل متعلًِّقا أمًرا املعرفة عىل السلطة رفض يكن لم
وقابل مهم هو ما كلَّ أنَّ كان التنوير قبل السائد املعتقد ألن ذلك للتقدُّم؛ رضوريٍّا رشًطا
كالكتابات املختلفة السلطة مصادُر املعتقَد ذلك أكََّدْت وقد بالفعل، اكتُِشف قد للمعرفة
املصادر تلك بعض احتوْت ُقدسيَّتها. من عليه وأضَفْت التقليدية، واالفرتاضات القديمة
من الكثري يُالزمها نٍة محصَّ عقائَد هيئة عىل كانت أنها إال الحقيقية، املعرفة بعض عىل
تأتي املعرفة أن عامٍّ نحٍو عىل يُعتَقد كان التي املصادر كلَّ أن إذْن املوقف فكان األخطاء؛
تدَِّعي ما معظم وكان الحقيقية، املعرفة من قليٍل أقلِّ غريَ الواقع يف تملك لم آنذاك منها
السبب لهذا املصادر؛ تلك رفضسلطة كيفية تعلُّم عىل التقدُّم اعتمد لذا مغلوًطا؛ به العلم
لندن يف َسْت وتأسَّ العلمية، األكاديميات أقدم من واحدة (وهي امللكية الجمعيُة اتَّخذَِت

منه.» ق تتحقَّ أن دون رأٍي أي بصحة جدًال تُسلِّم «ال هو: لها شعاًرا (١٦٦٠ عام
ُرِفَضِت فلقد الفارق؛ أحدث ما هو وحده يكون أن يمكن ال السلطة ضد التمرَُّد أن إال
ذلك تال ما ألن دائم؛ طيٍب ناتٍج أيِّ إىل هذا أدَّى ما ونادًرا التاريخ، يف مراٍت عدة السلطة
املعرفة لنمو الرضوري من كان لذا، القديمة؛ محلَّ جديدٌة سلطاٌت حلَّْت أن هو عادًة
إذ ا؛ جدٍّ نادًرا تقليًدا النقد كان التنوير، قبل النقد». «تقليد ينشأ أن ورسعٍة باستمراٍر

عليه. هي ما عىل األمور إبقاءَ هو التقاليد من الرئييسُّ الهدُف يكون ما عادًة
عدم بمحاولة املعرفة؛ إىل الناس بها سعى التي الكيفية يف ثورًة التنوير كان وبهذا
االعتماد إىل داعيًة — التجريبية فيه لعبْت الذي السياَق هو ذلك كان السلطة. عىل االعتماد
وسلطوية خطأ مع حتى املفيد، التاريخيَّ دوَرها — املعرفة الكتساب الحواسفحسب عىل

العلم. لطبيعة مفهومها
أن عىل تنصُّ التي املنهجية القاعدُة ظهَرِت أْن هذا النقد تقليد نشوء نتائج من
يف رصاحًة هذا عن يُعربَّ لم (وإن لالختبار» «قابلًة تكون أن بد ال العلمية النظرية
كونها حال يف تفنيُدها، يمكن تنبُّؤاٍت تقدِّم أن النظرية عىل آَخر: بمعنًى أو البداية)،
من تُستنتَج ال العلميَة النظرياِت أن فمع ممكنة؛ مالحظٍة عمليِة ناتِج بواسطة خاطئًة،
اكتشاف فقبل العلمية؛ التجربة أو باملالحظة أْي بالتجربة؛ اختبارها يمكن فإنه التجربة،
ذلك (ووثَّقوا مستحيل أمٌر العنارص َل تحوُّ أن الكيميائيون اعتقد مثًال، اإلشعاعي النشاط
اليورانيوم أن بجرأٍة وافرتضا وسودي رذرفورد أتى ثم التجارب)، من له حَرص ال بعدٍد
عنرص بإنتاج قاَما بأْن السائدَة النظريَة فنََّدا ثَمَّ ومن أخرى؛ عناَرص إىل تلقائيٍّا ل يتحوَّ
ذلك يف نجَحا وقد العلم. تَقدَّم ثَمَّ ومن اليورانيوم؛ من الغلق ُمحَكمِة حاويٍة يف الراديوم
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وجود الستكشاف اختباٍر إجراء إن أي لالختبار؛ قابلة كانت نفَسها السابقة النظرية ألن
من مزيٍج من تتكوَّن املوادِّ كل بأن القائلة القديمة النظرية أما ممكنًا. كان الراديوم
لالختبار؛ قابلٍة غريَ العكس عىل كانت فقد واملاء) والنار والهواء (الرتاب األربعة العنارص
تفنيدها يمكن ال لذا املكونات؛ تلك من أيٍّ وجود الستكشاف وسيلٍة أيَّ ن تتضمَّ ال إذ
خالل من عليها البناء يتم أن — قطُّ يحدث ولم — يمكن ال ثَمَّ ومن العلمية؛ بالتجربة

فلسفيٍّا. تغيريًا جوهره يف كان التنوير أن يتَّضح هنا، من العلمية. التجاِرب
التجريبية االختبارات أهميَة َم تفهَّ َمن أوَل جالييل جاليليو الفيزياء عالم كان ربما
واملالحظة العلمية التجربة أشكال عن تميُّزها وأدرك باملحنة») «املحاكمة عليها أطلق (التي
القابلية فإن اليوَم، أما الطبيعة». كتاب من «قراءة بأنها ً خطأ ظنُّها يسهل التي األخرى
«معيار ب بوبر بَها لقَّ وقد العلمي، للمنهج التعريفية املزيََّة كونها عىل اصُطِلَح لالختبار

بعلم. ليس وما علم هو ما بني الفصل»
العلمية؛ للثورة املميِّز الحاسم العامَل تكون أن لالختبار للقابلية يمكن ال أنه غري
فكلُّ موجودًة؛ دائًما لالختبار القابلة التنبؤاُت كانت الغالب، السائد االعتقاد عكس فعىل
أن يزعم نبوٍة مدَِّعي وكل لالختبار. قابلٌة مخيم نار إشعال أو نصٍل لصنع تقليديٍة قاعدٍة
مقامٍر كلِّ لدى وكذلك لالختبار، قابلة ما نظريٌة لديه القادَم الثالثاءَ ستنطفئ الشمس
الحيوي العنُرص ما إذْن تُرى بهذا.» أشعر أن أستطيع حظِّي؛ ليلُة هذه «إن نفسه: يف يقول
ملدَِّعي لالختبار القابلة النظريات عن والغائب العلم يف املتوافُر ِم، التقدُّ تحقيق عن املسئول

واملقامر؟ النبوة
وال — ليس ذاته حد يف التنبؤ ألن كافيًا؛ عنًرصا لالختبار القابلية تكون أن يمكن ال
يواجهونه ما إن سحرية؛ خدعة يشاهد جمهوًرا تخيَّْل العلم. هدَف — يكون أن يمكن
يحاول الطبيعة يف ساحٌر هناك ليس أنه من الرغم فعىل العلمية؛ املشكلة منطق نفس له
املظهر أن وهو السبب؛ لنفس الحالتني يف الغموض نفَس نواجه فإننا عمد، عن خداعنا
هناك كان ملا مظهرها، من واضًحا السحرية الخدعة تفسري كان فلو التفسري. ذاتي غري
التجريبية لكانت مظهرها، يف واضحًة الطبيعية الظواهر تفسرياُت كانت ولو باملرة؛ خدعة

نعرفه. كما العلم إىل حاجة هناك كانت وملا حقيقًة،
عدة يضع مثًال الساحر أن يل بََدا فإذا الخدعة؛ بمظهر التنبؤ يف املشكلة ليست
أنه يل بََدا وإذا بعُد، فيما فارغًة ستبدو األكواب تلك أن أتنبَّأ فقد أكواب، عدة تحت ُكراٍت
يف سامًلا املرسح عىل سيظهر الشخص ذلك بأن أتنبَّأ فقد بمنشاٍر، نصفني شخًصا يشطر
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وأشهد السحرية، العروض من العديد أَحُرض قد لالختبار. قابلة تنبؤات وهذه الحق، وقٍت
حدوث بكيفية الخاصة املشكلة يفرس وال يعالج ال هذا ولكن مرة، كل يف تَصُدق تنبؤاتي

املظهر. يفرس الواقع عن افرتاًضا أي تفسريًا؛ حلُّها يتطلَّب التي الخدعة،
حدوثها. كيفية معرفة يف أبًدا يرغب أن دون السحرية بالخدع البعُض يستمتع قد
العلم أن العرشين، القرن يف العلماء من العديد ومعهم الفالسفة، أغلب اعتَقَد وباملثل،
النتيجة إىل لوا توصَّ التجريبية، من فانطالًقا الواقع؛ عن يشءٍ أي اكتشاف عىل قادٍر غري
بوسعه ليس العلم أن وهي األوائل)، التجريبيني تفزع أن شأنها من كان (التي الحتمية
املؤدِّي الواقع وصف عىل القدرة ادِّعاءُ له ينبغي وال املالحظات، بنواتج التنبؤ سوى
أطلق ما وجود يُنكر مذهب وهو «الذرائعية»، باسم يُعَرف ما وهذا النواتج؛ تلك إىل
بعض يف إنه حتى واسع، بتأثرٍي متمتًِّعا يزال ال وهو األساس، من «التفسري» هنا عليه
مثًال فقيل ذاتها؛ «التفسري» بكلمة التنبؤ معنى اقرتن اإلحصائي) التحليل (مثل املجاالت
فقط هو «الواقع» وأن التجريبية، املعطيات من مجموعًة « «تفرسِّ الرياضية الصيغة إن
سبيًال يرتك ال مما تقريبها؛ الرياضية الصيغة يف يفرتض التي املرصودة» «املعطيات

مفيد». «خيال أنه سوى نفسه، بالواقع الخاصة االفرتاضات لوصف
املنطقي املذهب هي التي «الواقعية»، إلنكار طرٍق عدة من واحدة والذرائعية
وبمجرد العقالني. للفحص وبقابليته بالفعل املادي العالم بوجود يعتقد الذي والحقيقي
للخرافات مساوية الواقع عن املزاعم كل أن إىل ضمنية منطقية إشارة فتلك هذا، ننكر أن
يأخذنا ما وهو موضوعي؛ نحٍو أي عىل اآلَخر عن يتميَّز ال منها أيٍّا أن وإىل واألساطري،
تكون أن يمكن ال معنٍي مجاٍل يف االفرتاضات أن يرى الذي املذهب وهو «النسبوية»؛ إىل
ملقاييس تبًعا الغالب يف عليها الحكم يكون بل موضوعي، نحٍو عىل خاطئًة أو صحيحًة

أخرى. إلزامية أو ثقافية
مجموعٍة مجرد إىل العلَم باختزالها فلسفيٍة فداحٍة من الذرائعية تحمله ما بخالف
بمقاييسها، حتى املنطق إىل تفتقر كذلك فهي اإلنسانية، التجارب عن االفرتاضات من
يأتَي أن للمرء يمكن ال إذ تفسري؛ أي تقدِّم ال خالصة تنبُّئِيًة تكون أن لنظرية يمكن فال
تنطبق فمثًال: التعقيد؛ من قدٍر عىل تفسرييٍّ إطاٍر استحضار دون التنبؤات بأبسط حتى
معلومة وهذه فقط، السحرية الخدع عىل تحديًدا السحرية بالخدع الخاصة التنبؤات
مهما املواقف، من متغايرٍة أنواٍع عىل التنبؤات َم أُعمِّ أالَّ منها أشياء، عدَة تُخربني تفسريية
بأن أتنبأ أالَّ عيلَّ أن أُدرك هنا ومن السحرية؛ بالخدع التنبؤ يف نجاحها درجُة كانت
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ُكرًة وضعُت إذا بأنني التنبؤ يف أستِمرُّ كما البرش، عىل لالستخدام آمنٌة عموًما املناشري
مكانها. يف ستظل بالتأكيد فإنها كوب، تحت

وليس مألوف األخرى املواقف وبني بينها والتمييز السحرية الخدع مفهوم إن
عن جوهريٍة تفسرييٍة نظرياٍت عىل يعتمد أنه ننىس أن السهل من أنه لدرجة بإشكالية،
إىل باإلضافة والضوء، لبة الصُّ املواد وسلوك الحواس عمل آلية مثل ومتنوعة، كثريٍة أشياءَ
املرجعية»، «املعرفة هي للنقاش القابلة وغري املألوفة املعرفة إن دقيقة. ثقافيٍة تفاصيَل
«ُحْكَم تكون مرجعيٍة معرفٍة من إال التفسريي محتواها يتكوَّن ال تنبُّئِية نظرية وأي
نأخذ ما عادًة ألننا تفسري؛ أي عىل تشتمل ال تنبؤاٍت تبدو قد الخربة وأحكام خربٍة»،

وْهم. دائًما هذا أن إال به، مسلًَّما أمًرا باعتبارها املرجعيَة املعرفَة
وجود وإنكار نعلْمه، لم أم أعلمناه سواءٌ الخربة، أحكام لنجاح تفسري دائًما هناك
نقول: وكأننا للطبيعة، خارق هو بما اإليماَن يُعادل الطبيعة يف االنتظام لبعض تفسرٍي
أحكام «إخفاق» وراء تفسري دائًما يوجد كما حقيقي.» سحر بل خدعًة ليست «هذه
الظروف من ضيٍق نطاٍق يف إال جدواها تثبت ال أْي األفق؛ ضيقة بطبيعتها فهي الخربة؛
حكم يؤدِّي فقد واألكواب، الُكرات لخدعة مألوٍف غري عنرص دخل إذا هذا، وعىل املألوفة.
ُحكم خالل من التنبؤ أستطيع ال فمثًال: خاطئ؛ تنبٍُّؤ إىل بسهولٍة افرتضته الذي الخربة
تفسريٌ لديَّ كان لو أما الخدعة، لتأدية بالكرات مشتعلٍة شموٍع استبدال بإمكانية الخربة

التنبؤ. َالستطعُت بنجاح، الخدعة حدوث لكيفية
يمكنني ال إذ األول؛ املقام يف الخربة أحكام إىل للوصول أيًضا رضورية والتفسريات
التفسريية املعلومات من وافٍر َقدٍر امتالك دون السحرية الخدع عن التنبؤات تلك تخمني
املثال: سبيل عىل الخدع. عمل آلية عن محدَّد تفسري أي إىل الوصول قبل حتى عقيل، يف
اللونني مفهوم عن عوًضا الخدعة مع تجربتي من والُكرات األكواب مفهوم استخالص إن
لون يكون أن تصادف لو حتى التفسريات، ضوء يف إال يأتي ال مثًال؛ واألزرق األحمر

الخدعة. فيها شهدُت مرٍة كل يف أزرق الكرات ولون أحمر دائًما األكواب
للتطبيق يبدو فيما قابلتنَْي األقل عىل نظريتنَْي وجود هو التجريبي االختبار جوهر إن
بينها التمييز يمكن متضاربًة تنبؤاٍت تقدِّمان حيث البحث؛ محل املوضوع عن ومعروفتنَْي
فإن واملالحظة، التجربة إىل الداعي الظرف هي املتضاربة التنبؤات أن وكما بالتجربة.
فعىل عقالنيَّنْي؛ وفحٍص تفكرٍي كلِّ إىل تدعو — أوسع نطاٍق عىل — املتضاربة» «األفكار
ما كفاية بعدم اعتقادنا إىل يشري فهذا ما، أمٍر بخصوِص الفضوُل اعرتانا إذا املثال: سبيل
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تفشل ما معياٌر أمامنا فيصري مالئم؛ نحٍو عىل األمر ذلك فهم أو لتفسري أفكاٍر من لدينا
متضاربتنَْي. فكرتنَْي هنا واملعيار الحايل التفسري فيصري مطابقته؛ يف تفسرياتنا أفضُل

«املشكلَة». متضاربًة أفكاًرا فيه نواجه الذي املوقف عىل وسأطلق
يف معتمدًة باملشكالت، العلَم املالحظاُت تمدُّ كيف السحرية الخدع مثاُل لنا ر يصوِّ
جعلتْنا إذا إال خدعًة تكون ال السحرية فالخدعة سابقة؛ تفسرييٍة نظرياٍت عىل دوًما ذلك
قيامنا عىل املوقف هذا شطَرا ويعتمد فعًال. حدث قد حدوثُه يمكن ال ما شيئًا أن نظن
التي الخدعُة تحظى ال قد لذا للتجربة؛ التفسريية النظريات من غنيٍة مجموعٍة بإخضاع
عليها تعتمد التي التوقعاِت بعُد يتعلَّم لم ألنه صغرٍي؛ طفٍل باهتمام ناضًجا شخًصا تُحريِّ
يُدِركون ال الخدعة عمِل آليِة بمعرفة املهتمني غري من الجمهور أفراُد وحتى الخدعُة.
« «حلَّ فإن لذا املرسح؛ إىل تفسرييٍة نظرياٍت من معهم حملوه ما بفضل إال خدعٍة وجوَد

تضاُربًا. يحوي ال تفسرٍي خلَق يعني مشكلٍة أي
— عاٌت توقُّ هناك تكن لم لو النجوم ُكنِْه عن يتساءل أن ألحٍد يكن لم وباملثل،
بدوره هو وقوٍد إىل يحتاج الضوء وأن تسقط، املدعمة غريَ األشياءَ أن مفادها — تفسريات
مثل ُشوِهد، ما (تفسريات) تأويالت مع تتعارض عات توقُّ وهي وهكذا، للنفاد عرضة
الخاطئة؛ هي التأويالت تلك كانت الحالة هذه يف سقوطها. وعدم املستمر النجوم سطوع
يمكن كيف اكتشاف لكن الوقود، إىل وتحتاج ُحرٍّ سقوٍط حالة يف الواقع يف النجوم ألن

واالختبار. والنقد االفرتاض من هائًال قدًرا تََطلََّب ذلك
تحدث فمثًال مالحظات؛ أي بال خالص، نظريٍّ نحٍو عىل أيًضا املشكالُت تنشأ قد
أيًضا. نظريات هي عات والتوقُّ إلينا، بالنسبة ٍع متوقَّ غري تنبًؤا نظريٌة تُنِتج عندما مشكلٌة
تفسرياتنا) أفضل (بحسب الحايل األشياء وضع اختالف حالة يف مشكلٌة تحدث باملثل،
ما يغطي عليه. تكون أن يجب ملا الحايل معيارنا بحسب أْي عليه؛ تكون أن يجب ا عمَّ
املركبة رسالة (مثل سلبيٍّا املعنى أكان سواءٌ «مشكلة»، لكلمة العادية املعاني كلَّ سبق
قائًال: بوبر كتب مثلما إيجابيٍّا، أم هنا»)، مشكلة لدينا «هيوستن، :١٣ أبوللو الفضائية

مشكلًة، تقابل أن واحد: طريق إال للفلسفة، حتى أو للعلم، ليس أنه أعتقد
يُفرِّق حتى سعادٍة يف معها وتحيا ا، جدٍّ منها وتقرتب بها وتُغَرم جماَلها فرتى
يف ْلَت توصَّ أو إبهاًرا، أكثر أخرى مشكلًة قابلَت قد تكن لم ما وهذا املوُت، بينكما
تكتشف فقد الحل، هذا إىل ْلَت توصَّ إذا حتى لكن األوىل. للمشكلة حلٍّ إىل الواقع
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وربما املثرية الفرعية، املشكالت من كاملٍة أرسٍة وجوَد رسورك لدواعي حينها
الصعبة.

(١۹٨٣) العلم» وهدف «الواقعية كتاب من

التي التفسريات بخالف السابقة التفسريات من العديد التجريبي االختبار يشمل
االختبار. يف املستخَدمة القياس أدوات عمل بطريقة الخاصة النظريات مثل االختبار، محل
َمن نظِر وجهِة من السحرية الخدعة منطق نفس عىل علميٍة نظريٍة أيِّ تفنيُد وينطوي
قواننَي الحال بطبيعة يعرف ال الساحر أن هو الوحيد والفارق النظرية، تلك صحَة َع توقَّ

السحرية. خدعته إلنجاح املجهولة الطبيعة
عىل تعاُرض يحدث أن دون بعض، مع بعضها يتعارض قد النظريات كانت وملَّا
يكون ربما معرفتنا. يف عيٍب أو نقٍص إىل تشري مشكلٍة كلَّ أن هذا فمعنى الواقع، أرض
بكليهما. أو به راتنا تصوُّ ارتباط بكيفية أو نالحظه، الذي بالواقع متعلًِّقا الخاطئ مفهومنا
بد ال ا عمَّ الخاطئة مفاهيُمنا سببُها مشكلًة السحريُة الخدعُة لنا تُقدِّم املثال: سبيل عىل
معيبة. نراه ما لتأويل نستخدمها التي املعرفة أن يعني مما الخدعة؛ خالل يحدث أنه
لم إن حتى السحرية، الخدع تقاليد يف ق املتعمِّ للخبري جليًة يحدث ما حقيقُة تكون قد
الخدعُة، عليه انطَوْت شخٍص من مضلًال وصًفا عنها ى تلقَّ وإنما اإلطالق عىل يشاهدها
ز يُحفِّ قد خاطئ، مفهوٍم وجود فعند العلمي؛ التفسري عن أخرى عامة حقيقة وهذه
زه)، يُحفِّ ال (وقد أخرى افرتاضاٍت يف للتفكري املرءَ والتوقعاِت املالحظات بني التضارُب
فكرة إىل املرءُ َل يتوصَّ أن بعد إال الخاطئ املفهوَم املالحظة من قدٍر أيُّ َح يصحِّ لن لكن
حتى الظاهرة تفسريَ َالستطاع الصحيحة، الفكرُة املرء لدى توافرت لو وبالعكس، أفضل.
فتصحيح مضلِّل؛ لفظ هو «معطيات» ولفظ املعطيات. يف كبريٍة أخطاءٍ وجود ظل يف
وال العلمي، لالكتشاف مصاحبة متكرِّرة الزمة هو لخطئه بعضها رفض أو «املعطيات»
عنه البحُث يجب بما النظريُة تُخربنا أن قبل الحاسمة املعطيات إىل الوصول حتى يمكن

وملاذا. وكيف
هي فكما بالفعل؛ موجودٍة بخدٍع ارتباٍط من تماًما جديدٍة سحريٍة خدعٍة أيُّ تخلو ال
وتركيب ترتيب وإعادة بتعديل الخدعُة تتشكَّل جديدة، علميٍة نظريٍة أي إىل بالنسبة الحال
معرفًة تتطلَُّب فهي إبداعي؛ نحٍو عىل وذلك بالفعل، املوجودة الخدع عن املأخوذة األفكار

28



التفسريات نطاق

الحالية. الخدع وبآلية ي، املتلقِّ الجمهور وبسلوك فيها، املستخَدمة األشياء بسلوك سابقًة
خدًعا تكن لم ألفكاٍر تعديالٍت كانت أنها بد ال السحرية؟ الخدع أقدُم أتَْت أين من إذن
من وباملثل، جدي. نحو عىل األشياء بإخفاء خاصة أفكار املثال: سبيل عىل األساس. يف
تفسريية وافرتاضاٌت خربٍة أحكاُم هناك كانت العلم قبل األوىل؟ العلمية األفكاُر أتَِت أين
واالفرتاض للنقد الصالحة الخام املادة من الكثري هناك كان وهكذا وأساطريُ، وخرافاٌت
وبداخلنا ُولِدنا فلقد الفطرية؛ عاتنا وتوقُّ افرتاضاتنا هناك كانت ذلك وقبل والتجريب،
للسلوك أنماط هناك كانت كما األفكار. تلك بتغيري التقدُّم تحقيق عىل وقدرة أفكار

عرش. الخامس الفصل يف أكثر عنها سأتحدَّث الثقايف،
العنَرص هي تكون أن لالختبار» القابلة «التفسريية للنظريات يمكن ال ذلك، ومع
ْل تأمَّ األخرى. هي دارجًة كانت طاملا ألنها والالتقدُّم؛ التقدُّم بني الفارق ُصنع يف الحاسَم
سحيق، زمٍن منذ عام؛ كلَّ الشتاء لبداية َة املفرسِّ اإلغريقيَة األسطورَة املثال سبيل عىل
ديميرت ها أمُّ ففاوَضتْه واغتصبها، الربيع إلهة برسيفوني السفيل العالم إله هيدز اختطف
من برسيفوني ج تتزوَّ أن عىل نصَّ ابنتها، رساح إلطالق اتفاٍق عىل والزراعة األرض إلهة
تغيَّبت وكلَّما لألبد، عام كلَّ مرًة زيارته إىل تضطرها سحريًة بذرًة تتناول وأن هيدز،
قاتًما بارًدا يكون أن العالَم وأمَرِت ديميرت حزنت االلتزام، بذلك الوفاء عن برسيفوني

فيه. يشء أيُّ ينمو ال بحيث
عن زعم فهي للفصول؛ ما تفسريًا تَصوغ — التام زيفها عىل — األسطورة هذه
سبُب كان لو إذ بوضوح؛ لالختبار قابلة أنها كما الشتاء، عن بتجربتنا الخاص الواقع
وعليه الوقت؛ نفس األرضيف بقاع كل يف الشتاءُ َلتزاَمَن الدوري، ديميرت حزَن هو الشتاء
بحسب الوقت، نفس يف بأسرتاليا يمرُّ دافئًا نموٍّ موسَم أن القدماء اليونانيون علم فلو
عىل االستدالل بإمكانهم َلكان حزنها، لحظات أعمق يف فيه ديميرت تكون الذي اعتقادهم،

للفصول. تفسريهم يف ما خطأٍ وجود
الجديدة فإن القرون، مرِّ عىل غريها تخلفها أو تتغريَّ عندما حتى األساطري لكن
يف محدَّدٌة عناُرص تلعبه الذي الدوَر ِل تأمَّ ملاذا؟ الحقيقة؛ من أقرَب أبًدا تكون ال منها
طبيعيٍة ظاهرٍة عىل املؤثرة القوُة تتوافر فمثًال، التفسري؛ عملية يف برسيفوني أسطورة
إىل باإلضافة الطقس، عىل األوامر فرض عىل ديميرت (كقدرة اآللهة إرادة صورة يف هائلٍة
ديميرت). عىل تؤثِّر ثَمَّ ومن زيارته؛ برسيفوني عىل تفرض التي السحرية وبذرته هيدز
العام فصوُل تتغريَّ النوردية، األساطري يف غريهم؟ دون آلهًة األسطورُة تتناول ملاذا لكن
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فتنعم والربد؛ الظالم قوى ضد األبدية حربه يف مقادير من الربيع إله فرير يلقاه ملا تبًعا
بخسارته. الربد ويحل انتصاره، إبَّان بالدفء األرض

لكنها برسيفوني، أسطورة منطق بنفس تقريبًا الفصول تتابَُع األسطورُة هذه تُعلِّل
تتابُع انتظام تفسري يف وأسوأ الطقس، عشوائية سبب تفسري حيث من قليًال أفضل
تحدث كانت إذا (إال االنتظام بهذا وتخبو تشتعل ال الحقيقية الحروب ألن الفصول؛
برسيفوني أسطورة يف السحرية والبذرة الزواج عْقد دور إن نفسها). الفصول بسبب
من آَخر نوٍع أي وليس خصوًصا السحرية البذرة ملاذا لكن االنتظام، لذلك تعليل هو
فعًال يكرِّر الشخص يجعل آَخر سبٍب أي وليس زوجيٍة خاصبزياراٍت عقد ملاذا السحر؟
الدرجة؛ بنفس الحقائق نفس مع يتماىش آَخر تفسري هناك املثال: سبيل عىل سنويٍّا؟ ما
أوجها، يف قواها تكون عندما الربيع يف عام كل ويف هربت، بل برسيفوني رساح يُطَلق لم
يرفع ا ممَّ الربيع؛ بنسيم الكهوف كل وتُربِّد السفيل العالم عىل وتُِغري هيدز من تنتقم
برسيفوني بانتقام ديميرت وتحتفل الصيف، بدء يف متسبِّبًا البرشي للعالم الساخن الهواءَ
األسطورة تفرسهذه األرض. وتُزيَِّن تنمَو أن النباتات تأمر بأن لهروبها السنوية والذكرى
قابلة الحقيقة يف (بل لالختبار قابلة أيًضا وهي األصلية، األسطورة شأن املالحظات نفَس
— بيِّنًا اختالًفا يختلف الواقع عن تؤكِّده ما أن إال املالحظات، نفس بواسطة للدحض)

األصلية. األسطورة مع — األحيان من كثرٍي يف ويتناقض
مرًة الشتاء بحدوث تنبُّئِها باستثناء للتغيري، قابلٌة الحكاية يف أخرى تفصيلٍة كل
لم فإنها الفصوَل، لتُفرسِّ صيغْت قد األسطورَة هذه أن مع وهكذا، العام. يف فقط واحدًة
يجعل أن يمكن الذي ما األسطورة هذه واِضُع تساءََل وعندما سطحيٍّا. إال ذلك من تقرتب
زواٍج عقَد كان أنه بد ال «وجدتُها! قائًال: يَِصْح لم عام، كل واحدًة مرًة ما شيئًا تفعل إلهًة
باعتباره األخرى اختياراته كل مثل — السياق ذلك اختار بل سحرية!» بذرة تفرضه
عىل بالشتاء تتعلَّق ألسباٍب وليس وفنية، ثقافيٍة أسباٍب عىل ِبناءً — لألسطورة واضًعا
لكني مجازي، نحٍو عىل البرشية للطبيعة جوانَب تفسريَ يحاول أيًضا كان ربما اإلطالق.
إن حتى أقول املنطلق هذا ومن الفصول؛ تفسري عىل األسطورة هذه بقدرة إال هنا أهتمُّ ال
تُحَىص ال أخرى ألشياءَ يمكن كان األخرى التفاصيل كل دوَر أنَّ ليُنِكَر يكن لم واضعها

الكفاءة. بنفس يَه تؤدِّ أن
بشأن جوهريٍّ نحٍو عىل متوافقٍة غرِي تفاصيَل عىل وفرير برسيفوني أسطورتا تؤكد
عىل بناءً إحداهما يخَرتْ لم ظنِّي يف أحًدا أن إال الشتاء، حلول يف متسبِّبًا الواقع يف يحدث ا مَّ
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كلَّ تجاَهْلنا لو بينهما. للتمييز سبيَل ال ألنه نظريتها؛ حجِة مقابل ُحجِتها جدارِة مقاَرنِة
يف واحٌد بهما الجوهري التفسري أن َلوجدنا األسطورتني، يف االستبدال السهلة التفاصيل
نظريته عن للربيع إلًها باعتباره التام فرير اختالف وعىل اآللهة. فعل من هذا أن الحالتني؛
ليس التفاصيل تلك كل فإن الزوجية، زياراتها عن ملعاركه الكامل واالختالف برسيفوني،
منهما أيٌّ يقدِّم ال لذا الفصول؛ حدوث لسبب منهما كلٍّ بتربير يتعلَّق فيما وظيفٍة أي لها

اآلَخر. وترك التفسريين أحد الختيار سببًا
قليًال إال ترتبط ال أنها هو األسطورتني هاتني تفاصيل تغيري سهولة سبب إن
وهيدز برسيفوني اآللهة وال السحرية البذرة وال الزواج عقد فال الظواهر؛ بتفاصيل
املتغرية النظرياُت د تتعدَّ وعندما الشتاء. حدوث سبِب مشكلَة يواجه فرير أو وديميرت
منها أيٍّ لتفضيل سبب هناك يكون ال تفسريها، محاولة إبَّان ظاهرٍة تعليل يف وتتساوى

عقالني. غري ًفا ترصُّ األخرى عىل إحداها تأييُد ويكون األخرى، عىل
فيها، جذريٍة تغيرياٍت عمل يف الحرية هو األسطوريَة التفسرياِت هذه يعيب ما أكثر
لفهم املثىل بالطريقة ليس عموًما األساطري ُصنَْع أن يف السبب أيًضا هي الحرية وهذه
يكون حني ألنه ال؛ أم لالختبار قابلًة األساطري تلك أكانت سواءٌ صحيح، وهذا العالم.
ليطرح تغيريُه أيًضا السهل من يكون تنبؤاتُه، َ تتغريَّ أن دون ما تفسرٍي تغيريُ السهل من
اكتشفوا قد القدماء اليونانيون كان لو فمثًال: إليها؛ حاجٌة هناك كانت إذا مختلفًة تنبؤاٍت
ال ما لديهم َلكان الجنوبي، نصفها يف عنها الشمايل األرضية الكرة نصف يف الفصول تبايَُن
املالحظة؛ تلك يتماىشمع بما األسطورة، يف بسيطٍة تفاصيَل لتغيري الخيارات من له حَرص
ُجلِّ يف تكون حينما — الجنوبي الكرة نصف إىل — رحابها من الدفء ديميرت تطرد كأْن
حدوَث أيًضا تُعلَِّل أن برسيفوني أسطورة تفسري يف بسيطٍة لتغيرياٍت يمكن كما أحزانها.
تأتي التي أو أسبوعيٍّا، مرًة تحدث التي أو خرضاء، ُقزح أقواُس تُميِّزها التي الفصول
بالحظِّ املؤِمن امُلقاِمر عىل نفسها الحال تنطبق اإلطالق. عىل تأتي ال التي أو متقطِّعة،
يف يتحوَّالن نظريتيهما، التجربُة تدحض فعندما العالم؛ بنهاية املتنبئ النبوة ِعي مدَّ أو
استيعاُب باستطاعتهما يصبح تفسرياتهما، خطأ بسبب لكن جديدة، نظريٍة إىل األمر واقع
تفسري إعادَة ببساطٍة يستطيعان إذ التفسري؛ جوهر تغيري دون بسهولٍة الجديدة التجربة
لعدم نظًرا اختالٍف بال أخرى مرًة نفِسه باألمر والتنبَؤ جديد، موعٍد واختياَر العالمات،
النظريات اختبار يساهم الحاالتال هذه مثل يف األول. املقام يف جيدٍة تفسرييٍة نظريٍة وجود
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يشءٍ كلِّ لتعليل صلح إذا فالتفسري العالم؛ فهم يف تقدٍُّم أيِّ إحداث يف تفنيدها بعد ونبذها
يشءٍ. أيَّ الحقيقة يف يفرسِّ ال أنه ذلك أكََّد ، ٍ معنيَّ مجاٍل يف

أخطاء تصحيح يف فائدٍة ذي غريَ تقريبًا يكون التجريبي االختبار إن نقول وعموًما
الحالة هذه يف وأدعوها آنًفا، وصفت كما التغيري سهلَة النظريات تكون عندما النظريات
سيئٌ تفسريٌ ويُستبَدل بالتجربة، خطؤها يثبت عندما والنظريُة السيئة». «التفسريات ب

أنملة. قيد الحقيقة نحو صاِحبَها تدفع ال بها، آَخر
يف لالختبار القابلية نفع ولقلة العلم، يف محوريٍّ دوٍر من التفسريُ يلعبه ملا ونظًرا
بأنها املشاِبهَة والنظرياِت والخرافاِت األساطريَ أِصَف أن ُل أفضِّ السيئة، التفسريات حاالت
يهم ال مفرداٍت من تستخدمه ما لكن لالختبار. قابلًة تنبؤاٍت َمْت قدَّ إن حتى علميٍة، غري
نظريِة أو برسيفوني، أسطورة من نفٍع أيِّ وجوِد يف االعتقاد إىل يقودك لن أنه دام ما
يكون ال كما لالختبار. قابلة ألنها فقط املقامر؛ وهم أو العاَلم، بنهاية النذيرة النبوة ِعي مدَّ
أن بد ال إذ دْحِضها؛ بعد نظريٍة لنبذ استعداِده بمجرد التقدُّم تحقيق عىل قادًرا املرء
املالئم العقيل السياق هو وهذا املالحظة، محل للظواهر أفضَل تفسرٍي نحو أيًضا يسعى

للعلم.
عن االمتناع كيفية بشأن تعلَّمناه ما هو «العلم فاينمان: ريتشارد الفيزياء عاِلم قال
مهما نفسيهما خداع يف االستمرار عىل القدرَة النبوة ِعي ومدَّ املقامر يضمن أنفسنا.» خداع
غري النظريات بها يتبنَّيان التي نفسها وبالكيفية . التغريُّ سهلَة تفسرياٍت بتبنِّيهما حدث
هو ما فهم يف خطئهما برهان مواجهة عن نفسيهما يعزالن أنهما نجد لالختبار، القابلة

املادي. العالم يف بالفعل موجود
للعلم فقط ليس األسايس املنظِّم املبدأ رأيي يف هو جيدٍة تفسرياٍت عن البحث إن
غريها، عن باملعرفة الخاصة املناهج تلك يُميز الذي امللمح وهو عام، بوجٍه للتنوير وإنما
إىل يسرٍي نحٍو عىل ًحا ُملمِّ كافًة، ناقشتُها التي األخرى العلمي التقدُّم رشوَط ن يتضمَّ وهو
ألنَّ السلطة؛ رفض إىل — أكرب بتعقيٍد لكن — يقود أنه كما كافيًا، ليس وحده التنبَُّؤ أن
املختلفة النظريات من الكثرِي َقبوِل إمكانيَة أيًضا يعني للسلطة خضوًعا ما نظريٍة تَبَنَِّي
قاعدٍة وإىل النقد، تقليد ممارسة إىل الحاجة إىل أيًضا يشري فهو ولهذا السبب؛ لنفس
يشءٍ واقعية مدى استنتاج عدم علينا يجب أنه مفادها — للواقع معياٍر أْي — منهجية

له. تفسرياتنا أفضل وفق صحته ثبتت إذا إال ما،
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إن حتى العلمية، والثورة التنوير عرص روَح هو — يزال وال — كان البحث ذلك إن
َف، والترصُّ التفكريَ بها بدءوا التي الطريقة هي فتلك الصياغة؛ بهذه روَّادهما يَُصْغه لم
التقدُّم معدل يف األعظم الفارق صنع ما هو البحث ذلك كان األوىل. للمرة بمنهجيٍة وذلك

كافة. األنحاء عىل
تفسرياٍت إىل للوصول َسَعْوا ن ممَّ طويلٍة بفرتٍة التنوير عرص قبل أفراد هناك كان
اليوَم، الحال هي كما آنذاك، ٍم تقدُّ من َق تحقَّ ما كل أن ح تُرجِّ املناقشة هذه إن حتى جيدة،
يُخوِّل الذي للنقد تقليٍد وجود إىل العصور أغلب يف افتقروا لكنهم هؤالء؛ بفضل كان
وقد لنرصده. أثٍر أيَّ يرتك لم الذي القليَل إال قوا يحقِّ لم ثَمَّ ومن أفكارهم؛ متابعَة آلخرين
يف الجيد التفسري إىل السعي حاالت عن والقصرية املتفرِّقة األمثلة بعض معرفتنا إىل وصل
— بالنقد خاصة األجل قصريِة تقاليَد عن وحتى الرياضية، كالهندسة محدودٍة مجاالٍت
أن إال التاسع. الفصل يف سأصف كما أسف، بكل رسيًعا أُحِبطت — صغرى تنويرات أْي
مستمرٍّ بخلٍق أتى الذي املفكرين، من كامٍل مجتمٍع تفكري وأنماط قيم يف الشاسع التغريُّ
العلمية؛ وثورته التنوير مع التاريخ، يف واحدٍة مرٍة سوى يحدث لم للمعرفة ومتسارٍع
ندعوه ما تقريبًا وهي — مكتملة وفكرية واقتصادية وأخالقية سياسية ثقافٌة نََمْت فقد
كاحرتام الجيدة، التفسريات إىل السعُي استحدثها التي القيم تلك حول — «الغرب» اليوَم
األفراد مستوى عىل التقدُّم إىل والتطلُّع ف، والتعسُّ التسلُّط ونبذ التغيري، وتقبُّل االختالف،
القيَم، تلك النواحي املتعددة الثقافة هذه قته حقَّ الذي ُم التقدُّ عزَّز وبدوره، . ككلٍّ والثقافة
عرش. الخامس الفصل يف سأرشح كما وذلك الكامل، التطبيق من حتى تقرتب لم أنها مع
األرض دوران محور ميل إن الفصول. لظاهرة الحقيقي التفسري إىل اآلَن َفْلننظِر
يميل حيث السنة؛ فصول تعاُقِب سبب هو الشمس حول مدارها مستوى إىل بالنسبة
النصف وبني بينها ُمباِعًدا العام لنصف الشمس تجاه الشمايل األرضية الكرة نصُف
عىل رأسيٍّا الشمس أشعُة تقع وعندما اآلَخر، العام نصف يف العكُس يحدث ثم الجنوبي،
فإنها مساحة)، وحدة لكل السطح حرارة من تزيد (حيث األرضية الكرة نصَفِي أحد

أقل). بحرارٍة (فتمده اآلَخر النصف عىل مباِرشٍة غرِي بصورٍة تسقط
للتبديل قابلٍة غريَ يجعلها وظيفيٍّا دوًرا تفاصيله كلُّ تلعب إذ جيد؛ تفسري هذا
أقلَّ تسخن املشعة الحرارة عن بعيًدا تميل التي األسُطح أن مثًال نعلم فنحن والتغيري؛
بالفصول الخاصة تجربتنا عن بعيًدا ذلك اختباُر وبإمكاننا — اتجاهها يف مالت إذا ا ممَّ
ذلك سبب تفسري وبإمكاننا ثابت، اتجاٍه إىل تشري الفضاء يف الدوَّارة الكرة أن نعلم كما —
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ملكان تفسرينا يف امليل ذلك يظهر كما وامليكانيكا. والحرارة الرياضية الهندسة بنظريات
أسطورة يف نجد املقابل، يف املختلفة. العام أوقات يف األفق إىل بالنسبة الشمس ظهور
بهم يحيط ما يُربدون ال الناس لكن ديميرت، حزن سببها العالم برودة أن برسيفوني
ال، أم بالفعل تحزن ديميرت كانت إْن خاللها من نعلم طريقة هناك وليس يحزنون، عندما
نستبدل أن يمكن وال نفسه. الشتاء فصل بدء سوى األساس، من العالم تُربد كانت إذا أو
ملرٍة متكرًرا ليس السماء يف القمر موضع ألن املحوري؛ امليل نظرية يف بالشمس القمر
التفسري. أسايسيف األرضجزء حرارة لدرجة الرافعة الشمس أشعة وألن العام، يف واحدٍة
التفسري كان إذا ألنه ذلك؛ كل يف الشمس إله رأي عن قصٍص إدراج بسهولٍة يمكن ال كما
ألي إذْن صلَة فال والشمس، األرض لحركة الرياضية الهندسة يف يكمن للشتاء الحقيقي
رأٍي عن قصٍة أيُّ تستطيع فلن التفسري، بهذا ما عيب ُوِجد وإذا باملوضوع، شخيصٍّ رأٍي

تُصلحه. أن شخيصٍّ

صحيح!) غري (املقياس للفصول. الحقيقي التفسري :2-1 شكل

األرضية؛ الكرة نصَفِي يف الفصول تزاُمن بعدم كذلك املحوري امليل نظريُة تتنبَّأ
من لكلٍّ حدث كما النظرية َلُدِحضت نصَفيْها، يف الفصل نفس تزاَمَن أْن حدث لو لذا
التفسري نوَعِي االختالفبني يكمن تُناقضهما. التي باملالحظة وفرير برسيفوني أسطورتَْي
حالة يف تفاصيلها تغيريَ يستطيعوا لن املحوري امليل نظرية عن املدافعني أن يف هذين
الفصول نفس بدء يُسبَِّب أن املائلة املحاور عىل يُجَرى بسيٍط تغيرٍي ألي يمكن فال تفنيدها؛
يجعل ما وهذا األساس؛ من جديدٍة أفكاٍر إىل حاجة هناك وستكون بأكمله، الكوكب عىل
عن عبارًة النظرية تكون عندما فقط إنه إذ العلم؛ إىل بالنسبة أساسيٍّا الجيَد التفسريَ
أما أهمية. ذا أمًرا عدمها من لالختبار قابليَّتها تصري فيه، التغيري يمكن ال جيٍد تفسرٍي

لالختبار. قابليَّتها عن النظر برصف منها، نفع فال السيئة، التفسريات
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القابلية فكرة عىل كبرٍي نحٍو عىل والعلم الخرافة بني االختالف تربيرات معظم تقوم
بعثاٍت يرسلوا لم أنهم هو األسايس القدماء اليونانيني خطأ كان لو كما لالختبار،
لم الواقع يف لكنهم الفصول. ملالحظة الجنوبي األرضية الكرة نصف إىل استكشافيًة
نوا خمَّ إذا إال الفصول، عن ما دليًال تُقدِّم أن يمكن كتلك بعثاٍت أن مطلًقا نوا ليُخمِّ يكونوا
صعٌب تخمينًا ذلك وكان األرضية، الكرة نصَفِي يف الفصول اتفاق عدم احتماليَة بالفعل
سهَل تخمينهم كان لو أما جيد؛ تفسرٍي من جزءًا كان إذا إال يستحيل ما وهو فيه، التغيريُ
السهلَة النظريَة واختربوا وطنهم يف ومكثوا الرحلة عناءَ أنفِسهم عىل روا وفَّ َلكانوا التغيري،

بالغناء. درؤه يمكن الشتاء أن يف املتمثِّلَة االختباِر
هناك يكن فلم برسيفوني، أسطورة تفسري من أفضل هو ما لديهم يكن لم أنه وبما
األسطورة تحسنَي فورهم من َلحاولوا جيد، تفسرٍي إىل يسَعْون كانوا لو إذ لالختبار؛ داٍع
لالختبار، قابلٍة نظريٍة كل باختبار نقوم ال حيث اليوم؛ نفعله ما وهذا اختبارها، دون
النظريات من العظمى الغالبية نبِْذ إمكانية ولوال جيد. تفسري أنها نرى ما فقط وإنما

مستحيًال. العلم َلكان سيئًة، تفسرياٍت لكونها فقط اختباٍر بال السيئة
يف سأناقشه ما وهو الشديدتني، الرباعة أو بالبساطة غالبًا الجيدة التفسريات تتسم
سطحيًة تفاصيَل تحوي أنها السيئة للتفسريات الشائعة األسباب من عرش. الرابع الفصل
مفهوٍم ظهور يف هذا تسبََّب وقد جيد. تفسري حذفها عن ينتج ما وأحيانًا اعتباطية، أو
يُدعى عرش الرابع القرن من فيلسوٍف باسم نًا تيمُّ ى (املسمَّ أوكام» «شفرة ب يُعَرف خاطٍئ
عن دوًما يبحث أن املرء عىل أن وهو ذلك)، من أقدم إىل يرجع كان وإْن األوكامي، وليام
االفرتاضات من تُكِثر «ال تقول: التي املقولة يف املفهوم ذلك ويتضح التفسريات». «أبسط
شديَد البساطة الشديدة التفسريات من العديد يف التغيري يكون ذلك، ومع رضورة.» بال
من األكثر االفرتاضات تتسبَّب ومثلما فعلتْها»). ديميرت «إن املثال: سبيل (عىل السهولة
هو ا عمَّ الخاطئة األفكار من الكثري هناك كان املبدأ، حيث من النظرية سوء يف الرضورية
الحال وهكذا رضوري، غريَ نفَسه التفسريَ تَعتِرب مثًال فالذرائعية للنظرية؛ «رضوري»
الثاني الفصل يف سأوضح كما وذلك السيئة، العلم فلسفات من الكثري غريها إىل بالنسبة

عرش.
املشكلة ألن جيًدا؛ يظل ال فإنه جيًدا، كان تفسريًا جديدٌة مالحظاٌت تدحض عندما
العلمي املنهج فإن لذا الجديدة؛ املالحظات تلك لتشمل اتَّسعت قد بصددها هو التي
ضمنيٍّا يحمل العلمية؛ التجربة خالل من تفنيدها عند النظريات نبذ عىل القائم القيايس
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باملعرفة التزاًما أكثُرها التفسرياِت وأفضُل األول. املقام يف جيٍد تفسرٍي وجوِد رضورَة
تفسريها؛ املراد الظواهر حول واملعرفة األخرى الجيدة التفسريات فيها بما املوجودة،
تفسرياٍت تصبح قاسيٍة اختباراٍت يف نجحْت التي لالختبار القابلَة التفسرياِت أن نجد وعليه
العلم. يف املعرفة إثراء يف ودوره لالختبار القابلية َ مبدأ بدوره يُفرسِّ ا ممَّ الجودة؛ عاليَة

يخلق أن يمكن أنه الخيال مشكلة لكن اإلبداعي، الخيال نواتج هي االفرتاضات إن
مىض فيما تقريبًا اإلنسان محاوالت كلُّ كانت ذكرت، كما الحقيقة. يخلق ا ممَّ أسهل الوهم
أساطريَ شكل يف ووهٍم خياٍل محَض هي أكرب، واقٍع ظل يف خرباٍت من يواِجه ما لتفسري
منها. أيٍّ لقبول لالختبار القابلية بقاعدة االكتفاء يمكن وال خاطئة، عامٍة ومفاهيَم وعقائَد
التغيري يسهل ثَمَّ ومن سهل؛ األكاذيب فاختالق الجيد؛ التفسري عن البحث دور يأتي وهنا
زاَدْت اكتشافها صعب وكلما صعب، الجيدة التفسريات اكتشاف ولكن كشفها، عند فيها
يتضح أسمى هدٍف من التفسريي العلُم إليه يتوق ما إن فيها. التغيري أو تعديلها صعوبُة
يف غاية فكرة بالتأكيد هذا كل «وراء ويلر: قول من الفصل هذا بداية يف اقتبسته فيما
سيسأل — عام ألِف أو قرٍن أو عقٍد بعد — نستوعبها حني أننا لدرجة والجمال، البساطة
من الداخلية االقتباس وعالمات ذلك؟»» غري يكون أن لألمر يمكن «كيف بعًضا: بعضنا
طرحت ا عمَّ يُجيب أن هذا التفسري عىل القائم العلم ملفهوم كيف اآلن وسنرى إضافتي.

املألوفة»؟ «غري الواقع جوانب عن الكثريَ نعلم أن لنا كيف تساؤل: من سلًفا
تفسريًا باعتباره املحور َميل يف يفكر وهو القديم الفلك عالم موقف يف نفسك تخيَّْل
وكأنك الشمس، مركزيِة نظريَة تبنَّيَْت أنك سنفرتض األمور ولتبسيط السنة، لفصول
مركزية نظرية عن املعروفة االفرتاضات أقدَم َم قدَّ َمن وهو السامويس، أسطرخس مثًال

امليالد. قبل الثالث القرن يف وذلك الشمس،
أبعد مكاٍن أي عن دليٍل َّي أ تملك ال لكنك ُكروية، األرض أن تعلم أسطرخس يا إنك
محيط أو أطلنطي محيط هناك أنَّه تعلم ال إنك شماًال؛ شيتالند جزر أو جنوبًا إثيوبيا من
يحيط وما آسيا من وأجزاءً أفريقيا وشمال أوروبا يتجاوز ال تعرفه الذي فالعاَلم هادي؛
لم مجهولٍة ملناطَق بالطقس خاصٍة تنبؤاٍت عمل تستطيع أنك إال مياه. من بشواطئها
تفسريًا باعتبارها املحوري امليل نظرية بواسطة عاَلمك، حدود خارج تقع بها، يُسَمع
وبني بينها االلتباس أيًضا يمكن بل عادية، التنبؤات هذه بعض ستكون السنة. لفصول
عاٍم كل من تقريبًا التوقيت نفس يف السنة بفصول ستمرُّ أنك ستتنبأ إنك أي االستقراء؛
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خط باختالف تدريجيٍّا والغروب الرشوق توقيتَا اختَلَف (وإِن غربًا أو رشًقا ارتحلَت أينما
إىل قليًال أبعد سافرَت لو إذ للبديهة؛ مخالفٍة تنبؤاٍت بعمل أيًضا ستقوم لكنك الطول).
ستة ليٍل وكلُّ فيه نهاٍر كلُّ يستمر ٍد متجمِّ إقليٍم إىل لوصلَت شيتالند، ُجزر من الشمال
فصول، به توجد ال مكاٍن إىل أوًال لوصلَت جنوبًا، إثيوبيا من أبعَد إىل سافرَت لو أما أشهر،
يحدث ملا معاكٍس منواٍل عىل ولكن فصول، به توجد مكاٍن إىل ستصل منه الجنوب إىل ثم
مئات بضع من أبعَد إىل قبُل من تسافر لم إنك تعرفه. الذي عاَلِمَك من مكاٍن كل يف
الفصول غريَ تخترب فلم وعليه املتوسط، بالبحر الواقعة بالجزيرة موطنك عن الكيلومرتات
عام، كلَّ بها تمر التي تلك مع متسقٍة غرِي فصوٍل عن قطُّ تسمع أو تقرأ ولم املتوسطية،

موجودة. أنها تعلم لكنك
أصدقاؤك منها يسخر فقد التنبؤات؛ هذه تعجبك ال قد تعلم؟ أالَّ ل تفضِّ كنَت لو ماذا
تُفسد أن دون ولكن التنبؤات، تلك إىل يصل ال بحيث التفسرِي تعديَل تحاول قد وزمالؤك.
إن ستفشل. ولكنك مناسبًا؛ بديًال لها تجد ال التي األخرى واألفكار املالحظات مع اتفاقه

نفسك. تخدع أن عليك الصعب من يصبح فمعه الجيد؛ التفسري يفعله ما هذا
يف الفصول «تحدث التايل: النحو عىل نظريتك تُعدِّل أن لك يخطر قد املثال: سبيل عىل
تلك نفس يف أيًضا تحدث كما املحوري، امليل نظريُة بها تتنبَّأ التي السنة أوقات يف عاَلِمنا
لديك، املعلومة األدلة بكل بدقٍة النظرية هذه تتنبَّأ األرض.» عىل آَخر مكاٍن أي يف األوقات
نظريُة تتنبَّأ ما إنكار من تتمكََّن كي ولكن األصلية. نظريتك مثل لالختبار قابلة وهي
عن النظريُة تلك تصفه ما إنكار إىل اضُطِرْرَت البعيدة، األماكن يف بحدوثه املحوري امليل
للفصول، تفسريًا املعدلة النظريُة تلك تظل ال ثَمَّ ومن عاملك؛ خارج آَخر مكاٍن كل يف الواقع
لحدوث الحقيقي السبَب يصف األصيل التفسري أن أنكرَت فعندما خربٍة؛ حكِم مجرد بل
التفسرِي وْصِف إنكاِر عىل ذلك أجربك وجودها، عىل دليًال تملك ال أماكَن يف السنة فصول

موطنك. يف حتى الفصول لحدوث الحقيقيَّ السبَب
تخمينك من إنها أي املحوري؛ امليل نظرية يف فكَّر َمن بنفِسك أنت أنك لنفرتضجدًال
تفسري ألنها فيها؛ التغيري يمكنك ال الحالة هذه يف حتى األصيل. الشخيص وإبداعك أنت
يمكن فال مستقلَّنْي؛ تطبيٍق ونطاَق معنًى النظريُة اكتسبَِت لقد ملكك. ليست وألنها جيد،
املعروفة املناطق بأحوال عنك رغًما تتنبَّأ فهي اختيارك؛ من إقليٍم عىل تنبؤاتها تقرص أن
يف املائلة الكواكب أن بد ال تَِرْد. لم وأخرى بخاطرك وردْت تنبؤات لك، املعروفة وغري
ومنها موسميتنَْي، وبرودٍة بتدفئٍة تتمتع األخرى الشمسية املجموعات يف املشابهة املدارات
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لم وبعضها دهوٍر، منذ َر ُدمِّ وبعضها أبًدا، نراه لن وبعضها املجرات، أبعد يف كواكب
سوى عليه تُؤثِّر لم واحٍد عقل يف املحدودة نشأتها أصوَل النظرية تتجاوز بعُد. ْن يتكوَّ
هذا إن الالنهاية. إىل لتخرج واحد، كوكٍب من واحٍد نصٍف يف مكتملٍة غري أدلٍة من أجزاءٍ
بعض قدرة وهو الالنهاية»، «بداية ل آَخر معنًى هو التفسرياُت إليه تصل الذي «املدى»

األساس. يف لحلِّه ابتُِكرْت ا ممَّ أكرب مشكالٍت حل عىل التفسريات تلك
ات التغريُّ تفسريَ منها األصيل الهدف كان مثاًال: باعتبارها املحوري امليل نظريَة لنأخذْ
الحرارة حول املعرفة من بيشءٍ َدْمجها بعد لكن عام، كل يف الشمس ارتفاع زاوية يف
تعديالٍت أيِّ بال أيًضا ْت َ وفرسَّ السنة، فصول ظاهرَة النظريُة ِت َ َفرسَّ الدوَّارة، واألجسام
األقاليم يف وانعداِمها األرضية، الكرة نصَفِي يف الفصول تفاُوِت مثل ظواِهَر عليها
تلك القطبية؛ األقاليم يف الليل منتصف يف الشمس سطوع سبَب ْت َ وفرسَّ االستوائية،

أنفُسهم. النظرية مبتكرو حتى يُدِركها لم ربما الثالث الظواهر
ملبتكر يمكن ال إذ االستقرائية»؛ «القاعدة ب وصفه يمكن ال أمر التفسري مدى إن
ليس حتى فهو لتربيره؛ أو نفِسه التفسري إىل للوصول املدى ذلك يستخدم أن التفسري
وأحيانًا التفسري، إىل ل التوصُّ بعد إال نُدِركه وال اإلطالق، عىل اإلبداعية العملية من جزءًا
أو «االستقراء» أو «التعميم» ب عالقٌة املدى لذلك ليس إذن ذلك. من طويلٍة فرتٍة بعد
تعدِّي فسبُب الصحيح؛ هو العكس أن الحقيقة أخرى. طريقٍة بأي ما نظريٍة «استنتاج»
بطبيعته كان ألنه تعميمه؛ رضورة عدم هو مبتكريه تجارب من ألبعد الفصول تفسرِي
اآلَخر النصف عىل منطبًقا — األوىل للمرة أذهانهم عىل طرأ عندما تفسريًا، باعتباره —
ويف أخرى شمسيٍة مجموعاٍت وعىل بأرسها، الشمسية املجموعة وعىل األرضية، الكرة من

أخرى. أزمنٍة
التفسري، عن منفصًال ليس أنه كما إضافيٍّا، افرتاًضا ليس ما تفسرٍي فمدى وعليه،
أدق؛ نحٍو عىل مداه َد تحدَّ أفضل، التفسري كان فكلما نفسه؛ التفسري محتوى يُحدِّده بل
مًدى ذات منه ٍة متغريِّ صورٍة إنشاء صعوبُة زاَدْت التفسري، يف التغيريُ َصُعَب كلما ألنه
قانون يختلف أالَّ ع نتوقَّ إننا تفسريًا. تظل بحيث — أضيق أم أوسع أكان سواءٌ — مختلف
معروٍف واحٍد صالٍح تفسرٍي غري يوجد ال إذ األرض؛ عىل نظريه عن املريخ يف الجاذبية
ع نتوقَّ ال أننا إال عامة، نظرية وهي — ألينشتاين العامة النسبية نظرية وهو — للجاذبية
الرغم عىل األرض، عليه تبدو ا عمَّ نظرياتنا ألن األرض؛ خريطَة املريخ خريطُة تماِثَل أن
ما ودائًما آَخر. فلكيٍّ ِجرٍم أي مظهر وصف مدى إىل تصل ال ممتازة، تفسريات أنها من
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قليلة) تكون ما عادًة (وهي ما ظاهرة تفسري يف األوجه أي عىل التفسريية النظرياُت تدلنا
أخرى. ظواهَر عىل تعميمه يمكن

أحكام مثل التفسريية؛ غري املعرفة أشكال مدى إىل السياق هذا يف اإلشارة تجدر
يف البيولوجي. التكيُّف تحقيق شأنها من التي الجينات يف الكامنة املعرفة وكذلك الخربة،
الخدع، من محدَّدًة فئًة إال الخربة حكم مدى يغطِّي ال ذكرت، كما والُكرات، األكواب خدعة

الحكم. ذلك تفسري إىل الوصول دون الفئة تلك تمييز يمكنني ال لكن
جيدة، تفسريات إىل للوصول تَْسَع لم التي التفكري، يف القديمة املناهج تسمح لم
من التقدُّم حدوث مرات وكانت املغلوطة. واملفاهيم األخطاء بتصحيح العلم مثل لعمليٍة
طويلة، لفرتٍة بالجمود األفكار اتَّسمت إحداها. الناس أغلُب يصادف لم بحيث الندرة
تصلح ال ًة هشَّ كانت لذا قليل؛ مًدى ذات سيئٍة تفسرياٍت بمنزلة كان أفضلها وحتى
عليها لالعتماد تصلح ال أحيانًا بل التقليدية، استخداماتها نطاق خارج عليها لالعتماد
َْت تغريَّ وإن نادًرا، إال لألفضل ذلك يكن لم األفكاُر، َِت تغريَّ أْن حَدَث وإْن أيًضا. بداخله
نحٍو عىل التنوير عليه أُطِلق وما العلم، ظهر ثم نادًرا. إال مداها ذلك يزْد لم لألفضل
الحقبة وانطالق األفكار، من األفق الضيقة الجامدة املنظومة تلك انتهاء بداية فكان أعمَّ؛
بمداها للمعرفة واملستمر الرسيع بالخلق تَميُّزها يف الفريدة اإلنساني، التاريخ يف الحالية
حتميٍة من وهل تستمر؟ أن الحال لهذه يمكن متى إىل الكثريون: وتساءََل ع. التوسُّ الدائم
غري القدرُة النهج لهذا يكون هل آَخر، بمعنًى الالنهاية؟ بداية هي هذه أن أم النتهائها؟
ولو (حتى الضخامة بهذه يشءٍ زْعُم التناُقض من يكون قد أكرب؟ معرفٍة لخلق املحدودة
أهميًة اإلنساَن أعَطِت التي القديمة األساطري كلَّ محا مرشوٍع عن االحتمال) سبيل عىل
جاءت التي واإلبداعية، العقالنية البرش قدراُت كانت لو لكن الحياة. شئون يف خاصًة

األهمية؟ تلك ا حقٍّ لهم يكون أََال بالفعل، محدودًة ال بالتنوير،
بواسطة إال يوجد أن للذهب يمكن ال الفصل، هذا بداية يف قلت وكما ذلك، ومع
متأكًِّدا فُكْن بالكون، مكاٍن أي يف ذهب قطعة ُوِجدْت فلو ذكية؛ كائناٍت بأيدي أو النجوم
مكاٍن أي يف تفسريًا وجدَت ولو تفسري. لديه ذكيٍّا كائنًا أو أعظم مستعًرا تاريخها يف أن
تكفي. ال وحدها العظمى فاملستعرات إليه؛ َل توصَّ ذكيٍّا كائنًا هناك أن فاعلم الكون، يف
الكون. منظومة يف ضئيلٍة أهميٍة غري له ليس لنا أهميته عىل الذهب إن بعُد؟ ماذا لكن
العملية لتلك هل لكن الحياة، يف لالستمرار إليها بحاجة فنحن لنا؛ مهمة كذلك التفسريات

39



الالنهاية بداية

يف املسألَة هذه سنعالج الكون؟ منظومة يف أهميٍة أيُّ العقل داخل تحدث التي الضئيلة
والواقع. املظهر عن أفكاٍر بضَعة نناِقَش أن بعد الثالث، الفصل

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

وملاذا. وكيف يفعله وما موجود هو ما بشأن افرتاٌض تفسري:
لحلِّه. ابتُِكَرْت ا ممَّ أبعد مشكالٍت حل عىل التفسريات بعض قدرة مدى:

جديدة. تفسرياٍت ابتكار عىل القدرة إبداع:
الحسية. الخربات من كلها املعرفة «نستنتج» أننا مفاده خاطئ مفهوم التجريبية:

من تأتي بالعالم خربتنا فكل «خاًما»؛ بكونها تجربٍة أي تتصف ال بالنظرية: مثقل
الواعية. وغري الواعية التأويالت من طبقاٍت

بتعميم إليها الوصول يتم العلمية النظريات أن مفاده خاطئ مفهوم االستقرائية:
النظرية. صحِة احتماليُة زاَدِت النظرية املالحظة أكدت كلما وبأنه املتكررة، التجارب
السابق. اإلدخال يف إليها واملشار الواقع، يف املوجودة غري «الوصول» عملية االستقراء:
باملفهوم مقِرتنًة املايض» سيُشبه «املستقبل بأن القاضية الفكرة استقرائية: قاعدة

املستقبل. عن يشءٍ أي يفرتض أن يمكن ذلك بأن القايض الخاطئ
كذلك. موجودة به املعرفة وأن الواقع، يف موجود املادي العالم أن مفادها فكرة الواقعية:
خاطئة أو صحيحة تكون أن يمكن ال االفرتاضات أن مفاده خاطئ مفهوم النسبوية:
إلزاميٍة أو ثقافيٍة ملقاييَس تبًعا الغالب يف عليها الحكم يكون بل موضوعي، نحٍو عىل

أخرى.
املالحظات، بنتائج يتنبَّأ أن هو العلم يستطيعه ما كل أن مفاده خاطئ مفهوم الذرائعية:

الواقع. يصف أن ال
برََّرها إذا إال موثوقة أو حقيقية تكون ال املعرفة أن مفاده خاطئ مفهوم التربيرية:

ما. معياٌر أو مصدٌر
وسائل أي وال املعرفة، عىل سلطوية مصادر هناك ليست بأنه االعرتاف الالمعصومية:

محتملة. أو حقيقية بكونها املعرفة لتربير بها موثوق
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الحايل. الوقت يف للنقاش القابلة وغري املألوفة املعرفة املرجعية: املعرفة
املعرفة هو التفسريي محتواها كلُّ (نظريٌة محضة» تنبُّئِية «نظرية الخربة: حكم

املرجعية).
فكرتني. بني تضاُرٍب وقوع عند املشكلة توجد مشكلة:

يعلَِّل. أن عليه ملا معلًِّال يظل بحيث فيه التغيري صعب/سهل تفسري جيد/سيئ: تفسري
تفسرياٍت عن والبحث للنقد تقليٍد وجود مع املعرفة إىل للسعي طريقة (بداية) التنوير:

السلطة. عىل االعتماد من بدًال جيدٍة
األجل. قصرية نقٍد تقاليد تنويراتصغرى:

النَِّشط والسعي جيدة، تفسرياٍت عن البحث بواسطة املشكالت حل محاولة عقالني:
واملطروحة. املوجودة األفكار بنقد األخطاء لتصحيح

التنوير ِقيَم حول نََمْت التي والفكرية واالقتصادية واألخالقية السياسية الثقافة الغرب:
وحرية. وعقالنيٍة ِعْلٍم من

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

التفسريات. لبعض مًدى وجود •
التفسريات. لبعض العمومي املدى •

التنوير. •
النقد. تقليد •

املعرفة. كل أصل االفرتاض: •
تفسرياٍت عن والبحث العلمية، والثورة العلم، م: التقدُّ إحراز كيفية اكتشاف •

السياسية. الغرب ومبادئ جيدة،
الالمعصومية. •

الفصل ملخصهذا

الذي املألوف وغري الواسع الواقع عن املعرفة من هائًال قدًرا نملك أننا إال خادعة، املظاهر
من املعرفة هذه ن تتكوَّ الواقع. هذا تحكم التي األنيقة العامة القوانني وعن فيها، يتسبَّب
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ننجح لم سلوكه. وعن املظاهر تلك خلف كائن هو ما حقيقِة عن افرتاضاٍت تفسرياٍت؛
التجريبية ِعي تدَّ تأتي؟ أين فمن املعرفة؛ هذه خلق يف البرشية تاريخ معظم يف تقريبًا
لنظرياتنا الحقيقي املصدر فإن حقيقي؛ غري وهذا الحسية، الخربات من نستنتجها أننا
نبتكر إننا والنقد. االفرتاض بني املبادلة هو ملعرفتنا الحقيقي واملصدر االفرتاض، هو
ِبنِيَّة إليها واإلضافة بينها والتبديل ودمجها الحالية األفكار ترتيب بإعادة النظريات
الحالية، النظريات بني االختيار يف واملالحظة التجريب دوُر يكمن تطويرها. عىل العمل
لكن التفسريية، النظريات خالل من تجاربنا ل نَُؤوِّ إننا منها. للجديد مصدًرا يكونَا أن ال
العلم يف سلطٍة وجود فكرة نبْذَ الالمعصومية تستهدف بديهية. ليست الجيدة التفسريات
ذلك ندرك ال إننا الخطأ؛ ذلك تصحيح ومحاولة خطأ، عىل كوننا باحتمالية واالعرتاف
التفسريَ ر يُدمِّ تفاصيلها تغيري أن بمعنى التغيري، صعبِة جيدٍة تفسرياٍت عن بالبحث إال
العلمية، الثورة يف الحاسَم العامَل هو — التجريبي االختبار وليس — ذلك كان نفسه.
وكان التنوير، يف املشرتكة األخرى املجاالت يف واملستمر والرسيع الفريد التقدُّم يف وكذلك
أالَّ حاَوَل ثورات، من شابََهه ما معظم عكس عىل وهو السلطة، عىل ثورٍة بمنزلة هذا
الناتجة األفكار لبعض كان النقد. تقليَد أوَجَد بل للنظريات، سلطويٍة لتربيراٍت يسعى
جوهرية سمة هو التفسري ومدى أجله، من ابتُِكَرت ا ممَّ أكثر ْت َ فرسَّ حيث واسع؛ مًدى

واالستقرائية. التجريبية ِعي تدَّ كما بشأنه نه نُخمِّ افرتاًضا وليس فيه،
والالنهاية. التفسري وعن والواقع، املظهر عن أكثر سأتحدَّث واآلن
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الواقع أقربإىل

يذهل كما كوكبنا، وكذلك النجوم لضخامة ثَمَّ ومن املجرَّات؛ لضخامة العقل يذهل
ويمكن يُنتجها. التي اإلنسانية األفكار ومدى الداخيل، بتعقيده يتعلَّق فيما نفسه، من
السنوات ماليني مساحته تبلغ الذي الواحد، املجرَّات عنقود يف املجرَّات آالف توجد أن
ليُفسح وقتًا يأخذ العقل لكن بسهولة، املجرات» «آالف بتعبري اللسان ينطق الضوئية.

الواقع. يف التعبري هذا يُمثِّله ملا مكانًا بداخله
بعض أطلعني حني العليا، بالدراسات طالبًا كنت عندما مرٍة ألول ذلك أذهلني
هذه «َمَجاِهر». خالل من املجرَّات عناقيد رصد من عليه يعملون كانوا ما عىل زمالئي
وهو للسماء، الفلكي بالومار مرصد مْسح الفلك علماء بها استخدم التي الكيفية هي
تُبنيِّ زجاجية، رشائَح عىل للسماء (نيجاتيف) سالبًة صورًة ١٨٧٤ من مكونة مجموعة

بيضاء. خلفيٍة عىل سوداء أجساٍم هيئة عىل واملجرَّاِت النجوَم
عليها، ألَطَِّلع الرشائح تلك من واحدًة أدخلوا أن بعد املجهر عدسة برتكيز قمت

.1-2 الشكل يف كاملوضح شيئًا رأيت ما فكان
يف نجوم فهي الدقيقة، النقاط أما مجرَّات، هي املعالم املحددة غري األشياء إن
بضبطها املجرات مواقع فهرسة الطالب عىل كان املرات. بآالف أقرب موقعها مجرتنا،
األمر تجربة حاولُت معني، زرٍّ عىل الضغط ثم املجهر عدسة عىل املرسوم التقاُطع عىل
ما رسعان لكن دقيقة، قياساٍت لعمل مؤهًال أكن لم ألني طبًعا التسلية، سبيل عىل
الواضح من يكن لم أنه هو األسباب أحد عليها؛ بََدا التي بالسهولة ليس األمر أن وجدُت
عىل التعرُّف كان أخرى. أجراٍم أو نجوٍم مجرد وأيها مجراٌت األجسام تلك أيُّ دائًما
نحٍو عىل بيضاويًة أو حلزونيًة النجوم تكون ال املثال: سبيل عىل سهًال؛ املجرَّات بعض
ًة حادَّ كانت إذا ما تحديد يمكن ال بحيث ا جدٍّ خافتًة تبدو األجسام بعض لكن ملحوظ،



الالنهاية بداية

الَهَلبة. مجرَّات عنقود :1-2 شكل

خلف بعضها يختفي حني يف ومستديرة، وخافتة صغرية املجرَّات بعض تبدو ال. أم
خوارزمياٍت باستخدام الكمبيوتر أجهزة بواسطة اليوَم القياسات هذه تتم أخرى. أجراٍم
بعنايٍة بالصورة ِجرٍم كل فحص يتم كان األيام تلك يف لكن األنماط، ملطابقة معقدٍة
أن مع املعالم، محدَّدة غري بََدْت وإن حتى الجسم حوافِّ شكل مثل الدالئل واستخدام
مستعٍر بقايا مثل املعالم، محددة غري تبدو قد مجرتنا داخل األخرى األجسام بعض

الخربة. أحكام يستخدم أن الشخص عىل كان أعظم.
يف منطقٍة اختيار عىل الطرق إحدى تقوم كهذا؟ خربٍة حكم نخترب أن لنا كيف
عىل التعرُّف ليسُهَل أعىل وضوٍح بدقِة فوتوغرافيٍّا وتصويرها عشوائيٍّ نحٍو عىل السماء
اختلَفا، فإن الخربة؛ حكم من إليه ل التوصُّ تمَّ بما النتائج مقارنة ثم بها، املجرات
يمكن فال متأكِّدين. نكون أن يمكن فلن اتفَقا، وإن دقيق، غريَ الخربة حكم فسيكون

حال. أي عىل متأكًدا يكون أن للمرء
البعض يشعر إليه. أنظر كنُت ما بحجِم فقط انبهاري يكون أن الخطأ من كان
اآلَخر البعض يشعر حني يف بالضآلة، يشعرون يجعلهم حيث الكون حجم إزاء باالكتئاب
املرء فإحساس مخطئان؛ والجانبان أسوأ، وهذا بالضآلة، اإلحساس هذا بسبب باالرتياح
أي — ألنه الكفاءة؛ بعدم اإلحساس منطق نفس يحمل الكون اتِّساع بسبب بالضآلة
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أو بضآلٍة يُشعرنا أن الكون التِّساِع ينبغي فال األبقار. من قطيًعا أو بقرًة ليس — املرء
أفضل. كان أكرب، كان وكلما حياتنا، ومصدر فيه نعيش الذي املكان فهو علينا؛ غلبتِه

مركَز حرَّْكُت فعندما هذا؛ املجرات عنقود ص لتفحُّ «الفلسفي» البُْعد ذلك بعد جاء
ما عىل ضغطت أن بعد األخرى، تلو الواحدة عليها املتعرَّف غري املجرات عىل العدسة
وآِخر أوَل كنُت إْن وتساءلُت الغريبة، الخواطر بعض يل الَحْت منها، كلٍّ مركُز أنه نُْت خمَّ
إال قليلة، للحظاٍت إال املبهم الجرم ذلك إىل أنظر لم إني بعينها. ملجرٍة باًال يُلقي إنساٍن
كامل «عاَلٌم» منها كلٌّ التي الكواكب، ماليني يحوي فهو باملعاني؛ مثقًال يكون قد أنه
قاراته األحوال بعض يف وله وفصوله، وعواصفه ومغاربه مشارقه الفريد؛ تاريخه له
املأهول بالعالم أكان مأهوًال؟ العوالم تلك من أيٌّ كان هل وأنهاره. وزالزله ومحيطاته
كانوا إذا إال مجرَّتهم خارَج يسافروا لم املأهول العالم سكان أن َريَْب ال فلك؟ علماء
من ذلك عاَلُمهم يبدو كيف يََرْوا لم إذْن فهم والتقدُّم؛ الِقَدم فائقِة حضاراٍت أصحاَب
درب بمجرة يحدِّق أحدهم كان هل تَُرى نظريٍّا. روه تصوَّ ربما أنهم غري ، قطُّ منظوري
إْن لديهم؟ عنه أتساءل كنُت ما نفس عن بشأننا متسائًال اللحظة تلك نفس يف اللبانة
ًما تقدُّ الحياة أشكال أكثر األسماك كانت عندما مجرتنا إىل ينظرون كانوا فلقد ذلك، صحَّ

األرض. كوكب عىل
عىل املجرات مواقع فهرسَة اليوَم الكمبيوتر أجهزُة تستطيع ال أو تستطيع ربما
تُخامرها لن حتًما لكنها يفعلوا، أن آنذاك العليا الدراسات طالُب اعتاد ا ممَّ أفضل نحٍو
اليوَم يُوَصف ما كثريًا العلميَّ البحَث أجد ألني هذا أقول تخامرهم؛ التي كتلك أفكار
توماس املخرتع قال اإلبداع. إىل يفتقر جهٍد مجرد أنه إىل إشارٍة يف وبارد، كئيٍب بشكٍل
أصاِدُف كنُت وإنما الصدفة، قبيل من اخرتاعاتي من أيٌّ يأِت «لم مرة: ذات إديسون
يظهر حتى األخرى تلو الواحدة املحاوالت فأُجري ه، سدِّ عىل العمل يستحقُّ ما احتياج
باملائة وتسعون وتسعٌة إلهام، منه باملائة واحٌد حقيقته يف األمر إن للنور. االخرتاع
مرحلة أن يفرتضون حيث النظري؛ البحث عن نفَسه اليشءَ البعُض يقول جهد.» منه
تحويل أو جربيٍة معادالٍت حل مثل إبداع، أي من خاٍل فكريٍّ عمٍل سوى ليست «الجهد»
تحتاج ال ما بمهمٍة روبوت أو كمبيوتر قيام حقيقة لكن كمبيوتر. برامِج إىل خوارزمياٍت
الكمبيوتر أجهزة تلعب بها. العلماء يقوم عندما كذلك املهمة هذه أن تعني ال إبداع، إىل
— ممكنة حركٍة لكل املحتملة النتائج كلَّ ٍع بتوسُّ تبحث حيث — تفكري بال الشطرنَج
واملمتع. اإلبداعي التفكري هي تماًما، مختلفٍة بطريقٍة مشاِبًها أداءً يحققون البرش لكنَّ
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ُمحوِّلني املجرات، مواقع بفهرسة الخاصة الكمبيوتر برامَج الطالب هؤالء نفس كتب ربما
من شيئًا تعلَّموا أنهم حتمية يعني ما وهو ُمحَكمة، خوارزمياٍت إىل تعلَّموه ما خالصَة
إن وأقول األمر يف أتعمق بل يشء. أيَّ يتعلَّم أن دون الكمبيوتر يها يؤدِّ ما ملهمٍة أدائهم
فشلْت، إذا حتى ممتعًة تظلُّ فاملحاولة الخاصة؛ تجربته تأويل يف أخطأ أنه بد ال إديسون
الواقع ويف تختربها، التي األفكار يف يفكِّر صاحبها كان إذا متكررًة التجربُة تكون وال
«املادة كانت إذا ما اكتشاَف هو ذكرتُه الذي املجرات مرشوع هدف كان تفحصه. الذي
كان فلو الهدف؛ هذا بالفعل َق تحقَّ وقد ا، حقٍّ موجودًة التايل) الفصل (انظر املظلمة»
عملية من «الجهد» بمرحلة فقط انشَغَل علميٍّ باحٍث أيُّ أو الطالب) أولئك (أو إديسون
املحرِّكة القوة أيًضا هي التي املتعة، أغلب َلفاتَه إبداع، أي بال فعًال بها يقوم اكتشاٍف

اإللهام». من باملائة «الواحد ل
مجرة؟» أم نجم «أهذا مضيفي: سألُت ا، جدٍّ مبهٍم ِجرٍم إىل وصلُت عندما

للفيلم الحساسة الطبقة يف عيٍب مجرد هذا تلك، وال هذا «ال اإلجابة: فكانت
الفوتوغرايف.»

أن اتَّضح إذ الواقع؛ وبني فيه أفكِّر كنُت ما بني الشاسع الفرق من ضحكُت
الِجرَم هذا يخص فيما — هي إليه أنظر كنُت ِلما العميقة املعاني عن الكبريَة تخميناتي
زالزل، وال أنهار وال فلك، علماء الصورة يف يَُعْد لم ففجأًة الواقع؛ يف يشء ال عن — نفَسه
املرات؛ مليارات بمليارات فيه مباَلًغا أراه ما لحجم تقييمي كان خيال. لحظة يف اختَفْوا
بقعة الحقيقة يف هو وزمنًا، مسافًة واألبعُد عيناي رأت ما أكرب أنه اعتقدُت ما فكان
املمكن من أننا هذا ح يوضِّ يدي. متناول ويف املجرَّدة بالعني تَُرى تكاد ال الصغر متناهية

تامٍّ. نحٍو وعىل بسهولٍة ننخدع أن
يف األخرى النقاط تكن لم مجرَّات؟ أي عىل عيناي وقَعْت هل تَُرى انتِظْر! لكِن
إحداها تفسري يف أخطأُت قد كنُت فإذا مماثلة؛ ميكروسكوبيٍة فضيٍة بَُقٍع سوى الحقيقة

جسيًما؟ ً خطأ ذلك كان فلماذا حولها، ما مع تشابهت ألنها
أمر وهو ما، يشءٍ سبِب تفسري يف خطأ هو التجريبي العلم يف املرتَكب الخطأ ألن
وحدها اإلنسان لحواسِّ يمكن فال دقيقة؛ مالحظٍة أي شأن ذلك يف شأنه للنظرية، خاضع
رسيع هو يحدث ما معظم ألن مساعدة؛ دون الطبيعة يف يحدث ا ممَّ الكثريَ ترصد أن
حواجَز وراء مختبئ أو ا، جدٍّ بعيد أو ا، جدٍّ صغري أو ا، جدٍّ كبري أو ا، جدٍّ بطيء أو ا، جدٍّ
يف يمكننا لكن رنا. تطوُّ يف أثََّر يشءٍ أي عن كثريًا تختلف ملبادئَ طبًقا يحدث أو معتمة،
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بواسطة إلينا بالنسبة اإلدراك ممكنَة تصبح بحيث الظواهَر تلك نُرتب أن الحاالت بعض
العلمية. األدوات

به أحسْسُت ما وهو الواقع، من أكثر تُقرِّبنا أنها شاعرين األدواِت تلك نستخدم إننا
بحٍت ماديٍّ منظوٍر من يحدث ما وْصف أنَّ حني يف آنذاك، املجرات عنقود إىل نظرُت حني
الليل سماء إىل أنظر أن بإمكاني كان الواقع. وبني بيننا أكثر حائلًة تقف األدوات أن هو
لكني الهواء، من جراماٍت بضعة إال وبينه بيني يفصل فال هذا، املجرات عنقود اتجاه يف
الحدث يف لرأيته. تلسكوبًا، وبينه بيني فيما أَدخلُت ولو اإلطالق، عىل شيئًا ألرى أكن لم
صوٍر تحميض ومعمل وكامريا تلسكوب املجرات عنقود وبني بيني كان وصفتُه، الذي
وميكروسكوب، الجامعة لحرم بالرشائح أتَْت وشاحنة الرشائح) (لنسخ أخرى وكامريا
بيننا. املعدات تلك كل وجود مع بكثرٍي أفضل نحٍو عىل رؤيتَه أستطيع كنُت هذا ومع

ونادًرا فقط)، فراغهم أوقات يف (ربما إطالًقا السماء إىل اليوم الفلك علماء ينظر ال
عدساٌت اليوَم التلسكوبات بأغلب توجد ال التلسكوبات. عرب إليها مباَرشًة ينظرون ما
األدواُت ترصد املرئي. الضوء يستشعر ال أغلبها إن بل البرشية، للعني مناِسبٌة عينيٌة
معالجتها تتم ثم غريها، مع وتُدَمج ل وتُسجَّ م تُرقَّ التي املرئية غريَ اإلشاراِت ذلك من بدًال
حقيقية» «غري بألواٍن تكون قد صوًرا النتيجة وتكون الكمبيوتر، أجهزة ِقبَل من وتحليلها
نحٍو عىل املستنبََطَة السماِت لتعرض أو األخرى، اإلشعاعات أو الالسلكية املوجات لتُبني
للِجرم صورٍة أي تُنتج ال األحيان من كثرٍي يف الرتكيب. أو الحرارة مثل أكرب مباِرشٍ غري
وال واملخططات، البيانية الرسوم أو األعداد، من قوائم فقط وإنما اإلطالق، عىل البعيد

العمليات. تلك نتائِج غريَ الفلك عاِلِم حواسُّ تلتقط
النظريات من املزيد إىل والظاهرة العاِلم بني املادية الحواجز من طبقٍة كل تحتاج
النجوَم بيل جوسلني الفلك عاملُة اكتشَفْت عندما بالواقع. الناتجة املدركات تربط التي
الالسلكية)، املوجات من منتظمًة قاٍت تدفُّ تُصِدر ا جدٍّ الكثافة عالية نجوم (وهي النابضة

إليه. نظَرْت ما هو 2-2 الشكل كان
فقط الفضاء، قلب يف النابض القوي الجرم ذلك «رؤية» بيل جوسلني استطاعت
من املتذبذب الخط هذا إىل تطلََّعْت بأن النظرية، التأويالت من دٍة معقَّ سلسلٍة خالل من

بعُد. يُكتَشف لم نوٍع من أنه متبيِّنًة ورق، عىل حٍرب
التي التأويل، سالِسُل طالْت اليومية، خربتنا عن البعيدة للظواهر فهُمنا ن تحسَّ كلما
عٍة، متوقَّ غري واحدة ظاهرة تتسبَّب قد النظريات. من املزيَد فيها جديدٍة حلقٍة كلُّ تتطلَّب
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معروف. نابٍض نجٍم ألول الالسلكي التلسكوب ناتج :2-2 شكل

بالرضورة، مضللًة عنها الناتجة الحسية التجربة جْعل يف السلسلة، يف فهُمها أُِيسءَ أو
العلُم إليها ل يتوصَّ التي النتائج أصبحت الوقت بمرور لكن ذلك. يحدث ما وكثريًا
ويستوعب األخطاء ح يُصحِّ جيدٍة تفسرياٍت إىل للوصول فسعيُه الواقع؛ من اقرتابًا أكثر
تحقيقه يمكننا ما وهذا فجوات. من يظهر ما ويسد املضللة، النظر ووجهات التحيُّزات
فاينمان. قال مثلما أنفسنا، خداع عن االمتناع كيفية بشأن املزيد تعلُّم يف نستمر عندما
لتُعاِدَل باستمراٍر وضعها من تُعدِّل تلقائيٍّ تتبٍُّع آليات عىل التلسكوبات تحتوي
بريَق لتكاِفئَ املرآة شكل من الكمبيوتر أجهزُة تُغريِّ بعضها ويف األرض، حركة تأثريَ
بمثل رصدها عند السماء يف تتحرَّك وال النجوُم تتألأل ال لذا لألرض؛ الجوي الغالف
مجرد هي األشياء فهذه املايض؛ يف املالحظني من ألجياٍل بدْت كما التلسكوبات، هذه
لبرصيات الرئييس فالدور النجوم؛ بحقيقة لها عالقة وال األفق، ضيق خطأ أو مظاهر،
أو متأللئًة أو خافتًة أو قليلًة ككونها وْهم، من بالنجوم يحيط ما تقليل هو التلسكوبات
فكل أخرى؛ علميٍة أداٍة كل بل التلسكوب، يف جزءٍ كل عىل نفسه األمر ينطبق متحرِّكة.
بها املرتبطة النظريات خالل من تستطيع يالحظه وما العاِلم بني مباعدٍة منها طبقٍة
غريُ املثالية الفكرة كانت ربما مضللة. نظٍر ووجهِة وفجوٍة ووهٍم خطأٍ كلَّ ح تُصحِّ أن
نظريات، عىل تعتمد ال «خالصة»، أنها عىل باملالحظة التجريبية ألصقتها التي الصحيحة
اإلطالق. عىل مباِرشٍة غريَ تكون ما دائًما ا حقٍّ األدق املالحظة أن فكرة غرابة سبَب هي

املالحظة. «قبل» املعرفة من املزيد تطبيَق يتطلَُّب َم التقدُّ أن هي الحقيقة لكن
بواسطة املجرات مالحظُة كثريًا تختلف ال إذ املجرات؛ تلك إىل بالفعل أنظر كنُت إذن
الحاالت كل ففي العني؛ شبكية عىل صوٍر بواسطة حديقٍة مالحظة عن الفضة، من نقاٍط
شواهدنا وبني بينه بدقٍة ربطنا أننا إال حقيقي، نحٍو عىل شيئًا الحظنا إننا قولنا يعني ال
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التجاوب هذا مثل من العلمية الحقيقة ن تتكوَّ عقولنا). داخل شواهَد دائًما تكون (التي
املادي. والواقع النظريات بني

الجسيمات مرسعات عىل عملهم يف يعتمدون الذين العلماء ينظر مماثل، نحٍو عىل
لكياناٍت املجهري الواقَع يالحظون وهكذا بيانية، ورسوٍم وأعداٍد وحٍرب نقاٍط إىل العمالقة
ويُسلِّطون إلكرتونيٍة مجاهَر عىل آَخرون يعتمد حني يف والنوى؛ كالكواركات ذرية دون
وُوِضعْت السائل بالنيرتوجني رسيًعا دْت وُجمِّ لُطِّخْت ميتٍة خاليا عىل اإللكرتونات حزمَة
مدهش َألمر إنه «الحية». الخاليا عليه تبدو ما معرفة إىل لون يتوصَّ بهذا لكنهم فراغ، يف
أخرى وسماٍت مظهًرا دقيٍق نحٍو عىل تتخذ نالحظها عندما التي األشياء بعَض هناك أن
أيًضا؛ األشياء تلك من الحسية وأجهزتنا واملكان. التكوين يف ا جدٍّ مختلفٍة أخرى ألشياءَ

يشء. ألي إدراكنا عند فقط عقولنا عىل مباَرشًة غريها دون تؤثِّر ألنها
فإْن املادة؛ من ا جدٍّ وحساسٍة نادرٍة تكويناٍت سوى ليس األدوات هذه مثل لكن
يف خاطئًا واحًدا أمًرا ْرَت شفَّ أو تلسكوب، تحكُّم لوحة يف خاطٍئ واحٍد زرٍّ عىل ضغطَت
فقط. نفسه الجهاز سوى التعقيد الشديد الجهاز هذا يف ترى فلن به، الخاص الكمبيوتر
وصنعَت الجهاُز هذا منها ُصِنع التي الخام املواد جمعَت أنك لو نفسه األمر وسيحدث
املواد تلك سوى ترى لن إليها، تنظر فحني العلمية؛ األداة هذه بخالف آَخر تكويٍن أيَّ

الخام.
التي السليمة بالطريقة األدوات وتشغيل بناء بكيفية التفسريية النظريات تُخربنا
بالعكس؛ ولكن السحرية الخدع مثل نا حواسَّ األدوات تلك تَخدع املعجزة. تلك ق تُحقِّ
ٍد محدَّ يشءٍ وجوِد حقيقَة عقولُنا تستخلص ال ا. حقٍّ موجود هو ما نرى تجعلنا حيث
املنهجي املعيار بواسطة وذلك ما، ألمٍر تفسرياتنا أفضل مع الوجود ذلك يتوافق بأن إال
قد — األرض عىل — البرش أن هو ماديٍّا حدث ما كل األول. الفصل يف ذكرتُه الذي
عىل أيًضا — وتركيبَها تنسيَقها وأعادوا والرمال، الحديد مثل أوليًة موادَّ استخرجوا
وشاشات الكمبيوتر وأجهزة الالسلكية التلسكوبات مثل دًة معقَّ أشياءَ لتصري — األرض
«أعينهم» يُركِّزون وأصبحوا السماء، إىل النظر من بدًال إليها ينظرون أخذوا ثم العرض،
والعمليات الكيانات عىل «عقولُهم» تُركِّز حني يف أيديهم، متناول يف برشيٍة أدواٍت عىل

منهم. ضوئيٍة سنواٍت بُْعد عىل الواقعة الغريبة
شاشات عىل املرة هذه لكن أسالُفهم، فعل كما متأللئٍة نقاٍط إىل ينظرون ما أحيانًا
لكنهم بيانية، رسوٍم أو أعداٍد إىل ينظرون أخرى أحياٍن ويف السماء. من بدًال الكمبيوتر
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عىل حرب أو شاشة، عىل نقاط ومحلية؛ قريبٍة ظاهرٍة مع إال يتعاملون ال األحوال كل يف
تُسيطر وال كثريًا، أصغر فهي النجوم؛ عن تماًما ماديٍّا تختلف األشياء هذه وهكذا. ورق،
كما الحياة، خلق العنارصوال تحويل عىل قادرٍة غري وهي جاذبيٌة، وال نوويٌة قًوى عليها
النجوم. يرون إليها، ينظرون عندما الفلك علماء أن إال السنني؛ مليارات منذ توجد لم

الفصل ملخصهذا

باملفهوم أكثر عنه تفصلنا بأن الواقع من العلمية األدواُت تُقرِّبنا أن غريبًا يبدو قد
مثقلًة تكون املالحظات فكل مباِرش؛ بطريٍق أبًدا تكون ال املالحظة لكن البحت. املادي
يمكن لهذا ما؛ ليشءٍ تفسرينا يف الخطأ يكون نُخطئ، عندما فإننا وباملثل، بالنظرية.
يتمثَّل الخداع. ذلك نمنع أن وألدواتنا لنا يمكن أيًضا ولهذا خادعًة، تكون أن للمظاهر
ن يتكوَّ البحث إن إديسون قال نظرياتنا؛ يف الخاطئة املفاهيم تصحيح يف املعرفة نمو
مضلل؛ وصف هذا لكن الجهد، من باملائة وتسعني وتسعٍة اإللهام، من باملائة واحٍد من
الكمبيوتر أجهزُة يها تؤدِّ التي املهام عىل حتى اإلبداَع يُضفَي أن اإلنسان بإمكان إذ
الوحيد مكسبه يتمثل اإلبداع، إىل يفتقر جهًدا ليس فالعلم إبداع؛ بال اآلالت من وغريها
تماًما وإبداعيٍّا، ممتًعا يكون أن الجهد لهذا يمكن ألنه االكتشاف؛ من نادرٍة لحظاٍت يف

جديدة. تفسرياٍت اكتشاف مثل
نهاية؟ بال يستمرَّا أن املتعة، وتلك اإلبداع، لهذا أيمكن واآلن،
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الرشارة

بخطئها املعتادة اليومية التجارب يتجاوز فيما للواقع القديمة التفسريات معظم تتَِّسم لم
كانت أنها وهي اليوَم، تفسرياتنا عن جذريٍّا تختلف تجعلها ِبِسَمٍة أيًضا وإنما فحسب،
باملعنى الذكية» «الكيانات أو البرش، حول تتمحور كانت إذ التمرُكِز»؛ «برشيَة تفسرياٍت
قوًة يمتلك َمن ومنها البرشية، باألفكار الشبيهة واألفكار النوايا ذات الكيانات أِي األعم؛
الشتاء حدوث بني الربَط القدماء استطاع لذا واألرواح؛ اآللهة مثل للطبيعة خارقًة وقدرًة
ثالث، وغضِب الطبيعية الكوارث وبني غريه، وكرم الحصاد وبني األفراد، أحد وحزن
البرش بأحوال مهمٍة كونيٍة كياناٍت اهتمام حول الغالب يف التفسريات تلك دارت وهكذا.
ثم كونية، أهميًة بدوره اإلنسان منح ما وهو البرش، تجاه نواياهم وحول يفعلون، وما
هذان تسبََّب بالكون. املادي العالم مركز يف البرش ووضَعِت األرِض مركزيِة نظريُة أتَْت
منهما كلٍّ جْعل يف — الرياضية والهندسية التفسريية — البرش» «مركزية من النوعان
بقدٍر اإلنسان حول بالتمرُكز التنوير قبل فيما الفكر اتسم ثَمَّ ومن أكثر؛ للتصديق قابًال

اليوَم. تخيُّله يمكننا مما أكرب
وبخاصٍة السياق، ذلك يف االستثناءات أهم من نفسه الرياضية الهندسة علم كان
وأساليب مسلَّماته صارْت والذي إقليدس، اإلغريقي الرياضيات عالم َره طوَّ الذي النظام
للعديد إلهاٍم مصدَر بعُد فيما والخطوط، النقاط مثل البرشية، غري الكيانات عن تفكريه
تأثرٍي سوى له يكن لم التنوير فرتة قبل الرياضية الهندسة علم لكن التنوير. روَّاد من
فرغم أيًضا؛ مني ُمنجِّ الفلك علماء أغلب كان فمثًال العالم؛ عن السائدة اآلراء عىل ضئيٍل
عىل النجوم بقدرة آمنوا فإنهم عملهم، يف املعقد الرياضية الهندسة لعلم استخدامهم

األرض. عىل والشخصية السياسية باألحداث التنبؤ



الالنهاية بداية

الظواهر تفسرِي محاولُة تكون قد العالم، َسرْيِ طريقة عن يشءٍ أي اكتشاف قبل
منطقيٍّا؛ أمًرا بالبرش؛ الخاصة بتلك شبيهًة مقصودًة وأفكاًرا أفعاًال باعتبارها الطبيعية
الحياتية تجاربنا من الكثريَ بها نُفرسِّ زلنا ما التي الكيفية هي تلك يشء، كل فرغم
نلجأ فإننا غامًضا، اختفاءً موصدٍة خزينٍة من جوهرٌة اختَفْت لو فمثًال: هذا؛ يومنا حتى
ظروف يف سحرية، خدعة (أو رسقة أو خطأٍ حدوث مثل برشيٍّ مستًوى عىل تفسرٍي إىل
عنه ض يتمخَّ لم التمرُكِز البرشيَّ املنظوَر لكنَّ جديدة. فيزيائيٍة لقواننَي نلجأ وال معينة)،
املادي العاَلَم يخص فيما أما البرشية، األمور حيز من أبعد يشءٍ ألي جيدة تفسريات قطُّ
سماء يف والكواكب النجوم أنماط أن اآلن نعلم فنحن كبريًا؛ إخفاًقا أخفق فلقد ، ككلٍّ
بال إنه بل الكون، مركز يف لسنا أننا نعلم كما البرشية، األمور عىل أثٍر أيُّ لها ليس َليِْلنا
الفلكية الفيزيائية الكيانات تلك من أيٍّا أبًدا نهمُّ ال أننا ونعلم أصًال؛ ريايضٍّ هنديسٍّ مركٍز
ظاهرًة نصف إننا ماضينا. يف مؤثًرا دوًرا لعب بعضها أن مع وصفتها، التي العمالقة
أو تفسريها، عن األفق الضيقة نظرياتُنا تعجز عندما «جوهرية») (أو «مهمة» بأنها ما
غري وأفعاله برغباته اإلنسان أن يبدو قد لذا كثرية؛ أخرى ظواِهَر تفسرياُت تظهر عندما

مجمله. يف الكون يف باملرة مهمٍّ
فما األساسية؛ العلم مجاالت كل يف الخاطئة التمرُكز البرشيُة املفاهيُم أيًضا نُِبذت
تماًما برشيٍة غري كياناٍت خالل من بالكامل عنه يُعربَّ الفيزياء علم يف معرفٍة من لدينا
الفضاء (وهو والزمكان والقوى األولية الجسيمات ومثل وخطوطه، إقليدس نقاط مثل
كلٍّ تأثريَ نفرس وال للزمن)، رابٍع وبُْعٍد للمكان الثالثة األبعاد من ن املتكوِّ األبعاد الرباعي
قوانني عن ة املعربِّ الرياضية باملعادالت بل واملشاعر، النوايا خالل من اآلَخر عىل منها
قد خارًقا كيانًا أن بد ال أنه قديًما السائد املعتقد كان فقد األحياء، علم يف أما الطبيعة.
مبدأ — خاص نوٍع من مكوٍن عىل تحتوي أنها من بد ال وأنه الحية، الكائنات َم صمَّ
أساليَب األحياء علم اكتشف ثم عليها. يبدو كما إرادًة لها وكأنَّ ف تترصَّ يجعلها — حيوي
والجينات الكيميائية التفاعالت مثل برشيٍة غرِي أشياءَ بواسطة وذلك للتفسري، جديدًة
من تتكوَّن البرش، فيها بما الحية، الكائنات كل أن اآلن نعلم فنحن ثَمَّ ومن ر؛ والتطوُّ
القوانني، لنفس تخضع جميًعا وأنها والنجوم، الصخور منها ن تتكوَّ التي العنارص نفس
الظواهر تفسري عن تماًما ابتعد قد الحديث العلم أن إذْن نرى أحد. مها يصمِّ لم وأنها
هي ونوايانا أفكارنا أن يرى إنه بل مرئية، غري كياناٍت ونوايا أفكاَر باعتبارها الطبيعية
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تحدث للرؤية) قابلة غريَ تكن لم (وإن مرئية غري مجهريٍة فيزيائيٍة عملياٍت محصالُت
عقولنا. يف

األعم التاريخ يف األهمية وعظيَم النفع بالَغ التمرُكز البرشيِة للنظرياِت النبذ هذا كان
مبدأٍ بمنزلة لتكون متزايٍد نحٍو عىل رفعها يتمُّ البِرش مركزيِة معاداَة إن حتى للفكر،
يف مميَّز أو مهم يشء يوجد «ال أنه يرى — العادية» «مبدأ باسم أحيانًا يُدَعى — عامٍّ
هوكينج: ستيفن الفيزيائي قال كما أو للكون)»؛ األكرب املنظومة يخص (فيما اإلنسان
تقليدي، نجٍم حول يدور تقليدي، كوكٍب سطح عىل كيميائيٍّ غثاءٍ سوى «ليسوا البرش
هنا؛ رضورية للكون» األكرب املنظومة يخص «فيما وعبارة تقليدية.» مجرة أطراف عىل
عىل بنفسه يُطبِّقها لِقيٍَم طبًقا خاصًة أهميًة الكيميائي الغثاء لهذا أن الواضح من ألن
التمرُكز؛ برشيُة نفَسها الِقيَم هذه أن يرى العادية مبدأ أن إال األخالقية. الِقيَم مثل ذاته،

أهمية. ذي غري أصًال هو الذي الغثاء، هذا سلوَك تفرسِّ فهي
(مثل منظوره أو املألوفة بيئته بشأن الغريبة أفكاره بني املرء يخلط أن السهل من
أو أخرى، جهٍة من يالحظه ملا املوضوعية السمات وبني جهة، من الليل) سماء َدوران
العامة، والقوانني يوميٍّا) الشمس برشوق التنبؤ (مثل الخربة أحكام بني ما يُخطئ أن

األفق. بضيق األخطاء من النوعية تلك إىل وسأشري
الضيقة األخطاء كل ليس لكن األفق، ضيق عىل أمثلًة التمرُكِز البرشيُة األخطاءُ تَُعدُّ
األرض عىل مكاٍن كل يف الفصول بتزاُمن التنبؤ املثال: سبيل فعىل التمرُكز؛ برشيَة األفق
أساس عىل الفصول تعاُقَب يفرسِّ ال ألنه التمرُكز؛ برشيَّ ليس لكنه األفق، ضيق خطأ هو

الذكية. الكيانات
اسًما أحيانًا تُعَطى فكرٌة اإلنسان حالة يف لْت تأمَّ التي األخرى املؤثرة األفكار ومن
سفينة أي جيلية»؛ فضاء «سفينة تخيَّْل الفضاء». سفينة «األرض هو مؤثر، وقٍع ذا
متن عىل وهي وتفنى تُوَلد املسافرين من أجياًال إن حتى ا، جدٍّ طويلة رحلة يف فضاء
تكون الفكرة، تلك يف أخرى. شمسيٍة مجموعاٍت استعماَر الرحلة هذه وتستهدف الرحلة،
عىل املوجودة الحية الكائنات كلِّ نظام أْي الحيوي»؛ «املحيط ل استعارًة السفينة تلك
عىل يعيشون الذين البرش هم السفينة تلك وركاب عليها، مناطق من تسكنه وما األرض
بداخلها أما ا، جدٍّ عدائيٌّ السفينة خارَج الكون أن الكونية الرؤيُة تلك ُر تتصوَّ األرض.
ما كلِّ توفري عىل قادر ألنه كبرٍي؛ نحٍو عىل الحياة استمراَر يدعم د معقَّ نظام فيوجد
إىل بالنسبة الحال هي كما — قادر الحيوي واملحيُط حياتهم. الستمرار الركاب يحتاجه
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الكامل الذاتي االكتفاءَ ق يحقِّ أنه كما مخلفاته، كل تصنيع إعادة عىل — الفضاء سفينة
(الشمس). العمالق النووي ِلُمفاعله باستخدامه

م ُمصمَّ وكأنه الفضاء سفينة داخَل الحياة الستمرار الداعم النظاُم يبدو وكما
«هيئَة يحمل وكأنه الحيوي املحيط إىل بالنسبة نفُسه األمُر يبدو ركابها، عىل للحفاظ
تكيَّفنا نحن ألننا — االستعارة بحسب — علينا للحفاظ تماًما ً مهيَّأ يبدو فهو التصميم»؛
عليه العبءَ أثقلنا فلو محدودة؛ الحيوي املحيط قدرة ولكن ر. التطوُّ عملية بسبب معه
لنحياه رنا تطوَّ ا عمَّ كثريًا تختلف حياٍة أساليِب باتخاذ أم تعدادنا بزيادة أكان سواءٌ —
ثانية، فرص عىل نحصل ال أننا كما النهار. — لدعمها) َم» «ُصمِّ التي األساليب (وهي
عن عددنا زاد أو باإلهمال، معيشتنا أساليب اتَّسمْت فإذا السفينة؛ تلك ركاب مثل تماًما

آَخر. ملجأ لدينا يكون ولن لحياتنا الداعَم النظاَم فسندمر املعقول،
بني واسًعا قبوًال الفضاء سفينة األرض واستعارة العادية مبدأ من كلٌّ اكتسب
إىل يذهبان أنهما مع البديهيات، حكم يف أصبحا أنهما لدرجة العلمية، العقليات أصحاب
كوكب أن عىل العادية ُ مبدأ يؤكِّد فبينما ظاهريٍّا؛ األقل عىل ما، حدٍّ إىل معاكسني رأينَْي
عن يميِّزهما ما يوجد ال إنه (أْي بالتقليدية يتصفان كيميائيٍّ غثاءٍ من عليه وما األرض
وما األرض تقليدية عدم عىل الفضاء سفينة األرض استعارُة تؤكد نحو)، أي عىل غريهما
الفكرتان تتقارب لكن فريد). نحٍو عىل لآلَخر مناسٌب منهما كالٍّ أن منطلق (من عليها
ترى منهما فكلٌّ عادًة؛ يحدث ما وهو أشمل، فلسفيٍّ منظوٍر من ان تُفرسَّ حني بسهولٍة
حياتنا تجربة أن عىل تنصُّ التي األفق، الضيقة الخاطئة املفاهيم نفَس ح تصحِّ نفسها
تؤكدان فهما ودائم؛ وثابت كبري نفسه األرض كوكب وأن الكون، تمثِّل األرض كوكب عىل
ما غروَر العادية ُ مبدأ يعارض حيث الغروَر؛ تعارضان أنهما كما وزواله. صغره عىل
األرض استعارُة وتعاِرض العالم، هذا يف ما أهميًة له أن اإلنساُن ظنَّ حني التنوير، قبل
لكلٍّ أن إذْن نرى العالم. هذا يف للتحكُّم اإلنساُن طمح حيث التنوير غروَر الفضاء سفينة
َع نتوقَّ أالَّ وينبغي مهمني، أنفسنا نعترب أالَّ ينبغي أننا وهو أخالقيٍّا، عنًرصا الفكرتنَْي من

نهاية. بال فيه لتخريبنا العالم يخضع أن
أنهما إال كاملة، عامًة رؤيًة ص يُلخِّ غنيٍّا مفهوميٍّا عمٍل إطاَر الفكرتان تخلق وبهذا
املباِرش. الحقيقي املنظور من حتى تماًما، خاطئتان فكرتان — الحًقا ح سأوضِّ كما —
لتنقشها عامٍة مبادئَ عن تبحث كنَت فلو أعم؛ منظوٍر من حتى التضليل فائقتا إنهما بل
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هما الفكرتان هاتان تكون أن األفضل فمن إفطارك، قبل صباح كلَّ وتُردِّدها الصخر يف
أن: هي الحقيقة إن تقول أن أْي نْفِيهما؛ بعد لكن أفكاٍر من تتبنَّاه ما

للكون. األكرب املنظومة يف «مهم» اإلنسان
عليه. البرشية الحياة دعم عىل قادر» «غري لألرض الحيوي املحيط

يدور ما)، حدٍّ (إىل تقليدي كوكٍب عىل ا حقٍّ إننا أخرى. مرًة هوكينج مقولَة ْل لنتأمَّ
التشابُه حيث من التقليدية عن نكون ما أبعد أننا إال تقليدية، مجرٍة يف تقليديٍّ نجٍم حول
مرئيٍة غري مظلمٌة» «مادٌة املكوناِت تلك من باملائة ٨٠ أن فيُعتَقد الكون؛ مكونات مع
غري تأثرياتها خالل من فقط اآلن نرصدها إننا امتصاصه. أو الضوء إطالق يمكنها ال
فهو باملائة، ٢٠ وهو مكونات، من بقي ما أما املجرات، عىل بالجاذبية الخاصة املباِرشة
بالوميض تتميَّز والتي العادية»، «املادة باسم أفق ضيق عن بها نُلقِّ التي املادة نوع من
أفٍق ضيِق عن ينمُّ آَخر مغلوط مفهوم وهو ُمضيئون، أننا عادًة نعتقد ال إننا الدائم.
يف وضوءًا أحمر، تحت ضوء هي حرارًة، تُطِلق أجسامنا إن إذ نا؛ حواسِّ محدوديُة سببُه

تلتقطه. أن ألعيُننا يمكن ال بحيث ا جدٍّ خافت لكنه املرئي، املجال
تماًما تقليدية ليست والنجوم وكوكبنا أجسادنا مثل املادة من العالية والرتكيزات
هو ما معظمه يف الكون إن معتادة. وغري متفرقة ظواهر فهي عديدة؛ أنها مع أيًضا،
ألننا لنا مألوفة فهي العادية، املادة أما املظلمة). واملادة اإلشعاع إىل (باإلضافة فراغ إال
منها. هائلٍة تركيزاٍت من القرب شديِد تقليديٍّ غري بموقٍع ولوجودنا منها، مصنوعون

العادية، املادة تلك أشكال من شائٍع غري شكًال أنفسنا نحن نمثل ذلك، إىل باإلضافة
املشحونة مكوناتها إىل تفكَّكْت ذرات (وهي البالزما فهو شيوًعا، أشكالها أكثر أما
وهي النجوم، يف موجودة ألنها ساطًعا مرئيٍّا ضوءًا بطبيعتها تطلق التي كهربيٍّا)،
إننا حيث أحمر؛ تحت ضوءًا بالرضورة فنطلق — الغثاء — نحن أما ساخنة. بالطبع
شديدة حرارٍة درجات يف إال توجد أن يمكن ال دٍة معقَّ وكيماوياٍت سوائَل عىل نحتوي

االنخفاض.
وتبلغ العظيم؛ االنفجار عن املتخلفة البقايا وهي ميكرونية، إشعاعاٌت الكوَن تتخلَّل
أبرد عن درجة ٢٫٧ بمقدار يزيد ما أي كلفينية، درجة ٢٫٧ اإلشعاع هذا حرارة درجة
درجًة ٢٧۰ بمقدار يقل الذي املطلق، الصفر وهي اإلطالق، عىل ممكنٍة حرارٍة درجة
درجة ق تُحقِّ أن ا جدٍّ محدودٍة ظروٍف سوى تستطيع ال املاء. د تجمُّ درجة عن مئويًة
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حرارته درجة تقل ما كلِّه بالكون يوجد وال هذه، امليكرونية املوجات من أبرد حرارٍة
أمكن حيث األرض؛ كوكب عىل معينٍة فيزياء معامل يف إال واحدة، كلفينيٍة درجٍة عن
وميض ينطفئ واحدة. كلفينيٍة درجٍة من مليار عىل واحد من أقل درجٍة إىل ل التوصُّ
عادية «مادة من نتج ما أما هذه، العادية غري الحرارة درجات يف تماًما العادية املادة
تكون قد هنا ومن بأكمله؛ الكون عىل ا جدٍّ غريبة مادة فهو كوكبنا، عىل مضيئة» غري
يمكن ال أمر وهو فيزيائيون، َصنعها ثالجاٍت بداخل برودًة وأكثرها الكون أماكن أظلم

حال. بأي بالتقليدي وصفه
عىل الكتاب هذا تقرأ أنك أفرتض دعني الكون؟ يف تقليديٍّ مكاٍن شكُل يكون كيف
بيئٍة يف اآلن أنت ألعىل. الكيلومرتات مئات لبضع خيالك بعني َفْلتسافر األرض، كوكب
الشمس، من وحرارتك ضوئك عىل تحصل زلت ما لكنك الفضاء، بيئة من أكثر قريبٍة
رؤيتك. مجال نصَف األرض كوكب عىل املوجودة والسائلة لبة الصُّ واملواد الغثاء ويشغل
الكيلومرتات مليارات بضعة إذْن َفْلتسافر ذلك؛ كل عىل يحتوَي أن تقليديٍّ ملكاٍن يمكن ال
النجوم، سائر مثل الشمس لك تبدو بحيث ا جدٍّ بعيد اآلن إنك االتجاه. نفس يف أبعد
يزال ال املكان أن إال حولك، من غثاءَ وال وفراًغا، وظالًما برودًة أكثر مكاٍن يف اآلن أنت
أي يف ليست الكون يف األماكن وأغلب اللبانة، درب مجرة يف زلَت ما ألنك تقليديٍّ غريَ
مائة حوايل تبعد ملسافٍة أي املجرة، من تخرج حتى إذْن الرتحال لتستكمل أساًسا. مجرٍة
لو حتى املسافة، هذه من األرض ترى أن تستطيع لن األرض. من ضوئيٍة سنٍة ألف
تزال ال اللبانة درب مجرة لكن هذا، يومنا حتى البرش صنعه تلسكوٍب أقوى استخدمَت
عمق يف إليه وصلَت ا عمَّ مرٍة ألف يبعد مكاٍن يف نفسك تتخيَّل أن عليك سمائك. يف بيِّنًَة

الكون. يف تقليديٍّ مكاٍن إىل لتصل املجرِّي، الفضاء
كلٍّ حجُم مكعباٍت، إىل نظريٍّا كله الفضاء م ُقسِّ لو تخيَّْل املكان؟ ذلك يبدو كيف
حالكة السماءَ فسرتى منها، أيٍّ برصد تقوم أنك لو الشمسية؛ مجموعتنا يساوي منها
أعظم مستعًرا باعتباره انفجر لو إنه بحيث البُعد من لك النجوم أقرب وسيكون السواد،
حجَم يصوِّر هذا نوره؛ من واحًدا شعاًعا حتى رأيت َلَما تماًما، اتجاهه يف ناظر وأنت
درجة ٢٫٧ البالغة تلك الحرارة درجة يف فهو كذلك؛ بارد وهو ظلمته. ومدى الكون
يظل الهليوم أن (يُعتقد الهليوم. باستثناء معروفٍة مادٍة أي تجميد عىل القادرة كلفينية،

بشدة.) ُضِغط إذا إال املطلق الصفر إىل وصوله حتى السائلة حالته يف
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مكعب، مٍرت لكل واحدٍة ذرٍة من أقل هناك الذرات كثافة تبلغ إذ فارغ؛ كون أنه كما
من كثريًا أقل كذلك تكون حيث النجوم؛ بني كثافتها مدى عن مرٍة مليون يقل ما وهو
تقريبًا املجري الفضاء ذرات كل تصنعه. أن اإلنسانيُة التكنولوجيا استطاَعِت فراٍغ أفضل
أن ذكاءٍ أو لحياٍة يمكن ال كما هناك، كيمياء فال لذا هليوم؛ أو هيدروجني ذرات تكون
عىل الوصف نفس ينطبق هناك. يشءٍ أيُّ يحدث وال يشء، أيُّ يتغريَّ ال كما هناك، ر يتطوَّ
يتغريَّ فلن اتجاه، أي يف متتاٍل مكعٍب مليون فحصَت وإن يليه، الذي ثم التايل، ب املكعَّ

يشء.
التخيُّل صعِب نحٍو عىل املقفرة البيئة وهذه وفارغة، ومظلمة باردة الكون فبيئة إذْن
أن كيف مباِرشٍ ماديٍّ نحٍو عىل ح يوضِّ آَخر سبيل وهي الكون، يف التقليدية البيئة هي
األهمية قضية عن أما بالتقليدية. يُوصَفا أن عن يمكن ما أبعُد الكيميائي وغثاءها األرض
دعني لكن املجرِّي. الفضاء إىل ثانيًة رسيًعا تأخذنا فسوف الغثاء من النوع لذلك الكونية
املادي معناها حيث من الفضاء، سفينة األرض استعارَة ِل َوْلنتأمَّ األرض، إىل أوًال أُعْد

املباِرش.
الفيزياء األرضبمقاييس كوكب عىل قليًال، ولو غًدا، ْت تغريَّ الطبيعية الظروف أن لو
يمكنهم ال كما تماًما حماية، دون الحياة قيد عىل يبقى أن إنساٍن أي استطاع ملا الفلكية،
السطور هذه أكتب فأنا ذلك، ومع للحياة. دعمها نظاُم تعطََّل فضاءٍ سفينِة يف البقاء
لدرجٍة الربودة شديدَة عادًة باملثل الشتاء ليايل تكون حيث بإنجلرتا، أكسفورد يف وأنا
لذا التكنولوجيا؛ من األخرى واألشكال املالبس مثل حمايٍة دون إنساٍن أي لقتل كافيٍة
البدائية حالتها يف أكسفوردشري تستطيع ثواٍن، غضون يف املجرِّي الفضاء سيقتلني فكما
مجاًزا. إال للحياة» «الداعم ب وصفه يمكن ال أمر وهو ساعات، خالل يف تقتلني أن
قدَّمه إنما للحياة، داعٍم نظاٍم من اليوَم أكسفوردشري يف ما الحيوي املحيط يقدِّم لم
كهرباء وشبكاِت ومستشفياٍت ومزارَع وبيوٍت مالبَس من النظام ذلك ن ويتكوَّ البرش،
البدائية حالته يف لألرض الحيوي املحيط يستطيع ال وباملثل، وغريها. صحيٍّ ورصٍف
قاتٍل بفخٍّ نصفه أن األدقِّ فمن ما؛ بحمايٍة يتمتعوا لم إن طويلٍة لفرتٍة البرش حياة دْعَم
حيث أفريقيا، رشق يف الكبري املتصدِّع الوادي وحتى لحياتهم. داعٍم نظاٍم من بدًال للبرش
عكس فعىل البدائية؛ حالتها يف أكسفوردشري من أفضل بضيافٍة يتسم لم نوعنا، ر تطوَّ
املياه موارد إىل الوادي هذا افتقر هذه، التخيُّلية الفضاء سفينة يف الحياة دعم نظام
والطفيليات املفرتسة الحيوانات وسكنتْه امُلريحة، املعيشة وأماكن الطبية واملعدات اآلمنة

57



الالنهاية بداية

«ركَّابه»، وأمرض ع وجوَّ وأغرق م وسمَّ َجرح ما وكثريًا لألمراض، املسببة والكائنات
أكثرهم. مقتل يف وتسبََّب

إذ فيه؛ املوجودة األخرى الحية الكائنات كل عىل قاسيًا الحيوي املحيط كان كما
هذا يف السن يف التقدُّم بسبب يموتون أو األفراد، من القليُل إال مريحًة حياًة يحيا ال
من سكانه أغلب ألن مصادفة؛ ليست وتلك افرتايض. نحٍو عىل املفيد الحيوي املحيط
هذا عىل األمور تبقى أن بد وال واملوت. الكارثة حافة من بالقرب يَحيَْون األنواع أغلب
سهولًة أكثَر حياًة ما مكاٍن يف تحيا أن يف صغرية مجموعات حتى بدأت إذا ألنه الوضع؛
الطبيعيني منافسيها أو مفرتسيها انقراض أو غذائها موارد زيادة — سبب ألي قليًال
بسبب األخرى مواردها ستنفد ثَمَّ ومن الفور؛ عىل التزايد يف أعداُدها فستأخذ — مثًال
عشوائيٍة بيئاٍت الستيطان املجموعات تلك من أكرب أعداًدا سيدفع مما االستهالك؛ تزايُد
حتى النحو هذا عىل العملية تلك تستمر وهكذا. جودة، أقل موارد عىل واالعتماد أكثر،
معدل إن أي بيئته؛ يف حدث الذي ن التحسُّ مزايا مع النوع تعداِد زيادِة أرضاُر تتوازن
املجاعة بسبب الرسيع األفراد ووفاة إعاقة معدل مع بالكاد سيتساوى الجديد املواليد

املشابهة. الطبيعية العمليات وكل الشديد والزحام واالفرتاس
الحياة أسلوب هو فهذا ثَمَّ ومن املوقف؛ هذا مع ر التطوُّ بفعل الحية الكائنات تكيََّفِت
ال الكائنات. تلك عىل للحفاظ «تكييفه» تم وقد لألرض الحيوي املحيط فيه يبدو الذي
وإعاقة وأذى بإهمال إال — حدث إذا مؤقت وهو — االستقراَر الحيوي املحيُط ق يُحقِّ
فكرة أو الفضاء سفينة األرض استعارة خطأ يظهر هنا ومن باستمرار؛ أفراد وقتل
أقىص فيه ر يوفِّ فإنه الهدف، لذلك نظاًما اإلنسان م يُصمِّ عندما إذ للحياة؛ الداعم النظام
ال الحيوي املحيط لكن املتاحة، املوارد حدود يف ملستخدميه والبقاء واألمان الراحة ُسبُل

أولوياته. ضمن األمور تلك من أيٍّا يضع
ُر، التطوُّ ن يتضمَّ «األنواع». عىل بالحفاظ يتعلَّق فيما أفضل ليس أداءه أن كما
الحية، الكائنات من كاملٍة ألنواٍع املستمرَّ االنقراَض األفراد، عىل الشديدة قسوته بخالف
يف أنواٍع عرشة بحوايل األرض كوكب عىل الحياة بدء منذ االنقراض معدل متوسُط ويُقدَّر
نسبيٍّا قصريٍة محددٍة فرتاٍت يف املعدل هذا تزايد ولقد بحت)، تقريبي رقم (وهو العام
جديدة، أنواع ظهور معدل أما الجماعي». االنقراض «حاالت الحفريات علماء يدعوها
العظمى الغالبية أن املحصلة فكانت االنقراض؛ معدل عن قليًال إال يَِزْد لم عام، فبوجٍه
قد منها) باملائة ۹٩٫٩ (ربما األرض كوكب عىل وقٍت أي يف ُوِجدت التي األنواع من
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واحدًة مرًة االنقراض من أفلت البرشي الجنس أن الجيني الدليل ح ويرجِّ اآلن. انقرضت
«النظام محاها حيث منه؛ القريبة األنواع من العديد بالفعل انقرض فلقد األقل؛ عىل
أنواٍع يف رية التطوُّ ات والتغريُّ الطبيعية الكوارث مثل بوسائَل الوجود من للحياة» الداعم
أسلوب ت غريَّ بأن لنفسها االنقراض يف األنواع تلك تتسبَّب لم املناخية. والتغريات أخرى
ألنها الحيوي املحيط أبادها لقد العكس، عىل بل الحيوي؛ املحيط استنزفت أو حياتها
أن الحيوي للمحيط املفرتض من كان وكما تحيا، لكي ر التطوُّ أعدَّها كما تماًما عاشت

الفضاء. سفينة األرض استعارة تزعم كما يدعمها،
الخصوص؛ وجه عىل للبرش الحيوي املحيط مالءمة مدى تقدير يف يبالغ هذا أن غري
من ا حقٍّ كانوا (الذين فيه يعيشوا أن األوائل أكسفورد عرض دائرة ساكنو يستِطْع فلم
مثل أمور عن املعرفة معهم جلبوا ألنهم إال نياندرتال) إنسان ربما منَّا، القريبة األنواع
وليس ثقافيٍّا جيٍل إىل جيٍل من املعرفة تلك انتقلت ثم وامللبس، والنار واألسلحة األدوات
نوعنا أن بد وال املعرفَة، تلك أيًضا الكبري املتصدِّع الوادي يف أسالفنا واستخدم وراثيٍّا.
سأموت ما رسعان أنني أقول ما عىل والدليل لبقائه؛ عليها معتِمًدا الوجود إىل جاء قد
أملك ال ألني البدائية؛ حالته يف الكبري املتصدِّع الوادي يف اليوَم أعيش أن حاولُت لو
مثًال، األمازون أدغال يف تحيا أن وقتها من معينة شعوب استطاعت الرضوريَة. املعرفَة
أخرى؛ لشعوٍب صحيح والعكس الشمايل، القطب منطقة يف البقاءَ تستِطِع لم حني يف
اإلنساني، الفكر خلقها بل الوراثي، الشعوب موروث من جزءًا تكن لم فاملعرفة إذْن

اإلنسانية. الثقافُة ونقلتْها وحفظتْها
من تقريبًا بالكامل األرض عىل البرش» لحياة الداعم «النظام قدرة تأتي واليوَم،
جديدة. معرفٍة ابتكار عىل بقدرتنا صنعناها وقد لنا، تُعَطى وال نُوجدها فنحن البرش،
من بكثرٍي راحًة أكثَر حياًة الكبري املتصدِّع الوادي يف يعيش َمن اليوَم الناِس من يوجد
األدوات مثل بأشياء املعرفة بواسطة كثريًا، أكرب وبأعداٍد األوائل، البرش عاشها التي تلك
كما تماًما لبقائنا، أوليٍة موادَّ من يلزم بما تْنا أَمدَّ األرض أن صحيح والنظافة. والزراعة
كومٍة بني ما شتَّان لكن وهكذا، بالعنارص العظمى واملستعرات بالطاقة، الشمس تْنا أَمدَّ
كما الثاني، إىل ل لتتحوَّ املعرفة إىل تحتاج فاألوىل للحياة؛ داعم ونظاٍم األولية املواد من
يكمن هنا االزدهار. عن فضًال للبقاء، الكافية باملعرفة قطُّ البيولوجي رنا تطوُّ يُْمِدْدنا لم
معرفة، من تحتاج ما تملك فكلها تقريبًا؛ األخرى الحية الكائنات أنواع كل عن اختالفنا
آَخر بمعنًى أْي ُرها؛ تطوُّ األمر واقع يف لها رها وفَّ وقد بعقولها، جينيٍّا موجودة وهي

59



الالنهاية بداية

خاصٍة للحياة داعمٍة كنظٍم مٌة مصمَّ وكأنها تبدو فبيئاتها لذا الحيوي؛ املحيُط بها أَمدَّها
يوفر فال نحن، أما سبق. فيما وصفته الذي املحدود القايس باملعنى فقط كان وإن بها،

سلكية. ال تلسكوباٍت لنا ر يوفِّ ا ممَّ أكثر للحياة داعٍم نظاٍم أيَّ الحيوي املحيُط لنا
املعرفة كانت البداية ومن البرشية. الحياة دعم عىل قادٍر غري الحيوي فاملحيط إذْن
الهائلة الزيادة وكانت البرش، جانب من كنى للسُّ قابًال الكوكب هذا جعل ما هي اإلنسانية
املعيشة) وجودة واألمن األفراد عدد حيث (من وقتها من للحياة الداعم نظامنا قدرة يف
نكن فلم فضاء، سفينة يف أنفَسنا اعتربنا إذا اإلنسانية. املعرفة البتكار بالكامل نتيجًة
نحن بل صيانتها؛ فريَق حتى وال عادة)، يقال (كما ُمضيفيها وال فقط، ركابَها قطُّ
بل سفينة؛ هناك تكن فلم التصميمات، البرش يبتكر أن قبل ا أمَّ بناها. وَمن موها مصمِّ

الخطرة. األولية املواد من كومة فقط هناك كان
ما وقت يوجد كان أنه إىل تُلمح إذ آَخر؛ منظوٍر من خاطئة «الركاب» واستعارة
ركابًا بصفتهم — وكانوا الحياة ظروف لهم ُهيِّئت عندما مشكالت؛ بال البرش فيه عاش
واقع يف لكن واالزدهار. البقاء من ليتمكَّنوا املشكالت من سيٍل بحل مطالبني غريَ —
مثل الثقافية، معرفتهم وجود مع حتى باستمراٍر عويصًة مشكالٍت أسالفنا واجه األمر،
ماتوا. وإال املشكالت تلك يحلوا أن عليهم كان وبالطبع القادمة؟» بالوجبة نأتي أين «من

السن. بكبار الخاصة الحفريات من ا جدٍّ القليل إال يوجد ال
من يشء يشوبه الفضاء سفينة األرض الستعارة األخالقي الجانب أن نجد وعليه
األساس، يف ْوها يتلقَّ لم هباٍت لنكرانهم البرش عىل الجحود صفة تُضفي فهي التناُقض؛
باإليجابية للحياة الداعم الفضاء سفينة نظام يف األخرى األنواع كلِّ دوَر تصف كما
من جزء البرش لكن السلبي. الدور أصحاب وحدهم هم البرش أن زاعمة األخالقية،
أنواُع ترتكبه ما نفس هو فيهم أخالقي غري سلوك أنه يُزعم وما الحيوي، املحيط
أثر تخفيَف يحاولون غريهم دون فقط البرش أن غري الرخاء، حاالت يف األخرى الكائنات

األخرى. األنواع وعىل ذُرِّياتهم عىل االستجابة تلك
من البرش مركزية عىل الخاص فبهجومه أيًضا؛ العادية مبدأ التناقض يشوب كما
التمرُكز. برشيُّ بأنه يُوَصف ذاته حد يف فهو األفق، الضيقة املغلوطة املفاهيم كل بني
عن يُعربِّ أنه حني يف التمرُكز، برشيُّ بأنه يتَِّصف الِقيَم عىل ُحكٍم كل أن يدَِّعي أنه كما
بل كيميائي»، و«غثاء «غرور»، مثل: الِقيَم، عىل باألحكام مثقلٍة بمفرداٍت غالبًا نفسه
االنتقاص؟ عىل الدالة األلفاظ هذه كلَّ نفرسِّ ِقيٍَم ألي طبًقا أيًضا. نفسها «العادية» لفظة
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غري سلوًكا املغرور الرأي اعتناُق كان لو وحتى انتقاد؟ محلَّ حتى الغرور يكون وملاذا
الكيميائي؛ للغثاء الداخلية املنظومة إىل فقط األخالق تشري أن املفرتض فمن أخالقي،
كما الغثاء، عن بعيًدا العالم تنظيم عن يشءٍ بأي يُخربنا أن العادية ملبدأ يمكن كيف إذْن

يدَِّعي؟
فلم التمرُكز؛ البرشية للتفسريات الناس تبنِّي سبَب الغرور يكن لم حال، أي عىل
لم كما أصلها. يف باملنطقية اتَّسمت التي األفق ضيق أخطاء من خطأٍ سوى ذلك يكن
يشءٍ أيَّ يدركوا لم فهم طويلة؛ لفرتٍة الخطأ ذلك إدراك من الناَس منع ما الغرور يكن
كانت مشكلتهم إن نقول أن يمكن بل أفضل، تفسريات إىل يسَعْون كيف يعرفوا لم ألنهم
َعيصٌّ أساًسا العالم أن شديدٍة بسهولٍة افرتضوا حيث الكافية؛ بالدرجة غرورهم عدم يف

فهُمه. عليهم
تاريخ يف املشكالت من خاليٍة حقبٍة بوجود يعتقد الذي الخاطئ املفهوم ويظهر
به ترتبط كما عدن، وجناِت سابٍق ذهبيٍّ عٍرص وجود عن القديمة األساطري يف اإلنسان
غريُ أنه من الرغم عىل لإلنسان، الربُّ وهبه الذي (الفضل النعمة عن الالهوتية األفكار
اإلنسان). احتياجات لكل َر املوفِّ باعتباره الرب بها (يُقَصد اإللهية والعناية له)، مستِحقٍّ
الخايل املزعوم املايض ذلك بني ما تصل ما نقلٍة إضافة إىل األساطري تلك واضعو اضُطرَّ
الجنة، من الطرد حادثة أمثلتها ومن تماًما، السعيد غري واقعهم وبني مشكالت، أي من
الفضاء، سفينة األرض استعارة ويف للبرش. دعمها مستوى اإللهية العنايُة قلَّصت حيث

جاريًة. أو وشيكًة النقلة تلك تُعتَرب ما عادًة
التالية الجدلية الفرضيَة ِل لنتأمَّ مشابًها. مغلوًطا مفهوًما العادية مبدأ ن يتضمَّ
اإلنسانية السمات تطوَّرت دوكينز: ريتشارد التطورية البيولوجيا عالم وضعها التي
الكائنات كل سمات شأن ذلك يف شأنها سلفية، بيئٍة يف الطبيعي االنتقاء لعملية تبًعا
أصوات أو وألوانها، الفواكه رائحة مثل أشياءَ لرتصد نا حواسُّ ُكيِّفت لهذا األخرى. الحية
أفضل فرصًة أسالفنا أعطت ما هي كتلك أشياء رصد عىل فالقدرة املفرتسة؛ الحيوانات
يف موارَدنا ُر التطوُّ يُِضِع لم نفِسه للسبب أنه دوكينز يوضح ثم الذرية. وإنجاب للبقاء
النجوم معظم ألوان بني نُميِّز أن مثًال يمكننا فال نوعنا؛ بقاء عىل مؤثرٍة غرِي ظواهَر رصد
من كاٍف عدٌد يَُمْت لم إذ اللون؛ وأحادية ضعيفة الليلية رؤيتنا أن كما املجردة، بالعني
يرى إلصالحها. ُملحة رية تطوُّ رضورة هناك تصبح بحيث النقيصة هذه بسبب أسالفنا
نتوقع أْن إىل يدعو سبب يوجد ال أنه — العادية مبدأ مع يتفق هنا وهو — إذْن دوكينز
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مجموعة مع لتتعايش َرْت تطوَّ عقولنا ألن الشأن؛ هذا يف عيوننا عن تختلف عقولنا أنَّ
ووقتنا حجمنا مع يتناسب بما الحيوي، محيطنا يف الحدوث الشائعة املحدودة الظواهر
مقاييس من كثريًا أقل أو أعىل بمقاييس الكون يف الظواهر أغلب تحدث إلخ. … وقدرتنا
حياة عىل تأثرٍي أي له يكن لم وبعضها فوًرا، يقتلنا أن عىل بعضها يَقدر اإلنسان،
أو الكويزرات أو النيوترينوات «ترصد» أن نا حواسُّ تستطيع ال فكما إذْن األوائل؛ البرش
َع نتوقَّ ألن سبب فال للكون، األكرب املنظومة يف األخرى املهمة الطبيعية الظواهر أغلب
سوى ليست اآلن حتى الظواهر تلك فهم عىل وقدرتُنا الظواهر. تلك عقولنا «تفهم» أن
علماء أحد مع الفكرة هذه يف دوكينز يتفق طويًال. استمراَرها َع نتوقَّ أالَّ علينا حظٍّ رضبِة
أغرب فقط ليس «الكون أن َع توقَّ الذي هالدين جون وهو األوائل، رية التطوُّ البيولوجيا

نفرتض.» أن يمكننا مما أغرب بل نفرتض، مما
البرشية القدرات كل إن تقول فهي العادية؛ ملبدأ — ومتناقضة — مذهلة نتيجة هذه
هذا جديدة. تفسرياٍت إيجاد عىل القدرة مثل منها، املميزة حتى بالرضورة، األفق ضيقة
ترسمه معيَّنًا ا حدٍّ يتعدَّى أن يمكن ال األخص عىل العلم يف َم التقدُّ أن ضمنيٍّا يعني
عاجًال الحد هذا إىل الوصوَل ع نتوقَّ أن علينا وأن البرشي، للعقل البيولوجية الطبيعُة
فإجابة إذن كذلك)؛ يبدو (أو املنطقية عن الحدِّ هذا بعد العالم ف يتوقَّ آجًال. وليس
العلمية الثورة تكون أن يمكن كان إذا ا عمَّ الثاني الفصل نهاية يف طرحته الذي السؤال
نجاحاته كل مع العلم أن يتضح إذن القاطع؛ النفي هي الالنهاية؛ بدايَة األعم والتنوير

التمرُكز. برشيُّ — وللمفارقة — إنه بل بطبيعته، األفق َضيُق وتطلُّعاته
يشرتكان حيث الفضاء؛ سفينة األرض واستعارة العادية مبدأ من كلٌّ يلتقي وهنا
االستعارُة تراها عدائي، غريٍب كوٍن يف موجودٍة لإلنسان صديقٍة صغريٍة فقاعٍة تخيُِّل يف
مفهوًما باعتبارها العادية مبدأ يراها بينما الحيوي، املحيط هو ماديٍّا كيانًا باعتبارها
كما باألخرى، الفقاعتنَْي من كلٌّ ترتبط العالم. فهم عىل اإلنسان قدرات حدود إىل يشري
ال داخلها ففي الفقاعة، داخل صحيحة البرش مركزية أن عىل تتفقان فالرؤيتان سنرى؛
وفهمهم، البرش أمنيات مع فريًدا تواُفًقا متواِفق عالم نفسه وهو بالعالم، مشكالت توجد

للحل. قابلٍة غرِي مشكالٍت سوى يوجد فال خارجه أما
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يقول: حيث الصحيح، هو العكس يكون أن دوكينز ل يفضِّ

فيه يشءٍ لكل الذي البرش، ذهن يشغل بما املبايل غري املنظم الكون أن أعتقد
— التفسري ذلك إىل نصل أن قبل طويل طريٌق أمامنا كان إن حتى — تفسري

ُمرتجل. نزوي سحر يخدعه كوٍن من وأروع أجمل مكان هو

(١٩٩٨) قزح» قوس «تفكيك كتاب من

عرش)، الرابع الفصل (انظر أجمل مكاٌن بالفعل للتفسري) القابل (أي «املنظَّم» الكون إن
هو لنظامه رضورًة باعتباره اإلنسان فكر يشغل بما الكون اكرتاث عدم افرتاض أن مع

العادية. بمبدأ مرتبط خاطئ مفهوم
السوء؛ بالغة تفسرياٍت إىل إال للتفسري العالم قابلية بعدم افرتاٍض أي بنا يصل لن
ُمرتجل»؛ نزوي سحر «يخدعه وآَخر للتفسري قابل غري عالم بني التمييز يمكن ال ألنه
أن للتفسري القابلية فقاعة خارَج العالم بتفسري معنيٍة فرضيٍة ألي يمكن ال وبالتأكيد
أي أو زيوس، اإلله حكم تحت هناك يشءٍ كل أن يدَِّعي تفسرٍي من أفضل تفسريًا تكون

يختاره. أن للمرء يحلو آَخر وهم أو أسطورة
استغنينا كنَّا (وإال بداخلها هو ملا تفسرياتنا عىل يؤثِّر الفقاعة خارج ما أن وبما
تجنَّبنا إذا فقط كذلك يبدو وهو أيًضا. هو للتفسري قابٍل غري فالداخل إذْن تماًما)، عنه
ُفرِّق حني التنوير، قبل الفكري املشهَد عجيٍب نحٍو عىل هذا يُشبه معينة. أسئلٍة طْرَح
يهدف ملا مناقٍض نحٍو فعىل العادية؛ مبدأ يف ل متأصِّ التناقض هذا والسماء. األرض بني

للعالم. علميٍّ وغري التمرُكز برشيِّ عتيٍق فهٍم إىل العودة عىل هنا يجربنا هو إليه،
«املدى»؛ بشأن زعمهما يف الفضاء سفينة األرض استعارة مع العادية مبدأ يلتقي
املشكالت حل عىل قدرتنا أْي — اإلنسان لكينونة املميِّزة السمة مدى أن يزعم فكالهما
املدى هذا حدود أن إىل يذهبان وهما محدود. — حولنا من العالم وتطويع املعرفة وخْلق
يجب املدى هذا لتجاُوِز محاولٍة أي وأن بالفعل، إليه وصلنا ا عمَّ بعيدًة تكون أن يمكن ال

تباًعا. والكوارث الفشل إىل تؤدَِّي أن
الحد، هذا وجود لوال أنه ترى التي الفرضية، نفس إىل أساًسا الفكرتان تستند كما
ظروٍف يف البرشي بالعقل الخاصة التكيُّف لعمليات املتواِصل للنجاح تفسري ُوِجد ملا
عمليات تريليونات من واحدٍة تكيٍُّف عمليُة تحظى أن يجب ملاذا فيها. رْت تطوَّ التي غري

63



الالنهاية بداية

أخرى تكيٍُّف عملية أيُّ تصل ال حني يف محدود، غري بمًدى األرض؛ شهدتها التي التكيُّف
هذا؛ مع أتفق التقليدي؟ غري التافه الصغر املتناهي الحيوي املحيط حدود خارج إىل
ر بالتطوُّ له عالقَة ال التفسري ذلك وكان تفسري، هناك كان لو ماذا لكن تفسري. مًدى فلكل

الحيوي؟ باملحيط وال
جزيرٍة إىل معينٍة جزيرٍة يف َر تطوَّ نوٍع من طيوٍر رسُب ساَفَر أن تصاَدَف لو تخيَّْل
عمليات مدى عىل مثال هذا إن تعمل. أفراده وعيون أجنحة تنفك لن حينها غريها؛
الفيزيائية القوانني وفق تعمل والعيون األجنحة أن مفاده تفسريٌ له فهو هذه؛ التكيُّف
أنها صحيح التوايل). عىل والبرصيات، الهوائية بالديناميكا الخاصة تلك (تحديًدا العامة
الجزيرتني عىل اإلضاءة وظروف الجوية الظروف لكن مثايل، نحٍو عىل وفقها تعمل ال
تسمح بحيث القوانني، تلك خالل من املحددة املعايري خالل من كاٍف، نحٍو عىل تتشابهان

الجزيرتني. عىل بنجاٍح تعمل أن التكيف عمليات لنفس
لو لكنها أفقيٍّا، كيلومرتات عدة تبعد جزيرٍة إىل تطري أن الطيور تستطيع لهذا
عندئٍذ الهواء كثافة ألن الحركة؛ عن أجنحتها َفْت لتوقَّ ألعىل، قليلًة كيلومرتاٍت انتقلت
العالية. االرتفاعات يف تُجِدي ال الطريان عن الكامنة ومعرفتها ا، جدٍّ منخفضًة ستكون
تصميمها ألن أكثر؛ ارتفعْت ما إذا العمل عن األخرى وأعضاؤها أعينها ستتوقف كما
درجات يف د يتجمَّ سائل، بماءٍ الفقاريات كل عيوُن تمتلئ إذ املدى؛ ذلك له ليس أيًضا
الطيور تموت قد أبسط، ٍر تصوُّ ويف الفضاء. فراغ يف ويغيل السرتاتوسفري، طبقة حرارة
من مناسبة فريسة فيها ليس جزيرٍة إىل وصلْت ثم جيدًة، ليليًة رؤيًة تملك لم إن أيًضا
التكيُّف عمليات مدى إن السبب، لنفس فقط. ليًال تنشط التي تلك غري الحية الكائنات
وهي األم، بيئتها يف حتى تحدث التي ات بالتغريُّ يتعلَّق فيما أيًضا محدود البيولوجية

انقراض. عمليات حدوث يف — فعًال تتسبَّب إنها بل — تتسبَّب أن يمكن ات تغريُّ
الجزيرة عىل الحياة من نوَعها يَُمكِّن كاٍف مًدى الطيور تلك تكيُِّف لعملياِت كان لو
الطافرة الحيوانات ستملك الالحقة، األجيال يف فيها. مستعمرًة الطيوُر َلبَنَِت الجديدة،
عمليُة وستعمل املتوسط، يف قليًال أكرب ذريًة الجديدة؛ الجزيرة مع قليًال تكيًُّفا األفضل
للعيش الالزمة املعرفة لديها تكون بحيث أدق، نحٍو عىل الذرية تلك تكييف عىل ر التطوُّ
جديدًة، بيئاٍت أسالفنا بها استعَمَر التي الطريقة نفَس هي تلك كانت الجزيرة. هذه عىل
البرش من أسالفنا كان نوعنا، َر تطوَّ عندما لكن للعيش. مستحدثًة أساليَب واتخذوا
ما وكان الثقافية، معرفتهم روا طوَّ بأن املرات، بآالف أرسع اليشء نفَس قون يُحقِّ
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لم ألنهم أفًقا؛ أوسع لكونها البيولوجية املعرفة من قليًال أفضَل معرفٍة من يملكونه
— التقدُّم كان لذا خربة؛ أحكام يف املعرفة تلك وتمثَّلت بعُد. العلم إىل لوا توصَّ قد يكونوا
بما ُقوِرن ما إذا بطيئًا — البيولوجي ر بالتطوُّ ُقوِرن ما إذا رسيًعا كان أنه من بالرغم

التنوير. عليه عوََّدنا
حلم لقد التفسريية. املعرفة خْلق عىل تحديًدا التنوير منذ التكنولوجي التقدُّم اعتمد
تحقيق يتطلَّبه كان ما فهم يف يبدءوا لم لكنهم القمر، إىل بالطريان طويلٍة لفرتاٍت الناس
وزخم القوى مثل املنظورة غري الكيانات سلوك عن نيوتن نظريات ظهور مع إال ذلك

الحركة.
وليدَة ليست به التحكُّم عىل والقدرة العالم تفسري بني املتزايدة الوثيقة العالقة وهذه
املادية األشياء ل تحوُّ حاالت كلَّ ْل لنتأمَّ العميقة. العالم بنية من جزء هي بل الصدفة،
حيث الضوء)، رسعَة تفوق برسعٍة االتصال (مثل أبًدا يحدث ال بعضها رها؛ تصوُّ املمكن
الهيدروجني من النجوم ن تكوُّ (مثل تلقائيٍّا يحدث وبعضها الطبيعة، قوانني تمنعها
لحدوثه؛ الرضورية السابقة املعرفُة توافرت لو فقط يحدث لكنه ممكن وبعضها األوَّيل)،
تحويل أو أشجار، إىل والهواء املاء تحويل (مثل الجينات أو العقول يف مكنونًة تكون كأْن
كلُّ آَخر: بمعنًى أو أخرى، احتماالٍت أي توجد ال سلكي). ال تلسكوب إىل خام مواد
يخرج ال ظروٍف أي تحت أو موارَد وبأي ٍد محدَّ وقٍت أي يف يُؤدَّى مفرتٍض ماديٍّ ٍل تحوُّ

كونه: عن

الطبيعة. قوانني تمنعه حيث مستحيًال؛ •
الصحيحة. املعرفة توافر حالة يف ممكنًا أو •

— تحقيقها التكنولوجيا عىل يستعيص تحوُّالت هناك كانْت لو أنه هو هذا يف السبب إن
خاضًعا انتظاًما نفسها الحقيقة هذه لكانت — بشأنها املعرفة تقوله ا عمَّ النظر برصف
ذلك فتفسري لذا تفسريات؛ الطبيعة يف االنتظام أشكال لكل لكن الطبيعة. يف لالختبار
ثَمَّ ومن منها؛ لواحٍد نتيجًة أو الطبيعة، قوانني من قانونًا نفسه هو سيكون االنتظام
وجود ظلِّ يف للتحقيق قابًال الطبيعة قوانني تمنعه ال ما كلُّ — أخرى مرًة — يكون

الصحيحة. املعرفة
فرضية خطأ سبب هو والتكنولوجيا التفسريية املعرفة بني الجوهري االرتباط هذا
مدى تميُّز سبب وهو — نفرتض أن يمكننا مما أغرب العالم بأن — ودوكينز هالدين
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املحيط يف األخرى التكيُّف عمليات كل عن مختلٍف بطابٍع البرشية التكيُّف عمليات
قوًة الذكيَة» «الكياناِت التفسريية املعرفة واستخدام ابتكار عىل القدرُة تمنح الحيوي.
عمليات كل مثل األفق ِضيق عوامل تحدها ال قدرة وهي الطبيعة، تغيري عىل تساعدها
للمعرفة الكونية األهمية هي هذه العامة. القوانني فقط تحدها وإنما األخرى، التكيُّف
الكيانات بأنها فصاعًدا اآلن من سأُعرِّفها التي الذكية، للكيانات ثَمَّ ومن التفسريية؛

التفسريية. املعرفة ابتكار عىل القادرة
األرض كوكب عىل الحية الكائنات أنواع من نوٍع أي مدى نحدد أن ونستطيع
عملياُت عليها تعتمد التي البيئية والظروف املوارد بكل قائمٍة عمل خالل من ببساطٍة
النووي الحمض جزيئات بدراسة ذلك كل تحديد نظريٍّا ويمكننا به. الخاصة التكيُّف
تسلسالٍت هيئة (عىل الجينية معلوماته كل عىل تحتوي ألنها به؛ الخاصة إيه) إن (الدي

دوكينز: ح يوضِّ وكما «القواعد»). تُدَعى صغريٍة جزيئيٍة ملكوناٍت

خالل من أسالفه من أجياٍل مدار عىل ما بنوٍع الخاص الجينات ع تجمُّ يُحَفر
أي باستطاعة يكون أن يجب نظريٍّا، معينة. بيئة ليُناسب الطبيعي االنتقاء
الحفر عملية إىل ْت أدَّ التي البيئية الظروف بناءَ يُعيد أن خبرٍي حيواٍن عاِلِم
املجموعة (أي النوع الخاصبذلك للجينوم الكاملة النسخة لديه كانت إذا هذه،
الوصَف هو النووي الحمض يعترب هذا، ضوء يف به). الخاصة للجينات الكاملة

أسالفنا. لبيئات ر امُلشفَّ
وولف آلرت الحية» «الربية كتاب من
(٢٠٠٠) جيلدرز إيه ميشيل تحرير

فقط البناء إعادة بإمكانه يكون أن يجب الخبري» الحيوان «عاِلَم أن أضيف وللدقة
ُوِجدت التي الفرائس أنواع مثل انتقائية، ضغوًطا بذلت التي الكائن أسالف بيئة لجوانب
كل هي هذه وهكذا. لهضمها لزمْت التي الكيميائية واملواد اصطيادها، وطرق بها،
وعليه منها، لكلٍّ مشفٍر وصٍف عىل يحتوي جينوم وأي البيئة، تلك يف االنتظام أشكال
كل تحتاج املثال: سبيل عىل فيها؛ العيش الحي للكائن يمكن التي البيئات ضمنيٍّا يحدد
تحتوي ال جيناتها لكن اإلسقربوط، مرض وقتلها مرضت وإال «ج»، لفيتامني الرئيسيات
يف — اإلنسان عدا — الحيوانات تلك من أيٌّ عاش إذا لذا لتصنيعه؛ الالزمة املعرفة عىل
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الحقيقة هذه تغفل قصٍة أي ستبالغ فسيموت. طويلة، لفرتٍة «ج» فيتامني إىل تفتقر بيئٍة
كانت إذا بما يتعلَّق ال مداهم لكن الرئيسيات، من البرش إن األنواع؛ تلك مدى تقدير يف
ابتكار عىل قادرون فالبرش ال؛ أم «ج» فيتامني عىل تحتوي فيها يعيشون التي البيئات
سواءٌ الخام، املواد من واسٍع نطاٍق بواسطة تصنيعه من تُمكِّنهم جديدة معرفٍة وتطبيق
يف بأنفسهم يدركوا أن البرش يستطيع كما الكيميائية، املصانع أم الزراعة خالل من

البقاء. من ليتمكَّنوا تصنيعه إىل «احتياَجهم» البيئات معظم
عىل — الحيوي املحيط خارج بالكامل العيش عىل البرش قدرة تعتمد ال وباملثل،
إنتاَج حاليٍّا البرش يستطيع فكما الحيوية؛ الكيمياء علم ابتكارات عىل — مثًال القمر
ومصانعهم)، مزارعهم (من أكسفوردشري يف أسبوعيٍّا «ج» فيتامني من كبريٍة كميٍة
س املتنفَّ الهواء عىل نفسه األمر ينطبق القمر. عىل نفِسه األمر فعل عىل قادرون فهم
تلك لكل يمكن األخرى. األساسية االحتياجات وكل املريحة الجو حرارة ودرجة واملاء
األخرى. املوارد تحويل بواسطة الصحيحة، املعرفة لدينا كانت إذا تسد أن االحتياجات
عىل االكتفاء ذاتيِة مستعمرٍة بناء يمكن اليوم، تكنولوجيا من متاح هو ما مع حتى
من الخام املواد عىل وتحصل مخلفاتها، تصنيع وتعيد بالطاقة، الشمُس تمدها القمر،
الصخور، يف املعادن أكسيدات صورة يف القمر عىل بوفرٍة األكسجني يوجد نفِسه. القمر
بعض وجود يندر األخرى. العنارص من الكثري استخالص بسهولٍة أيًضا يمكن كما
نظريٍّا لكن األرض، كوكب من عليها الحصول عمليٍّا يمكن ثَمَّ من القمر؛ عىل العنارص
روبوتيٍة فضائيٍة بمركباٍت بعثَْت إذا كليٍّا األرض عن مستقلًة تكون أن للمستعمرة يمكن

ل. التحوُّ عملية طريق عن صنعتها أو الكويكبات من العنارص تلك الستخراج
املعرفة كل ألن التحديد؛ وجه عىل «الروبوتية» الفضائية املركبات هنا ذكرُت
أن يُبنيِّ آَخر سبٌب وهذا آلية، معداٍت صورة يف الوقت مع تطبيقها يمكن التكنولوجية
التي للكيفية مضلِّل وصف هي جهد» باملائة وتسعون وتسعٌة إلهام باملائة «واحٌد املقولة
بالنسبة الحال هي كما تماًما تَُؤتَْمَت، أن «الجهد» ملرحلة يمكن إذ التقدُّم؛ بها يحدث
تقلََّصِت التكنولوجيا، َمِت تقدَّ وكلما الفلكية. الصور يف املجرات عىل التعرُّف مهمة إىل
املجهود قلَّ القمر، مستعمرة يف ذلك حدوث زاد وكلما واألتْمتة، اإللهام بني الفجوة
أمًرا باعتباره الهواءَ القمر مستعمرو سيأخذ الوقت مع هناك. للحياة املطلوب البرشي
بالحصول مسلًَّما أمًرا باعتباره املاءَ اآلن أكسفوردشري قاطنو يأخذ مثلما به، مسلًَّما
فرسعان الصحيحة، املعرفة إىل الجانبني من أيٌّ افتقر ولو الصنبور. َفتِْحهم فور عليه

بيئتاهما. ستقتلهما ما
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فخَّ باعتباره القمر نرى وأن الرحب، وطنُنا أنها عىل األرض نرى أن اعتدنا لقد
إىل بها ينظروا أن أسالفنا شأن من كان التي الطريقة هي هذه لكن ومقفًرا. بعيًدا هالٍك
املتصدَِّع الوادَي اليوَم بها أنا أرى التي الطريقة هي — وللمفارقة — بل أكسفوردشري،
الرحبة البيئة بني الفرق يعتمد للبرش، الفريدة الحالة ففي البدائية. حالته يف الكبريَ
عن الكافية املعرفة تتوافر أن فبمجرد األمر؛ عن معرفٍة من ابتكروه ما عىل القاتل والفخ
من املزيد البتكار وطاقتهم فكَرهم املستعمرون يُكرِّس أن يمكن القمرية، املستعمرة تلك
القمَر أحٌد يرى ولن وطنًا، ويصبح املستعمرة صفَة املكاُن سيفقد ما ورسعان املعرفة،
اآلن نحن نرى مما أكثر األرض، عىل «الطبيعية» بيئتنا عن تختلف ثانوية بيئة أنه عىل

للعيش. مكانًا باعتباره الكبري املتصدِّع الوادي عن الجذري واختالفها أكسفوردشري
به ينفرد ال أمٌر ذاته حد يف مؤتْمتٍة ماديٍة تحوُّالٍت إلحداث املعرفة استخدام إن
خليٍة فكل حياتها؛ عىل الحية الكائنات كل به تحافظ الذي األسايس املنهج هو بل البرش،
املعرفة نوع يف األخرى واألنواع البرش بني الفرق ويكمن كيميائي. مصنٍع بمنزلة هي
الخربة)، أحكام عىل قائمٍة معرفٍة من بدًال تفسريية (معرفة استخدامها للبرش يمكن التي
يفرسِّ الجيني). واالنتقاء التبايُن من بدًال األفكار ونقد (باالفرتاض لها ابتكارهم وكيفية

نطاٍق يف فقط العيش عىل األخرى الحية الكائنات قدرِة سبَب خصوًصا االختالفان هذان
مثل — لهم املناسبة غريَ البيئاِت البُرش ل يُحوِّ حني يف لها، املناسبة البيئات من محدوٍد
مصانَع بمنزلة األخرى الكائنات تعمل وبينما لحياتهم. دعٍم نُُظِم إىل — الحيوي املحيط
ذلك يف (بما البرشية األجسام تعمل أخرى، كائناٍت إىل املوارد من معينٍة أنواٍع لتحويل
قوانني به تسمح ما حدوِد يف يشءٍ أي إىل يشءٍ أي لتحويل مصانَع بمنزلة أمخاخها)

عموميني». «بنَّائني عن عبارة هذا يف فهي الطبيعة؛
الفصل يف سأناقشها أكرب ظاهرٍة من جزء البرشية الحالة يف املميزة العمومية هذه
نشرتك لكننا األرض، عىل حاليٍّا موجوٍد آَخَر نوٍع أي فيه يشاركنا ال أمر وهي السادس،
نابًعا أمًرا لكونه أخرى؛ ذكيٍة كياناٍت من بالكون يوجد قد ما مع بالرضورة فيه
الطبيعة قوانني بها تسمح التي الفرص إن التفسريات. ابتكار عىل القدرة من بالرضورة
نفس لها بالرضورة عامٌّ مًدى لها التي الكيانات وكل بالعمومية، تتسم املوارد لتحويل

املدى.
بعض فتستطيع البرش؛ غري قليلٍة أنواٍع سوى ثقافيٍة معرفٍة امتالك عىل يقدر ال
املعرفة هذه تنقل وأن الجوز، حبات لشقِّ جديدًة أساليَب تكتشف أن مثًال العليا الِقردة
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العليا بالقردة شبيهٍة أنواٍع ر تطوُّ كيفيَة املعرفة تلك وجوُد يفرسِّ قد أخرى. عليا ِقردٍة إىل
بما صلٍة ذاِت غريُ املعرفة تلك أن إال عرش، السادس الفصل يف سأناقش كما برش، إىل
املعرفة استخدام أو ابتكار عىل قادرٍة غري ومثيالتها الكائنات هذه ألن هنا؛ ها نتناوله
معرفتها نوع نفس من األساس يف هي الكائنات لهذه الثقافية فاملعرفة لذا التفسريية؛
بنَّائني ليست الكائنات فهذه بطبيعته؛ ومحدوٍد صغرٍي مًدى غريُ فعًال لها وليس الوراثية،
ودوكينز، هالدين فرضيُة عليها وتصح ص؛ التخصُّ من عاليٍة درجٍة عىل لكنها عموميني،

ر. تتصوَّ أن بإمكانها ا ممَّ أغرب العالم أن ترى التي
تعديل يف البرش الرتقاء فاعليًة الطرق أكثر تكمن ربما الكون، يف البيئات بعض يف
بحياة أوَدْت التي األمراض عىل للقضاء الحالية بيئاتنا يف فعًال نفعله ما وهو جيناتهم،
البرشي الكائن أن أساس عىل العملية هذه عىل البعض يعرتض املايض. يف الكثريين
جميًعا البرش يتميز البرش. عىل الرتكيز من نابع خطأ وهذا برشيٍّا، يَُعدُّ ال جينيٍّا املعدَّل
إنسانيٍّ معياٍر بأي أم للكون األكرب املنظومة يف (سواءٌ واحدٍة وفريدٍة هامٍة بمزيٍَّة
الذكية الكيانات كل مع فيها نشرتك جديدة، تفسرياٍت ابتكار عىل قدرتهم وهي عقالني)،
فال عقَله؛ فَقَد لو بل حادث، يف أطرافه أحَد أحُدنا فَقَد لو برشيتنا تُنتقص ال األخرى.
تغطية وبني أخرى، تحسيناٍت وتسهيل حياتنا لتحسني جيناتنا تعديل بني إذْن فرق

بالتلسكوبات. أعيُننا مساعدة أو باملالبس أجسامنا
ماذا البرش؟ مدى من أكربَ عامٍّ نحٍو عىل الذكية» «الكيانات مدى يكون أن يمكن هل
تمتلك ملخلوقاٍت فقط ولكن ا، حقٍّ محدوًدا ال املثال، سبيل عىل التكنولوجيا، مدى كان لو
ِضعف يف أمخاٍخ ذات لكائناٍت فقط حدوٍد بال العلمية املعرفة كانت أو يد، كل يف إبهامني
كهذه أموٍر عىل التغلُّب من عموميني بنائني باعتبارنا صفتنا تُمكِّننا أمخاخنا؟ حجم
امتالك عىل ما مرحلٍة يف التقدُّم اعتمد فإن «ج»؛ فيتامني توافر عدم عىل نتغلَّب مثلما
وإنما جيناتنا، يف املوروثة املعرفة عىل تعتمد لن النتيجة فإن الواحدة، اليد يف إبهامني
تعديل أو الواحدة، اليد يف إبهامان لها — قفازات أو — روبوتات ُصنع عىل قدرتنا عىل
سعَة البرشي املخ امتالك عىل التقدُّم اعتمد وإن يد؛ كل يف ثاٍن إبهاٌم لنا ليكون أجسادنا
هذه تؤدِّي كمبيوتر أجهزة ُصنع عىل قدرتنا عىل النتيجة فستعتمد أكرب، رسعًة أو ذاكرٍة

التكنولوجيا. عالم يف بالفعل معتادة أمور تلك ثانية، مرًة املهمة.
توجد «ربما الكون يف ما مكاٍن يف أنه ريس مارتن الفلكية الفيزياء عالم افرتض
من أكرب للواقع جوانب هناك كانت فربما رها؛ نتصوَّ أن يُمكننا ال هيئاٍت يف وذكاء حياة
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لكن الكم.» نظرية يفهم أن للشمبانزي يُمكن ال كما تماًما االستيعاب، عىل عقولنا قدرة
إذْن الذاكرة، سعَة أو الحسابيَة الرسعَة هنا بالقدرة املقصود كان لو إذ ممكن؛ غري هذا
فهم من تَمكَّنَّا كما تماًما الكمبيوتر، أجهزة بمساعدة املعنيَة الجوانَب نُدِرك أن نستطيع
بال مني أذكى وقلمي «أنا أينشتاين: قال وكما والقلم، الورقة بمساعدة لقروٍن العالم
وعقولنا — بنا الخاصة الكمبيوتر أجهزة فإن الحسابي، املخزون يخص وفيما قلمي.»
«كيًفا» قادرين غري أننا الزعم قصد لو أما السادس)، الفصل (انظر بالفعل عمومية —
معالجتها يمكن ال نقيصة هذه وأن تفهمه، أن أخرى ذكاءٍ أشكال تستطيع ما فهم عىل
للتفسري، العالم قابلية بعدم آَخر زعًما إال إذْن هذا فليس فقط، األتْمتة عملية خالل من
املزاعم تلك يشوب ما بكل خارقٍة قًوى وجود إىل تستند التي التفسري ملزاعم مساٍو إنه بل
يف للخارقني إال للتفسري قابل غري خيايلٍّ عالٍم دْمَج أردنا لو أننا والحقيقة اعتباطية. من
من وأمثالها برسيفوني أساطري من نتخلص أن الرضوري من كان فما للكون، رؤيتنا

األساس. من اآللهة
بيئٍة أي وتقع ذاتها، التفسريية املعرفة مدى نفس هو جوهره يف البرشي املدى إن
أمكن فإذا بها؛ التفسريية املعرفة من متناٍه ال تياٍر ابتكار أمكن إذا البرش مدى داخل
بقائها يف املعرفة تلك فستتسبَّب مناسبة، ماديٍة أشياءَ صورة يف الصحيحة املعرفة تمثيل
نهاية يف طرحتُه الذي السؤال هو هذا البيئة؟ تلك توجد أن يمكن هل نهاية. بال ونموِّها
عنه أجابَْت ما وهو — نهاية؟ بال يستمرَّ أن اإلبداع لهذا يمكن هل — السابق الفصل

بالنفي. الفضاء سفينة األرض استعارة
توافره يلزم ما أقلُّ فما البيئة، هذه مثل وجود أمكن إذا اآلتي: يف املوضوع ص يتلخَّ
عملية تقوم املثال: سبيل عىل األشياء؛ هذه أحُد املوادِّ تواُفر إنَّ بها؟ ماديٍة أشياءَ من
األول. املقام يف بها األكسجني ُمركَّبات تواُفر عىل القمر أحجار من األكسجني استخراج
املزيد ظهور مع بعُد فيما ل التحوُّ عملية خالل من األكسجني تصنيع يمكن أنه صحيح
فسنظل ٍم، تقدُّ من نملكها التي التكنولوجيا بلَغِت مهما أنه إال املتقدمة، التكنولوجيا من
معريفٍّ تياٍر ابتكار لكن الكتلة، تدوير إعادة يمكن أنه صحيح الخام. املواد إىل بحاجة
ولتصنيع الحتمية، اإلخفاقات لتعويض منها متناٍه ال إمداٍد وجود عىل يعتمد متناٍه ال

ابتكارها. بعد الجديدة املعرفة لتخزين املطلوبة اإلضافية الذاكرة سعة
ما ملصدٍر بد ال إذ «طاقة»؛ تواُفَر الرضورية التحوُّالت من العديد يستلزم كما
قوانني أن كما التصنيعية، العمليات تلك وكل العلمية والتجارب االفرتاضات يشغل أن
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ما، حدٍّ إىل للطاقة. مصدٍر وجود من إذْن بد فال عدم؛ من الطاقة استحداث تمنع الطبيعة
الهيدروجني تحويل يتسبَّب فمثًال صحيح؛ والعكس طاقة، إىل ل تتحوَّ أن للكتلة يمكن
الطاقُة ل تتحوَّ أن يمكن كما النووي. االندماج خالل من طاقٍة توليد يف آَخَر عنٍرص أي إىل
ظروٍف أي تخيُّل أستطيع ال (لكن الذرية دون العمليات من العديد خالل من كتلٍة إىل

املادة). عىل للحصول الطرق أفضَل الطريقُة هذه فيها تصبح طبيعيٍة
املعلومات أِي «الدليل»؛ وهو والطاقة، املادة جانب إىل رضوري أخري عامل ويبقى
قوانني اختربنا لقد باألدلة؛ األرض سطح يموج العلمية. النظريات الختبار الرضورية
الذي الدليل لكن العرشين، القرن يف أينشتاين وقوانني عرش، السابع القرن يف نيوتن
أخرى؛ مللياراٍت وسيستمر قبلها، السنني ملليارات األرض سطح غمر ذلك يف استخدمناه
الدراسة من الكايفَ القدَر يَنَِل لم دليل وهو السماء، من القادم الضوء هو الدليل هذا
السماء، من آتيًا صافيٍة ليلٍة أي يف بيتك سطح عىل الدليل سيكون هذا. يومنا حتى
عنه. تبحث وكيف تبحث عمَّ عَرفَت لو فقط نوبل بجائزة فوزك يف يتسبَّب أن عىل قادًرا
ويف مباَرشًة، تحته أو األرض سطح عىل املستقرة العنارص كل توجد الكيمياء، علم يف
ويف الحيوي، املحيط بداخل غزيًرا انتشاًرا الحياة طبيعة عىل الدليل ينترش األحياء علم
يمكن الرئيسية الطبيعة ثوابت كل علمنا، قدر وعىل النووي. حمضنا يف أيدينا، متناول
معريفٍّ تياٍر البتكار يلزم ما كلَّ إن هنا. اختباره يمكن رئييسٍّ قانوٍن وكل هنا، قياسها

لألرض. الحيوي املحيط يف هنا، بكثرٍة متواِفٌر متناٍه ال
يماثل ما والدليل والطاقة الكتلة موارد من فعليه القمر؛ عىل نفُسه األمر ينطبق
إىل القمر عىل يعيشون الذين البرش احتياج حقيقة لكن التفاصيل، تختلف قد األرض.
الذي الفراغ لُصنع األرض عىل املعامل احتياج من أهميًة أكثر ليست هوائهم تخليق
متابعٍة أو مجهوٍد أقل إىل إال تحتاجان ال بحيث املهمتني هاتني أتْمتة يمكن تحتاجه.
عامًال كونها عن املوارد تحويل أو بإيجاد تتعلَّق مشكلٍة أي تزيد لن وباملثل برشية،
فاملادة وعليه عموميون؛ بنَّاءون البرش ألن الجديدة؛ البيئة يف مؤقتًا املعرفة ابتكاَر يعوق
معريفٍّ تياٍر البتكار صالحًة تربًة لتكون بيئٍة أيُّ تتطلَّبه ما فقط هي والدليل والطاقة

متناٍه. ال
للبقاء املشكالت حل رضورة فإن مؤقت، عامٍل سوى ليست مشكلٍة كل أن ومع
بال فرتٌة قطُّ توجد لم أنه ذكرُت لقد دائمة. حالة هي املعرفة ابتكار يف واالستمرار
املايض. عن يصحُّ مثلما املستقبل عن قوله يصحُّ ما وهو البرش، تاريخ يف مشكالت
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حلها يجب القصري املدى وعىل اليوَم، األرض عىل حٍرص بال مشكالت هناك زالت ما
يف ترجع التي الشديدة البرشية للمعاناة األخرى واألشكال الغذاء نقص عىل للقضاء
عقود بضعة غضون يف — القريب املدى يف علينا وسيتحتَّم التاريخ. قبل ما إىل ِقَدمها
كما نرتكه أن أو الحيوي، املحيط عىل جوهريًة تعديالٍت نُجرَي أن نختار أن — أكثر ال
تحكًُّما يستدعي مرشوًعا األحوال كل يف الناتج وسيكون وذاك، هذا بني درجٍة أيَّ أو هو،
مع والتكنولوجية، العلمية املعرفة من وافٍر قدٍر ابتكاَر ويتطلَّب الكوكب، مستوى عىل
عرش). الثالث الفصل (انظر بعقالنية كتلك قراراٍت اتخاذ كيفية حول املعرفة من قدٍر
وال الجمالية، مداركنا أو راحتنا مدى يف املشكالت تنحرص لن األبعد، املدى عىل وحتى
بقاء يف — دائًما الحال هي كما — الرئيسية املشكلة ستكون لكن األفراد، معاناة يف حتى
أو ُمذنٍَّب الصطدام األلف يف بواحٍد تُقدَّر احتماليٌة دولٍة أي يف حاليٍّا توجد فمثًال: نوعنا؛
أقل عىل سكانها من كبريٍة نسبٍة عىل يقيض بحيث الضخامة من يكون باألرض كويكٍب
لحادث نتيجًة اليوَم املتحدة بالواليات يُوَلد طفٍل أي وفاة احتماالت أن هذا يعني تقدير؛
لكن االحتمال، ضعيَفا الحادثنَْي إن سري. حادث يف وفاته احتماالت تفوق فلكي؛ اصطداٍم
آليَة نملك فلن اآلن، لدينا ما يفوق والتكنولوجية العلمية املعرفة من قدًرا نبتكر لم إن
بل محالة، ال ستحدث أنها بد ال التي الطبيعية الكوارث من وغريه الخطر هذا ضد دفاٍع
التاسع). الفصل (انظر أصًال الوجود تهدد واحتماًال ُقربًا أكثر مخاطَر أيًضا هناك إن

املجموعة يف آَخر مكاٍن أي يف أو القمر عىل االكتفاء ذاتيِة مستعمراٍت بناء سيكون
انقراض خطر ضد جيدًة دفاٍع آليَة — أخرى شمسيٍة مجموعاٍت أي يف أو — الشمسية
ما هو — األسباب من غريه إىل باإلضافة — وهذا الحضارة، تدمري أو البرشي النوع

هوكينج: قال كما أو مرغوبًا، هدًفا يجعله

لم ما القادمة، سنة لأللف البقاء من سيتمكَّن البرشي الجنس أن أعتقد ال
عىل الحياَة تُبيد قد التي الحوادث من ا جدٍّ الكثري فهناك الفضاء؛ يف ننترش

النجوم. إىل نصل ولسوف متفائل، لكني بأكمله. كوكٍب

تلجراف» «دييل صحيفة يف مقال من
٢٠٠١ أكتوبر ١٦ بتاريخ
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عدم يف بالثقة الناس أغلب يكتفي وال مشكالت، بال وجود حالة تكون لن هذه حتى لكن
من التحرُّر إىل يسَعْون كما أنفسهم، هم فنائهم عدم يف يرغبون فهم البرشي؛ النوع فناء
بنجاٍح سيُعاَلج املستقبل، يف األوائل. البرش شأن ذلك يف شأنهم واملعاناة، املادي الخطر
الحياة أعمار معدالت وستزيد والشيخوخة، املرض مثل واملعاناة املوت أسباب من العديد

األبعد. املدى ذات املخاطر إىل الناس سيلتفت وحينها البرشية،
التقدُّم؛ يف سريغبون إذ دوًما؛ ذلك من أكثَر يف سريغبون الحقيقة يف الناس إن بل
والفجوات األخطاء مثل حارضة، الخطرية غري املشكالت ستظل املخاطر إىل فباإلضافة
املعرفُة أبسطها وليس ومنها نعالجه، أن سنودُّ مما معرفتنا يف والنقائص والتناقضات
دوًما العقل يسعى أجله. من نكافح وأن نريده أن علينا يجب ما نعرف أْن أي األخالقية؛
مغلوط مفهوم هناك طواعيًة. يتوقَّف لن يجدها كيف اآلن يعلم إذ وهو التفسريات، إىل
جيدة حالة ستكون املفرتضة املشكالت وجود عدم حالة أن وهو عدن، جنات عن آَخر
افتقاٍر حالة هي كتلك حالًة ألن معهم؛ أتفق وأنا الالهوت، علماء بعض ذلك يُنكر للمرء.

املوت. هو اآلَخر واسمها اإلبداعي، الفكر إىل
بالتقدُّم، املتعلقة وتلك بالبقاء، املتعلقة (تلك املشكالت من األنواع هذه كل ترتبط
يُمكننا ببعض. بعُضها الفضول) سوى لها دافَع ال التي واملشكالت األخالقية واملشكالت
املعرفة عىل معتمدًة ستظل الوجودية التهديدات مع التأقلم عىل قدرتنا أن ع نتوقَّ أن مثًال
ومن والِقيَم، األهداف عىل الخالف استمراَر ع نتوقَّ أن لنا كما أجلها، من ابتُكرْت التي
تعتمد فمثًال: املادي؛ العالم حقائق عىل جزئيٍّا تعتمد األخالقية التفسريات أن ذلك أسباب
قابلية عدم عىل الفضاء األرضسفينة واستعارة العادية مبدأ من كلٍّ يف األخالقية املواقف

إمكانيته. هنا ناقشُت الذي النحو عىل للتفسري املادي العالم
يخلقها. التي املشكالُت زاَدِت تفسري، أيُّ َق تعمَّ فكلما أبًدا؛ مشكالتنا تنفد لن كما
التفسري: يتسم فمثلما مطلق؛ تفسري إىل نصل أن أبًدا يمكن ال ألننا يحدث؛ أن بد ال هذا
التفسريات لكل مزعوٍم آَخر أساٍس أيَّ فإن رديء، تفسري بأنه دائًما اآللهة» فعل من «هذا
السؤال عن اإلجابة يمكنه ال ألنه التغيري سهل أنه بد ال إذ رديء؛ تفسريٌ بالرضورة هو
فقط، نفسه منظور من يشءٍ تفسري يمكن فال غريه؟ وليس األساس هذا ملاذا التايل:
«األخالق»؛ فلسفة عىل وتحديًدا العلم، عىل ينطبق كما تماًما الفلسفة عىل ينطبق وهذا
ن التحسُّ يف تستمرَّ أن وأهدافنا لِقيَمنا يمكن إذ توجد؛ أن الفاضلة للمدينة يمكن فال

نهاية. بال
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لعملية للخطأ املعرضة الطبيعة كاٍف نحٍو عىل تقدِّر ال وحدها فالالمعصومية وهكذا
ومهمة شائعة فاألخطاء للخطأ؛ فقط «معرًَّضا» ليس املعرفة وابتكار املعرفة. ابتكار
فإن وعليه وأفضل؛ أكثر مشكالٍت عن سيكشف وتصحيحها الدوام، عىل كذلك وستظل
قادٍر» «غريَ الحيوي «املحيط كان والذي قبُل، من الحجر عىل نْقَشه اقرتْحُت الذي املبدأ
وهي شموًال، أكثر لحقيقٍة خاصة حالة الحقيقة يف هو عليه» البرشية الحياة دعم عىل

الحجر. عىل هذا لننقش الحدوث». حتمية «املشكالت أن

نبقى فنحن حتمية؛ معينة مشكلة توجد ال لكن مشكالت، تواجهنا أن املحتم فمن
ال الطبيعة تحويل عىل البرشية القدرة أن وبما تظهر. حينما مشكلٍة أي بحل ونرتقي
الالمتناهي املشكالت سيل من مشكلٍة أيُّ أبًدا تشكِّل فلن إذن الطبيعة؛ قوانني إال تحدها
عن ومكملة متساٍو نحٍو عىل مهمة أخرى حقيقٌة تتضح هنا، من مستحيًال. حاجًزا
أن للحل» «قابلة ب وأعني للحل»، قابلة «املشكالت أن وهي التقليدي، والعالم اإلنسان
يتمنَّاها، أن بمجرد املعرفَة املرءُ يمتلك ال بالطبع، حلها. عىل قادرة الصحيحة املعرفة

أيًضا. الحجر عىل ذلك لننقش علينا؛ عصية غري أنها العام املبدأ لكن
نفس يف وممكٌن مرغوٌب «التقدُّم» أن هي التنوير يف الجوهرية الفكرة كانت ربما
يُمكن لكن جيدة، تفسرياٍت وراء السعِي مبدأ وتحفز النقد تقاليد كلَّ تحفز فهي الوقت؛
ففي «الكمال»؛ ب يُعَرف منهما كالٍّ أن امُلْربك واألمر متناقضتنَْي، شبه بطريقتنَْي تأويلها
عىل — اإلنسانية املجتمعات أو — اإلنسان بقدرة األول التأويل يف التقدُّم يُعرف حني
الهندوس، أو البوذيني إىل بالنسبة «النريفانا» مثل املفرتض، الكمال من حالٍة إىل الوصول
يمكن إليها الوصول يمكن حالٍة أي أن اآلَخر التأويل يرى سياسيٍّا، الفاضلة املدن أو
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عليه؛ الثانَي ل وتُفضِّ األول التأويَل الالمعصومية تستبعد نهاية. ال ما إىل َن تتحسَّ أن
عامة، بصفٍة التفسريية معرفتنا وال الخصوص، وجه عىل البرشية حالتنا تكون فلن
«بداية» يف دائًما وسنكون الوضع، هذا من حتى تقرتب لن بل أبًدا، كاملًة أو مثاليًة

الالنهاية.

التنوير، من كبريَيْن فرَعنْي تاريخيٍّا البرشيَّ َم والتقدُّ الكماَل التأويالن هذان أَْلهم
أوُجٍه يف ا جدٍّ يختلفان — السلطة نبذ مثل السمات بعض يف التقائهما عىل — والفرعان
األحيان بعض يف يُشار االسم. بنفس منهما كلٍّ إىل يُشار أن املؤسف من إنه حتى مهمة،
لتمييزه األوروبي، بالتنوير — يوتوبيا الفاضلة املدينة إىل نسبًة — اليوتوبي التنوير إىل
مساًرا وأخذ بقليٍل قبله بدأ الذي الربيطاني التنوير وهو المعصوميًة، األكثر التنوير عن
الخاصة، بمفرداتي بورتر). روي للمؤرخ «التنوير» كتاب مثًال: (انظر تماًما مختلًفا
حتمية، أنها يدرك لم ولكنه للحل، قابلة املشكالت أن أدرك األوروبي التنوير إن أقول
مستًوى عىل يقع التصنيف هذا أن الحظ مًعا. األمرين الربيطاني التنوير أدرك حني يف
مفكري من أيٌّ ينتِم لم إذ فرديني؛ مفكرين حتى أو أمٍم مستَوى عىل وليس فكري،
أن الفرعني أحد مفكري عىل يتحتم ولم اآلَخر، دون الفرعني أحد إىل بالكامل التنوير
وعالم الفيلسوف كان املثال: سبيل عىل باسمه؛ الفرع ى املسمَّ املكان نفس يف يُوَلدوا
التنوير هنا أدعوه ما إىل ينتمي كان أنه مع فرنسيٍّا، كوندورسيه دي نيكوال الرياضيات
العرشين القرن يف الربيطاني التنوير فالسفة أهم — بوبر كارل كان حني يف الربيطاني،

املولد. نمساويَّ —
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إىل أدَّى ما وهو املثالية؛ الحالة إىل للوصول بشدة متطلًعا األوروبي التنوير كان
عام يف الفرنسية الثورة ولعل للطغيان، جديدٍة وأشكاٍل سيايسٍّ وعنٍف فكريٍّ تسلٍُّط
التنوير أما ذلك. عىل النموذجية األمثلة من تبعتها التي الثوري اإلرهاب وفرتة ١٧٨٩
إلنشاء بشدة متطلًعا كان فقد البرش، ِلَالمعصومية مدرًكا تطوريٍّا كان الذي الربيطاني
تطويراٍت إلجراء أيًضا متحمًسا كان كما واملستمر، التدريجي التغيري تعوق ال مؤسسات
للمؤرخة القمرية» الجمعية «رجال كتاب مثًال (انظر املستقبل يف حدود لها ليس صغريٍة
ومن التقدُّم؛ نحو سعيها يف ناجحًة كانت أنها أرى التي هي الحركة هذه أوجلو). جيني

أقصده. ما هو الربيطاني التنوير سيكون الكتاب، هذا يف «التنويَر» أذكر فحني ثَمَّ
أالَّ ينبغي للتقدم)، أو الذكية، للكيانات (أو للبرش األقىص املدى استكشاف أردنا إذا
إىل ِلنَُعْد باملوارد. غناهما يف فريدان ألنهما والقمر؛ األرض كوكب مثِل أماكَن عىل نعتمد
والطاقة باملادة تعجُّ التي األرض عكس فعىل املجرِّي؛ الفضاء وهو التقليدي، املكان ذلك
هناك توجد ال كما الفضاء، هذا يف لها كمياٍت أقل يف الثالثة املقومات هذه تكون والدليل،
يف أضواء وال مجانيًة، طاقًة يقدِّم األفق يف عمالق نووي مفاعل وال غنية، معدنية موارد

ومظلم. وبارد فارغ إنه الطبيعة؛ قوانني عىل أدلًة تقدِّم متنوعة أحداث وال السماء،
فصحيح األفق؛ َضيق آَخر مغلوٍط مفهوٍم سوى هذا ليس الواقع، يف كذلك؟ ا حقٍّ أهو
منها كلٌّ البالغ املكعبات تلك من كالٍّ لكنَّ البرش، بمقاييس ا جدٍّ فارغ املجرِّي الفضاء أن
صورة يف أغلبها املادة، من طنٍّ مليار من أكثر عىل يحتوي الشمسية املجموعة حجَم
مستعمرٍة ولبناء مثًال، فضائيٍة محطٍة لبناء كاٍف من أكثر َكمٌّ وهو ُمتأيِّن، هيدروجني
يقوم كيف يعرف َمن ُوِجد إذا فقط متناٍه؛ ال معريفٍّ تياٍر ابتكار أجل من يثابرون لعلماءَ

بذلك.
أوًال املرء سيحتاج املثال: سبيل عىل بذلك؛ يقوم كيف اآلن حتى إنساٍن أيُّ يعرف ال
الهيدروجني عىل الحصول زال ما لكن أخرى، عناَرص إىل الهيدروجني بعض يُحوِّل أن
املعرفة من لدينا ليس ألنه الحالية؛ قدراتنا من كثريًا أبعَد كهذا مركٍَّز غري مصدٍر من
أنواع بعض أن مع صناعي، نطاٍق عىل أخرى عناَرص إىل الهيدروجني بتحويل يسمح ما
اندماٍج مفاعِل أبسِط إنشاءُ يزال وال النووية. الصناعة يف روتينيٍّ نحٍو عىل ذ تُنفَّ ل التحوُّ
ال الفيزياء قوانني من أيٍّا أن الفيزياء علماء يرى لكن اليوم، تكنولوجيا عىل عِصيٍّا نوويٍّ

دائًما. الحال هي كما إال، ليس املعرفة إىل ٍل توصُّ مسألة إنها أْي إنشاءه؛ يمنع
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كبريًة تكون أن املادة من طنٍّ مليار من مصنَّعٍة فضاءٍ ملحطة يمكن ال أنه شك ال
زيادة يف السكان سريغب إذْن ا؛ جدٍّ البعيد املدى عىل تستمر بحيث الكايف النحو عىل
من املكعب إىل الهيدروجني من املزيد سيتدفق إذ نظريٍّا؛ مشكلًة ليست وهذه حجمها،
كلَّ الهيدروجني من األطنان ماليني املكعب فيكتسب منه، استنفدوه كلما املحيط الفضاء
املظلمة»، «املادة صورة يف الكتلة من املزيد عىل يحتوي املكعب أن كذلك (يُعتَقد عام.
التجربة هذه يف وجوَدها سنتجاهل لذا مفيد؛ يشءٍ أي يف نستخدمها كيف نعرف ال لكننا

الفكرية.)
الهيدروجني، تحويل عمليُة كذلك بهما فتتكفل وبنقصالطاقة، بالربد يتعلَّق فيما أما
سكان لكل الطاقة استخدام حصص عن تزيد هائلًة طاقًة النووي باالندماج تُولِّد التي
األفق. الضيقة األوىل للوهلة بََدا كما املوارد إىل املكعُب يفتقر ال إذْن مجتمعني؛ األرض

َمعامَل إنشاء يمكن لألدلة؟ بمصدٍر تأتَي أن الفضاء ملحطة أين من الدليل؟ عن ماذا
قاعدة مرشوع يف كما تماًما الهيدروجني، ل تحوُّ من املصنَّعة العنارص بواسطة علميٍة
أرجاء يف الرتحال عىل اكتشافاته ُصنع يف مهده يف األرض عىل الكيمياء علم اعتمد القمر.
غريَ ذلك يجعل العنارص َل تحوُّ لكنَّ عليها، التجارب إلجراء املختلفة املواد لجمع الكوكب
مركباٍت أيِّ تصنيع من الفضاء محطة يف الكيمياء َمعامُل ستتمكَُّن إذ باملرة؛ رضوريٍّ
املجال هذا ففي األولية؛ الجسيمات فيزياء يخص فيما نفسها الحال وهي عنارص، أي من
باقٍة بمنزلة هي ذرٍة كل ألن للدليل؛ مصدًرا باعتباره تقريبًا يشءٍ أي استخدام يمكن
(بواسطة الكافية بالقوة أحُدهم يطرقها أن بمجرد للتجيلِّ متأهبٍة جسيماٍت من وافرٍة
فيمكن األحياء، علم صعيد عىل أما الصحيحة. باألدوات ويالحظها جسيمات) ع مرسِّ
عليها. التجارب وإجراء األخرى البيوكيميائية الجزيئات وكلِّ النووي الحمض تصنيع
املحطة إىل البيئية النُُّظم أقرب ألن صعبة؛ امليداني االستكشاف رحالت ستكون ربما
تخليق عىل االعتماد يمكن ذلك ومع الضوئية، السنوات بماليني يُقدَّر بُْعٍد عىل سيكون
محاكاة بواسطة أو اصطناعية، بيئيٍة نظٍم يف ودراستها فيها املرغوب الحياة أشكال
الحالك سوادها عىل السماء راصد سيتغلب الفلك، علم يخص وفيما لها. االفرتايض الواقع
باملجرات، أمامه تزدحم السماء أن ليجد — اليوَم منها املتوافر حتى — بالتلسكوبات
الختبار يكفي بتفصيٍل املجرات تلك داخل النجوَم يرصد أن قليًال أكرب لتلسكوٍب ويمكن

الكون. وعلم الفلكية الفيزياء عن اليوم نظريات معظم
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فهو فارًغا؛ ليس فاملكعب تلك، املادة من األطنان مليارات كل عن بعيًدا وحتى
وكوكٍب نجٍم لكلِّ خارطٍة لرسم يكفي األدلة من مذهًال ا كمٍّ يكشف واٍه بضوءٍ يموج
يحتاج كيلومرتات. عرشة إىل تصل تفصيليٍة بدقٍة منه القريبة املجرات كل يف وقمٍر
ليتمكَّن تقريبًا املكعب عرض بنفس يكون أن ويجب املرآة، يشبه يشءٍ إىل التلسكوب
يتطلَّبه ا عمَّ يقلُّ ال املادة من ا كمٍّ املرآة تلك ُصنع ويتطلَّب بالكامل، األدلة تلك رصد من
الذي التكنولوجيا مستوى إىل بالنظر التنفيذ صعَب ليس حتى هذا أن إال كوكب، بناء
عىل من انتشالها هو املادة من الكمِّ هذا لجمع العلماء هؤالء يحتاجه ما كلُّ نفرتضه؛
لكن املجرِّي. الفضاء بمقاييس هيِّنة مسافة وهي عرًضا، املكعبات من آالٍف بضعة مدى
عن وزنه يزيد بتلسكوٍب ولو حتى هناك، فيه ليبحث الكثري الفلك علم أمام يزال ال
املائل املحور ذات الكواكب أن مالحظة عندئٍذ الجيل من سيكون املادة. من طنٍّ مليون
ُوِجدت إْن الحياة وجود رصد من الفلك علماءُ وسيتمكَّن العام، مدار عىل الفصول ُة متغريِّ
الخاصة النظريات اختبار من وسيتمكَّنون الجوي، غالفه تكوين بدراسة كوكٍب أي عىل
القياسات من املزيد بإجراء الكواكب، تلك عىل — الذكاء أو — الحياة وتاريخ بطبيعة
أكثَر عن أدلٍة عىل التفصيل، من املستوى بهذا مكعب، كلُّ يحتوي األحوال، كل يف األدق.

واحد. آٍن يف وكواكبها نجٍم تريليون من
داخل إىل ق يتدفَّ األدلة من النوع هذا من فاملزيد واحد؛ مثاٍل سوى ليس وهذا
السماء يف الواقعَة اِت التغريُّ يُتابعوا أن فيه الفلك لعلماء يسمح مما الوقت؛ طواَل املكعب
نطاقات من واحٍد نطاٍق سوى ليس املرئي الضوء أن كما األرض، عىل نحن نفعل كما
من األخرى؛ النطاقات كل من أيًضا األدلَة املكعب ويستقبل الكهرومغناطييس. الطيف
الالسلكية، واملوجات امليكرونية الخلفية اإلشعاعات إىل نزوًال جاما، وأشعة السينية األشعة
نستقبل التي تقريبًا الطرق كلَّ أن الخالصة الكونية. األشعة بعضجسيمات إىل باإلضافة
الفضاء يف أيًضا متاحٌة األساسية العلوم كل عن حاليٍّا األرض عىل الدليَل خاللها من

املجرِّي.
باألدلة عامًرا ليس فالكون األرض؛ عىل نظريتها محتوى نفَس تقريبًا لها أن كما
من الكون يف البُرش يتحرَّر فعندما مكان، كل يف األدلة بنفس عامر هو إنما فحسب،
سمة تلك الفرص. نفس جميًعا لهم تسنح الكايف، الفهم بواسطة األفق ضيق عقبات
ذكرتها التي االختالفات كل يفوق ما األهمية من لها التي املادي، العالم وحدة عىل تدل
قوانني انتظام إىل ذلك يرجع الكون. يف تقليدية بيئة عليه نطلق أن يمكن وما بيئتنا بني
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تجعل بصورٍة والتحكُّم الفهم بني االرتباِط ولتوطُّد عليها، الدالة األدلة وانتشار الطبيعة
سواءٌ بالكون، مكاٍن أي يف التقدُّم نفس وتحقيق العلم نفس ممارسة عىل قادًرا اإلنسان

املجرِّي. الفضاء يف ضوئيٍة سنٍة ميلون مائة بُْعد عىل أم املحدودة بيئته يف أكان
الالمتناهي، املعريف التيار لذلك مهيَّأ بالكون تقليديٍّ موقٍع أي أن نرى هنا، من
املادة من املزيد عىل الحتوائها األخرى البيئات أنواع كل إىل بالنسبة تقريبًا الحال وهكذا
هذه افرتَضْت لقد املجرِّي. بالفضاء مقاَرنًة أدلٍة إىل الوصول عىل أكرب وقدرٍة والطاقة
بابتكار الفيزياء قواننُي تسمح ال فربما املمكنة؛ السيناريوهات َ أسوأ الفكرية التجربُة
ابتكار إمكانية إن نقول األحوال كل يف لكن تسمح، وربما مثًال، الكويزرات داخل معرفٍة
هذه إتاحة هي القاعدة إن أْي االستثناء؛ وليست القاعدة هي عامٍّ بوجٍه الكون يف املعرفة
املوت. هو فمصريه يملكها، ال َمن أما لهذا، الالزمة املعرفة ذات الذكية للكيانات اإلمكانية
وحتى الكبري، املتصدِّع الوادي يف اإلنساُن ظَهَر منذ ساَدْت التي القواعد نفس هي تلك

هذا. يومنا
بعينها هي الفكرية تجربتنا يف الخيالية الفضائية املحطة تلك أن الغرابة من
غري االفرتاض حذفنا أننا عدا فيما الفضاء، سفينة األرض استعارة يف الجيلية السفينة
الفناء مشكلة حل من غالبًا تمكَّنوا فلقد وعليه أبًدا؛ رونها يطوِّ ال ساكنيها بأن الواقعي
السفينة أن اآلن يتضح حاٍل كل عىل السفينة. عمل لطريقة مهمة «األجيال» تَُعِد ولم
عىل واعتمادها البرشية، الحالة بهشاشة الزعم عن للتعبري سيئًا اختياًرا كانت الجيلية
السفينة هذه وجود إمكانية مع الزعم هذا يتناقض إذ ؛ يتغريَّ ال حيويٍّ محيٍط من دعٍم
األبد، إىل الفضاء يف فضائيٍة سفينٍة عىل الحياة من اإلنسان تمكََّن وإذا األساس. من
ٍم تقدُّ وتحقيق التكنولوجيا، نفس باستخدام األرض سطح عىل الحياَة يستطيع أنه بد فال
طفيًفا فرًقا إال الحيوي املحيط سالمُة تشكِّل ولن أسهل؛ عليه الحياة سيجعل مستمرٍّ
فإنه يدعم، لم أو األخرى الحية الكائنات أنواع وجود دعم وسواءٌ العميل، املنظور من
املعرفة امتلكت قد أنها دام ما — البرش فيها بما — الذكية الكيانات كلَّ بالتأكيد سيسع

الصحيحة.
يف — الذكية والكيانات — املعرفة أهمية عن التحدُّث إىل ل أتحوَّ أن اآلن أستطيع

للكون. األكرب املنظومة
واملكان فالزمان الذكية؛ الكيانات من واضٍح نحٍو عىل أهم كثرية أشياء هناك
فإن وباملثل تقريبًا، األخرى املادية الظواهر تفسريات كل يف يظهران فهما مهمان؛
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العظيمة؛ الصحبة تلك يف مكان لهم ليس البرش أن يبدو مهمتان. واإللكرتونات الذرات
سوى ليست األخالقية وِقيَمنا وتطلُّعاتنا وفلسفتنا وفنِّنا وعلمنا وسياستنا تاريخنا فكل
ويمكن السنني، من ملياراٍت بضعة منذ حدث أعظم مستعٍر النفجار بسيطٍة ثانويٍة نتائَج
املنظومة يف متوسطة أهمية أيًضا العظمى للمستعرات مماثل. انفجاٍر يف غًدا تُمَحى أن
تقريبًا آَخر يشءٍ كل وعن — عنها يشءٍ كلِّ تفسريَ نستطيع أننا يبدو لكن للكون، األكرب

باملرة. املعرفة أو الذكية الكيانات ِذْكر دون —
التقليدي غري الحايل موقُفنا فيه يتسبَّب األفق ِضيق أخطاء من آَخر خطأ هذا لكن
مجموعاٍت البُرش يستعمر قد أبعد، مًدى عىل قرون. بضعة مجرد عمُره تنويٍر إىل بالنسبة
قرََّرْت وإذا وأقوى. أكرب طبيعيٍة عملياٍت يف يتحكَّمون معرفتهم وبزيادة أخرى، شمسيًة
يف ترغب فقد لحظة، أي يف االنفجار عىل قادٍر نجٍم من بالقرب تعيش أن ذكيٍة كياناٍت أي
إىل كهذا مرشوع وسيحتاج النجم، من املواد بعض بإزالة ربما كهذا؛ انفجاٍر حدوث منْع
أكثر تكنولوجيا إىل سيحتاج وأيًضا اليوَم، البُرش فيها يتحكَّم التي الطاقة أضعاف مئات
حدود من حتى تقرتب خطواٍت أيَّ يتطلَّب وال نظريٍّا، بسيطة مهمة يبقى أنه إال ًما، تقدُّ
الصحيحة. املعرفة بوجود للتنفيذ قابًال يجعله مما الفيزياء؛ قوانني تضعها التي الحظر
أماكَن يف املهندسني ِقبَل من روتينيٍّ نحٍو عىل ذ تُنفَّ املهمة تلك كانت فلربما أدرانا؟! َمن
العظمى املستعرات وظروف سمات بأن االعتقاَد الخطأ من أن نجد ثَمَّ من بالكون؛ أخرى
وتريده. تعرفه ا عمَّ أو الذكية، الكيانات غياب أو وجود عن تماًما عامٍّ بوجٍه مستقلٍة غري
إذا َن نُخمِّ أن أوًال علينا فسيكون نجم، سيفعله بما نتنبَّأ أن أردنا إذا أعمَّ، نحٍو عىل
قد وما معرفٍة من لديها ما نخمن وجدت، وإن منه، بالقرب ذكية كيانات هناك كانت ما
تكتمل ال الفلكية الفيزياء أن فسنجد األفق، يق الضَّ منظورنا من خرجنا إذا تحقيقه. تريد
عن نظريٍة إىل افتقرْت لو اكتمالها كعدم تماًما الذكية، الكيانات عن نظريٍة وجود دون
أو البرش أن فرضية عىل تعتمد ال النتيجة هذه أن الِحْظ النووية. التفاُعالت أو الجاذبية
«لن» أنهم ففرضية أعظم؛ مستعٍر أي يف ويتحكَّمون املجرة يستعمرون «سوف» غريهم
يف مهمة ظاهرة املعرفة إن للمعرفة. املستقبيل السلوك عن نظريٌة باملثل هي ذلك يفعلوا
من موقٍف» «اتخاذَ يستلزم الفلكية بالفيزياء يتعلَّق تقريبًا يشءٍ بأي التنبُّؤ ألن الكون؛
الدراسة؛ محل الظاهرة من بالقرب متواِفرٍة غريَ أو متواِفرًة ستكون التي املعرفة أنواع
للكيانات ِذْكٍر من الطبيعي العالم يف موجود هو ما لكل تفسرٍي أيُّ يخلو ال ثَمَّ، ومن

ضمني. نحٍو عىل ولو واملعرفة، الذكية
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مجموعة املثال: سبيل عىل مادي؛ كياٍن أيَّ ْل لنتأمَّ ذلك. من أكرب املعرفة أهمية لكن
بها يمرَّ أن يمكن التي الفيزيائية التحوُّالت كلَّ ْل لنتأمَّ ثم سيليكون، رقاقة أو شمسية
رقاقٍة إىل ل تتحوَّ أو آَخر، شكٍل يف تتصلَّب ثم الرقاقة تُصَهر قد مثًال: الكيان؛ هذا
مستعًرا نجُمها أصبح إذا تماًما الشمسية املجموعُة ر تتدمَّ وقد مختلفة، وظيفٍة ذات
التحوُّل عملية خالل من — تتحوَّل قد أو حياٌة، كواكبها أحد عىل ر تتطوَّ قد أو أعظم،
التي التحوُّالت فئَة أن نجد عموًما، دقيقة. معالجاٍت إىل — أخرى مستقبليٍة وتكنولوجياٍت
يمكن التي بالفئة مقاَرنًة ا جدٍّ قليلة — املعرفة غياب يف — تلقائيٍّ نحٍو عىل تحدث قد
فتفسريات إذن تحدث؛ أن التحوُّالت لهذه أرادت التي الذكية بالكيانات صناعيٍّا تتأثَّر أن
أردَت فلو الظواهر؛ تلك لتحدث املعرفة تطبيق كيفية عن هي تقريبًا املمكنة الظواهر كل
مليون إىل أو درجاٍت عرش إىل ما يشءٍ حرارِة درجُة تصل أن يمكن كيف تُفرسِّ أن مثًال
(مع تماًما الذكية الكيانات ِذْكَر وتتجنَّب تلقائيٍة عملياٍت إىل تُشري أن فبإمكانك درجة،
الذكية). الكائنات إال إجرائها عىل يقدر ال الدرجات تلك يف تحدث التي العمليات أغلب أن
واحٍد إىل حرارته درجة لتصل ما يشءٌ بها يُربَّد قد التي الكيفية تفسريَ أردَت إذا لكنك
ملا املفصل التفسري تجنَُّب تستطيع فلن املطلق، الصفر فوق واحدٍة درجٍة من مليوٍن عىل

الشأن. هذا يف تفعل أن الذكية الكيانات استطاعة يف
وصلَت التي النقطة من الرحلَة خيالك بعني استكِمْل القليل. أقلِّ سوى هذا وليس
هذه الرحاَل لنشدَّ أضعاف. عرشة إىل األقل عىل منها، أبعَد إىل املجرِّي الفضاء يف إليها
اللغة إن هناك؟ الحال ستكون كيف تُرى لكويزر، النفثية الدفقات إحدى داخل إىل املرة
من أعظم مستعٍر انفجاِر مواجهَة األمُر سيُشبه هناك؛ يحدث قد ما وصف عن َلتعجز
أي بقاء زمُن وسيُقاس الواحدة، املرة يف السنني ماليني ملدة لكن ا، جدٍّ قريبٍة مسافٍة
كانت إن آنًفا قلُت كما الواضح غري من الثانية. من تريليون عىل بواحٍد برشيٍّ جسٍم
للحياة داعٍم نظاٍم وجود عن فضًال ال، أم هناك بالنمو معرفٍة ألي تسمح الفيزياء قوانني
قواننَي من ه يُفرسِّ وما أسالفنا، بيئة عن االختالف شديد هناك الوضع إن البرشية.
يعرف ذلك ومع أسالفنا، جينات أو ثقافة تْها ضمَّ خربٍة أحكام أيَّ يُشبه ال فيزيائيٍة

التفصيل. من معقولٍة بدرجٍة هناك يحدث ما اليوَم البرشي العقُل
يتمكَّن أن املمكن من يجعل نحٍو عىل النفثي الدفق هذا يحدث بأخرى أو بطريقٍة
يعلم أن من الكون، من اآلَخر الجانب يف السنني مليارات بعد ما يوٍم يف كيميائي غثاء
عالم عقل — ما ماديٍّا نظاًما أن هذا يعني السبب. ويفهم الدفق ذلك سيفعل بما ويتنبَّأ
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النفثي، الدفق وهو آَخر لنظاٍم دقيٍق عمٍل نموذج عىل يحتوي — مثًال فلكية فيزياء
نظريٍة هيئة عىل وإنما أيًضا)، هذا َن تضمَّ (وإن سطحية صورة هيئة عىل يكون ال الذي
مدى أن كما علمية. معرفة هذه والسببية. الرياضية العالقات نفَس د تجسِّ تفسرييٍة
لدينا ما املعرفة. ابتكار ينشأ بهذا منتظم. نحٍو عىل الزيادة يف آِخذٌ النظامني كال تشابُه
منهما كلٍّ سلوك يف وتتحكَّم بشدة، اآلَخر عن منهما كلٌّ يختلف ماديان كيانان هو هنا
الرياضية العالقات نفَس دان يجسِّ فهما ذلك ومع الفيزياء، قوانني من مختلفٌة مجموعٌة
الطبيعة يف تحدث فيزيائيٍة عمليٍة ألي يمكن ال متزايدة، بدقٍة ذلك ويفعالن والسببية،

املعرفة. ابتكار عملية بخالف التشابُه، ذلك مثل ر تُوفِّ أن
العديدة مهامه إحدى من عمالق، سلكي ال تلسكوب ببورتوريكو أرسيبو يف يوجد
التلسكوب من قريبٍة ببنايٍة املكاتب أحد يف توجد األرض». كوكب خارج الذكاء عن «البحث
السدادة. ِل لنتأمَّ الفلني، من بسدادٍة مقفلة شامبانيا زجاجة بها صغريٌة منزليٌة ثالجٌة

سلكيٍة ال إشاراٍت برصد مهمته يف التلسكوب ينجح عندما السدادة تلك ستُنَزع
من تنخلع وشاهدناها َكثٍَب من السدادَة راقبنا لو إذْن األرض؛ خارَج ذكاءٌ يُطِلقها
التجريبيون يدعو األرض. كوكب خارج ذكاءٍ وجوَد َالستنتجنا األيام، أحد يف الزجاجة
لقياس وسيلًة باعتباره يُقاس مادي متغريِّ أْي النائب»؛ «املتغريِّ ب السدادة هذه وْضَع
إذْن يمكن النائبة). ات املتغريِّ من سالسَل ن تتضمَّ العلمية القياسات (وكلُّ آَخر متغريِّ
وجود لرصد علميًة أدواٍت والسدادة والزجاجة فيه والعاملني أرسيبو، مرصد نعترب أن

بعيدة. ذكيٍة كياناٍت
فسيلزمك الصعوبة؛ بالغ أمر به والتنبؤ البسيطة السدادة تلك سلوك فتفسري لذا،
إشاراٍت يرسل َمن بالفعل يوجد كان ما إذا تعرف أن الفلني سدادة بسلوك تتنبَّأ كي
تفرسِّ أن السدادة سلوَك لتفرسِّ عليك وسيتعنيَّ أخرى، شمسيٍة مجموعاٍت من سلكيًة ال

املعتمدة الدقيقة املعرفة سوى تستطيع وال وسماتها، الكيانات تلك بوجود تعرف كيف
البعيدة، النجوم كواكِب عىل للكيمياء الدقيقة الخصائص عىل — أخرى أشياءَ ضمن —

ذلك. سيحدث ومتى ما، وقٍت يف ستنخلع السدادة كانت ما إذا تتنبَّأ أو تفرسِّ أن
إطالًقا تكرتث ال فهي وظيفتها؛ ألداء عاليٍة بدقٍة مضبوطة تلك البحث أداة أن كما
عرشات لوجود حتى وال منها، أمتاٍر مقربة عىل الذكية الكيانات من عديدٍة أطناٍن لوجود
عىل هم َمن وجوَد فقط ترصد هي إنما الكوكب، نفس عىل منها األطنان من املاليني
األنظمة يف صني متخصِّ مهندسني كانوا إذا وفقط الشمس، غري بنجوٍم تطوف كواكَب
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أخرى ظاهرٍة أيُّ كلِّه الكون يف أو األرض عىل يوجد ال سلكيًة. ال موجاٍت تصدر التي
فضًال الضوئية، السنوات مئات عنها يبعد موقٍع يف الذكية الكياناُت تفعله ما تستشعر

التمييز. من العالية الدرجة بهذه هذا تفعل أنها عن
من قليلٍة أنواٍع سوى وجود عدم حقيقة منها أسباب، لعدة ممكنة املهمة تلك إن
أفضل ترصد ال تحديًدا، النائية. املسافات تلك عىل هذا الغثاء لنوع املماثلة املميزة املادة
السطوع شديدة أجرام (١) سوى: ظواِهَر النجمي البُْعد هذا عىل من الحالية أدواتنا
األجرام لتلك رؤيتنا تعوق أجساٍم بضعة (٢) فقط). أسطحها للدقة، (أو النجوم مثل
مثل لالتصال مة املصمَّ األجهزة رصد يمكننا املعرفة. أنواع بعض تأثريات (٣) الساطعة.
الجوية األغلفة يف حياٍة لوجود املميزة املكونات ورصد الالسلكية، اإلرسال وأجهزة الليزر
الكون. يف الظواهر وأهم أبرز من هذه املعرفة أنواع أن يتَّضح هنا من بالكواكب؛ املحيطة
من يُرَصد لم يشءٍ لرصد دقيٍق نحٍو عىل ُمَعدَّة هذه البحث أداَة أن كذلك الِحْظ
ر التطوُّ يقدر وال وحدها، العلمية املعرفة استطاعة يف التكيُّف أو اإلعداد وهذا قط، قبُل
التفسريية غريُ املعرفُة تكون أن يمكن ال ملاذا يفرسِّ وهذا بمثله، يأتَي أن البيولوجي
— العلم أوجه من كغريه — األرض خارج ذكاءٍ عن البحث مرشوع ويستطيع ًة. عامَّ
ثم به، للمالحظة قابلًة ستكون التي السمات بعَض يُعدِّد ثم ما، يشءٍ وجود يفرتض أن
التي املفهومية الفجوَة تَعرب أن التفسريية غري األنظمُة تستطيع ال لرصده. أداة يُنشئ
أو قبُل من يُختَرب لم دليٍل مع التعاُمل من تُمكِّنه والتي التفسريي، االفرتاُض يَعربها
أحُد يتنبَّأ فعندما فحسب؛ األساسية العلوم عىل هذا ينطبق وال موجودة. غري ظاهرٍة
انهياره، يف سيتسبَّب التخطيط تحت ما جٍرس عىل وكذا كذا الوزن تحميل بأنَّ املهندسني
عن فضًال بعُد، الجُرس يُبَْن لم إن حتى ا، جدٍّ ومفيدًة صحيحًة معلوماٍت تلك تكون

أوزان. بأي تحميله
منها أيٍّ سدادِة خْلُع يُشري أخرى، معامَل يف مماِثلة أخرى شامبانيا زجاجات توجد
سدادات سلوك دراسة فإن وعليه للكون؛ األكرب املنظومة يف ما يشءٍ عن جديٍد اكتشاٍف إىل
كلِّ دراسَة منطقيٍّا تساوي الذكية الكيانات ألفعال النائبة ات املتغريِّ من وغريها الشمبانيا
موضوعيٍة أهميٍة ذوي ليسوا واملعرفة الذكية والكيانات البرش أن يستتبع مما مهم؛ يشءٍ
إال سلوكهم فهم يمكن ال الذين فقط فهم الطبيعة؛ يف الظواهر أهم هم بل فحسب،

جوهرية. أهمية له ما كلِّ باستيعاب
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غياب يف سلوكها (أْي بيئة ألي التلقائي السلوك بني الشاسع الفارَق ِل َفْلنتأمَّ وأخريًا،
تلك نرى سوف الصحيحة. املعرفة من القليل أقل يصلها عندما سلوكها وبني املعرفة)،
لكْن ذاتيٍّا، اكتفائها بعد حتى األساس يف األرض عىل نشأْت أنها عىل القمرية املستعمرة
كلُّ ستكون الطويل، املدى عىل األرض؟ عىل نشأ الذي ذلك بالضبط مكوناتها من أيٌّ
مستمدًة طاقتها كلُّ وتكون الكويكبات)، (أو القمر عىل نشأْت قد املستعمرة تلك ذرات
ذلك سيتضاءل ما ورسعان األرض، من «معرفتها» من جزءٍ سوى يأتَي لن الشمس. من
هو فعًال حدث ما إن الفكرة. تفرتض حسبما للمستعمرة التامة االنعزالية ظل يف الجزء
قد األرض، من جاءْت مادٍة بواسطة — البداية يف بسيًطا ًا تغريُّ — تغريَّ قد «القمر» أن
القمر مادُة واستجابت بها، املكنونة باملعرفة ولكن بنفسها، ليس التغيري ذلك صنعْت
يف وبدأت تعقيًدا، وأكثَر أشمَل جديدٍة بطريقٍة نفسها تنظيم أعادت بأن املعرفة لتلك
بداية هي وهذه أفضل، تفسرياٍت عن البحث دائِم متناٍه وال طويٍل معريفٍّ تياٍر ابتكار

الالنهاية.
املكعبات أحد «تجهيَز» تخيَّْلنا املجري، الفضاء عن الفكرية تجربتنا يف باملثل،
التفسريات من تياٍر تقديم يف بدأ بأن الفضاء، هذا استجابُة عنه نتجْت نحٍو عىل التقليدية
فاملكعب التقليدي؛ واملكعب املعدل املكعب بني املادي الفارَق الِحِظ دائًما. ر تتطوَّ التي
تتغري الكتلة وتلك منه، القريبة املكعبات مالينِي من أيٍّ كتلة نفس تقريبًا له التقليدي
املكعبات من أكرب فهي املعدل، املكعب كتلة أما السنني، من مالينَي عدة مرِّ عىل بالكاد
عىل الحصول عىل َدءُوبون املكعب سكان ألن مستمرٍّ نحٍو عىل تزيد وهي له، املجاورة
بالكامل، حجمه عرب التقليدي املكعب كتلة تنترش املعرفة. لتجسيد واستخدامها املادة
عىل األغلب يف التقليدي املكعب يحتوي مركزه. يف كتلته أغلب فترتكَّز املعدل املكعب أما
التقليدي املكعب يُنِتج ال العنارص. كل عىل املعدل املكعب يحتوي بينما فقط، الهيدروجني
غني التقليدي واملكعب كبري. بمعدٍل طاقٍة إىل الكتلة ل يُحوِّ املعدل املكعب لكن طاقة، أيَّ
املعدل، املكعب أما تغيريات، أي يف منها أيٌّ يتسبَّب وال هباءً، يمرُّ أغلبها لكن باألدلة،
وهكذا باستمراٍر ر تتطوَّ بأدواٍت يرصدها وهو محليٍّا، أغلبها أُنِتج التي باألدلة أغنى فهو
املعدل للمكعب يمكن بينما طاقة، أي التقليدي املكعب عن يصدر ال برسعة. يتغري هو
ح يُصحِّ املعدل املكعب أن هو االثنني بني اختالٍف أكرب ولعل الفضاء، يف تفسرياٍت يبثَّ أن
الحصول حاولَت لو هذا ستالحظ املعرفة، ابتكار نُُظم كلِّ شأن ذلك يف شأنه األخطاء،

ذلك! سيقاوم ألنه تعديلها؛ أو منه مادٍة عىل
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بوجود نعلم وال بعُد، معرفٍة ألي مبتِكرٍة غريَ زالت ما البيئات معظم أن يبدو لكن
يف يحدث نالحظه وما بُقربها، أو األرض عىل املوجودة تلك غري بذلك، تقوم بيئٍة أي
فيه. منتًرشا املعرفة ابتكاُر كان لو يحدث أن يُفرتض ا عمَّ تماًما مختلٌف آَخر مكاٍن أي
يف ما يوًما ذلك تفعل قد معرفٍة أيَّ اليوَم تبتكر ال بيئٍة وُربَّ شابٍّا، يزال ال الكون لكن
املستقبل يف تقليديٍّا سيكون ا عمَّ تماًما اليوَم تقليديٌّ هو ما يختلف أن ويمكن املستقبل،

البعيد.
يف متفجر وكأنها الكون، أرجاء يف دهوٍر منذ البيئات من لها حرص ال أعداٌد تقبع
إنتاج عن تتوقَّف ال النشاط محتدمَة أو شيئًا، تفعل ال ساكنًة تكون قد الرشارة؛ انتظار
رجعَة ال مباغتًة انفجاٍر لحظَة تنتظر منها كالٍّ لكن الفضاء، يف صبها أو وتخزينها األدلة
النشاط من تماًما مختلٍف نوٍع يف لتبدأ الصحيحة، املعرفُة إليها تصل أن لحظة فيها،
والعمومية التعقيد أشكال كل عن سيكشف الذي للمعرفة، املكثَّف االبتكار وهو املادي،
قد ما إىل اليوَم تقليدي هو مما البيئة تلك ويغريِّ الطبيعة، قوانني يف املتأصلة واملدى

الرشارة. تلك نحن نكون أن فسيمكننا هذا، أردنا وإذا املستقبل؛ يف تقليديٍّا يصبح

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

تفسريية. معرفة ابتكار عىل قادر كيان أي الذكي: الكيان
الذكية. الكيانات أو البرش حول ممركز التمرُكز: برشي

أو متعددة، ظواهر تفسري يف أساسيٍّا دوًرا تلعب ظاهرة مهمة: أو جوهرية ظاهرة
جوهرية. نظرياٍت صورة يف متميزًة تفسرياٍت املتميزة خصائُصها تتطلب
اإلنسان». يف مميز أو مهم يشء يوجد «ال أنه عىل ينصُّ مبدأ العادية: مبدأ

العامة. والقوانني املحلية االنتظام أشكال بني أو والواقع، املظهر بني الخلط األفق: ِضيق
البرش». لحياة داعم نظام الحيوي «املحيط أن ترى فكرة الفضاء: األرضسفينة

أي نفسه هو عليه يطرأ أن دون من لتحوُّالٍت أخرى أشياءَ إخضاع عىل قادر كيان بنَّاء:
تغيري.

املادية، الناحية من ممكٍن ٍل تحوُّ ألي خام مواد أي إخضاع عىل قادر بنَّاء عمومي: بنَّاء
الصحيحة. املعرفة توافر مع
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الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

املعرفة تواُفِر ظل يف للتحقيق قابٌل الطبيعة قواننُي تحظره ال ما كل أن حقيقة •
للحل». قابلة و«املشكالت الصحيحة.
«الجهد». مرحلة أتْمتة دائًما يمكن •

عام. بوجٍه املعرفة ابتكار إلمكانية املادي العالم إتاحة •
عموميون. بنَّاءون الذكية الكيانات •

للتفسريات. الالمتناهي االبتكار بداية •
بالصورة تحضريها تم إذا متناٍه، ال معريفٍّ تياٍر ابتكار عىل قادرة البيئات •

تقريبًا). البيئات كل (أْي املناسبة
جديدة. مشكالٍت تخلق الجديدة التفسريات أن حقيقة •

الفصل ملخصهذا

وَضيَقا مغلوطان أهدافهما، عكس عىل الفضاء، سفينة األرض وفكرة العادية مبدأ إن
لنا، املتاحة لألفق ضيًقا األقل املنظورات خالل ومن إصالحه. يمكن ال نحٍو عىل األفق
ال فبيئتها للكون؛ األكرب املنظومة يف الكيانات أهم هي الذكية الكيانات أن لنا يتبنيَّ
املناسبة املعرفُة لديها تتوافر أن وبمجرد املعرفة، بابتكار ذاتَها هي تدعم وإنما تدعمها،
املحدود. غري التقدُّم من املزيد رشارة إطالق عىل قادرًة تصبح منها)، التنويرية (وبخاصة
املعرفَة، تبتكر أن الذكية الكيانات فكر بخالف واحدٍة عمليٍة سوى تستطيع ال
(غري معرفة من العملية هذه تبتكره وما البيولوجي. ر التطوُّ عملية هي العملية وهذه
تتشابه لكن بطبيعته، األفق وضيق محدود الذكية) الكيانات طريق عن تتمُّ التي تلك
التشابُه نقاَط التايل الفصل ويتناول البرشية. املعرفة مع جوانبها بعض يف املعرفة هذه

هذين. املعرفة نوَعِي بني واالختالف
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اخللق

التكيُّف عمليات عن الناتجة وتلك البرشية العقول يف املوجودة املعرفة من كلٌّ تدين
املوجودة املعلومات يف التباين وهو العام، بمفهومه ر» «التطوُّ ل بوجودهما البيولوجية
االفرتاض، خالل من البرشية املعرفة حالة يف التبايُن هذا يحدث االنتقاء. مع بالتبادل
طفراٍت بحدوث التبايُن فريتبط الحيوي، املحيط يف أما والتجريب. بالنقد االنتقاء ويحدث
التي التغيرياِت الطبيعي االنتقاءِ عمليُة ل وتفضِّ الجينات، يف عشوائية) تغيريات (أْي
أن ة املتغريِّ الجينات لتلك يسمح ا ممَّ التكاثُر؛ عىل الحية الكائنات قدرات من ن تُحسِّ

كله. نسلها يف تنترش
إىل إال بحاجٍة ليس أنه يعني فهذا معينٍة، وظيفٍة ألداء «ُمكيًَّفا» الجني يكون حني
تلك أداء عىل قدرته من ن ليُحسِّ — األساس من منها أيَّا احتاج إن — طفيفة تغيرياٍت
العملية، الناحية من القدرة تلك عىل تأثرٍي أيُّ لها يكون ال قد التغيريات بعض الوظيفة.
أخرى: بعبارٍة لألسوأ. الغالب يف التأثريُ ذلك فيها يكون التأثري ذات التغيريات أغلَب لكنَّ
فيها التغيري الصعب من بأنه تتميَّز الجيدة، التفسريات مثل الجيدة، التكيُّف عمليات إن

وظيفتها. أداء يف استمرارها مع
خاصٍة وظائَف عدة بأداء النووي الحمض وجزيئات البرشي العقل من كلٌّ يضطلع
فهما األغراض؛ املتعددة املعلومات تخزين وسائط من األول املقام يف لكنهما منهما، بكلٍّ
ر تطوَّ اللذان املعلومات نوعا ويشرتك نوع. أي من معلوماٍت تخزين عىل نظريٍّا قادران
وهي: كونية، أهميٍة ذات واحدٍة خاصيٍة يف النووي والحمُض العقُل تخزينهما أجل من
هذا عىل نفَسيْهما عىل اإلبقاء إىل يميالن مناسبة، بيئٍة يف ماديٍّا َدا يتجسَّ أن «بمجرد أنهما
بغري — «املعرفَة» يها أسمِّ التي — املعلومات هذه تنشأ أن ا جدٍّ املحتمل غري ومن النحو.»

ر. التطوُّ أو الفكر بها يقوم التي األخطاء تصحيح عملية هو واحد، طريٍق
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تلك من املعرفة، من النوعني هذين بني املهمة االختالفات بعض كذلك توجد
مًدى سوى لها ليس ثَمَّ ومن تفسريية؛ غري معرفة البيولوجية املعرفة أن االختالفات
غري حتى أو واسع مًدى لها يكون أن فيمكن التفسريية، البرشية املعرفة أما محدود،
االفرتاضات وْضُع يكون حني يف عشوائية، الطفرات أن أيًضا االختالف أوجه ومن محدود.
بقدٍر املنطقية بنيتهما يف املعرفة نوَعا يشرتك ذلك، ومع محدَّد. هدٍف لخدمة مقصوًدا
توجد التحديد، وجه عىل البرشية. للمعرفة كبرٍي نحٍو عىل مهمًة ر التطوُّ نظريَة يجعل
مغالطات أيًضا تقابلها التي البيولوجي ر التطوُّ عن الخاطئة التاريخية املفاهيم بعض
وسأقدِّم الخاطئة، املفاهيم تلك بعرضبعض الفصل هذا يف وسأقوم البرشية. املعرفة عن
الداروينية رية التطوُّ النظرية أِي البيولوجي؛ التكيُّف لعمليات الحقيقي التفسريَ كذلك

الجديدة». «الداروينية ب أحيانًا تُعَرف التي الحديثة

الخلق نظرية

عمليات كلَّ وخلَقْت َمْت صمَّ خارقٍة كينونات) عدة (أو كينونٍة بوجود الخلق نظريُة تعتقد
القبيل هذا من النظريات تتسم اآللهة.» فعل ِمن «هذا آَخر: بلفٍظ أو البيولوجية. التكيُّف
— التفسريات هذه إن بل األول. الفصل يف أوضحُت مثلما وذلك سيئة، تفسرياٍت بكونها
محل الرئيسية املشكلة أصًال تعالج ال — التغيري صعبة محدَّدة قرائُن تعضدها لم ما
بجائزة تفوز يجعلك لن الذي الفيزياء» قوانني فعل من «هذا تفسري مثل تماًما التفسري،

السحرية. الخدعة لغز يحل لن الذي الساحر» فعل من «هذا تفسري أو نوبل،
فأصل يَها؛ يؤدِّ أن قبل بتفسريها تماًما يُلمَّ أن السحرية الخدعة مبتِكر عىل يتعنيَّ
هي الحيوي املحيط تفسري مشكلة فإن وباملثل الخدعة، أصل نفسه هو املعرفة تلك
به. الخاصة التكيُّف عمليات يف الكامنة املعرفُة بها ابتُِكرْت التي الكيفية تفسري مشكلة
الكائن ذلك تُفرسِّ التي املعرفَة أيًضا ابتَكَر قد حيٍّا كائنًا َم صمَّ َمن أنَّ بد ال أدق، وبتعبرٍي
هو م املصمِّ هذا هل وهي: أزلية، مشكلًة الخلق نظريُة تُواِجه هذا، ضوء يف فاته. وترصُّ
يستطيع ال ال؟ أم — املعرفة هذه كل ولديه فحسب» «موجوًدا كان — خارق كيان
كان وإال الحيوي)، املحيط يخصُّ (فيما تفسري بمنزلة يكون أن فحسب» «موجود كيان
هذه نفَس نًا متضمِّ فحسب»، «حدث نفسه الحيوي املحيط إن نقول أن األسهل من
من الخلق نظريُة َمْت قدَّ مهما أخرى، ناحيٍة ومن الحية. الكائنات يف املتجسدة املعرفة
فإن الحيوي، املحيَط الخارقُة الكياناُت بها وخلَقْت َمْت صمَّ التي الكيفية عن تفسرياٍت
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تكون قد — خارقة وليست — مرئية غري كياناٍت مجرِد سوى تصبح لن الكيانات تلك
إال خلق، نظرية عن عبارًة النظرية تكون ال حينئٍذ مثًال؛ األرض كوكب خارج موجودة

األرضيني. غري مني املصمِّ أولئك مت صمَّ قد خارقًة كياناٍت أن افرتضت إذا
للعملية «قصد» قد يكون أن تكيٍُّف عمليِة أيِّ م ملصمِّ بد ال سبق، ملا وباإلضافة
إىل بالنسبة صحيًحا يكون أن الصعب من األمر هذا لكن عليه، هي ما عىل تكون أن
التي اآللهة أو اإلله أِي — الخلق لنظرية املختلفة األشكال كل يف تقريبًا املتصور م املصمِّ
بعُض البيولوجي التكيُّف عمليات من العديَد تشوب الواقع يف إذ — العبادة تستحق
عيون يف الدموية واألوردة األعصاب شبكات تقع املثال: سبيل عىل التصميمية؛ العيوب
جودة من يُقلِّل ا ممَّ يُشتَّت؛ ثم القادم الضوءُ يُمتَصُّ حيث الشبكية؛ أمام الفقاريات
إىل طريقه يف الشبكية عربَ البرصي العصُب يمرُّ حيث عمياء؛ بقعة توجد أيًضا الرؤية.
تلك من تخلو لكنها ا، جدٍّ مشاِبٌه تصميٌم الحبار مثل الالفقاريات بعض ولعيون املخ،
ما لكن ا، جدٍّ طفيف العني كفاءة عىل العيوب تلك أثر أن صحيح التصميمية. العيوب
تتعارض ثَمَّ ومن للعني؛ الوظيفي الهدف مع بالكامل تتعارض العيوب تلك أن أقصده
كتابه يف داروين تشارلز قال وكما اإللهي. م املصمِّ يقصده كان الهدف هذا أن فكرة مع
منفردًة َمْت ُصمِّ قد أعضائه كلَّ أن عىل حيٍّ كائٍن كل إىل نظرنا «إذا األنواع»: «أصل
وظيفة.» ذات غري أعضاء وجود شيوع تفسريُ الصعب من فسيكون أجله، من خصوًصا
املثال: سبيل عىل وظيفتها؛ أداء عىل قادرٍة غري تصميماٍت عىل أمثلًة هناك إن بل
اٍل فعَّ غري الجني ذلك لكن «ج»، فيتامني تصنيع عن مسئوًال جينًا الحيوانات معظم تملك
من . ٌ بنيِّ فيها وجوده أن مع وظيفٍة أيَّ يؤدِّي وال — البرش ومنها — الرئيسيات يف
من الرئيسيات ورثتْها رة، متطوِّ غري صفة بأنها إال الظاهرة هذه تفسريُ ا جدٍّ الصعب
لها املعيبة التصميمية الصفات تلك كل أن البعض يرى قد الرئيسيات. غري من أسالفها
سوء لتربير استخدامه يمكن إذ سيئ؛ تفسري هذا أن إال بعُد، تُكتَشف لم وظيفية أهداف

مثايل. تصميم أنه عىل كياٍن أيِّ تصميم انعدام أو
املحيط أن غري اإلحسان، وهي أََال م، املصمِّ يف أخرى صفًة الديانات معظم تفرتض
برشيٌّ مه يُصمِّ قد يشءٍ أي من بسكانه أضيق الثالث الفصل يف وصفتُه كما الحيوي
العذاب، بمشكلة الالهوتية السياقات يف املشكلة هذه تُعَرف . خريِّ شبه حتى أو ُمحِسن
هذا يف تخفق لكنها الرب، وجود عدم عىل حجًة باعتبارها وتُستخَدم الرش، بمشكلة أو
الخارق الكيان أخالقيات تختلف ربما بأنه التقليدية الدفوع تقديُم يسهل إذ الدور؛
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حاٍل، كل عىل الحيوي. املحيط أخالقية مدى نفهم أن من فكًرا أضحَل كنَّا ربما أو عنَّا،
التكيُّف عمليات تفسري كيفية وإنما عدمه، من الرب وجود قضية مناقشة هنا هديف ليس
لفرضية القاتل العيب نفس يشوبها الخلق نظرية دفوع فإن وعليه فحسب، البيولوجية
أن يمكننا ا ممَّ «أغرب كان إذا فالعالم الثالث)؛ الفصل يف إليها (املشار ودوكينز هالدين

سيئة. التفسريات هذه فكل لذا سحر»؛ «يخدعه عالم عن تمييزه يمكن ال نفرتض»،
يمكن التي للكيفية تفسريًا تقدِّم ال أنها وهو — الخلق نظرية يف الرئييس الخلل إن
غريَ أو خارًقا تفسريًا تقدِّم أنها أو التكيُّف، عمليات يف الكامنة املعرفة بها تبتكر أن
املعرفة عن التسلُّطية التنوير قبل ما مفاهيم يف الرئييس الخلل نفس هو — منطقيٍّ
املعرفة من معينٍة أنواٍع وجود مع واحدة، فيهما النظرية تكون األحيان بعض يف البرشية.
الكيانات من تُنقل األخرى) السلوكيات وقواعد األخالقية املعرفة أو الكونيات علم (مثل
للمجتمع األفق الضيقة السماُت تحتمي أخرى، أحياٍن ويف األوائل، البرش إىل الخارقة
تُعاَمل أو باملحرمات، الكون) يف الرب وجود حتى أو الحكومات، يف امللوك وجود (مثل
مجرَد األصل يف كانت أنها ينىس املجتمع أن لدرجة للنقد، قابلٍة غريَ مسلَّماٍت باعتبارها

عرش. الخامس الفصل يف واملؤسسات األفكار هذه مثل ر» «تطوُّ وسأناقش أفكار.
الخلق نظرية مع املستقبل يف للمعرفة متناٍه ال ابتكاٍر وجوِد احتماُل يتعارض
كمبيوتر أجهزَة سنعتربه ما وبمساعدة الوقت، فبمرور تقويًضا؛ أساَسها يُقوِّض تعاُرًضا
ألعاب يف حيويٍّا محيًطا ذ ويُنفِّ م يُصمِّ أن طفٍل أيِّ بمقدور سيكون القدرات، عظيمة
عشوائيٍّ نحٍو عىل ربما أيًضا، أخالقيٍّا بل وجماًال تعقيًدا األرض كوكَب يفوق الفيديو،
تنويراٍت إىل الوصول يف فاعليًة أكثَر تكون خياليٍة فيزيائيٍة لقواننَي بابتكاره ربما أو
ا ً ُمقرصِّ الحيوي ملحيطنا املفرتض م املصمِّ يبدَو لن الحالة هذه يف الفعلية. القوانني من
بسهولة؛ التغايضعنها يمكن ال صفة وهي أيًضا، فكريٍّا بليًدا سيبدو بل فحسب، أخالقيٍّا
تماًما آلهتها، إنجازات أحد الحيوي املحيط تصميم أن ادِّعاء عن األدياُن ستتخىل وعليه،

اإلنجازات. تلك أحد باعتباره بالرعد تعبأ تَُعْد لم كما

التلقائي التولُّد

كائناٍت من بتناُسلها وليس حية، غري أصوٍل من حيٍة كائناٍت نشوءَ التلقائي التولُّد يعني
النظرية ظلَِّت مظلم. ركٍن يف ُملقاة قماٍش ِخَرق كومة من الفرئان تنشأ كأْن أخرى، حيٍة
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جانب (إىل الطريقة بهذه الوقت طوال تلقائيٍّا تنشأ الصغرية الحيوانات أن ترى التي
آلالف املساءلة أو للنقد القابل غري السائد املوروث من جزءًا العادية) بالطريقة تكاثُرها
التاسع القرن من به بأس ال جزءٍ مرور حتى الجد محمل عىل تؤخذ وظلت السنني؛
حرص إىل تدريجيٍّا النظرية تلك عن املدافعون اضُطرَّ الحيوان، علم وبازدهار عرش.
عليه نُطِلق فيما الفرضيُة انحرصت أن إىل األصغر، الحيوانات يف التولُّد عن فرضيتهم
املغذية. املعملية املزارع يف تنمو التي والبكترييا الفطريات مثل الدقيقَة، الكائناِت اليوَم
معمليٍّا؛ التلقائي التولُّد نظرية دْحُض عليهم ا جدٍّ الصعب من كان هؤالء، إىل بالنسبة
رضوريٍّا الهواء يكون قد إذ الغلق؛ ُمحَكمِة أوعيٍة يف عليها التجارب إجراءُ يمكن ال فمثًال:
عاِلُم أجراها التي العبقرية التجارب بعُض استطاَعْت النهاية يف لكن التلقائي، للتولُّد
نظريتَه داروين فيه نرش الذي العام نفس وهو — ١٨٥٩ عام يف باستري لوي البيولوجيا

التلقائي. التولُِّد نظريَة تفنَِّد أن — التطوُّر عن
التولُّد نظرية بسوء ليقتنعوا التجارب إجراء إىل حتى العلماءُ يحتاج أالَّ يجب كان
بقدرة أْي الحقيقي؛ السحر خالل من السحرية الخدعة تفسريُ يصحُّ ال فكما التلقائي؛
كان الخدعة، تقديم عىل سابقًة معرفًة بابتكاره وإنما بالحدوث، األشياء أمر عىل الساحر
معرفُة وصَلْت كيف وهو: واحد، لسؤال إجابٍة عن يبحثوا أن البيولوجيا علماء عىل ينبغي
فرئان؟ إىل الِخرق َلِت فحوَّ املعرفُة هذه ُطبِّقت وكيف البالية، الِخرق تلك إىل الفرئان خلق
للتولُّد تفسريًا يقدِّم أن (٣٥٤–٤٣٠) أوجسطني القديس الالهوت عالم حاَوَل
الحية الكائناُت تحمل «بذور»، من يأتي الحياة أشكال كل أصل أن َح رجَّ بأن التلقائي،
ُخِلَق قد النوعني ِكال أن وأضاف األرض؛ عىل مكاٍن كل يف اآلَخر البعُض وينترش بعَضها
يف ينمَوا أن عىل — املناسبة الظروف توافر عند — قادران وهما للعاَلم، األول الخلق إبَّان
يُفرسِّ قد ذلك أن بعبقريٍة أوجسطني واقرتح البذرة. بحسب األنواع شتى من كائناٍت هيئة

املمكن فمن الحيوانات؛ من ا جدٍّ كبريًة أعداًدا تحمل أن نوح سفينة عىل يتعنيَّ لم ملاذا
الحية الكائنات أن إال نوح. مساعدة دون الطوفان بعد تكاثُرها تستأنف أن األنواع ألغلب
املنترش البذور ونوع حية. غري أوليٍة موادَّ من خالصة نشأة تنشأ ال النظرية هذه ضوء يف
مما بالضبط؛ الحقيقية البذور مثل الحياة أشكال من شكل هو األرض أنحاء جميع يف
يتضح وعليه منها؛ الناشئ الحي الكائن تكيُّف عمليات يف كامنة املعرفة أن يفرتض
صور من صورٍة سوى الواقع يف ليست — نفسه هو أكََّد كما — أوجسطني نظرية أن
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مستمرًة حالًة باعتباره الكوَن األديان بعض وترى التلقائي. التولُّد وليس الخلق نظرية
الخلق. نظرية مظلة تحت تلقائي تولُّد كلُّ يندرج كهذا، كوٍن ويف الخارق، الخلق من

جيدة، تفسرياٍت إىل الوصوَل هو هدفنا كان إذا الخلق نظرية نبذ من مفرَّ ال لكن
يكون أن وهو واحد، احتماٍل سوى التلقائي للتولُّد يبقى ال وعليه وأوضحت؛ سبق كما
شأن شأنها معيَّنة، ظروٍف يف الفرئاُن ن» «تتكوَّ كأْن الفيزياء، بقوانني محكوًما ببساطٍة

والكويزرات. واألعاصري قزح وأقواس البلورات
بالفعل، للحياة الجزيئية اآلليات اكتشاُف تمَّ حيث اليوَم؛ عبثيٍّا ر التصوُّ هذا يبدو
أقواس مثل ظواهر إن تفسريًا؟ باعتبارها ذاتها حد يف النظرية تلك يعيب الذي ما لكن
أيَّ حدوثها مرات إحدى تنقل أن دون نهائي، ال نحٍو عىل يتكرَّر مميَّز مظهر لها قزح
الكائنات بسلوك تُذكِّرنا بطرٍق ف تترصَّ البلورات حتى بل تليها، التي للمرة معلوماٍت
وتُنظِّمها املناسبة الجزيئات من املزيَد تجذب مناسب، محلوٍل يف ُوِجدت إذا فهي الحية؛
وفق تعمل والفرئان البلورات من كلٌّ كان وإذا الحجم. يف الزيادَة لها تتيح بطريقٍة
الفرئان؟ وليس للبلورات جيًدا تفسريًا التلقائي التولُّد يَُعدُّ فلماذا نفسها، الفيزياء قوانني
نظرية تربيَر منها األصيل الهدُف كان حجة تُقدِّمها التساؤل هذا عن اإلجابة أن املفارقة

القادم. القسم يف إليه بحديثنا سننتقل ما وهو الخلق،

التصميم حجة

إثبات «أدلة» أشهر من واحدًة باعتبارها طويلٍة لفرتاٍت التصميم» «حجُة استُخِدمت
أنها غري عمًدا، تصميمها تم قد أنها يبدو العالم مالمح بعض أن ترى وهي الرب، وجود
بالرضورة يتطلَّب تصميم «كلَّ ألن موجود الرب إذَِن البرش؛ ِقبَل من تصميمها يتم لم
املعرفة ُخِلَقِت كيف يفرسِّ ال ألنه بالسوء؛ التفسريُ هذا يتَِّسم أرشُت كما م». ُمصمِّ وجوَد
أنه غري ذلك). وغري َم؟» املصمِّ َم صمَّ «َمن (أْي التصميمات تلك لخلق الالزمة األصلية
األثيني الفيلسوف استخدمها مثلما صحيحة، بطرٍق التصميم حجة استخدام املمكن من
ما يوٍم يف تساُؤٌل بَزَغ حينما ذلك كان استخدمها؛ َمن أقدَم يَُعدُّ الذي سقراط، القديم
يحدث ملا تأبه أتراها ا، حقٍّ العاَلَم َخلَقِت قد اآللهة أن «بفرض» مفاده: سقراط طالب بني
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تلميذه أجاب حني يف تفعل، ال بأنها سقراط تالمذة أحد أرسطوديموس جاَدَل فيه؟
قال: حني نفسه سقراط إجابة برتديد زينوفون املؤرخ اآلَخر

وجود عند تُفتَح جفوٍن من يغطِّيها ما فعليها ة، هشَّ ضعيفة عيوننا ألن سقراط:
الفُم وبجوارها … الرأس عرق من لتحميَها الحواجُب وفوَقها … الستخدامها مدعاٍة
الجسم من يخرج ما كلَّ ألن ونظًرا احتياجاتنا. كل دخوِل بوابتَْي باعتبارهما واألنُف
أسألك دعني الحواس. عن ممكنٍة نقطٍة أبعد يف الخلف، يف فمنافذه كريٌه، مادٍة من
سيكون هل ، والتبرصُّ الحكمة عىل الدال التكوين هذا إىل تنظر عندما أرسطوديموس، يا

تصميم؟ ذا أم صدفٍة محض يبدو كان إذا فيما شكٌّ لديك
من قطًعا يبدو فهو تصف، ما ضوء يف إليه نظرنا إذا ال، بالطبع أرسطوديموس:

حي. يشءٍ لكلِّ الحبُّ قلبَه يمأل حكيٍم حريفٍّ ُصنْع
لصغارها، ورعايتها األم غريزة وعن فينا، الكامنة التكاثُر غريزة عن وماذا سقراط:

املوت؟ ويخاف الحياة يف بالرغبة يتشبَّث إذ الصغري وعن
حية. كائناٍت وجوَد قرََّر َمن ُصنْع من أيًضا التدابري هذه تبدو أرسطوديموس:

إىل بحاجٍة أمر هي الحية الكائنات يف التصميم» «هيئة أن رأى حني ا محقٍّ سقراط كان
كيف لكن معرفة. بوجود تَِيش ألنها تحديًدا «محضصدفة»؛ تكون أن يمكن فال تفسري،

املعرفُة؟ هذه ُخِلقْت
للبلورات هل وملاذا. هذه التصميم هيئة تتألف ممَّ قطُّ سقراط ح يوضِّ لم لكن
يشءٍ أي ويف الصيف؟ أو الشمس عىل كذلك ينطبق األمر وهل الهيئة؟ هذه قزح وأقواس

الحواجب؟ مثل البيولوجية التكيُّف عمليات عن األشياء هذه تختلف
هو التصميم» «هيئة يف بالضبط تفسريُه ينبغي ما مسألَة تناَوَل َمن أول كان
مولد قبل أْي — ١٨٠٢ عام ففي التصميم؛ حجة منارصي أبرز باييل، ويليام الكاهن
تخيََّل التي الطبيعي»، «الالهوت كتابه يف الفكرية تجاربه إحدى باييل نرش — داروين
يف تساءََل قد أنه وتخيََّل ساعة، عىل عثر أو حجر، عىل فعثر مرج، يف مىش أنه فيها
تفسرٍي إىل الساعة وجود يحتاج ملاذا َ فرسَّ ثم الوجود، إىل عليه عثََر ما أتى كيف الحالتني
قابًعا الحجر كان ربما ظنه حسب ألنه الحجر؛ وجود تفسري عن تماًما مختلٍف نوٍع من
نُرِجع أن يجب ثَمَّ ومن أكثر؛ هو ما األرض تاريخ عن اليوَم نعلم نحن األزل. منذ هنالك
عىل يؤثِّر ال ذلك لكن األرض، قرشة وتصلُّب العنارص ل وتحوُّ أعظم مستعٍر إىل األمَر
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لوجود إىل أتى كيف يفرسِّ قد التعليالت من النوع هذا أن هو قوله أراد فما باييل، حجة
الساعَة يفرسِّ أن يمكن ال لكنه الساعُة، منها ُصِنعت التي الخام املواد حتى أو الحجُر

أبًدا. نفسها
أنها وال الحجر، مثل األزل منذ مكانها يف قابعًة كانت الساعة بأن الزعم يمكن ال
نفسها صنَعْت أنها الزعم يمكن ال الحجر، وبخالف األرض، قرشُة تصلَّبت حينما تكوَّنْت
باييل وتساءََل أولية. مادة نفسها هي «تكون» أن وال التلقائي، بالتولُّد األولية موادِّها من
عىل انطبق الذي األمر نفُس ينطبق ال «ملاذا قائًال: التحديد وجه عىل الزعم ذلك يمنع ا عمَّ
السبب، يعلم كان األوىل؟» يف صحَّ كما الثانية الحالة يف يصحُّ ال ِلَم الساعة؟ عىل الحجر
الهدف، ذلك لتحقيق «مكيَّفة» أيًضا إنها بل فحسب، هدًفا «تخدم» ال الساعة أن وهو

قال: حيث

أجزاءها أن الساعَة نفحص حني لنا يتضح غريه دون فقط السبب لهذا
أي الحجر)؛ يف نجده ال ما (وهو ٍد محدَّ لهدٍف وُجِمعْت ُصِنعْت قد املختلفة
غاية يف الحركة وهذه حركة، عنها تنتج بحيث ومهيَّأة مصنَّعة مثًال إنها

بدقة. الوقت إىل اإلشارة من تتمكَّن بحيث االنتظام

وهو به، تختصُّ الذي الهدف إىل الرجوع دون الساعة وتركيب وجود تفسري يمكننا ال
الثاني، الفصل يف ذكرتها التي التلسكوبات ومثل الصحيح. الوقت إىل الدائمة اإلشارة
دقيق، نحٍو عىل الوقت إىل تشري أنها الصدفة قبيل من وليس فريد، مادي تركيب فهي
إذْن غريها؛ دون محدَّدٍة بطريقٍة مًعا مركَّبة أنها وال املهمة، تلك تالِئُم أجزاءها أن وال
هذا كل أن إىل بالطبع يُلمح باييل كان الساعَة. تلك َمْت صمَّ قد ذكيًة» «كياناٍت أن بد فال
«أجزاءه أن نرى بفحصه والذي — مثًال كالفأر — حي كائٍن أي عىل أحقَّ بوجٍه ينطبق
عينيه عدسات تخدم حيث ما؛ هدٍف لخدمة مة) مصمَّ أنها (ويبدو مصنَّعة املختلفة»
عىل صورٍة لتكوين الضوء تركيز وهو التلسكوبات، عدسات من الهدف يُشبه هدًفا مثًال

وغريهما. والخطر الطعام عىل التعرُّف هو آَخر هدًفا بدوره يخدم وهذا شبكيته،
«الداروينية قسم انظر اآلن؛ نعلمه (لكننا الفأر لخلق اإلجمايل الهدف باييل يعلم لم
إليه، باييل رمى ما إليضاح يكفي واحدٍة عنٍي عىل حتى الفكرة تطبيق لكن الجديدة»)،
أن عىل فحسب يقترص ال معنٍي هدٍف أجل من يعمل تصميٍم وجود عىل الدليل أن وهو
يُجَرى — بسيًطا ولو — تغيرٍي أيَّ أن إىل أيًضا يتعداه لكن الهدف، هذا تخدم األجزاء كلَّ
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اإلطالق؛ عىل تحقيقه يمنع أو الهدف، ذلك تحقيق عىل سلبًا سيؤثِّر األجزاء تلك عىل
باييل: قال التغيري». «صعب الجيد فالتصميم

عىل تركيبها تمَّ أو حجمها، اختلف أو عليه، هو ا عمَّ األجزاء شكل اختلف لو
عنها َلنتَجْت أو حركة، أيُّ عنها نتجت َلما مختلف، برتتيٍب أو مختلٍف شكٍل

أجله. من مًعا ُجِمعت الذي الهدف تحقيق إىل تؤدِّي ال حركٌة

استمراره مع تغيريه الصعب من يكون أن دون ما، هدًفا ما كياٌن يخدم أن مجرد إن
نستخدم أن مثًال فيمكننا التكيُّف؛ أو التصميم عالمات من ليس الهدف، نفس تحقيق يف
صفات كلُّ َْت تغريَّ لو التحقيق ممكَن سيظل هدف وهو الوقت، عىل بها لنستدلَّ الشمَس
استخداماٍت ضمن للشمس نحن أوجدناه استخداٌم فهو كثريًا)؛ حتى (أو قليًال الشمس
موادِّ من الكثري ل نُحوِّ كما تماًما ألدائه، هي قطُّ م تُصمَّ أو تتكيَّف ولم عديدة، أخرى
— إلينا الحالة، هذه يف املعرفة، وتنتمي أهدافنا. بها لنخدم املكيَّفة غري الخام األرِض
الفأر. ويف الساعة، يف كامنة املعرفة أن غري الشمس، إىل وليس — الشمسية ساعاتنا وإىل
غريَ باييل ر يتصوَّ لم قلُت، كما األشياء؟ تلك يف توجد أن إذْن للمعرفة كان كيف

األول: خطأَه هو ذلك وكان واحد، تفسرٍي

يمكن فال … للساعة صانٍع وجود من بد ال أنه نستنتج أن إذْن الحتمي من
بال تنسيق وال صانع، بال مصنوع يشء وال م، مصمِّ دون تصميم يوجد أن
ٍد محدَّ لهدٍف صالحة أدوات وال الرتتيب، عىل قادٍر يشءٍ دون ترتيب وال اختيار،
وجود دون … ما غاية لخدمة وسيلة وال الهدف، هذا يقصد َمن وجوِد دون
الرتتيب هذا يشري الغاية. تلك لبلوغ ُكيِّفت وسيلة أو الغاية، تلك ل يتأمَّ َمن
باالستخدام األدوات وارتباط الغاية لخدمة الوسيلة وصالح األجزاء وتناُسق

وذكاء. عقٍل وجود إىل أجله؛ من ُوِجدت الذي

دون معرفة توجد وأن م، مصمِّ بال تصميم يوجد أن املمكن» «من أنه اليوَم نعلم أننا غري
بعد ذلك وسأناقش ر، التطوُّ خالل من توجد أن يمكن املعرفة أنواع فبعض يوجدها؛ َمن
آنذاك، بعُد حدث قد يكن لم باكتشاٍف درايته عدم عىل هنا باييل أنتقد ال لكني قليل.

العلم. تاريخ يف االكتشافات أعظم من يَُعدُّ والذي
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— يقرتحه الذي الحل أن إىل يفطن لم للمشكلة، فهمه دقة مع فباييل ذلك، ومع
الذي األعظم م املصمِّ ألن تستبعده؛ حجته وأن املشكلة، تلك يحل ال — الخلق نظرية أي
الساعة عن تعقيًدا يقلُّ ال وقطًعا وهادف، د معقَّ كيان أيًضا هو بوجوده باييل نادى
استبدلنا إذا فإننا حينها، من اد النقَّ من العديُد الَحَظ وكما وعليه، حي؛ كائٍن أي أو
«االستنتاج لنفس دفًعا ندفعه فإننا السابق، باييل نص يف «الساعة» ب األعظم» م «املصمِّ
التصميم حجُة تستبِعد التناقض وبهذا صانع»؛ من األعظم م للمصمِّ بد ال بأنه الحتمي

أعظم. م مصمِّ وجوَد باييل رها طوَّ التي
دليًال األصلية الحجة تكن لم مثلما الرب، وجود عدم عىل دليًال ليس هذا أن الِحْظ
الخلق، نظريُة تفرتضه الذي بالدور يقوم أن للرب يمكن ال أنه يثبت لكنه وجوده، عىل
هو هذا أن من الرغم وعىل البيولوجية. التكيُّف عمليات ألصل جيٍد تفسرٍي أي يف وذلك
كان أفكاره. تُضمره ما يختار أن منَّا أليٍّ يمكن فال َقه، حقَّ أنه باييل اعتقد ما عكس
وأضحت التصميم، هيئة له ما كلَّ — معياره بحسب — شمل إذ ا؛ عامٍّ باييل فكرة مدى
ووضعْت الحية، للكائنات الخاصَة الحالَة أوضَحِت إذ العالم؛ لفهم رضوريًة الفكرة

صحيحة. تكون حتى به تفَي أن باملعرفة املثقلة الكيانات لتفسريات يجب معياًرا

الالماركية

املحيُط كان إذا ا عمَّ ر بالتطوُّ الخاصة داروين نظرية ظهور قبل الناس تساءََل لطاملا
داروين إراسموس وكان تدريجيٍّا، ظهَرْت قد به الخاصة التكيُّف وعمليات الحيوي
أُطِلق املسألُة. تلك شغلتهم ْن ممَّ التنوير وعماُد داروين تشارلز جدُّ (١٧٣١–١٨٠٢)
ا عمَّ الرئييس معناها اختَلَف وإِن ر»، «التطوُّ مصطلح الحني ذلك يف العملية تلك عىل
النظر برصف ر، بالتطوُّ حينئٍذ التدريجي ن التحسُّ عمليات كلُّ ُعِرفْت إذ اليوَم؛ عليه هو
باعتباره العامة، األحاديث يف اليوم حتى يُستخَدم زال ما مصطلح (وهو آلياتها. عن
نوٍع أيَّ ر» «التطوُّ يعني حيث الخصوص؛ وجه عىل النظرية الفيزياء يف فنيٍّا مصطلًحا
ميََّز الفيزياء.) قوانني خالل من تفسريها إىل املرء يلجأ التي املستمر التغريُّ أنواع من
كان وإْن الطبيعي»، باالنتقاء ر «التطوُّ اها سمَّ بأن اكتشفها التي العمليَة داروين تشارلز

واالنتقاء». بالتبايُن ر «التطوُّ تُدَعى أن األفضل من
أكثر تفسريي منهج الطبيعي» باالنتقاء ر «التطوُّ أن سيجد كان باييل أن بد ال
حلِّ عن ر» «التطوُّ يعجز فبينما ليعارصه؛ عاش أنه لو فحسب ر» «التطوُّ من موضوعيًة
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ن التحسُّ عن نظريٍة أي تطرح حلها. يف الطبيعي» باالنتقاء ر «التطوُّ ينجح باييل، مشكلة
وهل ن؟ التحسُّ ذلك خْلُق شأنها من كان التي املعرفة ُخِلَقِت كيف وهو: محتوًما، سؤاًال
أن ترى التي النظرية إن فحسب»؟ «حدثت أنها أم البداية؟ منذ موجودة املعرفة تلك
فحسب، حدثت أنها ترى التي تلك أما الخلق، نظرية هي البداية منذ موجودة املعرفة

التلقائي. التولُّد نظرية فهي
الطبيعي املذهب أنصار أحد َم قدَّ عرش، التاسع القرن من األوىل األعوام يف
باسم اليوَم يُعَرف والذي السؤال، نفس إلجابة آَخر اقرتاًحا المارك جون-باتيست
من الحي الكائن عىل يطرأ ما أن هي الالماركية يف الرئيسية والفكرة «الالماركية».
عىل تحديًدا يُركِّز المارك كان لذُريته. يُورَّث أن يمكن حياته مدار عىل تحسيناٍت
وحجم قوة زيادة مثل وغريها، وأطرافه الحي، الكائن أعضاء يف تحدث التي التحسينات
لها؛ استعماله يندر التي تلك وضعف بكثرة، الحي الكائن يستعملها التي العضالت
وعدم «االستخدام فكرة عىل املعتمد التفسري ذلك إىل َل توصَّ قد داروين إراسموس وكان
رقبة طول تفسريُ الكالسيكية الالماركي التفسري أمثلة ومن كذلك. منفرًدا االستخدام»
القريبة أغصانها أوراق أن ووجدت األشجار، من تأكل أن حاولت حني بأنها الزرافات،
املفرتض من وهذا العليا، األغصان ألكل أعناقها َمطِّ إىل اضُطرَّت نفدت، قد األرض من
وعليه قليًال؛ األطول الرقبة سمَة ذُرياتها ووراثة قليًال أعناقها استطالة إىل أدَّى أنه
عديدة. أجياٍل مدى عىل عاديٍّ عنٍق ذات أسالٍف من الطويل العنق ذات الزرافات َرِت تطوَّ
الطبيعة قوانني يف أصيٍل ميٍل بسبب تحدث التحسينات تلك أن مقرتًحا المارك وأضاف

التعقيد. زيادة نحو
تفسريًا يكون أن يمكن تعقيٍد كل فليس هراء؛ محض األخرية اإلضافة تلك أن إال
الجزء هذا يتفق وهكذا «املعرفة». عىل األمر ينطوَي أن بد ال إذ التكيُّف؛ عمليات ر لتطوُّ
ليمانع؛ المارك يكن لم املفرسة. غري املعرفة أو التلقائي، التولُّد نظرية مع النظرية من
أدمجه إنه حتى عرصه، مفكِّري من الكثري مثل به، مسلًَّما أمًرا التلقائي التولُّد اعترب إذ
تتفق ال بسيطٍة، كائناٍت وجود سبب أن َن خمَّ حيث ر؛ التطوُّ عن نظريته يف بوضوٍح
اتِّخاذ عىل الحية الكائنات من املتعاقبة األجياَل يُجرب الذي بالطبيعة الخاص قانونه مع

التلقائي. بالتولُّد باستمراٍر ن تتكوَّ أنها هو تعقيًدا، أكثر أشكاٍل
وأبرُز ِبصلة، للحقائق تمتُّ ال أنها إال رائعة، فكرًة النظريَة تلك البعُض اعترب
التغريات عن تماًما يختلف طابع لها الواقع يف التطورية التكيُّف عمليات أن أخطائها
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فال الثانية، أما جديدة، معرفٍة خلَق تتطلَّب فاألوىل عمره؛ مدار عىل الفرد عىل تطرأ التي
املثال: سبيل عىل التغيري. ذلك بوقوع يسمح الذي التكيُُّف بالفعل ُوِجد إذا إال تحدث
االستخدام عدم أو باالستخدام أضعف أو أقوى تكون ألْن العضالت ميل يف يتحكَّم
الجينات، تلك األقدم الحيوان أسالف يملك لم باملعرفة). (مثقلة دة معقَّ جيناٍت مجموعُة

الجينات. بتلك ُوِجدت التي املعرفة خلق تفسريَ الالماركية تستطيع وال
تصنيِع جنِي تحسني يف ذلك يتسبََّب فلن «ج»، فيتامني يف نقٍص من عانيَت إذا
وإذا وراثية. هندسٍة اختصايصَّ كنَت أْن تصاَدَف إذا إال جسدك، يف املعيب «ج» فيتامني
فْروه، ألواَن به يُغريِّ ما يفعل فلن تُخِفيه، مما أكثَر فيها ألوانُه تُظِهره بيئٍة يف نمر عاش
تلك وجود سبَب «يعرف» النمر يف يشء ال إنه إذ التغيريَ؛ ذلك ذُريتُه تَِرَث فلن فعل وإن
النمر فْرو تخطيَط أنَّ «تعرف» أن الماركيٍة آليٍة ألي كان كيف إذْن فروه؛ عىل الخطوط
كيفيَة «تعرف» أن لها أين ومن أفضل؟ غذاءٍ فرَص له ن سيؤمِّ قليًال أكثَف نحٍو عىل
نفًعا. أكثر بتصميٍم الخطوَط يرسم نحٍو عىل الفرو يف وإفرازها اللونية الصبغات تصنيع
يف باالستقرائية الخاص ذلك مع المارك ارتَكبَه الذي الرئييس الخطأ يتشابه
عىل العلمية والنظريات التكيُّف (عمليات الجديدة املعرفة أن يفرتضان حني منطقهما،
آليٍّا تُستخلص أن يمكن أنها أو بأخرى، أو بطريقٍة فعًال التجربة يف موجودة الرتتيب)
وهذا تُختَرب، ثم أوًال، تُفرتَض أن بد ال املعرفة أن هي دائًما الحقيقة لكن التجربة. من
البداية يف تحدث العشوائية الطفرات إن تقول إذ داروين؛ نظرية عليه تنصُّ ما بالضبط
الجيناِت الطبيعي االنتقاءُ ينبذ ثم حلها)، تحاول التي املشكلة اعتبارها يف تأخذ ال (إذ

املستقبلية. األجيال يف أخرى مرًة لنفسها مكاٍن إيجاد عىل القادرة غريَ املتغريَة

الجديدة الداروينية

تُجيد التي الجينات يُحابي ر التطوُّ أن هي رئيسيٍة فكرٍة حول الجديدة الداروينية تدور
ح. سأوضِّ كما عليه، تبدو مما أعمق فكرة وهي النوع، أفراد بني االنتشار

النوع»، «مصلحة من يُعظم أنه الدارويني ر التطوُّ عن الشائعة الخاطئة املفاهيم من
مخاطرة مثل الطبيعة، يف اإليثار سلوك لبعضمظاهر خاطئ، لكنه معقول، تفسري وهذا
عند قطعانها أطراف األقوى الحيوانات ق تُطوِّ أن أو صغارهم، لحماية بحياتهم اآلباء
أكثر. ذُريٍة عىل الحصول أو طويلٍة سهلٍة حياٍة يف فرصها يقلِّل ا ممَّ لهجمات؛ تعرُّضها
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الحقيقة يف لكنه األفراد، ال ، ككلٍّ األنواع مصلحة إىل يميل َر التطوُّ إن قيل هذا، ضوء يف
منهما. أيٍّ ملصلحة يعمل ال

ما جزيرٍة يف أن تخيَّْل هذا. سبب لك ح ألُوضِّ التالية الفكرية التجربة معي تأمل
شهر بداية يف َشْت عشَّ أنها لو الطيور من محدٍد نوٍع من الكلية األعداُد تزيد أن يمكن
مثل: عوامَل ن تتضمَّ تفضيالٍت عدة إىل التوقيت هذا تحديد تفسري ويعود مثًال، أبريل
وغريها. األعشاش بناء ومواد الغذاء، وتوافر املفرتسة، الحيوانات وانتشار الحرارة، درجة
ذلك سيعني األمثل؛ التوقيت ذلك يف ش تُعشِّ تجعلها جينات بها الطيور تلك أن لنفِرتْض
مصلحة «تعظيم يَه نُسمِّ أن يمكن ما وهو الطيور، تعداد لزيادة مكيَّفة الجينات تلك أن

النوع».
تجعله واحٍد طائٍر يف جنٍي يف طفرٍة حدوُث به أخلَّ قد التوازن هذا أن لنفِرتْض
السلوكية الجينات باقَي أن َوْلنفِرتْض مثًال؛ مارس آِخر يف بقليٍل، موعده ُقبيَل ه عشَّ يُِقيم
من املطلوب التعاون كلَّ له عشٍّ بناء يف يرغب عندما الطائُر ى يتلقَّ أن تُوِجب النوع لذلك
فيما َمزيَّة وهذه الجزيرة، عىل هما عشِّ لبناء موقٍع بأفضل الزوج هذا سيحظى رفيقته؛
املبكر. التعشيُش يُسبِّبها قد التي البسيطة املساوئ كلَّ ستفوق ذريتهما ببقاء يتعلَّق
التايل، الجيل يف مارس يف أعشاَشها تبني التي الطيور أعداُد ستتزايد الحالة هذه يف
من املعتاد من أقل عدًدا أن هذا وسيعني للتعشيش، ممتازٍة مواقَع عىل جميًعا وستحصل
ستكون التعشيش بَُقع أفضل ألن لألعشاش؛ جيدة بقًعا سيجد أبريل يف شة املعشِّ الطيور
يف األعشاش بُناة ازدياد وسيستمر البحَث، فيه يبدءون الذي الوقت بحلول نَِفَدْت قد
بوجٍه األفضل املواقع عىل الحصول َمزيَّة تأثريُ اتَّسع وإذا املتعاقبة، األجيال يف مارس
أخرى مرًة الوجود إىل عادت وإذا أبريل، يف األعشاش بُناة مجموعُة تنقرض فقد كاٍف،
ذلك. وقت يحني حني أعشاشها لبناء مكانًا تجد لن ألنها تتكاثر فلن طفرًة، باعتبارها

لتعظيم األمثل النحو عىل مكيَّفة الجينات حيث — تخيَّلناه كما األصيل فاملوقف لذا،
من سيحدث حيث ثابت؛ غري موقف هو — النوع») «مصلحة (أي: املجموعة مصلحة

املهمة. تلك ألداء تكيًُّفا « «أقلَّ تكون أن عىل الجيناِت يُجِرب ما التطوُّري الضغط
هذه يف الطيور (ألن اإلجمالية أعداده من قلََّل ألنه بالنوع التغيريُ هذا أرضَّ لقد
احتماالت من زاد بأْن أيًضا ه أَرضَّ ولربما األمثل)، الوقت يف أعشاشها تبني تَُعْد لم الحالة
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الشاكلة هذه عىل آِخره. إىل أخرى، ومواطَن بيئاٍت يف انتشاره ُفَرَص يقلِّل مما انقراضه؛
املقاييس. بكل حاًال» «أسوأ ليصبح ر يتطوَّ أن مثاليٍّا تكيًُّفا متكيٍِّف لنوٍع يمكن كيف نرى
َلتكرََّرِت مارس، من أبكر وقٍت يف األعشاش بناءَ يُسبِّب آَخر طافر جني ظهر لو
اإلجمالية األعداُد وَلَقلَِّت املبكِّر البناء لجينات الغلبة وَلكانت أخرى، مرًة كلُّها العمليُة
يوجد ولن األعداد، وتقليل التعشيش لتبكري دافًعا ُر التطوُّ يكون وبهذا أخرى؛ مرًة للنوع
لُعشه موقٍع أفضِل عىل حصوله من منفرٍد طائٍر لذُرية املنفعُة تفوق أن قبل جديد توازٌن

للنوع. األمثل التوازَن ليس بالتأكيد وهو املبكر، التعشيش مساوئَ
«تكيُّفيٍّا»؛ يكون ما دائًما ر التطوُّ أن ِفكرتُه هنا صلٍة ذو آَخر خاطئ مفهوم هناك
أداء يف تحسنٍي أي إحداث عىل األقل عىل أو التقدُّم، عىل بالرضورة باعثًا يكون إنه أي
صاغها عبارٍة يف الفكرة هذه ص تتلخَّ ما عادًة أفضل. جْعلها عىل يعمل التي الوظائف
لألصلح.» «البقاء هي: — نفسه داروين كرَّرها ولألسف — سبنرس هربرت الفيلسوف
من حدث ما إن إذ السابقة؛ الفكرية التجربُة لنا ح توضِّ كما أيًضا كذلك ليس الوضع لكن
سيعاني ألنه منفرد؛ نحٍو عىل طائٍر كلَّ أرضَّ بل فحسب، بالنوع يرضَّ لم ريٍّ تطوُّ تغيرٍي

مبكًرا. سيتخذه ألنه للُعش؛ يتخذه موقٍع أي يف قبل ذي من أقىس حياٍة من
نظرية ظهور سبَب كان الحيوي املحيط يف التقدُّم وجود أن رغم أنه يتضح هنا من
ر التطوُّ أن كما َم، التقدُّ ق تُحقِّ ر التطوُّ أشكال كلُّ فليست لتفسريه، محاولٍة يف التطوُّر

َم. التقدُّ يعزِّز ال «الجيني»
التكيَُّف يُعزِِّز لم الفرتة؟ تلك يف بالضبط الطيوِر هذه ُر تطوُّ قه حقَّ الذي ما إذْن،
القدرَة عزََّز بل — باييل سيُعِجب كان ما وهو — بيئته إىل بالنسبة ٍ متغريِّ لجنٍي الوظيفيَّ
جنُي يستطيع لن النوع». أفراد باقي يف «ينترش أن عىل بقي الذي املتغريِّ للجنِي النسبيَة
جنُي يكون قد األفضل؛ الجنُي وظيفيٍّا أنه مع التايل، الجيل يف االنتشاَر أبريل يف التعشيش
املختلفة الجينات ملنع إال «األصلَح» ليس أنه إال اًال، فعَّ محله حلَّ الذي املبكر التعشيش
هو رية التطوُّ الفرتة تلك خالل النوع هذا عىل حلَّ الذي التغيري إن االنتشار. من منه
الجيناِت فقط ل يفضِّ وهو بذلك، يهتم ال َر التطوُّ لكنَّ أفراده، وإىل إليه بالنسبة كارثة

النوع. أفراد بني االنتشار عىل األقدَر
أيًضا ضارة بل امُلثىل، من أقلَّ فقط ليست جيناٍت ل يفضِّ قد حتى َر التطوُّ إن
الكبري، ن امللوَّ الطاووس ذيُل ذلك عىل الشهرية األمثلة ومن وألفراده، للنوع بالكامل
من ي التخفِّ يف مهمتَه يُصعب ألنه حياته؛ استمرار ُفرص من يقلِّل أنه يُعتَقد الذي
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الذيول جيناُت سادت اإلطالق. عىل مفيدة وظيفٌة له ليس أنه كما املفرتسة، الحيوانات
عند البارزة الذيول ذوي الذكور اختيار إىل تميل الطاووس إناَث ألن ببساطٍة البارزة
اإلناث أن األسباب أحد التفضيالت؟ تلك صالح يف االنتقاء ضغُط كان فلماذا التزاوج؛
تميًُّزا، أكثر ذيوًال ذوي ذكوًرا أنجبت البارزة الذيول ذوي الذكور من تزاَوَجْت عندما
ن وامللوَّ الكبري الذيل ذا الذكر أن أيًضا األسباب ومن للتزاُوج، أكثَر إناثًا بدورها وجدت
كلٌّ انترشْت أِن االنتقاء ضغوط محصلة كانت األحوال، كل يف صحًة. أوفَر غالبًا يكون
عىل وكان النوع، أفراد يف الذيول هذه تفضيل وجينات امللوَّنة، الكبرية الذيول جينات من

العواقب. يعانَي أن وأفراده النوع
ال النوع. فسينقرض النوع، عىل قاتلًة مساوئَ انتشاًرا الجينات أفضُل فرضت إذا
تاريخ مرِّ عىل مراًرا حَدَث هذا أن املفرتض ومن البيولوجي؛ ر التطوُّ يف يشء ذلك يمنع
للداروينية البارعَة رؤيتَه دوكينز ى سمَّ الطاووس. من حظٍّا أقل ألنواٍع األرض عىل الحياة
وال األنواع «رخاءَ» يدعم ال ر التطوُّ أن عىل التأكيد يف لرغبته األناني»؛ «الجنَي الجديدة
يُكيِّفها ال فهو كذلك؛ الجينات رخاءَ يدعم ال — دوكينز أوضح كما — لكنه أفرادها،
أفراد بني لالنتشار فقط يُكيِّفها وإنما اإلطالق، عىل للبقاء حتى وال أكرب، بأعداٍد للبقاء

وحسب. طفيفة اختالفات عنها تختلف التي املنافسة، الجينات حساب عىل النوع
كانت وإْن — وظيفيٍة منافَع إىل الغالب يف الجينات معظم تحقيُق يعود هل إذْن،
هي: اإلجابة وحده؟ الحظ عامل إىل األفراد من ولحامليها ألنواعها — تماًما مثاليًة ليست
نفسها نَْرش يف «هدفها» لتحقيق الجيناُت تستخدمها أدوات، أو عبيد، الحية فالكائنات ال؛
لجيناٍت تكون داروين). حتى وال باييل نه يُخمِّ لم الذي الهدف (وهو النوع أفراد بني
أصحاء، الحياة قيد عىل عبيدها بإبقاء جزئيٍّا األخرى الجينات من أكرب منافُع معينٍة
لعبيدهم، واملأوى الغذاءَ العبيد مالكو يُقدِّم لم البرش. من العبيد مالكو يفعل كما تماًما
كأفراد، أم كمجموعاٍت سواءٌ عليهم حرصهم بدافع التناُسل، عىل يجربونهم وكانوا بل

الجينات. تفعله ما نفس وهو الشخصية، مطامحهم تحقيق وراء سعيًا بل
فإنها مًدى، لها كان ما إذا الجني يف املوجودة فاملعرفة املدى؛ ظاهرُة أيًضا وهناك
الجنُي يتطلَّبه ا ممَّ أكثر الظروف، من أوسع نطاٍق يف نفسه مساعدة يف الفرَد ستساعد
الغريب من ليس إذن عقيمة. كائنات أنها من الرغم عىل البغاُل تعيش مثًال لهذا لينترش؛
يف األحيان معظم يف تنجح وأنها املنافع، بعَض وأفراده نوَعها تمنح ما عادًة الجينات أن
تتكيَّف ما لكنَّ أخرى. أحياٍن يف العكَس فعلُها يفاجئنا أالَّ ينبغي وأيًضا أعداده؛ زيادة
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ال — األخرى أشكالها من منافسيها من أفضل قه تُحقِّ وما — أدائه أجل من الجيناُت
فقط يرتبط وإنما الطويل، املدى عىل هي ببقائها حتى وال باألفراد وال بالنوع له عالقَة

األخرى. الجينات حساب عىل وانتشارها بتناُسخها

واملعرفة الجديدة الداروينية

عىل تقوم وهي بيولوجي، يشءٍ أي إىل األسايس مستواها عىل الجديدة الداروينية تشري ال
استخدامي (يختلف سببي). نحٍو عىل نفِسه نْسخ يف يشرتك يشء (أي الناسخ فكرة
ناسًخا، سبٍب ألي ينسخ ما كلَّ دوكينز ي يسمِّ إذ دوكينز؛ استخدام عن الناسخ ملصطلح
يتسبَّب قد املثال: سبيل عىل النَِّشط».) «الناسخ هو يه يُسمِّ بالناسخ أنا إليه أشري وما
الكائنات أحد جْعل يف الطعام، من معنٍي نوٍع هضم عىل القدرَة ر يوفِّ الذي الجينات أحد
هذه وجوُد لوال هالَكه أو ضعَفه تُحتِّم قد التي املواقف بعض يف صحته عىل يحافظ
املستقبل، يف ذُريٍة إنجاب يف الحي الكائن ُفَرص من الجنُي يزيد وبهذا جعبته؛ يف القدرة

وتنرشها. الجني هذا من «نسًخا» سرتث
ناسخة؛ الجيدة املزحة املثال: سبيل عىل ناسخات؛ تكون أن أيًضا لألفكار يمكن
نفَسها تنسخ وبهذا غريه، عىل ها يقصُّ جْعله إىل تميل شخٍص عقَل تقطن حينما ألنها
نفَسها. تنسخ التي األفكار إىل لإلشارة «ميمات» املصطلح دوكينز ابتَكَر عقولهم. يف
الطويلة األفكار كل لكن لآلخرين، ننقلها تجعلنا ال فهي ناسخات؛ ليست األفكار معظم
الحاالت كل أو الدينية، العقائد أو العلمية، النظريات أو اللغات، مثل: — تقريبًا األمد
أو بريطانيٍّا، الشخص كون مثل الثقافات تُمثِّل والتي وصفها يمكن ال التي العقلية
(أو ميمات هي — كالسيكية موسيقيٍة مقطوعٍة أداء من الشخَص تُمكِّن التي املهارة
يف امليمات عن املزيَد سأعرض املتفاعلة). امليمات من عات تجمُّ وهي امليمات»، «مجمعات

عرش. الخامس الفصل
ر التطوُّ عن الجديدة الداروينية لنظرية الرئييس املغزى لعرض األعم الطريقة إن
ستتغلَّب مثًال) املثايل غري (بالنَّسخ للتبايُن املعرَّضة الناسخات من مجموعًة أن يف تتمثَّل
تُنتَقد بمناِفساتها. مقاَرنًة نفِسها نْسخ يف التسبُّب عىل األقدُر املختلفُة األشكاُل عليها
لبداهتها نظًرا عرضها رضورة لعدم إما عادًة، مدهٍش نحٍو عىل العميقة الحقيقة هذه
بعَض تُفرسِّ ال الحقيقة هذه أن هو السبب أن أعتقد خاطئة. ألنها وإما الشديدة،
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تفضيل إىل فطريٍّا نميل إننا نفَسها؛ بها تُفرسِّ التي البديهية بذات دَة املحدَّ التكيُّفاِت
حامله؟ نوع أو لحامله، الجني ق يُحقِّ ماذا أي: الوظيفَة؛ أو الهدَف ترشح التي التفسريات

الوظائف. أداء من عموًما ن تُحسِّ ال الجينات أن كيف لتوِّنا رأينا لكننا
نْسخ من تُمكِّنها التي بالكيفية خاصة معرفة هي إذْن الجينات يف الكامنة املعرفة
للكائن نافعًة وظائَف بنقلها ذلك الجيناُت ق تُحقِّ ما عادًة مناِفساتها. حساب عىل نفِسها
الوظائف تلك عن معرفًة بالجينات الكامنة املعرفُة ن تتضمَّ وحينئٍذ يحملها، الذي الحي
بل — البيئة يف املوجودة االنتظامات تشفري طريق عن الوظائُف هذه ق تتحقَّ أيًضا.
الجينات، داخل — الطبيعة قوانني عن الخربة أحكام عىل تعتمد تقريبات أيًضا أحيانًا
تفسري جوهَر أن إال التشفري؛ بذلك يقوم ما هي أيًضا الجيناُت تكون الحالة هذه ويف
الجينات. من منافسيه من أكثر نفَسه ينسخ أن استطاع أنه دائًما هو جنٍي أيِّ وجوِد

تنتقل فال مماثل؛ نحٍو عىل أيًضا التفسريية غري البرشية املعرفُة ر تتطوَّ أن يمكن
املدى عىل منها تبقى التي وتلك مستخدميها، من التايل الجيل إىل بدقٍة الخربة أحكاُم
سبيل فعىل الظاهرية؛ الوظيفة أداء من ن تُحسِّ التي تلك هي بالرضورة تكون ال الطويل
من أفضل نحٍو عىل موزوٍن شكٍل يف امَلصوغ الخربة حكم وتكرار تذكُّر يتمُّ قد املثال:
تفسرييٍة غري برشية معرفة توجد ال . أدقَّ كان وإْن ، عاديٍّ نثريٍّ شكٍل يف امَلصوغ ذلك
ِظلِّها يف يُفَهم التي الواقع عن االفرتاضات من خلفية األقل عىل دائًما فهناك بالكامل؛
للتصديق. قابلًة تبدو الصحيحة غري األحكام بعض تجعل قد والتي الخربة، أحكام معنى
يف العارضة لألخطاء زال ما حيث تعقيًدا؛ أكثر بآليٍة التفسريية النظريات ر تتطوَّ
، التغريُّ صعُب الجيَد التفسريَ أن إىل هذا يرجع كثريًا. أصغر كان وإن دوٌر، والذاكرة النقل
العشوائية األخطاء اكتشاُف ي املتلقِّ عىل األسهل من يغدو ثَمَّ ومن يُختَرب؛ أن دون حتى
النظريات يف التبايُن منابع أهم هو واإلبداع وتصحيُحها. الجيد التفسري نْقل يف املوجودة
منها يصلهم فال غريهم، من يسمعونها فكرٍة فهم الناس يحاول عندما فمثًال: التفسريية؛
أن يخشون ما أو يسمعوا، أن عون يتوقَّ ما أو إليهم، بالنسبة منطقيًة املعاني أكثر إال
يعنيه كان ا عمَّ تختلف قد التي املعاني، هذه املستمع أو القارئ يفرتض وهكذا. يسمعوا،
التفسريات، تحسني إىل الناُس يسعى ما عادًة هذا، إىل وباإلضافة املتحدِّث، أو الكاتب
وهم الشخيص، نقدهم من النابعة اإلبداعية بتعديالتهم يقومون إذ بدقٍة؛ ْوها تلقَّ إن حتى
النسخة أنه يعتقدون ما ينقلوا أن عادًة يحاولون لغريهم، التفسريَ ذلك بعد ينقلون إذ

منه. نة املحسَّ
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فيها؛ نفَسها تنسخ مرٍة كل يف مختلفًة ماديًة أشكاًال امليمات تأخذ الجينات، بخالف
بها، سمعوها التي الكلمات نفس باستخدام األفكاَر الناس يتناقل أن ا جدٍّ النادر فمن
إال وهكذا. والكتابة، التحدُّث لغتَي وبني أخرى، إىل لغٍة من األفكار يرتجمون أيًضا وهم
نرى هكذا، امليم. نفس أي الفكرة؛ «نفس» بأنه يُنَقل ما صحيٍح نحٍو عىل ندعو أننا
املعرفة وهو ملموس، غري مجرد يشء هو امليمات معظم حالة يف الحقيقي الناسخ أن
إىل الحيوية التكنولوجيا تلجأ ما فكثريًا الجينات؛ عىل أيًضا نظريٍّا ذلك وينطبق نفسها،
هيئٍة يف تكون حيث الكمبيوتر، أجهزة ذاكرات يف معلوماٍت شكل يف الجينات تخزين
النووي؛ الحمض سالسل شكل يف ألصلها ترجع أن املعلومات لتلك يمكن مختلفة. ماديٍة
شائعًة املمارسة تلك كون عدم وراء الوحيد السبب إن مختلفة. حيواناٍت يف تُزَرع ثَمَّ ومن
االنقراض من نادٍر ما نوٍع جينات تُنَقذ قد لكن أسهل، األصيل الجني نْسخ أن هو بعُد
خلية يف تُزَرع ثَمَّ ومن كمبيوتر؛ ذاكرة يف تُخزَّن نفِسها جْعل يف تتسبَّب بأن ما، يوٍم يف
لن الحيوية التكنولوجيا علماء ألن تُخزَّن»؛ نفِسها جْعل يف «تتسبَّب وأقول آَخر. نوٍع
معنٍي معياٍر مع يتوافق أنه يجدون ما فقط وإنما ، عشوائيٍّ نحٍو عىل املعلومات لوا يُسجِّ
العلماء انتباه إثارة عىل الجني قدرُة ستكون وعليه لالنقراض»؛ معرٍَّض نوٍع «جني مثل

معرفته. إليه تصل الذي املدى من جزءًا النحو هذا عىل املجال هذا يف
من أشكاٌل أْي مجردة؛ ناسخات هي البيولوجية التكيُّف وعمليات املعرفة فإن لذا،
مناسب، ماديٍّ نظاٍم يف د تُجسَّ أن بمجرد شكلها عىل البقاء إىل تميل التي املعلومات

منها. املتغرية األشكال معظم بخالف
تم بذاتها وواضحة بديهية معني، منظوٍر من النظرية، تلك مبادئ أن حقيقة إن
نظرية تكون كيف املثال: سبيل عىل لها؛ ه املوجَّ النقد أسباب أحَد باعتبارها استخدامها
لهذا ُطِرحت التي اإلجابات من صحيحة؟ تكون أن «يجب» كان إذا لالختبار قابلة
حفريُة اكتُِشفت لو تُفنَّد أن يمكن كلَّها النظرية إن تقول لهالدين، تُنَسب إجابٌة التساؤل
فاستخالص مضللة؛ إجابة هذه أن إال الكامربي. العرص إىل تعود صخريٍة طبقٍة يف أرنٍب
فعىل باالكتشاف؛ املحيطة الظروف يف املتاحة التفسريات عىل سيعتمد كهذه مالحظٍة
ثَمَّ ومن الطبقات؛ وعىل الحفريات عىل التعرُّف يف أخطاءٌ قبُل من حدثْت املثال: سبيل
أرنٍب «حفرية اكتشاف عن اإلعالن يمكن أن قبل الجيدة بالتفسريات منها التخلُّص يجب

الكامربي». العرص إىل تعود صخريٍة طبقٍة يف
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الكيفية بهذه األرنب حفرية عىل العثوُر يُلغَي لن كهذه، تفسرياٍت بوجود وحتى
والعمليات الحياة تاريخ عن السائدة النظرية فقط وإنما نفَسها، ر التطوُّ نظريَة
عن منفصلٍة التاريخ قبل فيما قارٍة وجوَد مثًال لنفِرتْض األرض. عىل الجيولوجية
وأن غريها، عىل آَخر ٍر تطوُّ أيِّ من أضعاف بعدة أرسَع ٍر لتطوُّ مقرٍّا كانت القارات باقي
أيًضا ولنفِرتْض الكامربي؛ العرص يف التقاربي ر بالتطوُّ عليها َر تطوَّ قد األرنب يُشبه كائنًا
القارة تلك عىل الحياة أشكال معظَم طمسْت كارثٍة خالل من مًعا ارتبطْت قد القارات أن
انقَرَض ما رسعان الذي القالئل، الناجني من كان األرنب شبيه وأن حفرياتها، وأغرقت
والالماركية الخلق نظرية من كثريًا أفضل املفرتض للدليل التفسري هذا يبقى ذلك. بعد

األرنب. يف املوجودة الجلية املعرفة ألصل تفسرٍي أي إىل منهما كلٌّ تفتقر إذ مثًال؛
ضوء يف الذي الدليل إنه ر؟ للتطوُّ الداروينية النظريَة يُفنِّد أن يمكن الذي ما إذْن،
سبيل عىل مختلفة؛ بطريقٍة الوجود إىل املعرفة قدوم إىل يشري املتاحة التفسريات أفضل
كما فقط، مرغوبٍة بطفراٍت أسايس) نحٍو (عىل يمرُّ حيٍّا كائنًا أن لُوِحظ لو املثال:
العشوائي» «التباين مسلمة فستُدَحض التلقائي، التولُّد نظريُة أو الالماركيُة َعِت توقَّ
تكيٍُّف عملياِت حامًال يُوَلد َما الحية الكائنات ِمن أن لُوِحظ ولو للداروينية. املميزة
التنبؤ فكرة لُدحضْت آبائه، يف أصول لها تكن لم — يشء ألي — دًة ومعقَّ جديدًة
لعملية مالًكا حي كائن ُولِد ولو املعرفة. لخلق الداروينية اآللية ومعها التدريجي بالتغريُّ
(مثل اليوَم بقائية قيمة لها ولكن أسالفه، يف االنتقائي الضغط لها يفضِّ لم دٍة معقَّ تكيٍُّف
للبيات األوقات أفضل الختيار اإلنرتنت عىل األرصاد عات توقُّ واستخدام رْصد عىل القدرة
تماًما، جديٍد تفسرٍي إىل االحتياُج سينشأ وحينها ثانية؛ مرًة الداروينية لُدحَضت الشتوي)
وسيكون — وداروين باييل واجهها التي — تَُحلَّ لم التي املشكلة نفُس حينئٍذ وستواجهنا

سليم. تفسرٍي عن البحث يف نبدأ أن علينا

الدقيق الضبط

الجسيمات بني التفاُعل قوة أن إىل كارتر براندون الفيزياء عالم َل توصَّ ،١٩٧٤ عام يف
وَلَما كواكب، أي تكوَّنْت َلَما بسيطة، مئويٍة بنسبٍة عليه هي مما أقلَّ كانت لو املشحونة
بنسبٍة أكرب كانت لو نفِسه التفاعل قوة وأن النجوم؛ غري مكثفة أجساٌم الكون يف كان
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الهيدروجني غري خارجها عنارص أي ُوجدت وَلَما نجوم، أيُّ َرْت تفجَّ َلَما بسيطة، مئويٍة
حياة. أيُّ ُوِجدت ملا ثَمَّ ومن معقدة؛ كيمياء أيُّ لتوجد تكن لم الحالتني، ويف والهليوم.

قليًال، أعىل العظيم االنفجار إبَّان الكون د تمدُّ معدل كان لو آَخر: مثاٍل إىل لننظر
االنخفاض شديدة كثافٍة يف الهيدروجني، غري الكون يف ُوِجد وَلَما النجوم، تكوَّنت َلَما
عىل االنهياَر الكوُن َلعاَوَد قليًال، أقلَّ د التمدُّ معدل كان ولو أكثر. االنخفاض يف وآِخذٍة
األخرى الفيزيائية الثوابت من الكثري عىل نفسه األمر ينطبق االنفجار. أعقاب يف نفِسه
َْت تغريَّ لو كلها، يكن لم إْن الثوابت، تلك معظم أن ويبدو معروفة، بنظرياٍت املحددة غري

باملرة. الحياة وجود أمكن َلَما تغيري، أقل
محكمًة كانت الثوابت تلك أن عىل دليًال باعتبارها املذهلة الحقيقة بهذه استُشِهد
نظرية من جديدة نسخة إذْن هذه خارق. كياٍن تصميم من إنها أي دقيٍق؛ نحٍو عىل
(املفارقة الفيزياء. قوانني يف التصميم هيئة وجود عىل تقوم التصميم، حجة ومن الخلق
قوانني أن هي الجديدة األطروحُة أضَحِت اإلشكالية تلك تاريخ ظل يف أنه نعرف أن
هذه أقنَعْت الدارويني.) ر التطوُّ بواسطة حيويٍّا محيًطا لتخلق مْت ُصمِّ أنها بد ال الفيزياء
بوجود — السابقني املتحمسني اإللحاد منارصي أحد — فلو أنتوني الفيلسوَف النظريُة
هذا كان إذا حتى الواضح من ليس إذ هذا؛ تفعل أن لها ينبغي كان وما خارق، م مصمِّ
قليل. بعد سأرشح كما وذلك باييل، منظور من تصميٍم هيئة عن ينمُّ الدقيق الضبط
خارٍق كياٍن بوجود يزعم تفسرٍي كل أن حقيقة من يغريِّ ال هذا فإن فعل، إن حتى لكن
كياٍن عىل قائٍم تفسرٍي بوجود ترى نظريٍة أي تخطئ األحوال، كل ويف سيئ، تفسري هو
نقشنا فلقد معيبة؛ علميٍة تفسرياٍت وجود أو علميٍة تفسرياٍت وجود عدم بحجة خارق،
بال مشكالت دائًما ستوجد أْي الحدوث؛ حتمية املشكالت أن الثالث الفصل يف الصخر يف
— باألخص أو — حتى التقدُّم تحقيق يف العلم يستمر الوقت. مع تُحل لكنها حلول،
مشكالٍت عن بدورها الستاَر تزيح االكتشافات هذه ألن عظيمة؛ اكتشافاٍت تحقيق بعد
ال مثلما خارق، كياٍن وجود عىل حلٍّ بال فيزيائيٍة مشكلٍة وجوُد يدل ال ولهذا، أخرى؛

شبح. مرتكبها أن عىل حلٍّ بال جريمٌة تدلُّ
األساس؛ من تفسرٍي أي إىل الدقيق الضبط نظرية احتياج عىل البعض يعرتض
لتكون الكيمياء أو الكواكب وجود برضورة يرى جيد تفسري لدينا ليس أننا يَرْون إذ
«بيضة الرائعة العلمي الخيال روايَة فوروارد روبرت الفيزياء عالم ألََّف عندما الحياة.
املعلومات ومعالجة تخزين املمكن من أنه يرى الذي االفرتاض عىل فكرتها وبنى التنني»،
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نجٍم سطح عىل النيوترونات بني التفاعالت بواسطة — َرا يتطوَّ أن والذكاء وللحياة —
ا ممَّ فقط؛ كيلومرتاٍت بضعَة محيُطه ليصبح جاذبيته بفعل انهاَر نجٌم (وهو نيوتروني
ما إذا نعلم ال إننا نيوترونات). إىل تحوَّلْت مادته معظم أن لدرجة الكثافة شديَد جعله
قليًال ت تغريَّ لو ممكنًا كان إذا أو موجوًدا، للكيمياء النيوتروني االفرتايض النظري هذا كان
الحياة بنشأة ستسمح التي األخرى البيئات أنواع عن لدينا فكرة وال الفيزياء، قواننُي
أن فكرَة الدقيق الضبط نظرية (تدحض الجديدة. القوانني تلك ظل يف توجد قد التي

مماثلة.) بيئاٍت نشأة إىل تؤدِّي قد املماثلة الفيزياء قوانني
تصميٍم هيئة عن تنمُّ الدقيق الضبط نظرية كانت إذا ا عمَّ النظر وبرصف ذلك، ومع
أن هي الحقيقة كانت إذا التايل: للسبب ومهمًة منطقيًة علميًة مشكلًة تُمثِّل فهي ال، أم
ات التغريُّ معظم ألن الحياة؛ نشأَة يُوِجب نحٍو عىل بدقٍة محكمًة ليست الطبيعة ثوابت
وإن — بآخر أو بشكٍل َرا يتطوَّ أن والذكاء للحياة تسمح عليها تطرأ قد التي الطفيفة
مفرسَّ غري انتظاًما سيمثِّل إذْن هذا فإن — تماًما مختلٍف نوٍع من بيئاٍت يف ذلك حدث

يعالجها. أن العلم عىل يكون مشكلة ثَمَّ ومن الطبيعة؛ يف
احتمالني: أمام فسنكون فعًال، تبدو كما بدقٍة محكمًة الفيزياء قواننُي كانت إْن ا أمَّ
هناك تكون أن وإما أكوان)، هيئة (عىل الواقع يف املمثلة الوحيدة هي القوانني تلك أن إما
املوازية األكواَن هنا أعني (ال مختلفة. قوانني ذات — موازية أكوان — الواقع من قطاعات
عرش، الحادي الفصل يف سأتناولها التي األكوان، د املتعدِّ الكمي الوجود نظرية يف كما
ومستمر بسيط تفاُعل ويوجد نفسها، الفيزياء لقوانني كلها تخضع األكوان تلك لكن
علينا األول، االحتمال يف بكثري.) أقل نحٍو عىل االفرتاض عىل مبنية أنها كما بينها، فيما
التفسريُ ذلك يشري وقد عليه، هي ما عىل القوانني كون لسبب تفسرٍي وجوَد ع نتوقَّ أن
سيعني حيث باييل؛ مشكلة إىل بنا يرجع فهو فعل، إْن يفعل. ال وقد الحياة، وجود إىل
يشري ال وقد ر، تتطوَّ «لم» لكنها الحياة خلق بغرض التصميم» «هيئة لها القوانني أن
القوانني تلك وجود سبب تفسري عن يعجز الحالة هذه يف وهو الحياة، وجود إىل التفسري

بالحياة. تتعلَّق ال ألسباٍب موجودة كانت إذا الحياة، لخلق مخصٍص دقيٍق إحكاٍم يف
به، الخاصة الفيزيائية قوانينُه منها لكلٍّ وكان عدة، موازية أكوانًا هناك أن لو
املرصودة الدقيق الضبط فكرة أن عىل ذلك َلَدلَّ حياة، بوجود يسمح ال أغلبها التي
الفيزياء علماءُ يسكنها أكواٍن مع إال تتماىش ال فهي األفق؛ ضيقِة رؤيٍة سوى ليست
النوع هذا يُعَرف الدقيق. الضبط بهذا الكون ثوابُت تبدو ملاذا يتساءلون الذين الكونية
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اإلنساني «املبدأ ب يُعَرف مبدأٍ من نابع إنه ويقال اإلنساني»، «املنطق ب التفسري من
املنطق عىل يعتمد كله فاألمر مبدأ؛ ألي الواقع يف حاجة هناك ليست أنه ولو الضعيف»،
إنسانيٍة مبادئَ عدة عن لتمييزه املبدأ ذلك لوصف «الضعيف» صفة (استخدمت فحسب.

هنا.) ها تعنينا ال أنها إال منطق»، «مجرد من أكثر وهي افرتاضها، تم أخرى
كامًال، تفسريًا أبًدا تعطي ال اإلنسانية األطروحات أن لوجدنا النظر، قنا دقَّ لو لكننا
الفيزياء عالم َمها قدَّ التي التالية األطروحَة معَي ْل فتأمَّ السبب، تعرف أن أردَت وإْن

سياما. دينيس
الثوابت أحد قيم نطاَق النظريون الباحثون حسب املستقبل يف ما وقٍت يف أن تخيَّْل
فلكية فيزياء علماء بظهور معقول احتماٌل هناك سيكون بموجبها والتي الفيزيائية،
الِقيَم أن شك (ال و١٣٨. ١٣٧ بني يرتاوح النطاق هذا أن لنفرتْض مناسب). نوٍع (من
قدَّروا أنهم كذلك تخيَّْل بسيطًة.) األموَر لنُبِْق لكن صحيحة، أعداًدا تكون لن الحقيقة
الثابت عند أْي النطاق؛ منتصف نقطة يف يحدث العلماء هؤالء لظهور احتماٍل أعىل أن

.١٣٧٫٥
عىل الريايض الثابت ذلك قيمة قياس عىل ذلك بعد عزموا قد التجريبيني أن تخيَّْل
الغريب من سيتنبَّئُون؟ عساهم فِبَم مثًال؛ الفلكية باملالحظة أو املعامل، يف مباِرش، نحٍو
بالضبط. ١٣٧٫٥ تكون لن الناتجة القيمة أن اإلنساني للتفسري املبارشة التنبؤات أحد أن
مركز نقطُة تُمثِّلها الفلكية الفيزياء علماء ظهور احتماالت ِقيَم أن تخيَّلنا إذا ملاذا؟
مركزها يف الدائرَة سيصيب السهم أن ع نتوقَّ أن الخطأ فمن السهام، رمي لعبة يف الدائرة
الفيزياء علماء إلنتاج املثىل القيمة نفس الثابت لذلك يكون لن وباملثل مرة، كلَّ بالضبط
علماء بها (ألن فيها القياس يتمُّ قد التي األكوان من العظمى الغالبية يف وذلك الفلكية،
السهام رمي لعبة يف املركز رقعة حجم أخذ مع مقاربة، قيمة حتى وال فلكية)، فيزياء

االعتبار. يف
االقرتاب شديَد ووجدناه الفيزيائية الثوابت أحَد قسنا لو أننا سياما استنتج وعليه
التفسريَ إحصائيٍّا سيدحض ذلك فإن الفلكية، الفيزياء علماء لظهور املثيل القيمة من
لو لكن بالطبع، صدفٍة بمحض القيمة تلك جاءت «ربما» يعضده. وال للقيمة اإلنساني
علينا كان ملا تفسريات، باعتبارها الحدوث املحتملة غري الفلكية باملصادفات سنقبل كنا
«ربما» وجدها التي الساعة أن باييل وألخربَنا األول، املقام يف الدقيق للضبط باًال نُلقَي أن

بالصدفة. تكوَّنت
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فيزياء علماء وجود نسبيٍّا املحتمل غري من يكون أن املفرتض من ذلك، إىل باإلضافة
تخيَّلنا فإذا وعليه العلماء؛ أولئك بوجود تسمح ال التي الظروف العدائية األكوان يف فلكية
التفسريُ فسيقودنا خط، يف مرتاصًة الفلكية الفيزياء علماء بظهور تسمح التي الِقيَم كلَّ
وال املركز من بقريبٍة ليست ما نقطٍة يف املقيسة القيمُة توجد أن ع نتوقَّ أن إىل اإلنساني

الطرفني. من
ما وهذا التفسري، قيد ثوابت عدة هناك كانت ما إذا كليٍّا يختلف التنبؤ هذا أن بَيَْد
الثوابت من أيٍّا أن من الرغم فعىل سياما؛ إليه وصل الذي الرئييس االستنتاُج إليه يأخذنا
احتمال زاد الثوابت، عدد زاد كلما فإنه نطاقه، حافة من بالقرب يكون أالَّ املحتمل من
حلَّ وقد الفكرة، هذه التالية الصورة ترشح الحافة. تلك من قريبًا أحُدها ولو يكون أن
هذا يمتد أن نتخيَّل أن ولنا … ومكعب ومربع، مستقيم، خطٌّ السهام دائرة مركز محل
سنضع الدقة. محكمِة ثوابَت من الطبيعة يف ما بقدر األبعاد من عدٍد بأي التسلسل
يف والحافة الثابت بني «البُْعد بأنه: النطاق» حافة من «بالقرب للموقع اعتباطيٍّا تعريًفا
باملائة ٢٠ تقع بالشكل، كما واحد، ثابٍت وجود حالة يف أنه إذْن نرى باملائة»، ١٠ حدود
ِقيَمه من باملائة ٨٠ تقع حني يف النطاق، حافتَِي من واحدٍة بقرب املحتملة ِقيَمه من فقط
برشطني تفيا أن قيمتني عىل يتعنيَّ ثابتني، وجود مع لكن الحافة». عن «بعيًدا املحتملة
وعليه ِقيَمهما، من باملائة ٦٤ لنسبة إال ذلك ق يتحقَّ وال الحافة»، عن «بعيدتني لتكونَا
نصف حوايل تقع ثوابت ثالثة وجود حالة ويف الحافة. قرب قيمهما من باملائة ٣٦ تقع
٩٩٫٩٩٩٩٩٩٩ يكون ثابت، مائة ُوِجد إذا ا أمَّ الحافة، من بالقرب املحتملة االختيارات

الحافة. قرب منها باملائة
علماء أي وجود عدم من اقرتبنا باألمر، املرتبطة الثوابت عدد كثر كلما أنه إذْن نرى
يف يتداخل الثوابت من َكْم نعلم ال فلكية. فيزياء علماء بها التي األكوان يف فلكية فيزياء
املختارة املنطقة يف األكوان من العظمى الغالبيُة تقع ثَمَّ ومن عديدة؛ أنها يبدو لكن األمر،
يتنبَّأ اإلنساني التفسري أن سياما استنتََج وعليه حافتها؛ قرب اإلنساني املنطق بواسطة
حالة يف به يتنبَّأ ما عكس وهو فلكية، فيزياء علماء إيجاد عىل «بالكاد» قادر الكون بأن

واحد. ثابٍت وجود
عليه يُطَلق آَخر وشهرٍي غامٍض علميٍّ للغٍز مفرسًة الفكرة تلك تبدو ظاهرها، يف
التساؤل طرح إنه يقال الذي فريمي، إنريكو الفيزياء عالم اسم عىل فريمي» «مشكلة
يوجد ال األرض؟ خارج الواقعة الحضارات تلك هي أين بمعنى: هي؟» «أين التايل:
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يف حالة وجود ثابت واحد،
تقع ٢٠ با-ائة من االختيارات

يف حالة وجود ثابت:، تصبحبالقرب من حافة النطاق
نسبة االحتماالت ٣٦ با-ائة

يف حالة وجود ثالثة ثوابت، تصبح
نسبة االحتماالت ٤٨٫٨ با-ائة

يف حالة وجود ١٠٠ ثابت، تزيد نسبة
االحتماالت عن ٩٩٫٩٩٩٩٩٩٩ با-ائة

سيكون فإنه املتعدِّدة، الثوابت ِقيَم بشأن اإلنساني املنطق به يتنبَّأ ما كان أيٍّا :1-4 شكل
صحيًحا.

كوكبنا، بها يتفرَّد ظاهرٌة الفلكية الفيزياء علماء وجود ظاهرة بأن لالعتقاد يدعونا ما
إذ والكون؛ املجرة طبيعة عن نعرفه ما عىل ِبناءً حتى أو العادية، ملبدأ طبًقا وذلك
تنتج ال فلماذا أخرى، عديدٍة شمسيٍة مجموعاٍت يف مماثلٌة ظروٌف تتوافر أن يفرتض
ر لتطوُّ الزمنية األُُطر إىل بالنظر يتضح ذلك، عن فضًال مماثلة؟ محصالت بعضها عن
حاليٍّا تمرُّ أرضيٍة غري حضارات توجد أن تماًما املحتمل غري من أنه واملجرات النجوم
عمًرا أصغر ستكون غالبًا فهي الحالية؛ التكنولوجي رنا تطوُّ بمرحلة شبيهٍة بمرحلٍة
تواَفَر ولقد السنني. بماليني كوكبنا من أقدم أو بعُد)، تُوَجد لم إنها (أْي السنني بماليني
مسابري األقل عىل لرتسل أو مجرتنا، تستكشف لكي األقدم للحضارات الكايف الوقُت
أو حضاراٍت أيَّ أبًدا نجد ال أننا يف فريمي مشكلة تكمن إشارات. أو روبوتية فضائية

القبيل. ذلك من إشاراٍت أو مسابريَ
بالجودة منها تفسري يكن لم أنه إال املشكلة، هذه تحل أن تفسريات عدة حاولْت
حالٍّ — سياما أطروحة ضوء يف — الدقيق للضبط اإلنساني التفسري يبدو قد الكافية.
الفلكية، الفيزياء علماء إنتاج عىل بالكاد قادرًة كوننا يف الفيزياء ثوابُت كانت لو إذ شافيًا؛
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منفصٍل نحٍو عىل مرتني حدوثه إن حيث يتكرَّر؛ لم الحدث هذا أنَّ يفاجئنا أن يجب فال
باملرة. محتمل غريُ أمٌر الكون نفس يف

؛ بنيِّ أفٍق ِضيق األساسية الثوابت عىل فالرتكيز سيئ؛ تفسري أيًضا هذا إن لألسف،
الفيزياء قوانني وبني مختلفة ثوابت لكن الفيزياء قوانني «نفس» بني حقيقي فارق فال
دت تجسَّ لو التي منطقيٍّا، املمكنة الفيزياء قوانني من حرصه يمكن ال ما وهناك املختلفة.
— تيجمارك ماكس مثل الكون علماء بعُض افرتض كما — حقيقية أكواٍن يف جميعها
علماء إنتاج عىل القادرة األكوان فئة حافة عىل يقع كوننا أن إحصائيٍّا املؤكَّد من لكان

فلكية. فيزياء
عىل طبَّقها قد كان (وإن فاينمان أطروحة بحسب ممكٍن غري ذلك أن جيًدا نُدرك
فيزياء علماء عىل تحتوَي أن يمكن التي األكوان فئَة ْل لنتأمَّ نسبيٍّا). مختلفٍة مشكلٍة
يكفي بما كبريًة كرًة األخص عىل ْل لنتأمَّ بل غريهم، من معظمها يحتويه وما فلكية،
بحالته عقلك فإن الدقيق، الضبط نظرية بتفسري ا مهتمٍّ كنَت إذا فقط. عقلك تحوَي ألن
بكل الخاصة الفئة هذه يف الفكرية. التجربة هذه يف فلكية» فيزياء «عالم بمنزلة الحالية
عىل تحتوي التي األكوان من الكثري يوجد فلكية، فيزياء علماء عىل تحتوي التي األكوان
عقلك عىل تحتوي التي لُكرتك الداخيلِّ الجزءِ مع منها الداخيلُّ الجزءُ بدقٍة يتطابق كرٍة
يف األكوان، تلك من العظمى الغالبية يف الكرة خارج الفوىض تسود لكن تفاصيله، بكل
تعرتيها ال التي األكوان، هذه يف العشوائية شبَه الحاالِت أكثَر وما عشوائية، شبِه حالٍة
تلك معظم يف سيحدث ما أول فإن وعليه كذلك! ساخنة هي وإنما فحسب، الفوىض
تُدَحض الفور. عىل سيقتلك الكرة خارج من النابع الفوضوي اإلشعاع أن هو األكوان
له، التايل الثانية جزء مالحظة عند الثانية من جزءٍ أي يف سنَهِلك أننا ِعي تدَّ نظريٍة أي
ليست فهي ا؛ جدٍّ سيئ تفسري فهي وعليه النوع؛ نفس من أخرى نظرية تطرح وعندئٍذ

املقامر. نات تكهُّ من متطرفٍة نسخٍة سوى
تربيَر مستهِدًفا اإلنساني املبدأ عىل فقط يقوم تفسرٍي كل عىل نفسه القول ويصحُّ
بأن تتنبأ التفسريات هذه فمثل الثوابت؛ من عدٍد بأقل ولو يتعلَّق دقيق» «إحكام أيِّ
وبأنه فلكية، فيزياء علماء إنتاج عىل بالكاد قادٍر كوٍن يف نعيش بأننا كبريًا احتماًال هناك

سيئة. تفسريات إذْن فهي لحظة. أي يف الوجود من سيختفي
يختلف لم بينما فقط، واحٍد «شكٍل» يف الفيزياء قوانني ُوِجدت لو أخرى، ناحية من
األشكال ذات القوانني أن فحقيقة فيزيائية، ثوابَت بضعِة ِقيَم إال واآلَخر الكون بني
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اإلنساني التفسريُ هذا فشل التي الدقيق الضبط عملية من جزء هي ق، تتحقَّ ال املختلفة
تفسريها. يف

صورة يف منطقيٍّا املمكنة الفيزياء قوانني كلِّ ق تحقُّ عىل القائمة النظريُة تنطوي
يف ح سأوضِّ فكما تفسريًا؛ باعتبارها دورها تعيب أخرى عويصٍة مشكلٍة عىل أكوان،
طريقة توجد ال عادًة هذه، مثل متناهيٍة ال مجموعاٍت يف النظر عند الثامن، الفصل
الجانب عىل غريه. دون ما سمٌة لديه منها َكْم «قياس» أو «حساب» يمكنها موضوعية
نفسها، فهم يمكنها التي الكيانات فإن منطقيٍّا، املمكنة الكيانات كل فئة وسط اآلَخر،
يكون ثَمَّ ومن ضئيلة؛ ندرة بالتأكيد هي فيه، نحيا الذي املادي الواقع يف الحال هي كما
صورة شكٍّ بال هو — تفسري بال — فحسب» «حدث قد الكيانات تلك أحد بأن االعتقاد

التلقائي. التولُّد نظرية صور من
الفيزيائية القوانني تلك تصفها التي «األكوان» تلك كلُّ تقريبًا تختلف ذلك، عىل عالوًة
األطروحة يف للوجود مالئمٍة غريَ يجعلها نحٍو عىل كوننا، عن ا جمٍّ اختالًفا منطقيٍّا املمكنة
فقط، واحد بيسون ثور سوى يشء ال عىل منها له حَرص ال عدد يحتوي فمثًال: أساًسا؛
ال ما أيًضا وسيحتوي ثانية، ٤٢ تتجاوز ال لفرتة وسيدوم مختلفة، وضعيات يف وذلك
يف فلكية فيزياء عالم قيمة ما لكن فلكية. فيزياء وعاِلم بيسون ثور عىل منها له حَرص
كوٍن يف مفكِّر، كيان أو عالم، أي قيمة وما دالئل؟ وال علميٍة أدواٍت وال نجوٍم دون كوٍن

فقط؟ السيئة التفسرياُت فيه تصحُّ
تحكمها فلكية فيزياء علماء بها يوجد التي منطقيٍّا، املمكنة األكوان كلُّ تقريبًا
غري كوننا بأن نتنبَّأ أن علينا فهل سيئة. تفسريات األمر حقيقة يف هي فيزياء، قواننُي
لكونه — معلومة غري كانت وإن — عاليًة احتماليًة هناك بأن أو أيًضا؟ هو للتفسري قابٍل
تفسرياٍت لكونها تُنبَذ املمكنة» القوانني «كل عىل تقوم إنسانيٍة أطروحٍة فكل إذن كذلك؟

سيئة.
وإن اإلنساني، املنطق أن إىل هنا أخلص فإني أسباب، من َم تقدَّ ما ولكل ثَمَّ، ومن
املالحظات، من وغريه الكون يف الظاهري الدقيق الضبط تفسري من جزءًا يكون أن أمكن
هادًفا ذلك بغري سيبدو ليشءٍ مالحظتنا لسبب الكامَل التفسريَ يكون أن أبًدا يمكن ال
تفسرياٍت إىل حاجٍة يف فإننا لذا الصدفة؛ بمحض تم أنه عىل تفسريه يمكن ال بحيث ا جدٍّ

للطبيعة. محددٍة قواننَي إطار يف محددٍة
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النهاية يف مرتبٌط سيئٍة تفسرياٍت من الفصل هذا يف ناقشُت ما كلَّ أن القارئ الَحَظ ربما
يف التفكُّر يف قَت تعمَّ أو اإلنساني، املنطق من الكثريَ عَت توقَّ أنك فلو ببعض؛ بعضه
التلقائي التولَُّد أخذَت وإْن التلقائي، التولد إىل بالرضورة َلوصلَت وآلياتها، الالماركية
جميعها أنها إىل ذلك يرجع وهكذا. الخلق، نظرية إىل حتًما بك فسيصل الجد، محمل عىل
التبديل بسهولٍة ويمكن فيها، للتغيري قابلة كلها أنها كما األساسية، املشكلة نفَس تعالج
أن يمكن إذ السهولة»؛ «شديدة تفسريات أيًضا وهي نفسها، من بتنويعاٍت أو بينها فيما
وال سهًال، إليها الوصوُل يكن فلم الجديدة، الداروينية أما مالئم. نحٍو عىل يشء أيَّ تفرسِّ
— الخاطئة داروين مفاهيم باستخدام حتى — فيها تُبدِّل أن حاِوْل التغيري. سهلة هي
دارويني غري أمًرا بها تفرسِّ أن حاِوْل الفاعلية. نفس يؤتي ال تفسرٍي عىل إال تحصل ولن
من تتمكَّن ولن — أبويه يف أصول له ليس حيٍّ كائٍن يف جديٍد ٍد معقَّ تكيٍُّف مثل —

الصفة. تلك له منها متغريِّ شكل يف التفكري
املحكمة الثوابت (مثل للكون الهادف البناءَ تربِّر أن اإلنسانية التفسريات تُحاِول
صحيًحا. يكون أن يمكن وال ر، التطوُّ يخالف هذا لكن اختياريٍّا. فعًال باعتباره الدقة)
نالحظه، ملا دقيٍق تفسرٍي إىل ل التوصُّ يف الدقيق بالضبط الخاص اللغز هذا حلُّ وسيتمثَّل
بعُضنا سيسأل … أننا لدرجة … البساطة يف غاية «فكرة ويلر: وصفه كما سيكون
العالم أن يف املشكلة تتمثَّل ال آَخر، بمعنًى ذلك؟» غري يكون أن لألمر يمكن كيف بعًضا:
أننا لدرجة ا جدٍّ بسيط هو وإنما التعقيد، بهذا يبدو ملاذا فهم يمكننا ال بحيث ا جدٍّ د معقَّ

متأخًرا. إال ذلك ندرك لن ولكننا اآلن، حتى فهمه نستِطْع لم
خلق كيفية مشكلة تناُول يف الحيوي للمحيط السيئة التفسريات تلك كلُّ تخفق
كلها إنها أي سيئًا؛ تفسريًا ها تفرسِّ أو البيولوجية، التكيف عمليات يف الكامنة املعرفة
هي الخلق لحقيقة بخًسا النظريات أكثر أن املفارقة ومن قدره، حقَّ «الخْلَق» تقدِّر ال
خلقه أتَمَّ خارق كيان هو الكون خلق َمن أن لو ييل: ما ْل تأمَّ نفسها. الخلق نظرية
إىل م لتوهُّ لوا توصَّ قد العظماء العلماء من غريهما أو داروين أو أينشتاين أن بََدا عندما
الكياَن هو سبقها) (وما االكتشافات لتلك الحقيقي الخالق عندئٍذ لكان اكتشافاتهم، أهم
حدث الذي الوحيد الحقيقي الخلق وجوَد إذْن النظرية هذه تنكر العالم. وليس الخارَق

العاِلم. هذا اكتشافات بداية يف بالفعل
تبعات أو محتوى لكشف تَنبُّئِيٍّ سبيٍل من فما الحقيقي، الخلق هو ذلك أن إال
التنبؤ يمكن فال نفَسه، االكتشاَف هو التنبُُّؤ ذلك كان وإال يوجد، أن قبل ما اكتشاٍف
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بإسهاٍب سأعرض الفيزياء. قوانني وفق يتحدَّد أنه مع يوجد أن قبل علميٍّ اكتشاٍف بأي
اكتشاٍف أيَّ إن أقول اآلن باختصاٍر ولكني التايل؛ الفصل يف املدهشة الحقيقة لهذه أكرب
أن املحصلة تكون الحالة هذه ويف التفسري، من «منبثقٍة» مستوياٍت لوجود بالفضل يدين
التنبُّؤ يمكن ال عدم» «من خلٌق هو — عام بوجٍه اإلبداعي التفكري أو — العلُم قه يُحقِّ ما

العمليات. من غريها دون فقط البيولوجي ر التطوُّ عمليُة ْمِت السَّ ذلك يف وتماثله به،
ًة مفرسِّ نظريًة ليست فهي االسم؛ بهذا الخلق نظريُة ب تُلقَّ أن إذْن املضلِّل من
بوضع الواقع يف الخلق حدوَث تُنِكر العكس عىل هي بل الخلق، إىل تنسبها بأن للمعرفة
الخلق، وجوَد تُنِكر األمر واقع يف الخلق نظرية إن له. تفسريَ ال مجاٍل يف املعرفة أصل

آَخر. سيٍئ تفسرٍي كل إىل بالنسبة الحال وهكذا
عجيٍب تاريٍخ إىل نشأتها وكيفية الحية الكائنات ماهية لغز فهم محاوالُت أدَّْت لقد
نظرية أن املفارقات تلك آخر كان واملفارقات. الخاطئة والنظريات املغلوطة املفاهيم من
لم حني يف بالفعل، الخلَق تصف — املعرفة عن بوبر نظرية مثل — الجديدة الداروينية

الخلق. نظريُة رأسها وعىل باملرة، ذلك ق تحقِّ أن مناِفساتها تستِطْع

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

واالنتقاء. التبايُن بني بالتبديل املعرفة خلق (الدارويني): ر التطوُّ
نفسه. نْسخ يف سببيٍّ نحٍو عىل يُسهم كيان ناسخ:

من تطهريها بعد الناسخات، عن نظريًة باعتبارها الداروينية هي الجديدة: الداروينية
لألصلح». «البقاء مثل الخاطئة املفاهيم من العديد

لنفسها. ناسخة فكرة ميم:
نفسها. نسخ عىل بعًضا بعُضها تساعد ميمات مجموعة ميمات: مجمع

حية. غري أصوٍل من الحية الكائنات ن تكوُّ التلقائي: التولُّد

البيولوجية التكيُّف عمليات بأن االعتقاد عىل قائمة خاطئة رية تطوُّ نظرية الالماركية:
ذريته. تتوارثها ثم حياته مدار عىل الحي الكائن يكتسبها تحسينات هي

َلَما عليه، هي ا عمَّ قليًال الفيزيائية القوانني أو الثوابت اختلفت لو الدقيق: الضبط
الحياة. ُوِجدت
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التي األكوان يف إال تحدث التي الظواهر أسباب عن التساؤل يبزغ «ال إنساني: تفسري
أذكياء.» مالحظون بها

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

ر. التطوُّ •
املعرفة. خلق أعم: بوجٍه •

الفصل ملخصهذا

البرشية، املعرفة وخلق البيولوجية التكيُّف عمليات ر تطوُّ من كلٌّ عميٍق نحٍو عىل يتشابه
الجينات من كالٍّ أن هي الرئيسية التشابهات املهمة. االختالفات بعض بينهما تبقى لكن
أما فيهما. التغيري الصعب من التكيُّف وعمليات املعرفة وأن نفسها، تنسخ واألفكار
مًدى لها يكون وأن تفسرييًة، تكون أن يمكن البرشية املعرفة أن فهو األسايس، االختالف
مًدى لها يكون أن ويندر أبًدا، تفسرييًة تكون ال البيولوجية التكيُّف عمليات لكن كبري،
نظريَه البيولوجي التطور عن خاطٍئ تفسرٍي لكل إنَّ فيها. تطوَّرت التي املواقف من أبعد
باييل نسخُة أوضَحْت االستقرائية. هو مثًال الالماركية فنظري البرشية؛ املعرفة نموِّ عن
تفسريه يمكن ال ما ثَمَّ ومن ذلك؛ له ليس وما تصميم» «هيئة له ما التصميم حجة من
بد ال الغاية. ذات التغيري العسرية التكيُّف عملية تحديًدا وحدها؛ للصدفة نتيجًة باعتباره
املجموعة وال النوع منافَع البيولوجي ُر التطوُّ يعزِّز ال املعرفة. خلق هو هذا أصل أنَّ
النوع. نسل بني االنتشار عىل الجني قدرَة فقط يعزز وإنما الجني، حتى وال الفرد وال
التي املعرفة بعض ومدى الطبيعة قوانني عمومية بسبب ذلك مع املنافع هذه تحدث
باعتبارها الفيزيائية القوانني أو للثوابت الدقيق» «الضبط فكرة استُخدمت ابتكارها. تمَّ
الكيان وجود قضية يف الجيدة بالحجة ليست الفكرة هذه التصميم. حجة صور إحدى
تأثريَ باعتبارها الحجَة هذه تُربَِّر أن تحاول التي «اإلنسانية» النظريات لكن الخارق،
أيًضا سيئة تفسرياٌت ذاتها حد يف هي األكوان؛ من متناٍه ال عدٍد بني من بحٍت اختياٍر

سيئة. تفسريات الواقع يف هي منطقيٍّا املمكنة القوانني معظم ألن جزئيٍّا؛
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املجردات حقيقة

تناقًضا البديهة مع تتناقض بطرٍق العاَلَم الحديثة الفيزياء يف األساسية النظريات ترشح
أنه بديهيٍّ نحٍو عىل الفيزيائيني غري من الناس معظم يعتقد املثال: سبيل فعىل صارًخا؛
ألسفل؛ ذراَعه تشدُّ الجاذبية بقوة «يشعر» أن يمكن فإنه أفقيٍّا، ألعىل ذراعه أحدنا رفع إذا
ألينشتاين العامة النسبية نظريُة تُنكر أن املدهش من صحيح. غري الحقيقة يف هذا لكن
هذه تنص إذ الجاذبية؛ قوة وجوَد — الفيزياء يف نظريتنَْي أعمق إحدى تَُعدُّ التي —
تبذلها التي القوة هي املوقف، هذا يف ذراعك عىل املؤثرة الوحيدة القوة أن عىل النظرية
يف استقامًة املمكنة املسارات ألكثر معاكٍس اتجاٍه يف عجلته عىل لتُبقَي ألعىل لرفعه أنت
— الفيزيائية النظريات أعمق ثاني — الكم نظرية تصف كما الزمكان. من منحٍن حيِّز
الفصل يف بالتفصيل النظريَة تلك أتناول وسوف البديهة، مع تناقًضا أكثر وصًفا الواقَع
جديدٍة بطرٍق اليومية الحياة أحداث يف التفكُّر الفيزياء علماء عىل يتعنيَّ عرش. الحادي

كتلك. تفسرياٍت فهم من يتمكَّنوا لكي
ويؤدِّي الجيدة، التفسريات لصالح السيئة التفسريات نبذَ هو األسايس مبدؤنا يظل
يف كياناٍت من موجود أنه عىل تفسرياتنا أفضل تنصُّ ما وجوِد تقبُّل رضورة إىل ذلك
أفضُل تُنِكر ما بوجود االعتقاد عن التوقُّف رضورة إىل أيًضا ويؤدِّي الصلة، ذي املجال

العامة. النسبية نظرية يف الجاذبية قوة مع الحال هي كما وذلك وجوَده، تفسرياتنا
من تناُولها يتم عندما مذهٍل بتعقيٍد اليومية الحياة أحداُث تتصف ذلك، إىل باإلضافة
تستطيع فلن بتشغيلها، وقمَت باملاء غاليًة مألَت إذا املثال: سبيل عىل فيزيائي؛ منظوٍر
ستفعله بما تتنبَّأ التي املعادالت تحلَّ أن األرض كوكب عىل الفائقة الكمبيوتر أجهزة كلُّ
أن استطعنا لو حتى املحاولة؛ يف كلَّه الدهَر قَضِت وإْن املياه، من الجزيئات تلك كلُّ
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وهي لها، تتعرَّض قد التي الخارجية املؤثرات كلِّ وحالَة األولية حالتَها ما حدٍّ إىل نحدِّد
مستحيلة. ذاتها حد يف مهمة

بساطة؛ أكثر مستوياٍت إىل وصوًال نفَسه التعقيد ذلك من بعٌض يحلُّ الحظ، لحسن
وال تغيل، حتى املياُه ستستغرقها التي الفرتَة الدقة من بيشءٍ ع نتوقَّ أن مثًال يمكننا إذ
املياه، كتلة مثل: القياس، السهلة الفيزيائية املقادير ببعض اإلملاِم سوى هذا يتطلب
الخواص بعض عن املعلومات من املزيد إىل نحتاج قد وهكذا. التسخني، عنرص وقوة
مواقع ونوع عدد مثل الدقة، من أعىل مستًوى إىل ل التوصُّ أردنا إذا وضوًحا األقل
من تتكوَّن نسبيٍّا، املستوى» «عالية ظواهَر تزال ال تلك أن إال املياه، لفقاعات التنوِّي
فئة إذْن هناك الذري. املستوى عىل تحدث التي التفاعلية الظواهر من متناهيٍة ال أعداٍد
وعنارص الحاويات بني والعالقة املاء سيولة منها — األعىل املستوى ذات الظواهر من
رضورٍة بال بعٍض بواسطة بعضها تفسري يمكن — والفقاعات والغليان التسخني
سلوك يتسم آَخر: وبتعبرٍي دونه. أو الذري املستوى عىل يشءٍ أي إىل املباِرش لالستناد
نحو التحوُّل هذا يُعَرف مستقل». «شبه بأنه األعىل املستوى ذات الظواهر من الفئة هذه

«االنبثاق». بمصطلح مستقل شبه أعىل مستًوى عند للتفسري القابلية
وبحدوث املاء، غليان بوقت نتنبَّأ أن فبإمكاننا ا؛ جدٍّ قليل عددها املنبثقة الظواهر
وقَت فقاعٍة كل بموقع تتنبَّأ أن أردَت لو الحظُّ يحالفك لن لكن الغليان، عند الفقاعات
الحادي الفصل انظر املمكنة؛ املتعددة حركاتها باحتماالت أدق: بقوٍل (أو ظهورها
تُحدَّد التي لها حَرص ال التي املاء بخصائص تتنبَّأ أن أيًضا األصعب من بل عرش)؛
محددة فرتة يف بالتسخني سيتأثَّر الذي اإللكرتونات عدُد كان ما إذا تحديد مثل مجهريٍّا،

زوجيٍّا. أم فرديٍّا عدًدا
غري الحظ لحسن فإننا العدد، حيث من الغلبة لها املعقدة الخصائص تلك أن ومع
أن نريد ما عىل تأثريٌ منها أليٍّ ليس إذ بتفسريها؛ حتى أو بمعظمها بالتنبُّؤ مهتمني
فإلعداد الشاي؛ من كوٍب إعداد يف نستخدمه أن أو مكوناِته، نفهم كأْن باملاء، نفعله
كمية من يهمنا وال الفقاعات، ظهور لنمط نهتم وال مغليٍّا، املاء يكون أن نريد الشاي،
ن املكوِّ الجزيئات عدد عن النظر برصف وأقىص، أدنى يْن حدَّ بني ما يكون أن إال املاء
نستطيع ألننا األهداف هذه إنجاز يف التقدُّم تحقيق يف ننجح أن يمكن الكمية. لتلك
تفسرياٍت عنها نملك التي املستقلة، شبه املنبثقة الخصائص تلك بواسطة عنها التعبريَ
نفهم لكي املجهرية التفاصيل تلك معظم إىل نحتاج ال ونحن أعىل. مستًوى ذات جيدًة

النطاق. محدودة تقريبًا التفاصيل تلك كل ألن للكون؛ األكرب املنظومة يف املاء دوَر
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املستوى ذات مكوناتها سلوك يف األعىل املستوى ذات الفيزيائية الكميات سلوك يتمثَّل
عن خاطٍئ مفهوٍم انتشار إىل ذلك أدَّى وقد التفاصيل، معظم تجاُهل مع فقط األدنى
يفرسِّ ما دائًما العلم أن يرى الذي النهج وهي «االختزالية»، ب يُعَرف والتفسري االنبثاق

عندما هذا نفعل ما عادًة مكوناتها. إىل بردِّها أْي اختزايل؛ نحٍو عىل بها ويتنبَّأ األموَر
تنبٍُّؤ وتفسرِي لعمِل الطاقة حفظ لقانون تخضع الذرية بني القوى أن حقيقة نستخدم
االختزالية لكن للطاقة. مصدٍر دون الغالية يف يغيلَ أن يمكن ال املاء بأن أعىل مستًوى ذي
وهو النحو، هذا عىل دائًما التفسري من املختلفة املستويات بني العالقُة تكون أن تتطلَّب

الواقع»: «نسيج كتابي يف ذكرُت وكما املثال، سبيل فعىل الغالب؛ يف ق يتحقَّ ال ما

القائم ترششل وينستون السري تمثال أنف طرف يف نحاٍس ذرة أيَّ ْل لنتأمَّ
النحاس ذرة وجود سبَب َ أفرسِّ أن أحاول دعني لندن. يف الربملان ميدان يف
مجلس يف وزراء رئيس كان ترششل ألن هي حيث إنها املكان؛ ذلك يف تلك
يف ساهَمتا قد وقيادته أفكاره وألن املكان، ذلك من مقربة عىل الواقع العموم
تُكرَّم بأن جرى قد التقليد وألن الثانية، العاملية الحرب يف الحلفاء انتصار
األكثر املادة يَُعدُّ الذي الربونز وألن لها، تماثيل بإقامة الشخصيات هذه مثل
عىل نفرسِّ وهكذا. النحاس، عىل يحتوي التماثيل هذه مثل لعمل استخداًما
يف نحاٍس ذرة وجود وهي — أدنى مستًوى ذات فيزيائيًة مالحظًة النحو هذا
منبثقة، ظواهر عن ا جدٍّ أعىل مستًوى ذات نظرياٍت خالل من — محدَّد موقٍع

والتقاليد. والحرب، والقيادة، األفكار، مثل:
ولو األدنى، املستوى من تفسرٍي أيِّ وجود لرضورة سبب هناك ليس
من . للتوِّ ذكرتُه الذي التفسري عن عوًضا مكانها يف الذرة تلك لوجود نظريٍّا،
مستًوى عىل تنبًُّؤا يشءٍ لكل اختزاليٍة نظريٍة أيُّ تقدِّم أن مبدئيٍّا املفرتض
املجموعة حالة أساس عىل مثًال) (لنُقْل التمثال، هذا مثل وجود الحتمالية أدنى
لكن مكانه. إىل التمثال وصل كيف أيًضا تصف وأن سابق، وقٍت يف الشمسية
وال يشء، أيَّ تفرسِّ لن ا) جدٍّ مستحيلة بالطبع (وهي والتنبؤات األوصاف تلك
مروًرا النحاس، منجم من خرَجْت أْن منذ نحاٍس ذرة كلِّ مساِر سوى تصف
تنبٌُّؤ يُضَطر الحقيقة، يف وهكذا. ات، النحَّ معمل إىل ووصولها املصهر بدخولها
الحركة يف اشرتَكْت التي األرض كوكب عىل النحاس ذرات كل إىل لإلشارة كهذا
عديدة. أخرى أشياء جانب إىل الثانية، العاملية الحرَب يها نسمِّ التي دة املعقَّ
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عن املطولة التنبؤاِت هذه مثل تتبُّع عىل الخارقة القدرَة امتلْكَت إذا حتى لكن
وجوِد «سبَب» اآلن فهمُت «نعم، تقول: أن تستطيع فلن هي، حيث الذرة وجود
الذرات من التكوين ذلك ُكنِْه عن تتساءل أن عليك سيتعنيَّ هناك.» الذرات تلك
املوضع. ذلك يف ذرًة يُنتج وجعلتْه سلكها التي املسارات وعن وجوده، وسبب
التفسريات اكتشاف كحال إبداعية، مهمًة التساؤل ذلك وراء السعي سيكون
ذريًة تكويناٍت أن تكتشف أن عليك سيكون السعي ذلك ويف دائًما، الجديدة
يرتبط التي — والحرب القيادة مثل — املنبثقة الظواهر بعَض تدعم معينًة
عندما وفقط أعىل. مستًوى ذات تفسرييٍة نظرياٍت خالل من ببعٍض بعضها
الذي املوضع يف النحاس ذرة وجود سبب فهَم سيمكنك النظريات، تلك تعلم

فيه. هي

ليست تنبُّؤاٍت من تنتجه وما األساسية التفسريات أغلب فإن الفيزياء، علم يف حتى
الذي الثاني، الحرارية الديناميكا قانون إىل املثال سبيل عىل وْلننظْر باملرة، اختزالية
أن يمكن ال أكرب. فوىض نحو تميل األعىل املستوى ذات الفيزيائية العمليات إن يقول
من طاقًة تستخلص أن ويستحيل الخفق، قبل األوىل حالتها إىل خفقها بعد البيضة تعود
جديٍد من سالسٍة يف نفسها تُغِلق ال والقرشُة أخرى، مرًة قرشتها إىل نفَسها لتُعيد املقالة
بدقِة الخفق لعملية فيديو مقطَع ر تُصوِّ أن بأخرى أو بطريقٍة استطعَت إذا لكنك أبًدا.
معكوٍس نحٍو عىل املقطع عرضَت ثم الفردية، الجزئيات كلَّ ترى بحيث عاليٍة، وضوٍح
خضوٍع يف وتتصادم تتحرك جزيئاٍت إال ترى فلن النطاق، بهذا منه جزءٍ أيَّ وفحصت
استنتاج يمكن كيف نعرف ال زلنا ما نحن األدنى. املستوى ذات الفيزياء لقوانني تامٍّ
بياٍن من — استنتاجه املمكن من كان إذا ما أو — الثاني الحرارية الديناميكا قانون

الفردية. الذرات عن بسيٍط
ترتبط أخالقية سمة هناك تكون ما غالبًا ذلك. تحتم رضورٍة من ما أنه إال
وثيٍق ارتباٍط ذات الفكرة وهذه أساًسا)، اختزاليٍّا يكون أن يجب العلم (بأن باالختزالية
الذرائعية تتشابه والثالث. األول الفصلني يف انتقْدتُهما وقد العادية، وبمبدأ بالذرائعية
األعىل املستوى ذات التفسريات ترفض ال أنها وهي واحدة، نقطًة عدا فيما االختزالية مع
وطأًة أخفُّ صورٌة فهو العادية، مبدأ أما التفسريات؛ كلَّ ترفض أن تحاول بل فحسب،
بالبرش. تتعلَّق التي األعىل املستوى ذات التفسريات سوى يرفض ال فهو االختزالية؛ من
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الكيل»، «املذهَب أُِضِف دعني األخالقية، السمة ذات الرديئة الفلسفية املذاهب ِذْكر وعىل
األقل) عىل املهمة (أو الصحيحة التفسريات أن ويرى االختزالية، من معكوسة صورة وهو
االختزاليني املذهب هذا أنصاُر يشارك ما وعادًة الكل. ظل يف الجزء تفسري فقط هي
اختزاليٍّا، يكون أن إال له) ينبغي (وال يمكن ال العلم أن مفاده الذي املغلوط املفهوَم
نقطٍة يف املذاهب تلك كل العقالنية تكمن عامة. بصفٍة العلم معظَم يعارضون ذلك وعىل
كونها غري أسٍس عىل النظريات رفض أو َقبول عىل تحثُّ أنها وهي مشرتكة، واحدٍة

جيدة. تفسرياٍت
فإن أعىل، مستًوى ذا تفسريًا أدنى مستًوى ذات تفسرياٌت منطقيٍّا تستتبع عندما
بخصوص ما يشءٍ إىل ضمنيٍّا يشري األعىل املستوى ذا التفسري أن أيًضا يعني ذلك
األعىل املستوى ذات النظريات من املزيد فإن ثَمَّ ومن األدنى؛ املستوى ذات التفسريات
ما عىل القيود من واملزيد املزيد تضع قد — بعض مع بعضها جميًعا اتسقت إذا —
املستوى ذات التفسريات كلُّ تشري قد وبهذا أدنى. مستًوى ذات نظرياٍت من ينشأ قد
ربما أو صحيح. أيًضا والعكس األدنى، املستوى ذات التفسريات كل إىل ضمنيٍّا األعىل
كل إىل ضمنيٍّا مجتمعًة واألدنى واألوسط األعىل املستوى ذات التفسريات بعُض تشري

األصح. هو هذا أن وأعتقد التفسريات،
أن إثبات هي الدقيق الضبط مشكلة لحل املمكنة الطرق إحدى املنطلق، هذا من
التبعات أن يبدو وقد دقيقة، طبيعية قوانني هي األعىل املستوى ذات التفسريات بعض
سأناقشه الذي الحوسبة، عمومية مبدأ الشأن هذا يف يصلح الدقة. ُمحكمة لذلك املجهرية
قواننُي فيه تسمح ال عاَلٍم ففي لالختبار؛ القابلية مبدأ يصلح كما التايل، الفصل يف
املبادئ تلك أن بَيَْد األساس. يف هي اختبارها تمنع بهذا فإنها املختربين، بوجود الفيزياء
التمرُكز برشية بأنها تتَِّسم فيزيائية، قواننَي باعتبارها نُصنِّفها التي الحالية، صورتها يف
أشكاًال املبادئ تلك تكون ربما لكن السيئة. التفسريات مصافِّ يف يجعلها مما فية؛ وتعسُّ
بالفيزياء الخاصة تلك مع تتكامل جيدة، تفسرياٍت عن عبارة تكون أعمق ملبادئ تقريبية

الثاني. الحرارية الديناميكا قانون إىل بالنسبة الحال هي كما املجهرية
للتفسري؛ العالم لقابلية أساسية املنبثقة الظواهر أن ريب ال األحوال، كل ويف
الطبيعة يف التحكَُّم استطاعوا تفسريية، معرفٍة ألي البرش امتالك من طويلٍة فرتٍة فقبل
أعىل مستًوى ذات انتظاماٍت عن تفسرياٍت عىل اعتمدت التي الخربة، أحكام باستخدام
هي فقط الجينات كانت طويلة، بفرتٍة ذلك وقبل والصخور. النار مثل منبثقٍة ظواهَر يف
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وعليه منبثقة؛ ظواهَر حول دارت أيًضا بها الكامنة واملعرفة الخربة، أحكام ر يُشفِّ ما
منبثقة، ظواهَر عىل للمعرفة خلٍق كلُّ يعتمد إذ الالنهاية؛ بداية صور إحدى هو فاالنبثاق

ماديٍّا. منها أيًضا يتكون بل
متعاقبة؛ خطواٍت يف تتم أن يمكن االكتشافات أن حقيقة عن أيًضا مسئول االنبثاق
النظريات من تسلُسٍل يف نظريٍة لكل الجزئي النجاح إن العلمي. للمنهج مجاًال يفسح مما
وإِن تفسريها، يف نظريٍة كل تنجح التي الظواهر من «طبقة» وجوَد يعاِدل املحسنة

جزئيٍّا. خاطئًا تفسريًا كان أنه اتََّضَح
تنبؤاتها، بها «تفرس» التي الطريقة يف املتعاقبة العلمية التفسرياُت أحيانًا تختلف
ح يُصحِّ ال املثال: سبيل فعىل التنبؤات؛ تلك فيها تتطابق أو تتماثل التي املجاالت يف حتى
ا، جمٍّ اختالًفا عنه يختلف بل فحسب، نيوتن تفسريَ الكواكب لحركة أينشتاين تفسريُ
املحورية العوامل بعض وجوَد — أنكرها التي الكثرية األخرى األشياء ضمن من — ُمنِكًرا
ضوئه يف نيوتن وصف الذي بثباٍت املتدفق والزمن الجاذبية قوة مثل: نيوتن، تفسري يف
السماوية، الكرات نظريَة كبلر يوهانز الفلك عالم نظريُة ح تصحِّ لم باملثل، الحركَة.
شكل عىل تتحرك الكواكب أن أكََّدْت عندما وذلك تماًما، الكرات تلك وجوَد نََفْت بل
بل جديدة، أشكاًال الناقصة القطوع بتلك نيوتن نظريُة تستبدل لم كما ناقصة. قطوٍع
محدَّدٍة كمياٍت بواسطة الحركة تحديد من القواننَي تُمكِّن تماًما جديدًة طريقًة استحدثت
النظريات تلك من كالٍّ أن إذْن نرى والعجلة. اللحظية، الرسعة مثل: الصغر، متناهيِة
ساِبقاتها طرقتها التي األساسية السبَل أنَكَرِت أو تجاَهَلْت قد الكواكب لحركة املفرسة

املالحظة. محل الظاهرة لتفسري
كلُّ تقدِّم التايل: النحو عىل وذلك للذرائعية، حجًة باعتبارها النقطة هذه استُخِدمت
تصبح هنا ومن سابقتها، به «تنبَّأت» ملا دقيًقا وأيًضا بسيًطا تصحيًحا تاليٍة نظريٍة
فتفسريُ سابقتها، تفسريَ يمحو جديدٍة نظريٍة كل «تفسري» أن بما ولكن أفضل. نظريًة
التفسرياِت تلك نعترب أن يمكننا ال وعليه األول؛ املقام يف صحيًحا يكن لم األقدم النظرية
إىل نيوتن إىل كبلر منذ أيدينا بني ما إن الواقع. عن املعرفة إثراء يف مساهمًة املتعاقبَة
عنه مسئولة مدار كل ثم املدارات، لتفسري رضورية غري القوة بالرتتيب: هو أينشتاين
«قوَة نعترب أن إذْن يمكن كيف أخرى. مرًة قوٍة إىل حاجة ال ثم عكيس، تربيع قانون قوة
ًما تقدُّ بتأثرياتها) تتنبَّأ التي معادالته عن مستقلٍّ نحٍو (عىل بنيوتن الخاصة الجاذبية»

البرشية؟ املعرفة يف
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إذ — بالفعل كذلك كانت لقد بل — البرشية املعرفة يف ًما تقدُّ تَُعدُّ أن يمكن نعم
التفسري محو وبني تفسريَها، النظريُة عليها تبني التي الكيانات بعض محو بني شتان
الزمكان) انحناء (هو حقيقيٍّا شيئًا فإن جاذبية، قوة هناك ليست أنه من الرغم فعىل كله؛
وهو نيوتن، صاغه الذي العكيس الرتبيع لقانون تبًعا تتغريَّ قوة له الشمس، فيه تتسبَّب
نحٍو عىل أيًضا نيوتن نظريُة ْت َ فرسَّ ولقد املرئية. وغري املرئية األجسام حركة عىل يؤثِّر
حدٍّ عىل واألرضية السماوية األجسام عىل نفسها الجاذبية قواننُي تنطبق كيف صحيٍح
ملنع الالزمة (القوة والوزن للعجلة) الجسم مقاومة (قياس الكتلة بني فرََّقْت فقد سواء؛
يعتمد جسٍم أي عىل الجاذبية تأثري أن عىل ْت ونصَّ الجاذبية)، بفعل السقوط من الجسم
نظرية تؤيد ولم تركيبه. أو كثافته مثل أخرى خصائص عىل وليس الجسم هذا كتلة عىل
استطاعْت أسبابَها. أيًضا رشحت بل فحسب، الخصائص تلك كلَّ بعُد فيما أينشتاين
صحًة أكثر كانت ألنها سابقاتها؛ َمْت قدَّ ا ممَّ أدق تنبؤاٍت تقدِّم أن أيًضا نيوتن نظريُة
عناَرص ن يتضمَّ أن قبلهما كبلر تفسري استطاع ولقد املالحظة. بموضوع يتعلَّق فيما منها
تلك وأن الطبيعة، قواننُي تحكمها الكواكب مدارات أن مثل الصحيح، التفسري من مهمة
وأنها الشمس، عىل تنطبق ال وأنها األرض، فيها بما كافة، الكواكب عىل تنطبق القوانني
متأخٍر إدراٍك من تاليٍة نظريٍة كلُّ لنا تقدِّمه وبما ذلك. وغري وهنديس، ريايضٍّ طابٍع ذات
أن يمكننا بل فحسب، خاطئٍة تنبؤاٍت من سابقٍة نظريٍة كلُّ قدَّمتْه ما نتبنيَّ أن يمكننا ال
عن صحيٍح نحٍو عىل ت عربَّ ألنها كان تنبؤاتها، يف صحيًحا كان ما كل أنَّ أيًضا نتبنيَّ
قال كما أو الجديدة، النظرية يف تستمر الجوانب تلك فإن ولهذا الواقع؛ جوانب بعض
أشمل لنظريٍة الطريَق تُنري أن غري فيزيائيٍة نظريٍة ألي أفضل مصرٍي من «ما أينشتاين:

لها.» املحددة الحاالت إحدى باعتبارها فيها تحيا وأن منها،
للنظريات التفسريية الوظيفة إىل النظر يمكن ال األول، الفصل يف رشحت كما
بالكامل. للعلم التنبُّئِية الوظيفُة عليها تعتمد إذ أساسية؛ غريَ تفضيٍل مسألَة باعتبارها
التي — التنبُّؤات وليس — التفسريات ع تتنوَّ أن مجاٍل أي يف التقدُّم تحقيُق يتطلَّب كذلك
الالحقة. النظرية الفرتاض عليها يعول حتى مبتكًرا، تنوًُّعا املوجودة النظريات تقدِّمها
األخرى؛ للمجاالت فهمنا عىل معنٍي مجاٍل يف النظريات تفسرياُت تؤثِّر ذلك، إىل باإلضافة
بها يتمتَّع خارقة قدراٌت سببُه السحرية الخدع إحدى نجاح أن شخص اعتقد إذا فمثًال:
الكون أصل (مثل الكون علم يف النظريات عىل حكمه عىل ذلك فسيؤثِّر الخدعة، مؤدِّي
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ذلك وغري البرشي)، العقل يعمل كيف (أي النفس علم ويف الدقيق)، الضبط مشكلة أو
املجاالت. من

حركة عن املتتابعة النظريات تنبؤات أن تماًما الصحيح من ليس وباملناسبة،
سياق يف ممتازًة بالفعل نيوتن تنبؤات كانت فقد التشابه؛ من القدر بذلك كانت الكواكب
لكنها العاملي، املواقع تحديد بنظام يتعلَّق فيما اليشء بعَض مالئمٍة وغريَ الجسور، بناء
الفهُم ويستلزم ، ككلٍّ الكون أو الكويزرات أو النابضة للنجوم تفسريها يف تماًما مخطئة

االختالف. الجذريَة أينشتاين تفسرياِت هذا لكل الصحيح
مثيًال املتالحقة العلمية النظريات معاني يف املوجودة الكبرية الفجوات هذه يقابل ال
إال يليه الذي إىل جيٍل من ٍر متطوِّ نوٍع يف املهيمنة الساللة تختلف ال حيث بيولوجيٍّا؛
التدريج كلُّ يحدث العلم يف لكن أيًضا؛ تدريجية عملية العلمي االكتشاف أن غري قليًال،
بوبر: قال كما أو العلماء، عقول داخَل السيئة للتفسريات والرفض النقد كلُّ وتقريبًا

منَّا.» بدًال تموت نظرياِتنا نَدَع أن «يمكننا
املخاطرة دون النظريات انتقاد عىل املرء قدرة يف أهميًة أكثر أخرى َمزيَّة توجد
الخاصة التكيُّف عمليات حاَل ص نتفحَّ عندما املزية تلك وتتضح أجلها؛ من بحياته
بوظيفية تتحىلَّ أن جيٍل كل يف العمليات تلك عىل يتعنيَّ ر. متطوِّ نوٍع إىل ينتمي بكائٍن
نفسها توريث يف تقابله اختبار كل يف تنجح وأن الكائن، حياة عىل تُبقي بحيث كافية
التفسري إىل جيٍد تفسرٍي من بالعالم تصل التي الوسيطة التفسريات لكن التايل، للجيل
بوجٍه اإلبداعي التفكري عىل ينطبق أمر وهو لالستمرار، قابلًة تكون أال يجب يليه، الذي
ما وهو األفق، ِضيق تجنُّب عىل التفسريية األفكار لقدرة الرئييس السبب هو وهذا عام؛

الخربة. أحكام وال البيولوجي ر التطوُّ استطاعة يف ليس
الفصل يف أملحُت لقد املجردات؛ وهو الفصل، لهذا الرئييس املوضوع إىل ينقلنا وهذا
تؤثر ثَمَّ (ومن والعقول الحية الكائنات تستخدم مجردة ناسخات املعارف أن إىل الرابع
ذكرتُها التي املنبثقة املستويات من أعىل تفسرييٌّ مستًوى وهذا نفسها. لنسخ عليها)
جنٍي يف الكامنة املعرفة مثل — مادي غري أْي — مجرًدا شيئًا بأن زعم فهو اآلن؛ حتى
سوى الحالة هذه يف املادي املستوى عىل يحدث ال مادي. يشءٍ عىل يؤثِّر نظريٍة أو
عىل تؤثِّر — الجينات أو الكمبيوتر أجهزة مثل — املنبثقة الكيانات من مجموعة أنَّ
إىل للوصول رضوري التجريد لكن بالفعل، االختزاليُة تنكره أمر وهو غريها، مجموعاٍت
هزمك َمن فإن شطرنج، مباراة يف الكمبيوتر هزمك إذا أنه بالطبع تعلم أنت أعمق. تفسرٍي
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الربنامُج د يتجسَّ نفسه. الجهاز أو السليكون ذرات وليست الربنامج، هو الحقيقة يف
سبِب «تفسريَ» لكنَّ الذرات، من شاسٍع لعدٍد املستوى عايل سلوٍك هيئة يف ماديٍّا املجرد
َد تجسَّ ولقد ذاته. حد يف الربنامج إىل اإلشارة دون عنه التعبري يمكن ال عليك انتصاره
الخاليا مثل املختلفة، املادية الركائز من طويلٍة سلسلٍة يف يتغريَّ أن دون أيًضا الربنامج
سلكية، ال شبكٍة عرب له تحميلك أثناء الالسلكية املوجات ويف املربمجني عقول يف العصبية
تلك تفاصيُل تكون قد الكمبيوتر. يف املدى وقصرية طويلة ذاكرة بنوك صورة يف وأخريًا
تفرسِّ ال لكنها إليك، الربنامج وصول كيفية بتفسري صلٍة ذاَت التجسيدات من السلسلِة

ذلك يشري وفيك). فيه (الكامنة املعرفة محتوى ه يفرسِّ أمر فذاك أمامه؛ هزيمتك سبَب
النحو عىل املادية األشياء عىل وتؤثِّر موجودة فهي وعليه املجردات؛ إىل حتًما التفسري

التفسريُ. يتطلَّبه الذي
من النوع هذا أن تؤكد لطيفًة حجًة هوفستاتر دوجالس اختصايصالكمبيوتر صاغ
(٢٠٠٧) غريبة» حلقة «أنا كتابه يف تخيََّل إذ الظواهر؛ بعض لفهم رضوري التفسريات
يُفَعل كما — املرتبة الدومينو قطع ماليني من ُصِنع معنٍي لغرٍض ًصا مخصَّ كمبيوتر
عىل بعضها ًة ومرتاصَّ طرَفيْها أحد عىل تقف بحيث — أحيانًا للتسلية الدومينو بقطع
باقي تتواىل ثم تليها، ما ستُسِقط فإنها واحدة أُسقطْت لو بحيث بعض؛ من مقربٍة
عىل بزنربك مضبوطة الدومينو قطع لكنَّ األخرى. تلو واحدًة السقوط يف كلها القطع
قطعة تسقط فعندما وعليه سقوطها؛ من معينٍة فرتٍة بعد الوقوَف تعاِوُد يجعلها نحٍو
القطع، تراصِّ امتداد طول عىل املتساقطة القطع من «إشارٌة» أو موجٌة تنترش دومينو
وبرتتيب اللحظة. تلك يف بالفعل ساقطٍة قطعٍة إىل أو مسدود، طريٍق إىل تصل حتى
يجعل أن للمرء يمكن وموصولة، ومتفرعٍة حلقيٍة امتداداٍت يف شبكٍة يف الدومينو قطع
تُحوِّل األساليب من الكايف النحو عىل غنية حصيلة لتُشكِّل وتتفاعل تندمج اإلشارات تلك
الثنائي العدد إىل القطع امتداد عرب املتنقلة اإلشارُة تُرتَجم وفيه كمبيوتر، إىل كله البناء
يمكن اإلشارات بني وبالتفاعل ،«٠» الثنائي العدد إىل اإلشارة وجود عدم ويُرتَجم ،«١»
— املنطقية NOTو ORو AND بوابات مثل — املنطقية العمليات من ذخريٌة تتكوَّن أن

اعتباطية. حسابية عملياٌت منها تتألَّف أن يمكن التي
يبدأ فبإسقاطها التشغيل»؛ «مفتاح باعتبارها الدومينو قطع إحدى ُحددت
الربنامج يقوم وامتداداته. حلقاته يف املمثل الربنامج تنفيذ يف الدومينو الكمبيوتر
ويتم ال، أم أوليٍّا املدخل العدد كان إذا ما بحساب الفكرية هوفستاتر تجربة يف املطروح
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معينٍة وضعيٍة يف مرتاصة الدومينو قطع من مساويٍة مجموعٍة بوضع املراد العدد إدخال
آَخر مكاٍن يف أخرى دومينو قطعة وتقوم التشغيل»، «مفتاح طرق قبل ما، امتداٍد يف
للعدد عليه مقسوم وجد إذا فقط تسقط بأن الحسابية العملية ناتج بتوصيل بالشبكة

أويل. بعدٍد ليس أنه يعني مما املدخل؛
فترسي التشغيل» «مفتاح ويطرق — أويل عدد وهو — ٦٤١ العدد هوفستاتر يُدِخل
كلها ٦٤١ ال القطع تتساقط ما ورسعان كلها، الشبكة يف وإيابًا ذهابًا الحركة موجاُت
األنماط من املزيد يف وتشرتك فتقف تعود ثم امُلدَخل، الحسابية العملية «تقرأ» حني
الحسابية، العمليات إلجراء املثىل الطريقَة ليست هذه ألن طويلة؛ عملية هي املعقدة.

الغرض. تؤدِّي لكنها
قطع شبكة من الغرَض يعلم ال العملية لتلك مالحًظا أن هوفستاتر يتخيَّل ثم
أبًدا تتأثر وال بإرصار، ثابتًة تظل القطع من واحدة أن يالحظ عندما يتساءل الدومينو

حولها: تموج التي والقيام السقوط بموجات

القطعة تلك تسقط ال «ملاذا فضول: يف ويتساءل القطعة) (لتلك املشاهد يشري
أبًدا؟»

قائًال: هوفستاتر يستكمل يعلم. ال املالِحظ ولكن الناتج، قطعة هي تلك أن نعلم نحن

يقدِّمهما أن يمكن اإلجابات من مختلفني نوعني بني أقارن أن يل اسمحوا
— السخف حد إىل النظر قصرية وهي — األوىل اإلجابة ستكون ما. شخٌص

األحمق!» أيها تسقط، لم تسبقها التي القطعة «ألن هي:

القطعة بجانب كان لو تسقط.» لم لها املجاورة القطع من أيٍّا «ألن اإلجابة: تصبح قد أو
قائًال: هوفستاتر يستطرد أكثر. أو قطعتان

ال فهي ا؛ جدٍّ ضيق نطاقها أن إال نطاقها، يف صحيحة إجابة هذه أن شك ال
أخرى. دومينو قطعة عىل بالتبعية تُلِقَي أن سوى شيئًا تفعل

املزيَد ليقدِّم أخرى إىل دومينو قطعة من بالتبعية اإللقاء يف املرء يستمر قد الواقع، يف
وبعد الوقت، ومع نطاقها». يف صحيحًة كانت وإن «السخيفة التفصيلية اإلجابات من
املوجودة الدومينو قطع عدد من كثريًا أكرب عدد (وهو املرات ملليارات ذلك يفعل أن
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األوىل، الدومينو قطعة إىل سيصل القطع) من «حلقات» يف يدور الربنامج ألن بالشبكة؛
التشغيل». «مفتاح أو

باختصاٍر األعىل) املستوى ذات (للفيزياء االختزايل التفسري سيكون النقطة، تلك عند
التشغيل» «مفتاح طرق بدأها التي الحركة أنماط من أيٍّا ألن القطعة تلك تسقط «لم أنه:
كما — االستنتاج ذلك إىل نصل أن وبإمكاننا بالفعل، ذلك نعلم كنا لكننا نها.» يتضمَّ لم
صحيًحا، شكٍّ بال االستنتاج هذا كان وإن الشاقة. العملية تلك خوض دون — للتوِّ فعلنا
منه أكثر تنبُّئِيٍّا — آَخر تساؤًال يعالج فهو عنه؛ نبحث كنَّا الذي التفسريَ ليس فإنه
تساؤٌل وهو األوىل؟ القطعُة سقَطِت ما إذا الناتج قطعُة ستسقط هل وهو: — تفسرييٍّا
ولإلجابة سقوطها، عدم سبب عن سؤالنا كان االنبثاق. من خاطئ مستًوى عىل ه يوجَّ
يقول: حني لالنبثاق الصحيح املستوى عىل مختلًفا تفسرييٍّا نهًجا هوفستاتر يتبنَّى عنه

اإلجابة هذه تملك أوَّيل.» عدٌد ٦٤١ «ألن سيكون: اإلجابات من الثاني النوع
خاصيًة األوىل) اإلجابة من كثريًا أدق هي الواقع (يف صحتها إىل باإلضافة
انتَقَل لقد اإلطالق. عىل ماديٍّ يشءٍ أي عن تتحدَّث ال أنها وهي مدهشًة،
بدورها الخصائص وهذه … الجماعية للخصائص أعىل مستًوى إىل الرتكيُز

األعداد. أوَّلية مثل خالصٍة بمجرداٍت وتتعلَّق ماديٌّ هو ما تتخطَّى

أفضل هي ٦٤١ العدد أوَّلية أن هو املثال هذا مغزى «إن بقوله: هوفستاتر ويختتم
سقوط وعدم بعينها الدومينو قطع بعض لسقوط الوحيَد التفسريَ تكون ربما بل تفسري،

أخرى.»
وأن صحيح، أيًضا الفيزياء عىل القائم التفسري أن أضيُف قليًال، هذا ح وألُصحِّ
ذاَت األوَّلية األعداد كون سبب لرشح أيًضا رضوري الدومينو لقطع الفيزيائي الجانب
بد ال األعداد أوَّلية أن تُثِبت هوفستاتر حجة أن إال فيه، ترتاصُّ الذي الرتتيب بذلك صلٍة
بذلك وهي عدمه؛ من الدومينو قطع لسقوط متكامٍل تفسرٍي أي من جزءًا تكون أن
من جزءًا ليست األوَّلية األعداد فنظرية باملجردات؛ يتعلَّق فيما لالختزالية دحًضا تشكِّل
التي كاألعداد، مجردٍة كياناٍت إىل تشري وإنما مادية، أشياءَ إىل تشري وال الفيزياء علم

متناهية. ال مجموعة منها يُوَجد
االختزالية؛ فكرَة ليتبنَّى حجته عن النهاية يف الحظ لسوء تخىلَّ هوفستاتر لكن

ملاذا؟ فُرتى
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العقل، وهي أََال محددة، منبثقٍة ظاهرٍة حول األول املقام يف هوفستاتر كتاب يدور
العقل أن نعتقد أن األرجح من كان إن يتساءل حيث كتابه؛ يف يقول كما «األنا» أو
يف غريها، دون أموًرا يختار يجعله بأن الجسد عىل «يؤثِّر» أنه عىل إليه يُنَظر أن يمكن
عىل والجسد؛ العقل بمشكلة الفكرة هذه تُدَعى الفيزياء. لقوانني الشمولية الطبيعة ظل
أجسادنا أن حني يف لها، اختيارنا ضوء يف فاتنا ترصُّ نُفرسِّ ما عادًة نحن املثال: سبيل
ألْن «أنا» لل مجاًال يدع ال بما بالكامل الفيزياء قواننُي تحكمها — أمخاخنا فيها بما —
يختتم حني دينيت دانيال الفيلسوف ُخطى هوفستاتر ويتَِّبع االختيار. هذا مثل عىل تؤثِّر
املادية األشياءَ تحرِّك أن تستطيع «ال العقول ألن َوْهٍم؛ سوى ليست «األنا» أن باستنتاج
هنا ومن األشياء»؛ تلك سلوك لتحديد يكفي وحده الفيزيائي «القانون ألن حولها» من

االختزالية. فكرَة تبنِّيه جاء
يشء؛ أيَّ تحرِّك أن يمكنها ال أيًضا املادية الفيزيائية القوانني بَدء، ذي بادئ لكن،
إن للتفسري. الوحيد سبيلنا ليست وهي ، تفرسِّ وأن تتنبَّأ أن سوى بوسعها ليس إذ
عدد هو ٦٤١ العدد «ألن تسقط وال ثابتًة تبقى الدومينو قطعة إن تقول التي النظرية
ذو تفسري هي األعداد)»؛ أوَّلية الختبار خوارزميًة د تُجسِّ الدومينو قطع شبكة (وألن أوَّيل
وتُقدِّم الفيزياء، قوانني مع تتعارض ال إنها النظرية؟ هذه يعيب الذي ما فائقة. جودٍة
منها تنويع أيُّ يقدر وال وحدها، القوانني تلك فلك يف يدور تفسرٍي أي من أعمَق تفسريًا

املهمة. نفَس يؤدَِّي أن
أخرى ذرًة «تدفع» أن عىل الذرة قدرَة باملثل ستُنكر االختزالية أن شك ال ثانيًا:
الحركة وقوانني للكون األوَّلية الحالة من كلٌّ حدَّدت إذ حركتها)؛ يف تتسبَّب أن (بمعنى

آَخر. وقٍت كلِّ يف حاٍل كلَّ بالفعل
قوانني من أيٍّ يف تُذَكر لم فهي ومجرَّدة؛ منبثقة فكرة «السببية» فكرة ثالثًا:
ندرك أن نستطيع ال نحن هيوم، ديفيد الفيلسوف أوضح وكما األوليَّة، الجسيمات حركة
قواننُي الحركة قواننَي أن ذلك إىل أِضْف ألحداث. تتابًُعا فقط ندرك وإنما السببية،
األوَّلية الحالة تحديد عىل قادرة أنها بذلك أعني املعلومات، تفقد ال إنها أي «محافظٌة»؛
األوَّلية، من النهائية الحالة تحديد عىل كقدرتها تماًما النهائية، الحالة بواسطة حركٍة ألي
آَخر؛ وقٍت يف الحالة معطى عىل ِبناءً وقٍت أي يف الحركة حالة تحديد عىل أيًضا قادرة بل
للتبديل، قابًال — التفسري من املستوى هذا عىل — والنتيجة السبب من كلٌّ يصبح لذا
مباراة يف الكمبيوتر فوز يف تسبََّب قد برنامًجا إن نقول حني إليه نرمي ما ليَسا وهما

أوَّيل. عدٌد ٦٤١ ألن واقفًة ظلَّْت الدومينو قطعة إن أو الشطرنج،
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االنبثاق من مختلفٍة مستوياٍت عىل الظاهرة لنفس تفسرٍي من أكثر وجوُد يعني ال
أساسية أنها الدقيقة الفيزيائية التفسريات اعتباَر إن التفسريات. تلك بني تضاُرٍب وجوَد
صحيح، هوفستاتر تفسري إن ومغلوط. فيٌّ تعسُّ أمٌر َلُهو املنبثقة التفسريات من أكثر
يكون ال وقد يكون أن نتمنَّاه كما العالم يكون ربما مثله. تفسرٍي إىل بحاجٍة لسنا لكننا
األفق. ضيقِة أخطاءٍ يف نقع أن يعني ذلك عىل ِبناءً الجيدة التفسريات نبْذَ لكنَّ كذلك،

ضد الدومينو قطعة مناعَة أوَّيل» عدٌد هو ٦٤١ العدد «ألن اإلجابُة تفرسِّ لذلك
— األوَّلية األعداد نظرية وهي — اإلجابة هذه عليها تعتمد التي النظرية أن إال السقوط،
ومجموعات مجردات، حول تدور بل ألحدها، تقريبًا وال الفيزياء، قوانني من جزءًا ليست
الحذف عالماُت تعني حيث … ٣ ،٢ ،١ الطبيعية» «األعداد (كمجموعة منها متناهية ال
أشياءَ عن معرفًة نمتلك أن يمكن كيف جميًعا نعلم نهاية). ال ما إىل االستمراَر «…»
النسخ ستُضطر فحسب. مًدى مسألة فاألمر الطبيعية؛ كاألعداد ، نهائيٍّ ال نحٍو عىل كبريٍة
أن إىل الصغرية» الطبيعية «األعداد يف نفسها حرصت التي األعداد نظرية من األخرى
بالغَة تفسرياٍت تصبح حتى اإلجابة ذات غري واألسئلة البديلة والحلول بالقيود تُتخم
وهي اإلضافية، القيود تلك كلِّ دون فيها تصحُّ التي الحالة عىل م تُعمَّ أن إىل السوء،

الثامن. الفصل يف لالنهاية املتعددَة األنواَع نناقش ولسوف الالمتناهية. الحالة
سلوك تفسري أجل من املنبثقة الفيزيائية الكميات عن نظرياٍت نستخدم عندما
للغالية «املثايل» النموذج صورة يف — التجريَد نستخدم الحقيقة يف فإننا الغالية، يف املياه
نفعل حني يف حقيقي، فيزيائيٍّ لنظاٍم تقريبًا باعتباره — تفاصيله معظَم يتجاهل الذي
أْي — كمبيوتر نستخدم إذ األوَّلية؛ األعداد لدراسة الكمبيوتَر نستخدم عندما العكس
وعىل بدقة. األوَّلية األعداد يصوغ مجرٍد ليشءٍ تقريبًا باعتباره — ملموًسا ماديٍّا كيانًا
ويتمتَّع صيانًة، يتطلَّب وال أبًدا، يُخِطئ ال الكمبيوتر هذا فإن حقيقي، كمبيوتر أي خالف

برنامجه. لتشغيل محدوَديْن غري ووقٍت بذاكرٍة
العالم من أبعد أموٍر عن بها نعلم أن يمكننا كمبيوتر، أجهزُة باملثل هي عقولنا وألن
خاصية هي املجردات فهم عىل القدرة إن املحضة. الرياضية التجريدات فيها بما املادي،
أن الَحَظ إذ أفالطون؛ القديم األثيني الفيلسوَف بشدٍة َْت حريَّ وقد اإلنسان، لدى منبثقة
يسبق لم كياناٍت حول تدور — فيثاغورس كنظرية — الرياضية الهندسة علم نظريات
عىل بعض مع بعضها يتقاطع ُسْمٍك بال االستقامة تامِة خطوٍط مثل اختباُرها، ألحد
ومع ماديٍّا، مالحظتها يمكن ال أمور هذه أن الجيل من مثاليٍّا. مثلثًا فرتسم مستٍو سطٍح
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ظهورها حني كانت إنها بل بالسطحية، وْصُفها يمكن ال معرفًة الناُس عنها امتَلَك ذلك
استنتج املعرفة؟ تلك مصدر كان ماذا فُرتى معرفٍة؛ من البرشيُة إليه وصَلْت ما أعمَق
الخارق. الكيان يكون أن بد ال — البرشية املعرفة وكل هي — مصدرها أن أفالطون

املالحظة، يكون أن يمكن ال املعرفة تلك مصدر بأن ظنه يف ا ُمِحقٍّ أفالطون كان
املثلثات مالحظَة استطاعوا لو حتى املعرفة تلك إىل لوا ليتوصَّ البرش يكن لم الحقيقة ويف
كما للتجريبية االفرتايض). الواقع بواسطة اليوَم يفعلوا أن بإمكانهم (كما مباَرشًة املثالية
بلُغٍز ليس باملجردات معرفتنا مصدَر لكنَّ كارثية، أخطاءٍ عدُة األول الفصل يف أوضحُت
والبحث النقد جانب إىل املعرفة، كل مصدر هو الذي االفرتاض من تأتي فهي غامض؛
املعرفة إىل الوصوَل بأن االعتقاُد ساَد أْن يف التجريبيُة تسبَّبَِت الجيدة. التفسريات عن
النظريات من «تربيًرا» أقلَّ املعرفُة تلك بََدْت أن يف السبب أما مستحيل، أمٌر العلم خارَج

خاطئ. مفهوم وهو املربر، الصحيح االعتقاد مفهوم فهو العلمية،
كلُّ تقريبًا تُنبَذ العلم، يف حتى فإنه الكتاب، هذا من األول الفصل يف رشحُت وكما
ليس املعميل فاالختبار تُخترب؛ أن حتى دون سيئًة تفسرياٍت لكونها املرفوضة النظريات
َم التقدُّ التنويُر ق حقَّ ولقد العلم، يف املستخَدمة العديدة النقد وسائل من وسيلٍة سوى
األسايس السبب إن أيًضا. العلمية غري املجاالت يف هذه األخرى الوسائَل استخدم بأن
الصعب من الفلسفية القضايا يف الجيدَة التفسرياِت أن هو التقدُّم هذا تحقيق إلمكانية

أيًضا. مؤثِّر دور له والنقد العلم، يف الحال هي كما تماًما إليها الوصوُل
الذي املعميل االختبار دور عن اختَلَف وإن الفلسفة، يف دوًرا أيًضا التجربة تلعب
قضيُة تتَِّسم لم لو فمثًال: الفلسفية؛ املشكالت مصدر فهي العلم؛ مجال يف به تختصُّ
لم ولو العلم، فلسفُة ُوِجدْت َلَما باإلشكالية، املادي العالم من املعرفة تحصيِل كيفيِة
خْلِط (ولِتجنُّب السياسية. الفلسفُة نشأَِت َلَما املجتمعات، إدارِة كيفيِة مشكلُة تنشب
املوجودة باألفكار الزجِّ بواسطة املشكالت تقدِّم التجربة أن عىل أؤكِّد أن يل اسمح الفهم،

نظريات.) أيَّ تقدِّم ال بالطبع وهي الرصاع، إىل بالفعل
أن ينبغي «ما استنتاُج يمكن «ال القاعدُة تُعربِّ ما فعادًة األخالق، فلسفة حقل يف أما
والتربيرية التجريبية من كلٍّ يف املغلوطة املفاهيم عن بالفعل»» كائن هو «ما من يكون»
أن وتعني هيوم)، ديفيد التنويري للفيلسوف ملالحظٍة صياغٍة إعادة هي القاعدة (وتلك
حكمة القاعدة تلك باتت الواقعية. املعرفة من تُستنتج أن يمكن ال األخالقية النظريات
تربير يمكن ال فبموجبها األخالق؛ حول الفكري اليأس من نوٍع يف وتسبَّبْت بديهية،
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أن وإما الالعقالنية، املرءُ يعتنق أن إما لهما: ثالَث ال خيارين يرتك مما بالعقل؛ األخالق
اختياراٍت إىل يان يؤدِّ قد طريقان وهما أخالقية؛ أحكاًما يُصِدر أن دون يحيا أن يحاول
أبًدا املادي العالم تفسري محاولة عدم أو الالعقالنية اعتناُق يؤدِّي مثلما خاطئٍة أخالقيٍة

فحسب). الجهل إىل (وليس واقعيٍّا خاطئٍة نظرياٍت إىل
لكنك بالفعل، كائن هو ا ممَّ يكون أن ينبغي ما تستنتج أن تستطيع ال أنك صحيح
بالفعل؛ كائن هو مما الحقائق عىل قائمًة «واقعية» نظريًة تستنتج أن تستطيع ال كذلك
معتقداتنا، لتربير طرٍق إيجاد يف يتمثَّل ال املعرفة فنمو العلم؛ به يقوم ما هذا فليس
منطقيٍّا، مستقلة األخالقية والقواعد الواقعية األدلة أن ومع جيدة. تفسرياٍت إيجاد يف بل
يف الواقعية املعرفُة تفيد أن يمكن وعليه كذلك؛ ليست واألخالقية الواقعية «فالتفسريات»

األخالقية. التفسريات نْقِد
أعىل ق فحقَّ كتابًا عرش التاسع القرن يف أمريكيٌّ عبٌد ألََّف لو املثال: سبيل عىل
العنايُة َرِت «قدَّ وهو: حينها، السائد االفرتاَض «منطقيٍّا» الحدُث ذلك ألغى َلَما املبيعات،
نظرية ألنها الفكرة؛ تلك تغيري عىل تجربٍة أيُّ تَقدر ال عبيًدا.» يكونوا أن للزنوج اإللهية
الناس من الكثريُ فهم الذي التفسريَ يُقوِّض أن كهذا حدٍث شأن من كان لكن فلسفية،
قادرين غريَ أنفَسهم الناُس وَجَد أْن التقويض ذلك عن نتج ولو االفرتاَض. ذلك بواسطته
العناية من يكون «كيف التساؤل: عن يجيب بحيث يُرضيهم تفسرٍي إىل الوصول عىل
الذي املفهوم يف حينئٍذ شكَّكوا فلربما العبودية؟» رق إىل مثله مؤلف يعود أن اإللهية
يجعل ا وعمَّ عام، بوجٍه اإلنسان حقيقة بل األسود، اإلنسان حقيقة عن قبوَله اعتادوا

وهكذا. صالًحا، املجتمع يجعل ا وعمَّ صالًحا، اإلنسان
األكاذيَب يعتنقون الالأخالقية الفائقة املذاهب منارصي نجد املعاكس، الجانب وعىل
األشخاص مالينُي يعتقد التايل: املثال إىل لننظْر الكيفية. بنفس املذاهب بتلك املرتبطة
تلك أن األمريكية املتحدة الواليات عىل سبتمرب من عرش الحادي هجمات منذ العالم حول
اعتقاد هذا اإلرسائيلية. املخابرات أو األمريكية الحكومة وتنفيذ تدبري من كانت الهجمات
— حفريٌة تحمل كما واضٍح نحٍو عىل األخالقي الخطأ طابَع يحمل لكنه بشدة، مغلوط
يف الحالتني يف الوصل حلقُة تكمن القديمة. الحياِة طابَع — تماًما عضويٍة غري مادٍة من
ِعيه، يدَّ ا عمَّ مختلف الغرب أن يؤكِّد حقائق، عىل يقوم تفسرٍي إىل املرء يحتاج إذ التفسري؛
بال َقبوًال ذلك ويتطلَّب العشوائي، للقتل الغربيني الستحقاق أخالقيٍّا تفسريًا يختلق لكي

الكثري. ولغريها التاريخ وإلنكار املؤامرة لنظريات نقٍد
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إىل املرء يحتاج الِقيَم من معينٍة مجموعٍة ضوء يف األخالقي املشهد لفهم عام، وبوجٍه
برونوفسكي جاكوب الفيلسوف أشار فكما صحيح؛ والعكس الحقائق، بعض يفهم أن
تجاه اْلتزاًما يستتبع حقائق عىل القائمة العلمية االكتشافات تحقيق يف فالنجاح مثًال،
الحقيقة بقيمة يؤمن أن عالم كل عىل ينبغي التقدُّم. لتحقيق الرضورية الِقيَم أشكال كل
املجتمع عىل وينبغي والتغيري، الجديدة لألفكار منفتًحا يكون وأن الجيدة، والتفسريات
والنزاهة التساُمح بِقيَم تؤمن أن — ما حدٍّ إىل — بأرسها الحضارة عىل بل العلمي،

والحوار.
من لها ما إىل باإلضافة بنيوية وحدٌة للحقيقة إذ الصالت؛ تلك تفاجئنا أال يجب
األخرى. الحقيقية التفسريات بكل عالقًة حقيقيٍّ تفسرٍي لكل أن وأعتقد منطقي، تماُسٍك
بالنظريات ترتبط أخالقيٍّا الصائبة الِقيَم أن املؤكَّد فمن للتفسري، قابٌل الكون أن وبما
بالنظريات باملثل ترتبط أخالقيٍّا الخاطئة الِقيَم وأن الطريقة، بنفس الحقيقية الواقعية

الخاطئة.
أعم، بوجٍه أو ذلك، بعد فعله ينبغي ما مشكلة حول أساًسا األخالق فلسفة تدور
يقرص نريده. أن ينبغي الذي العالم ونوع نحياها، أن ينبغي التي الحياة نوع حول
لكنَّ اآلخرين، معاملة بكيفية املرتبطة املشكالت عىل «أخالقي» املصطلَح الفالسفة بعض
ولهذا يعيشونها، التي الحياة نوَع اختيارهم إبَّان األفراد ملشكالت مالِزمة مشكالٌت تلك
نفسك وجدَت إذا املصطلحات، عن وبعيًدا شموًال. األكثر التعريف اختيار إىل أميل السبب
كان فلو تريدها؛ أن يجب التي الحياة نوع عن فستتساءل األرض، عىل إنساٍن آِخر فجأًة
املعلومات؛ من الكثريَ لك يقدِّم ال قرار فهو يل»، يحلو ما أفعل أن عيلَّ «ينبغي هو قرارك
وليس الجيدة، الحياة منه تتألف ما عىل األخالقي حكمك عىل يعتمد لك» يحلو «ما ألن

العكس.
يجب ا عمَّ النصيحَة سألتَُك إذا ألني الفلسفة؛ يف االختزالية خواءَ أيًضا هذا لنا يُبنيِّ
قواننُي ترغمني ما أفعل بأن نُصحي من فائدَة فال أهداف، من الحياة يف إليه أسعى أن
نُصحي من تُرَجى فائدَة ال أنه كما حال. كل عىل ذلك سأفعل ألني فعله؛ عىل الفيزياء
الذي الحياة نوَع أقرَِّر أن قبل ُل أفضِّ ما أعرف لن ألني أفعل؛ أن ل أفضِّ ما أفعل بأن
تفضيالتنا أن وبما العالم. يكون أن يف أرغب أن يجب نحٍو أيِّ وعىل فيه، أرغب أن ينبغي
من فليس األخالقية، تفسرياتنا بواسطة — جزئيٍّا األقل عىل — املنوال هذا عىل تتشكَّل
تفضيالتنا. تحقيق يف نفعهما أساس عىل فقط والصواب الخطأ نُعرَِّف أن إذْن املنطقي
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التي التأثري الواسعة األخالقية الفلسفة مرشوَع هي الفكرة هذه تطبيق محاولُة كانت
فلسفة يف التجريبية لعبتْه الذي الدور نفَس تقريبًا لعبت والتي «النفعية»، باسم ُعِرفت
لم حني يف املتعصب، التقليدي الفكر عىل للثورة الحرية بؤرة بمنزلة كانت إذ العلم؛

الحقيقة. من قليٍل قدٍر عىل إال محتواها يشتمل
أفضل إن وحيث ذلك، بعد فعله علينا ينبغي ما مشكالِت لتجنُّب إذْن سبيَل ال
والخطأ، الصواب بني التمييز إىل تتطرَّق املشكالت هذه معالجة تحاول التي التفسريات
الصواب بني ما موضوعي فرق يوجد أخرى، بعبارٍة التمييز؛ هذا بواقعية نُِقرَّ أن يجب
عرش الرابع الفصل يف وسأذهب والسلوكيات. لألهداف حقيقيتان سمتان فهما والخطأ؛

موضوعي. جمال فهناك الجمال؛ فلسفة مجال يف باملثل ينطبق نفَسه األمر أن إىل
موجودة كلها الالمتناهية؛ واملجموعات األعداد، وأوَّلية والخطأ، والصواب، الجمال،
عليك تؤثِّر أن يمكنها هذا؟ معنى ما ماديًة. أشياءَ ليست لكنها موضوعي، نحٍو عىل
عليك. املادية األشياء تأثري عن يختلف تأثريها لكن — هوفستاتر مثال يف كما — بالتأكيد
فهمنا يَفرتض مما كثريًا أقل اختالف لكنه مثًال، الشارع يف بأحدها تتعثَّر أن يمكن ال
قد اليشء ذلك جوانب أحد أن عليك ماديٍّ يشءٍ «تأثري» يعني بدايًة، للتجريبية. املتحيز
ذلك بواسطة ًا تغريُّ أحدثَْت قد الفيزياء قوانني أن (أو الفيزياء قوانني بواسطة ًا تغريُّ سبََّب
عن عبارة إنها ذاتها؛ حد يف ماديًة أشياءَ ليست الفيزياء وقوانني السببية لكن اليشء).
أفضل أن حقيقة من — األخرى التجريدات كل وعن — عنها معرفتنا تأتي تجريدات،
محاولة من يتأتَّى ال ثَمَّ ومن التفسري؛ عىل التقدُّم يعتمد وجودها. تستدعي تفسرياتنا

التقدُّم. عن التخيلِّ إال لها تفسريَ ال بانتظاماٍت أحداٍث تسلُسَل باعتباره العالم فهم
عليه؛ توجد الذي بالنحو تُنِْبئنا ال املجردات بوجود الخاصة الحجة هذه أن بَيَْد
مستقلٍّ نحٍو عىل يوجد وأيُّها أخرى، من منبثقٍة جوانَب مجرَُّد أيُّها نعلم ال مثًال فنحن
ولو الفيزياء؟ قواننُي اختلفت لو هي كما ستبقى األخالق قوانني كانت هل سواه. عن
لزاًما َلكان للسلطة، التام بالخضوع إال يكون ال للمعرفة تحصيٍل أفضل أن عىل ْت نصَّ
البحث ِقيَم أنه اليوَم نعتقد ما يتجنَّبوا أْن — التقدُّم تحقيق من ليتمكَّنوا — العلماء عىل
قوانني إن نقول أن املنطقي فمن لذا هذا؛ من استقالًال أكثر األخالق أن أعتقد العلمي.
يف أملحُت (كما املنطقي من سيكون كما أخالقية»، «ال ستكون الحالة تلك يف الفيزياء

الحقيقية. القوانني من أخالًقا أفضل فيزيائيًة قواننَي نتخيَّل أن الرابع) الفصل
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التي املعرفة يف خاصية هو املجردات عالم يف األفكار إليه تصل الذي املدى إن
للنظرية يمكن األفكار. تلك فيه تسكن الذي العقل يف وليس األفكار، عليها تحتوي
ذلك ومع ذلك؛ وضعها الذي الشخُص يُدِرك لم لو حتى محدوٍد غرِي بمًدى تحظى أن
وهو باإلنسان، يختصُّ ما الالمتناهي املدى أنواع من ويوجد أيًضا. مجردات فاألشخاص
ظاهرة حاالت من حالة هي ذاتها حد يف القدرة وهذه التفسريات، فهم عىل القدرة مدى

التايل. الفصل يف بالحديث إليه سأنتقل ما وهي األوسع، العمومية

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

جيًدا بعٍض بواسطة بعضها تفسري يمكن الظواهر من مجموعات االنبثاق: مستويات
كالذرات. لها املكوِّنة الكيانات إىل تحليلها دون

وهكذا. ٣ ،٢ ،١ الصحيحة األعداد الطبيعية: األعداد
بتحليلها األشياءَ يفرسِّ أن دائًما ينبغي أو يجب العلم بأن الخاطئ املفهوم االختزالية:
أساسيًة). تفسرياٍت تكون أن األعىل املستوى ذات للتفسريات يمكن ال (لذا مكوناتها إىل
ظل يف الجزء تفسريَ ن تتضمَّ املهمة التفسريات كلَّ بأن الخاطئ املفهوم الكيل: املذهب

العكس. وليس الكل،
نريده. أن ينبغي الذي الحياة نوع تحديد مشكلة تعالج األخالق: فلسفة

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

منبثقٍة ظواهَر عن معرفٍة احتواء عىل قدرتها وحقيقة منبثقة، ظواهر وجود •
أخرى.

الصحيحة. للتفسريات التقريب من مستويات وجود •
التفسريات. فهم عىل القدرة •

تموت نظرياتنا نَدَع «أن طريق عن األفق، ضيق من الهروب عىل التفسري قدرة •
منَّا». بدًال

134



املجردات حقيقة

الفصل ملخصهذا

من يجعل تسلسًال تكون ال الحقيقة يف التفسريات خطأ. كالهما الكيل واملذهب االختزالية
عىل أساسيًة تكون أن للتفسريات يمكن الواقع يف بل أساسية، أكثرها املستويات أدنى
يف التسبُّب يف دوًرا تلعب أن ويمكن حقيقية، املجردة والكيانات االنبثاق. من مستًوى أي

مجرد. كيان نفسها والسببية الفيزيائية. الظواهر حدوث
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الكلمات لتمثيل — تصويرية» «رسوًما أْي — منمطة صوًرا الكتابة أنظمة أوُل استَخدَمْت
ولرسٍم ،sun شمس كلمة إىل يشري أن ⊙ مثل لرسٍم يمكن املثال: سبيل عىل املفاهيم؛ أو
تصويريٍّ رسٍم بتعيني الكتابة أنظمة من أيٌّ يَُقْم لم لكن .tree شجرة كلمة إىل ⇧ مثل

فلماذا؟ املنطوقة، لغته يف كلمٍة لكلِّ
مثل محدَّدة، استخداماٌت للكتابة كانت فقد البداية؛ منذ لذلك تتوافر لم النية ألن
للكتابة، جديدٍة استخداماٍت ظهور ومع بعُد، وفيما والرضائب. البضائع مخزون سجالت
يضيفوا أن الَكتَبَة عىل األسهل من كان حينها لكن املفردات، من املزيد إىل الحاجُة ظهَرِت
يف املثال: سبيل فعىل التصويرية؛ الرسوم زيادة من بدًال الكتابة لنظام جديدًة «قواعَد»
ترتيٍب يف أكثر أو كلمتني نْطِق مع ما كلمٍة نْطُق يتشابه عندما الكتابة، أنظمة بعض
النطق؛ ترتيب بنفس مرسومًة الكلمات تلك برسوم الكلمة لهذه يُرَمز أن يمكن معنٍي،
خيانة كلمة نكتب أن َالستطعنا التصويرية، بالرسوم تُكتب اإلنجليزية اللغة كانت فلو
هجاءَها (وال للكلمة الدقيق النطَق الرسمان هذان يمثِّل ال .⇧⊙ بالرسمني treason
قواعد من القاعدة بهذه وامُلِلمِّ اللغة بتلك املتحدِّث للقارئ يقربانها لكنهما بالطبع)،

كتابتها. نظام
كرسم جديدة، تصويريٍة رسوٍم ابتكاَر الَكتَبة عىل اإلبداعي ُف الترصُّ ذلك ر يوفِّ

ألن فقط ليس ُمرِهقًة، مهمًة يكون ما دائًما الرسوم فابتكار treason؛ كلمة لكتابة مثًال
— بالفعل صعب أنه من الرغم عىل — صعب أمٌر التذكُّر سهلِة تصويريٍة رسوٍم تصميَم
قبل بمعناها املحتَملني القرَّاء كلِّ إعالم إىل ما بطريقٍة سيُضطر الكاتب ألن أيًضا وإنما
إىل الحاجُة ُوِجَدِت َلَما كذلك، تكن لم لو إذ صعبة؛ مهمة بالتأكيد وهذه يستخدمها، أن
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فهو لذلك، بديًال باعتبارها الكتابة لنظام جديدٍة قاعدٍة إضافة أما األصل. من الكتابة
يرميان ما وسيُفَهم ⇧⊙ التاليني الرسمني يكتب أن كاتٍب أليِّ ألنه فاعليًة؛ أكثُر ٌف ترصُّ

قبُل. من مكتوبًة treason كلمة رأى قد القارئ يكن لم إْن حتى إليه،
عن التعبري يف تفيد ال فهي األحوال؛ كل يف القاعدُة هذه تُطبَّق أن يمكن ال لكن
ُقوِرنْت ما إذا وبدائيًة خرقاءَ القاعدُة تبدو قد الكثري. وغريها املقطع، األحادية الكلمات
كتابٍة نظاِم أيُّ يستِطْع لم ما األهمية جوانب من لها كان لكن الحديثة، الكتابة بأنظمة
أضاَفْت أنها وهو قه؛ يُحقِّ أن — مماثلة قواعَد بال — التصويرية الرسوم عىل يعتمد بحٍت
لها كان أنه ذلك يعنى علني؛ نحٍو عىل بعينه شخٌص يُِضْفها لم الكتابة لنظام كلماٍت
من هائًال ا كمٍّ العلم يف البسيطُة املعادلُة ص تُلخِّ قد وكما تفسري. دائًما وللمدى مًدى،
اإلضافية الكلمات من العديَد تُدِخل أن التذكُّر وسهلِة بسيطٍة لقاعدٍة يمكن الحقائق،
كل أن يف الحالة هذه يف االنتظاُم يكمن ضمنيٍّا. انتظاًما عكست إذا ما، كتابٍة نظام إىل
استخدام مع البسيطة»، «األصوات من عرشاٍت بضع من إال ن تتكوَّ ال لغٍة أي يف الكلمات
البرشي للصوت يمكن الذي الهائل األصوات نطاق من مختارٍة مختلفٍة ملجموعٍة لغٍة كل

ييل. فيما ذلك إىل سأصل ملاذا؟ يُصِدره. أن
أنه وهي مهمة، خطوٍة تحقيق عىل قادًرا يصبح ما، كتابٍة نظام قواعد تحسني ومع
ْل لنتأمَّ فيها. كلمٍة كلِّ تمثيِل عىل قادًرا يكون أْي للغته؛ «عموميٍّا» نظاًما يصبح أن يمكن
الكلمات تكوين من بدًال : للتوِّ وصفتُها التي للقاعدة التايلَ َ املتغريِّ الشكَل املثال سبيل عىل
كانت لو وهكذا أخرى، لكلماٍت «األوىل» األصوات من تكوينها سيتمُّ أخرى، كلماٍت من
treason لكلمة الجديدة القاعدُة َلسمَحِت التصويرية، بالرسوم تُكتَب اإلنجليزية اللغة
وصخرة ،Tent خيمة كلمات عىل الدالة التصويرية الرسوم مجموعَة هجاؤها يكون أن
التغيري لهذا يمكن بالرتتيب. Nose وأنف ،Zebraوحيش حمار و ،EAgle وُعقاب ،Rock
َرْت تطوَّ قد األبجديات أَقدَم أنَّ املعتقد ومن عموميٍّا، النظاَم يجعل أن القواعد يف الطفيف

كهذه. قواعد من
بواسطة قت تحقَّ التي تلك عن القواعد خالل من قْت تحقَّ التي العموميُة تختلف
أحُد ويتضح التصويرية)، الرسوم من االفرتاضية الكاملة املجموعة (مثل كاملٍة قائمٍة
للرموز ويمكن القائمة. من كثريًا أبسَط تكون أن يمكن القواعَد أن حقيقِة يف االختالفات
هذا عىل يقترص ال األمر لكن . أقلَّ سيكون عدَدها ألن أيًضا؛ أبسط تكون أن الفردية
تلك تشفر فهي اللغة، يف االنتظامات استغالل طريق عن تنجح القواعد إن فحيث فحسب؛
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مثًال األبجدية تحتوي بالقائمة. ا ممَّ أوسع معرفٍة عىل تحتوي وبهذا ضمنيٍّا، االنتظامات
األجنبي ِقبَل من لالستخدام مناِسبًة يجعلها ا ممَّ الكلمات؛ نطق كيفية حول معرفٍة عىل
كوسيلٍة االستخدام يف إال التصويرية الرسوُم تُجِدي ال حني يف بلغتها، التحدُّث ليتعلَّم عنها
التي واللواحق كالبادئات الترصيفات لوجود أيًضا القواعد تتسع اللغة. تلك كتابة لتعلُّم
للنصوص يسمح ا ممَّ الكتابة؛ نظام تعقيد من تزيد أن دون وذلك الكلمات، إىل تضاف
أبجدية عىل القائمة الكتابة أنظمة أن جانب إىل هذا جملها، يف النحو بتوطني املكتوبة
كلمٍة بكل أيًضا وإنما فحسب، كتابًة اللغة يف موجودٍة كلمٍة كل تمثيل بغرض تفي ال
يصلح ثَمَّ ومن بعُد؛ تُبتَكر لم التي للكلمات حتى مكانًا يفسح مما اللغة؛ يف «ممكنٍة»
خرقه من بدًال مركزيٍة وال سهلٍة بطريقٍة الجديدة الكلمات ابتكار يف لالستخدام النظاُم

إليه. جديدٌة كلمٌة فيها تضاف مرٍة كل يف مؤقتًا
املجهول الكاتب أن نعتقد أن اللطيف من َكْم يحدث. أن لذلك يمكن كان األقل عىل أو
لم لكنه التاريخ، يف االكتشافات أعظم أحَد صنع قد أنه علم قد أبجديٍة أوَل ابتَكَر الذي
الكثريين إىل االكتشاف بهذا حماسه نقل يف بالتأكيد إذْن فشل فقد يعلم كان وإذا يعلم،
القديمة العصور يف االستخدام نادرَة كانت للتوِّ وصفتُها التي العمومية فقوَّة غريه؛
التصويرية الرسوم عىل املعتمدة الكتابة أنظمة أن من الرغم وعىل تواُفرها. عند حتى
عىل أحيانًا منها العمومية األبجديات وتطوَّرت املجتمعات، من العديد يف عْت اخُرتِ قد
، قطُّ «البديهية» التالية الخطوة تقريبًا أحٌد يتخذ لم فإنه قليل، منذ وصفُت الذي النحو
استخدام واقترص التصويرية، الرسوم من بدًال عموميٍّ نحٍو عىل األبجدية استخدام وهي
لألسماء الصوتية الرتجمة أو الدارجة غري الكلمات ككتابة خاصٍة أغراٍض عىل األبجديات
لم أبجدية، عىل قائٍم كتابٍة نظاِم استحداث فكرة أن املؤرخني بعض ويعتقد األجنبية.
للفينيقيني، مجهولني أسالٍف يد عىل — البرشي التاريخ يف واحدٍة مرٍة سوى تحدث
كتابٍة نظاِم كل أن يعني ا ممَّ — املتوسط األبيض البحر منطقة عرب الحًقا نرشوها الذين
النظام حتى ولكْن منه. استُلِهَم أنه وإما هذا الفينيقي النظام من انحدر أنه إما أبجديٍّ
أضافها ولقد ذكرتُها، التي املزايا بعَض قلََّص ا ممَّ متحركة؛ حروًفا ن يتضمَّ لم الفينيقي

بعُد. فيما اإلغريُق
أن من خوًفا األبجديات استخدام من الحدَّ دوا تعمَّ الَكتَبة أن أحيانًا البعض يرى
فائِق لتأويٍل فرًضا يبدو ذلك أن إال رزقهم، مصدَر التعلُّم يف ا جدٍّ سهٌل نظاٌم يهدِّد
يف األذهان عىل طرأت قد مخاطرها وال العمومية فرص ال أنه ألظن وإني عليهم، الحداثة
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باملشكالت إال يهتموا لم القدامى املبدعني أولئك وأن بكثري، ذلك بعد إال البرشية تاريخ
اخرتع أِن يف تسبَّب ا ممَّ — محدَّدة كلماٍت كتابة أْي — يواجهونها كانوا التي املحددة
بََدا لربما العمومية. صفُة القاعدة لتلك كان أْن وتصاَدَف ذلك، من تُمكِّنه قاعدًة أحُدهم
العصور. تلك يف كذلك كانت األمور أن إال يُصدَّق، ال نحٍو عىل األفق ضيَق املوقُف ذلك

عند — العمومية تكون أالَّ املجاالت معظم تاريخ بداية يف كثريًا تكرََّر لقد الواقع يف
تغيريٌ أدَّى أْن األمُر كان وإنما األصل، من هدًفا كانت إْن هذا رئيسيٍّا، هدًفا — قها تحقُّ
كله، للنظام العمومية صفة جْعِل إىل محدوٍد هدٍف تحقيِق بهدف ما نظاٍم يف طفيٌف

العمومية. نحو القفزة هي وهذه
علماءُ يُميِّز الكتابة. مثل تماًما الحضارة، َفْجر إىل «األعداد» تاريخ ويرجع
الرموز (وهي «األرقام» وبني مجردة) كيانات (وهي «األعداد» بني اليوَم الرياضيات
تطوَّرت وقد أوًال. اكتُِشفت قد األعداد أن إال األعداد)، عن للتعبري املستخَدمة املادية
استُخِدمت التي كالحجارة، الَعدِّ ِقَطع أو (… |||| ،||| ،|| ،|) العصا» «عالمات من األعداد
رسم لو فمثًال: األيام؛ أو كالحيوانات املنفصلة األشياء لتعداد التاريخ قبل ما عصور منذ
نعجٍة كل عن عالمًة شطب ثم الحظرية، من تخرج نعجٍة كلِّ مقابل عالمًة الشخُص
كافًة. النعجاِت استعاد قد يكون املرسومة العالمات كلَّ شطبه بعد أنه يعني فهذا عاَدْت،
بالضبط. االنبثاق مستويات مثل تسلُسًال للعمومية ولكنَّ للعد، عمومي نظام هذا
فقط املرءُ يفكِّر العدِّ فعند باألعداد؛ يرتبط الذي اإلحصاء، يأتي العد مستوى وبعد
بطريقة: يفكِّر اإلحصاء عند ولكنه «… وأخرى وأخرى، وأخرى، «واحدة، بطريقة:

«… وأربعون اثنان وأربعون، واحد «أربعون،
لألعداد نظاًما باعتبارها العصا عالمات إىل ننظر أن متأخٍر بإدراٍك تمكَّنَّا ولقد
أبسُط تتطلَّب فمثًال: عميل؛ غريَ نظاًما الشكل بهذا كان وإْن «األحادي»، بالنظام يُعَرف
أو الحساب أو كاملقارنة — العصا بعالمات املمثلة األعداد عىل تُجَرى قد التي العمليات
مثًال، نعجًة أربعون لديك كان فلو البداية؛ من بالكامل العدِّ عمليِة إعادَة — النسخ حتى
فإنك والثاني، األول العددين عن العصا بعالمات سجلٌّ لديك وكان عرشين، منها وِبعَت
وباملثل، وتحديثه. سجلِّك لضبط منفردًة شطٍب عمليَة عرشين إلجراء ُمضطرٍّا ستكون
الواحدة عدِّها إعادَة تساويها من للتأكُّد عددها يف املتقاربة العالمات مقاَرنُة تتطلَّب
التحسني خطوات أقدم كانت ولربما النظام، تحسني يف الناس بدأ ولهذا األخرى؛ مقابل
ذلك جعل ولقد ،|||||||||| من بدًال   كتابة أْي العصا، عالمات تجميَع ببساطٍة هي
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يرى أن ومن كاملة، مجموعاٍت عدِّ من املرءُ تمكََّن إذ أسهَل؛ واملقاَرنة الحساب من كالٍّ
املجموعات لهذه ُرِمز بعُد وفيما .   عن تختلف   أن واحدٍة نظرٍة من
Xو V و I مثل: رموًزا القديم الروماني النظاُم استخدم حيث مختَزلة؛ برموٍز نفِسها
ومائة، وخمسني، وعرشة، وخمسة، واحد، إىل: بالرتتيب ترمز وهي ،ↀو و Cو و
نستخدمها التي الرومانية» «األرقام عن ما حدٍّ إىل تختلف فهي (لذا وألف وخمسمائة،

اليوَم).
منها القصد كان التي التدريجي التحسني قصص من أخرى قصًة إذْن هذه كانت
تحقيِق إىل يتطلَّع لم أحًدا أنَّ أيًضا فيها يبدو والتي األفق، وضيقِة معيَّنٍة مشكالٍت حلَّ
تجعل أن شأنها من كان البسيطة القواعد بعض إضافة أن ومع ذلك. من أبعد هو ما
فإن وآَخر؛ حنٍي بني القواعد من بعًضا بالفعل أضافوا الرومان أن ومع قوًة، أكثر النظاَم
القواعد سادت وقد ذلك. تحقيق ودون النظام عمومية أجل من سعٍي دون كان ذلك

قرون: لعدة نظامهم يف التالية

عالمات نظام من موروثة قاعدة (وهي مًعا جمعها يعني متجاورًة الرموز وْضُع •
العصا).

اليمني. إىل اليسار من القيمة بحسب تنازيلٍّ ترتيٍب يف الرموز كتابة يجب •
أمكن. كلما املجمعة لقيمتها رمٌز بها يُستبدل أن يجب املتجاورة الرموز •

املستخَدمة الرومانية» «األرقام يف املوجودة الطرح قاعدة إدخاُل الحٍق وقٍت يف (تمَّ
من أكثَر وجوِد عدَم والثالثة الثانية القاعدتان تضمن أربعة.) تعني IV حيث اليوَم
XlXlXlXlXlX من كلٌّ يصبح فدونهما سهولًة؛ أكثَر املقاَرنَة يجعل مما عدٍد؛ لكل تمثيٍل
العدد نفس يمثِّالن أنهما إدراك من املرءُ يتمكَّن وال صحيحني، رقمني VXVXVXVXVو

بسهولة.
وأهمَّ أوسَع مًدى للنظام العمومية الجمع قواننَي بتطويعها القواعد هذه أعطْت وقد
VII سبعة العددين إىل مثًال لننظْر الحسابية. العمليات أداء عىل كالقدرة فحسب، العدِّ من
جمعهما، تعني VIIVIII هكذا متجاوَريْن كتابتهما أن عىل القواعد تنصُّ ،VIII وثمانية
بأن تلزمنا ثم ،VVIIIII هكذا القيمة بحسب تنازليٍّا الرموز ترتيب نُعيد أن تقتيض ثم
،V بالرمز الخمسة I رموز عن نستعيض وأن ،X بالرمز VV الرمزين عن نستعيض
وهو هنا، جديد يشء حدث لقد عرش. خمسة العدد عن يعربِّ الذي XV الناتج ليصبح
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سبعة األعداد عن مجردٌة حقيقٌة وأُثِبتْت اكتُِشفْت إذ فحسب؛ الرقم اختزاَل يتعدَّى ما
األعداُد تأثََّرِت فلقد يشء؛ أيَّ شخص أيُّ يُحَيص أو يَعدَّ أن دون عرش، وخمسة وثمانية

عنها. املعربة األرقام بواسطة بنفسها
نفسه. األرقام نظام هو بالحساب قام َمن إنَّ أقول حني حرفيٍّا أقول ما أعني وإني
تحقيق أجل من لكنه البرشي، املستخِدم هو ماديٍّا التحوُّالت تلك أحدث َمن أنَّ صحيح
تنفيذ إىل احتاج ثم أوًال، بعقله ما مكاٍن يف النظام قواعد تضمني إىل اضُطرَّ ذلك،
أن عليه بما الكمبيوتر يخرب َمن هو والربنامج برنامجه. الكمبيوتر ذ ينفِّ كيفما القواعد
إلجراء الرومانية األرقام «استخدام ب نصفها التي فالعملية وعليه العكس؛ وليس يفعل،
إلجراء «لنا» الرومانية األرقام نظام استخدام من كذلك ن تتكوَّ الحسابية» العمليات

الحسابية. العمليات
ما يفعلون الناس جَعل بأن إال االستمرار يف الرومانية األرقام نظاُم ينجح لم
وجدوه فعندما جيل؛ إىل جيٍل من يتناقلونه الرومان جْعل يف تسبََّب بأن أْي وصفت؛
دت ُجسِّ ما إذا معلومات — قبُل من أرشُت كما — املعرفة إن لذُرِّياتهم. ورَّثوه مفيًدا،

هكذا. تبقى ألن تميل فإنها مناسبة، بيئٍة يف ماديٍّا
واالستمراَر، النَّسَخ لنفسه ليُتيح فينا تَحكََّم بأنه الرومانية األرقام لنظام وصفي إن
فاإلنسان ليسصحيًحا؛ ذلك أن إال العبيد، منزلة إىل اإلنسان قدر من يحطُّ وصًفا يبدو قد
وكل واملشاعر والنوايا والنظريات املميزة األفكار تشمل مجردة، معلوماٍت من ن» «يتكوَّ
فينا الرومانية األرقام «تحكُّم» عىل فاالعرتاُض لذا «أنا»؛ لل املميزة األخرى العقل حاالت
كهذا بتفكرٍي إنه حيث نوايانا؛ تحكمنا أن عىل االعرتاَض يُشبه نفعها نكتشف عندما
الذي للربنامج أخضع حني الواقع يف لكني العبودية، من نهرب أن االستعباد من يكون
يؤدِّيه ا عمَّ الخضوع معنى حينئٍذ يختلف الفيزياء)، لقوانني أخضع عندما (أو منه ن أتكوَّ
االنبثاق. من مختلٍف مستًوى عىل أحداثًا يفرسِّ الحالتني من حالٍة كل يف فاملعنى العبيد؛
لرضب الكفاءة من قدٍر عىل ُطُرق أيًضا هناك كانت أحيانًا، يقال ما عكس وعىل
عىل منها كلٌّ يحتوي صندوًقا، XX ما سفينٍة حمولُة كانت فلو الرومانية؛ األرقام وقسمة
عىل تقدر أنها املعروف من يكون ،VII وعرض V بطول شبكة يف مرصوصة برطمانات
املسألة. أرقام يف نة متضمَّ مطوَّلة حسابات بأي نقوم أن دون برطمان CC عدد حمل
التعاُمل من نشأْت هنا ومن ؛ CCI من أقل CC أن بسهولٍة يُميِّز أن الناظر ويستطيع
األسعار كحساب استخداماٌت اإلحصاء، أو العد عن بعيًدا النحو، هذا عىل األرقام مع
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إىل َد مهَّ قد التعامل هذا أن إىل باإلضافة هذا وغريها، الفائدة وأسعار والرضائب واألجور
بالعمومية يتَّسم النظام يكن لم ذلك، ومع مستقبيلٍّ. لتقدٍُّم اآلفاق فتََح مفاهيميٍّ ٍم تقدُّ
ↀ من أعىل قيمٍة ذو رمٌز يوجد لم إذ تعقيًدا؛ األكثر االستخدامات بتلك يتعلق فيما
إىل حوََّلها ا ممَّ ↀ؛ الرمز من بسلسلٍة أعىل فيما ألفني من لألعداد ُرِمز ثَمَّ ومن (ألف)؛
نظام إىل للعودة القارئ اضُطرَّ الرقم، يف عددها زاد وكلما اآلالف، عىل دالٍة عًصا عالمات

الحسابية. العملية إجراء من ليتمكَّن الرقم) يف الرمز تكرار مرات عدد (ليعرف العد
التصويرية، الرسوم من املزيد بإضافة قديٍم كتابٍة نظاِم مفرداِت تحديث يمكن وكما
لن لكن فعًال، حدث ما وهو نطاقه، لزيادة أرقاٍم نظاِم أي إىل رموٍز إضافُة يمكن كان
لن ولهذا قيمة، أعىل عىل دالٍّ رمٍز عىل يحتوَي أن إضافٍة كل بعد الناتج النظام ينفك

َعد. دون حسابيٍة بعملياٍت للقيام صالًحا عموميٍّا نظاًما يكون
استخداَم هي العد من الحسابية العمليات إجراء لتحرير الوحيدة الطريقة كانت
مجموعٍة سوى األمُر يتطلَّب لم األبجديات، حالة يف الحال هي وكما املدى، عموميِة قواعَد
رموٍز، عرشَة اليوَم العمومي النظام يستخدم األساسية. والرموز القواعد من محدودٍة
الرقم قيمة أن عىل تنصُّ التي القاعدة من عموميتَه اكتَسَب وقد ،۹ إىل ٠ من األرقام هي
بينما مفرًدا، ُكِتب إذا اثنني يعني ٢ الرقم أن نجد إذ العدد؛ يف موضعه عىل ِبناءً د تتحدَّ
مثل «نائبة» رموًزا «املوضعية» األنظمة هذه مثل تتطلَّب .٢٠٤ العدد يف مائتني يعني
حيث موقعه يف ٢ الرقم وضع عىل هنا وظيفتُه تقترص الذي ،٢٠٤ العدد يف ٠ الرقم

مائتني. يعني
ربما التحديد؛ وجه عىل نشأ متى املعلوم غري من ولكن الهند، يف النظام هذا نشأ
من القليل يف إال التاريخ ذلك قبل مستخَدًما يظهر ال إذ التاسع؛ القرن يف متأخًرا نشأ
إمكانياٍت من النظام ذلك به يبرشِّ بما اإلدراك ينترش لم حاٍل أي وعىل الغامضة. الوثائق
ذلك يف واسًعا انتشاًرا والتجارة الرياضية والهندسة والرياضيات العلم مجاالت يف هائلٍة
ينترش لم وإْن النظام، بذلك العرب العلماءُ فيها أَلمَّ التي الفرتة نفس يف ذلك كان الحني.
تكرَّر ولقد عام. ألف بحوايل ذلك بعد إال عامٍّ نحٍو عىل العربي العالم يف استخداُمه
يتقبَّل لم حني الوسطى، القرون يف أوروبا يف للعمومية الحماس يف الغريب النقص هذا
العارش القرن يف العرب من إليهم انتقَلْت حيث القليل؛ إال العلماء من الهنديَة األرقاَم
هذه وحتى العربية»)، «األرقام ِباسم األرقام لتلك الخاطئة التسمية إىل ذلك أدَّى (ولقد

التاريخ. ذلك من قروٍن بعد إال اليومية االستخدامات يف تنترش لم
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التاريخ، من مبكرٍة حقبٍة يف العمومية سمُة له أرقاٍم نظاَم القدماء البابليون اخرتع
كان يدركوها. لم حتى أو بعموميته، يهتموا لم أنهم يبدو لكن امليالد، قبل ١۹٠٠ عام يف
الهندي؛ بالنظام مقاَرنًة التعقيد شديَد كان وإن موضعيٍّا، نظاًما لألرقام البابليني نظام
األرقام نظاَم تُشبه رموٍز مجموعة صورة يف منها كلٌّ يُكتَب «رقًما» ٥۹ ن يتضمَّ إذ
اليومية التعامالت عن للتعبري الحسابية العمليات يف استخداَمه جعل ا ممَّ الرومانية؛
للصفر، رمًزا البابليني نظاُم يشمل لم كما الرومانية. األرقام استخدام من تعقيًدا أكثَر
التي األصفار عن للتعبري طريقًة يشمل ولم نائبًة، عالماٍت باعتبارها املسافات فاستخدم
و٠٫٢ و٢ و٢٠ ٢٠٠ األعداد عن نظامنا يف نُعربِّ (كأْن العرشية العالمات وال اليمني، عىل
عىل ذلك كلُّ يدلُّ السياق). حسب عىل بينها التمييُز يتمَّ أن عىل ،٢ بالرقم كتابًة وهكذا
بقيمٍة تتمتع تكن لم وأنها النظام، تصميم من الرئييسَّ الهدَف تكن لم العمومية أن

َقْت. تحقَّ عندما عاليٍة
امليالد قبل الثالث القرن يف البارزة القصص من واحدٍة يف التدقيُق ح يوضِّ وربما
يف أرشميدس القديم اليوناني والريايض العاِلم أبحاث كانت املتكررة. الغرابة هذه رسَّ
كبريٍة أعداٍد عىل حسابيٍة عملياٍت إجراء رضورة إىل قاَدتْه قد البحتة والرياضيات الفلك
إىل ابتكاره يف أرشميدس استند به؛ خاصٍّ أعداٍد نظاِم ابتكار إىل دفعه ا ممَّ اليشء؛ بعض
أن اختالف مع الروماني النظام مع تشابََه والذي إليه، مألوًفا كان الذي اليوناني النظام
النظام نطاِق توسيُع بالفعل تمَّ وقد آالف، عرشة يساوي الذي ،M كان قيمٍة أعىل رمَز
آالف؛ عرشة يف M الرمز فوق املكتوبة األعداد تقيضبرضب التي القاعدة بوجود اليوناني
يمكن ثَمَّ ومن δ؛ هو أربعة العدد ورمز ،K هو عرشين العدد رمز كان املثال: سبيل عىل

. بالرمز ألًفا ٢٤٠ العدد عن التعبري
ترمز بحيث لألُس؛ طبقاٍت عدة لتشمل تتسع بأن القاعدة لتلك اليونانيون سمح لو

أنهم يبدو لكن عموميٍّا. النظام َألصبح آالف، عرشة آالف عرشة وعرشين أربٍع إىل
اعتَمَد فقد يفعل؛ لم كذلك أرشميدس أن أيًضا أكثر املدهش بل ، قطُّ بذلك يسمحوا لم
التعبريُ يتمُّ (التي الحديثة العلمي» «الرتميز لطريقة مشابهٍة أخرى فكرٍة عىل نظاُمه
استخدمه الذي األساس أن اختالف مع ،(٦١٠ × ٢ بكتابة مثًال مليون ٢ العدد عن فيها
موجوٍد أساٍس إىل بحاجٍة يزال ال كان لكنه آالف، عرشة آالف عرشة بل عرشة، يكن لم
عرشة آالف العرشة عدَد يتجاوز أن السهل من يكن لم أنه بمعنى اليونانية؛ األرقام يف
إليه نرمز الذي العدد من أبعد هو فيما نظامه وهن يف تسبََّب مما ذلك؛ نحو أو آالف
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نظاًما َلبات نظامه، عىل اإلضافية القاعدَة تلك أرشميدس يفرض لم لو .٨٠٠٠٠٠٠٠٠١٠ ب
لها. داعَي ال بغرابٍة حينها سيتسم كان وإْن عموميٍّا،

،٨٠٠٠٠٠٠٠٠١٠ تفوق أعداٍد استخداَم الرياضيات علماء سوى يحتاج ال اليوم وحتى
أرشميدس وضع سبَب هو ذلك يكون أن املعقول غري من لكن نادًرا، إال ذلك يكون وال
ووضع األعداد مفهوم استكشاف يف َل توغَّ بل فحسب، به يكتِف لم ألنه القيد؛ لهذا
بأن يسمح لم ولكن ،٨٠٠٠٠٠٠٠٠١٠ األساس عدد جعل حيث باملرة؛ عميلٍّ غري آَخر امتداًدا
يف لألعداد اعتباطيٍّا ا حدٍّ يفرض مما مليون؛ ٨٠٠ عن يزيد ال أُس إىل إال العدد هذا يرفع

.١٧١٠ × ٦٫٤١٠ عن يزيد فيما ما نقطٍة
الرموز استخدام مواضع عىل فرضها التي القيود هذه إن ذلك؟ أرشميدس فعل ملاذا
أرشميدس كان لو لكن رياضيٍّا، يربرها ما يوجد ال إذ اليوَم؛ نفٍع ذات غري تبدو أرقامه يف
أفضَل عموميٍّا نظاًما يبتكر أن له َلتسنَّى اعتباطية، قيوٍد دون قواعده تُطبَّق أن يف يرغب
أعواٍم بضعة وبعد حينئٍذ. السائد اليوناني النظام عن فية التعسُّ القيود بإزالة فقط كثريًا،
السبب؛ لنفس العمومية إىل يفتقر لألرقام آَخر نظاًما أبولونيوس الرياضيات عاِلُم ابتَكَر

قصد. عن العمومية يتجنَّب كان القديم العالم يف الجميَع وكأنَّ األمر يبدو
األرقام نظام عن (١٧٤–١٨٢٧۹) البالس سيمون بيري الرياضيات عالم كتب
لم أنه كيف نتذكر حينما قدرها حقَّ اإلنجاز هذا عظمة نقدر «سوف قائًال: الهندي
أنجبتها التي العقول أعظم من اثنان وهما أبولونيوس، وال أرشميدس ذهن عىل يَِرد
َرِغبَا شيئًا كان أنه أم ذهنيهما، عىل النظام هذا يَِرد لم ا حقٍّ هل لكن القديمة.» العصور
ذاك — ما أعداٍد نظاِم لتوسيع طريقته أن أدرك قد أرشميدس أن بد ال عنه؟ االبتعاد يف
ربما لكن نهاية. ال ما إىل زيادته يف يستمر أن يمكن — متعاقبتني مرتني استخدمه الذي
أمٍر ألي تُستخَدم قد كذلك نظاٍم عن ستنتج التي الالمتناهية األعداد تلك مثل أن يف تشكََّك
معاَرضَة ذاك أرشميدس مرشوع أهداف أحد كان األمر، واقع يف املرء. يعقله أن يمكن
يمكن ال بأنه تقر كانت والتي البديهيات، من تَُعدُّ كانت التي حينها، السائدة الفكرة
عدد لحساب نظامه استخَدَم ثَمَّ ومن شاطئ؛ أي عىل الرمل حبات عدد معرفة فعليٍّا
أرشميدس، أن نرى هذا، ضوء يف بأكملها. السماوية الكرة مللء املطلوبة الرمل حبات
األعداد حول مفهوٍم أيُّ األرجح عىل لديهما يكن لم عام، بوجٍه القديمة اليونانية والثقافة
إن حتى مادية، أشياءَ إىل اإلشارة سوى استخداٌم لألرقام يكن فلم وعليه باملرة؛ املجردة
الصعب من مفهوًما العمومية مفهوم يصبح كهذه حالٍة ويف الخيال. ُصنع ِمن كانت
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يتجنََّب أْن عليه أنَّ أرشميدس شَعَر ربما أو إليه؛ يُتطلَّع أن عن فضًال إليه، الوصول
ال حال، كل عىل لآلخرين. ومقنعًة مفهومًة تجربته جْعِل بُغيَة نهائيٍّ ال مًدى إىل التطلَُّع
أنه بََدا إن حتى العمومية، إىل يصل أن يف لنظامه رغب قد أرشميدس أن اليوَم لنا يبدو

مرة. غري نحَوها القفز «حاَوَل»
قها تُحقِّ التي املكاسب أهم أن وهي أخرى، احتماليٍة إىل نصُل ل التأمُّ من وبمزيٍد
د تُمهِّ أنها هي تستهدفها، األفق ضيقِة مشكلٍة حل مجرد من أكثر مجال، أي يف العموميُة
العمومية تقديُر يتطلَّب لذا به؛ التنبُّؤ يمكن ال االبتكار لكن االبتكار، من ملزيٍد الطريَق
بتحقيق العمومية لتلك ع التوقُّ أو ذاتها، حد يف املجردة للمعرفة تقديًرا اكتشافها وقَت
قلََّما مجتمٍع يف حدوثُهما وارٍد غري موقفان هذين أن يبدو عها. توقُّ يمكن ال مكاسَب
قبُل؛ من ذكرتُها التي املهمة فكرته خالل من التنوير مع تغريُّ هذا أن بَيَْد التغيري، اختَربَ

العمومية. ومثله ومرغوب، ممكن أمٌر التقدُّم تحقيق أن وهي
وضيق فية التعسُّ والقيود االستثناءات كل إىل النظرُة ت تغريَّ التنوير عرص بحلول
حقول عىل تقترص لم نظرة وهي إشكالياٍت، تُسبِّب أنها عىل تَُرى وأصبَحْت األفق،
عن األرستقراطية الطبقة ألبناء القانون معاملة تختلف أن ينبغي فلماذا فحسب؛ العلم
لوك جون مثل عرصالتنوير فالسفة بدأ املرأة؟ عن للرجل أو العبد؟ عن للسيد أو العامة؟
أن آَخرون وحاَوَل فية، التعسُّ واالفرتاضات القواعد من السياسية املؤسسات تحرير يف
باعتبارها طرحها من بدًال العمومية األخالقية التفسريات من األخالقية القواعَد يستنتجوا
واألخالق والرشعية للعدالة العامة التفسريية النظريات بدأت هنا ومن فيًة؛ تعسُّ مسلماٍت
تلك كل يف العمومية كانت والحركة. املادة حول العامة النظريات بجوار مكانها تتخذ
رضورية بل — ذاتها حد يف مرغوبًة صفًة باعتبارها قصٍد عن إليه يُسَعى مطلبًا األحوال
ضيقة مشكلٍة لحل وسيلًة باعتبارها وليس — صحتها لتمام فكرٍة أي يف أيًضا الوجود

فحسب. األفق
التنوير، عرص بداية يف بارًزا دوًرا لعبَْت التي العمومية، نحو القفزات أهم ومن
تحمل املعدن من متفرقٍة قطٍع من تكوَّنْت التي املتحركة، الحروف ذات الطباعة اخرتاُع
اقترصْت قد األقدم الطباعة طرُق كانت األبجدية. حروف ألحد بارًزا نقًشا منها كلٌّ
كلِّ نْقُش تمَّ حيث العد؛ الرومانية األرقام بها نظمْت التي بالطريقة الكتابة تنظيم عىل
واحدة، خطوٍة يف الرموز من محتوياتها كل نْسخ يمكن بحيث طباعٍة لوح عىل صفحٍة
نقٍش أعماِل أي ملمارسة داٍع هناك يَُعْد لم حرف، لكل متعددٍة نَُسٍخ وجود مع لكن
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وجمل، كلماٍت يف الحروف قطع برتتيب العاِمُل يقوم أن سوى يلزم فال أخرى؛ معدنيٍة
املستقبل يف طباعتها ستتمُّ التي الوثائُق ستحتويه ما معرفُة أيًضا الالزم غري من وأصبح

بالعمومية. تتصف املطبعة أصبَحِت أْي لها؛ قطٍع إلعداد
يف ع اخُرتِ عندما فارٍق أيَّ يُحِدْث لم هذا الطباعة أسلوب فإن هذا، من الرغم عىل
نظام ألن ربما أو بالعمومية، املعتاد االهتمام لعدم ربما عرش؛ الحادي القرن يف الصني
عىل لالعتماد املبارشة املزايا قلَّل ا ممَّ التصويرية؛ الرسوم آالَف يستخدم الصينية الكتابة
يف هذا الطباعة أسلوب اكتشاَف جوتنربج يوهانز أعاد عندما لكن عمومي. طباعٍة نظام
فيضانًا ذلك استَهلَّ املتحركة، األبجدية حروف باستخدام عرش الخامس القرن يف أوروبا

بعده. من التقدُّم من
القفزِة فقبل العمومية؛ نحو القفزات كل به تمرُّ ٌل تحوُّ هو هنا بصدده نحن ما إن
فاملرء القفزة بعد أما يطبعها، وثيقٍة لكلِّ صة مخصَّ أشياءَ يصنع أن املرء عىل يكون
الحروف طباعة أسلوب عىل تعتمد مطبعٌة مثالنا يف وهو ا، عامٍّ شيئًا يربمج) (أو ص يخصِّ
متعدِّدَة حريٍر نْسِج آلَة جاكارد ماري جوزيف اخرتع ١٨٠١ عام يف باملثل، املتحركة.
ُغَرز من صفٍّ كل يف يدويٍّا التحكُّم من وبدًال جاكارد»، «منسج ب اآلن تُعَرف األغراض
تلك بواسطة النسيج عاِمُل يستطيع ، معنيَّ نمط عليه املطبق الحرير من قماٍش ثوب كل
عدٍد أيَّ النمط ذلك لنْسج النسيج آلَة ه ليوجِّ مثقوبٍة بطاقاٍت عىل معنٍي نمٍط برمجَة اآللة

املرات. من
اآلن عليه يعتمد الذي الحاسوب، أو الكمبيوتر اخرتاُع التقنيات هذه أهمَّ ويبقى
كان كذلك. وفلسفية نظرية أهمية له والذي األخرى، التقنيات كل من األكربُ القطاُع
عندما عرش التاسع القرن عرشينيات يف تحدث أن العمومية نحو الحوسبة لقفزة ينبغي
حاسبة آلة وهي الفروق»، «محرك اها سمَّ آلًة بابيج تشارلز الرياضيات عالم َم صمَّ
عرشة من واحٍد يف منها أيٌّ يدقَّ أن يمكن برتوٍس العرشية األرقام فيها ُمثِّلْت ميكانيكية
الدوالِّ جداول إنتاِج أتْمتة وهو األفق، َضيَِّق املحرك من األصيل الغرُض كان مواضع.
املالحة مجاالت يف بكثرٍة تُستخَدم كانت التي التمام، وجيوب كالخوارزميات الحسابيِة
املوظفني من كبريٍة أعداٍد ِقبَل من الجداول تلك تجميُع يتمُّ كان الوقت، ذلك يف والهندسة.
معروًفا كان والذين الحاسوب)، تسمية أصل جاء هنا، (ومن «الَحَسبَة» ِباسم ُعِرفوا
أخطاءً يرتكب أن الفروق محرك شأن من كان عملهم. يف كثريٍة ألخطاءٍ ارتكابُهم عنهم
معيَّنٍة لدالٍَّة جدوٍل لطباعة يلزم ولم بنائه، يف مدموجة الحساب علم قواعد ألن بكثرٍي أقل
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كان املقابل، يف بسيطة؛ عملياٍت صورة يف الدالة بتعريف واحدًة مرًة املرءُ يُربمجه أن إال
العامة والقواعد التعريف قبل) من يُستخدموا (أو يَستخدموا أن البرشيني الَحَسبَة عىل

برشي. خطأٍ لحدوث فرصٍة بمنزلة مرٍة وكل جدول، كل يف املرات آالف للحساب
الشخيص، تنظيمه سوء بسبب قطُّ الفروق محرك ُصنِع يف بابيج ينجح لم لألسف،
الحكومة تمويل إىل باإلضافة الخاص ماله من الكثريَ املرشوع هذا عىل أنفق قد أنه مع
عام ويف البسيطة)؛ األخطاء بعض (باستثناء صحيًحا كان تصميمه لكنَّ الربيطانية،
محرك بتنفيذ للعلوم لندن متحف يف سواد دورون املهندس بقيادة فريق قام ١۹۹١

فحسب. بابيج زمن يف املتوافرة الهندسية اإلمكانيات باستخدام بنجاٍح الفروق
حتى بل اليوَم، كمبيوتر أجهزة بمعايري ا جدٍّ محدودة الفروق محرك مهام كانت
مشرتٍك انتظاٍم وجود هو باألصل وجوده من الهدف ولكنَّ أيًضا، الحاسبة اآلالت بمعايري
وتُعَرف والهندسة. املالحة يف ثَمَّ ومن بالفيزياء؛ تتكرَّر التي الرياضية الدوال كل بني
عام يف تايلور بروك الرياضيات عالم اكتشف ولقد التحليلية». «الدوال ب الدوال تلك
فقط والرضب اإلضافة باستخدام التحليلية الدوال كلِّ تقريب املمكن من أنه ١٧١٠
حاالت بضُع سبَقتْه (ولقد الفروق محرُك يؤدِّيها التي العمليات وهي متكرِّر، نحٍو عىل
دأب تايلور). يد عىل قْت تحقَّ العمومية نحو القفزة أن إال االكتشاف، ذلك من تقرتب
آلًة باخرتاعه جداول، يف طباعتها املطلوبة الدوال مجموعة حوسبة مشكلة حل عىل بابيج
أيًضا اآللة تلك استفادت وقد التحليلية، الدوال حساب إزاء بعموميتها اتََّسَمْت حاسبًة
التي الكاتبة، باآللة الشبيهة طابعتها يف املتحركة بالحروف الطباعة أسلوب عمومية من

الجداول. طباعة لعملية التامة األتمتُة أمكنَِت َلَما لوالها
اقرتََب هذا ومع األمر، بادئ يف بابيج ر تصوُّ يف تكن لم الحوسبة عمومية أن عىل
بتكوينه وإنما عمليات، من يؤدِّيه بما ليس العمومية من واضًحا اقرتابًا الفروق محرُك
جدوٍل لطباعة املحرك برمجة أجل من معيَّنٍة تروٍس تشغيل البداية يف يلزم فكان املادي؛
تجهيز طريق عن هذه الربمجة مرحلة أتْمتِة إمكانيِة إىل النهاية يف ل توصَّ بابيج لكن ما،
ميكانيكيٍّا تُنَقل أن عىل جاكارد، استعملها التي كتلك مثقوبٍة بطاقاٍت عىل اإلعدادات
الرئييسَّ األخطاءِ مصدَر أقىص بأْن الفروق محرَك التطويُر هذا عاَلَج ولقد الرتوس. إىل
لو املحرك أن بابيج أدرك ثم بها. القياَم يستطيع التي العمليات من وزاد عملياته، عن
اختيار يف يتحكَّم وأن بعُد، فيما الستخدامها الجديدة البطاقات يثقب أن أيًضا استطاع
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تروسه)، موقع عىل ِبناءً البطاقات من مجموعٍة من يختار (كأْن سيقرؤها التي البطاقات
العمومية. نحو القفزة وهو كيًفا؛ جديٌد أمٌر بذلك َق َلتحقَّ

وزميلته هو يعلم وكان التحلييل»، «املحرك اسَم املعدلة اآللة هذه عىل بابيج أطلق
يشءٍ أي حوسبة عىل قادًرا سيكون املحرك هذا أن الفليس دوقة آدا الرياضيات عاملة
العمليات إجراء مجرد عن يزيد ما وهو يحسبوه، أن البرشيني الَحَسبَة استطاعة يف
ومعالجُة املوسيقى وتأليُف الشطرنج ولعُب الجِرب مسائِل حلُّ استطاعته يف إذ الحسابية؛
تسميته عىل يُصطَلح ما بمنزلة املحرك ذلك كان األخرى؛ املهام من الكثري وتأديُة الصور
يف «تقليدي» الصفة أهمية أرشح (ولسوف العمومي. التقليدي الكمبيوتر باسم اليوَم
عىل تعمل التي الكمية الكمبيوتر أجهزة ملناقشة أتطرَّق عندما عرش، الحادي الفصل

العمومية.) من أعىل مستوياٍت
االستخدامات عليه ستكون ما الزمان من قرٍن ملدة غريهما وال آدا وال بابيج يتخيَّل لم
البيانات قواعد يف والبحث الكلمات ومعالجة اإلنرتنت مثل اليوَم، للحوسبة شيوًعا األكثر
يمكن علمية. تنبُّؤات عمل وهو للحوسبة، ا مهمٍّ آَخر استخداًما َعا توقَّ لكنهما واأللعاب،
ماديٍّ يشءٍ أيِّ بسلوك التنبؤ عىل قادرة عمومية محاكاٍة أداَة يصبح أن التحلييل للمحرك
هي تلك اليشء؛ بذلك الصلة ذات الفيزياء قوانني ضوء يف الدقة، من مرغوبٍة درجٍة ألي
املادية األشياءُ طريقها عن تستطيع والتي الثالث، الفصل يف إليها أرشُت التي العمومية
تُظِهر أن والكويزرات) (كاألمخاخ تنظمها التي الفيزياء قوانني ويف طبيعتها يف املختلفة

الرياضية. العالقات نفس
ستُقدِّم التحلييل املحرك عمومية أن أدرَكا لذا التنوير؛ أنصار من وآدا بابيج كان
إال حماسهما ينَرشا أن يف فشَال الكبرية، جهودهما ومع ذلك، ومع األهمية، عظيمَة تقنيًة
لغريهم؛ الحماس ذلك نقل يف تماًما بدورهم أخفقوا الذين معارصيهما، من قليٍل لعدٍد
بها يزخر التي املكتملة غري الواعدة املرشوعات من واحًدا التحلييل املحرك بات وعليه
كانا ربما املحرك، لتنفيذ أخرى طرٍق إليجاد حولهما بحثَا فقط أنهما ولو التاريخ.
الكهربية الت امُلرحِّ وهي بانتظارهما؛ هنالك قابعًة كانت امُلثىل الطريقة أن أدرَكا قد
أوائل من الكهربية الت امُلرحِّ كانت الكهرباء). تياراُت فيها تتحكَّم تشغيٍل مفاتيح (وهي
تُنتَج أن وشك عىل وكانت املغناطيسية، الكهرباء مجال يف الرئيسية األبحاث تطبيقات
تحلييلٍّ محرٍك شأِن من وكان التكنولوجية، التلغراف ثورة مع تماشيًا واسٍع نطاٍق عىل
الت وامُلرحِّ الثنائية األعداد ليمثِّل الكهربي التيار وإيقاِف تشغيِل مفتاَح يَستخدم ٍل معدَّ
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(كانت التصنيع. يف وأسهل وأرخص بابيج، محرك من أرسَع يكون أن بالحوسبة؛ للقيام
جوتفريد والفيلسوف الرياضيات عاِلَم إن حتى آنذاك، جيًدا معروفًة الثنائية األعداد
عرش.) السابع القرن يف امليكانيكية الحسابات يف استخدامها اقرتح قد اليبنتس فيلهلم
من بقرٍن بالفعل حدثت ا عمَّ مبكًرا تحدث أن الكمبيوتر لثورة املمكن من كان إذْن
مجال يف التكنولوجي ر للتطوُّ نظًرا أيًضا؛ اإلنرتنت ثورُة حينئٍذ تبعتها ولكانت الزمان،
جيبسون ويليام العلمي الخيال كاتبَا َم قدَّ ولقد هذا. مع تزاَمَن الذي والطباعة التلغراف
عليه تبدَو أن يمكن كان ملا مشوًِّقا وصًفا الفروق» «محرك روايتهما يف سرتلينج وبروس
العرص «إنرتنت كتابه يف ستانديدج توم الصحفي ويرصُّ ذلك. كلُّ َق تحقَّ لو حينها األمور
حتى اإلنرتنت تُشِبه ظاهرًة مشغليه بني خلق قد القديم التلغراف نظام أن الفيكتوري»
وغرَف زفاٍف، وحفالِت عاطفيًة، وعالقاٍت «قرصنًة، شهد وأنه كمبيوتر، أجهزة دون

وغريها». … كالميًة ومشاداٍت دردشٍة،
الكمبيوتر ألجهزة آَخَر تطبيٍق يف الفليس ودوقة بابيج فكََّر سبق، ما إىل باإلضافة
األمخاخ أن فبما االصطناعي؛ بالذكاء ى يُسمَّ ما وهو اليوم، حتى ق يتحقَّ لم العمومية
محاكاٍة أداُة التحلييل املحرك أن وبما الفيزياء، لقوانني تخضع مادية أشياء هي البرشية
ا جدٍّ أبطأ سيكون أنه (ولو بالضبط البرش مثل ليفكِّر برمجته يمكن إذْن عمومية،
وكانت التطبيَق، ذلك استبعَدا أنهما إال املثقوبة)؛ البطاقات من عميلٍّ غريَ ا كمٍّ وسيتطلَّب
أيَّ يُنتج يجعله ما الدوافع من التحلييل املحرك يملك «ال ذلك: يف الفليس دوقة حجُة
باستطاعته إن ذه. ينفِّ أن نأمره كيف نحن نعلم ما ذَ ينفِّ أن إال بوسعه ليس إذ يشء؛

تحليلية.» عالقاٍت أو حقائَق أيِّ ع توقُّ عىل يقدر ال لكنه التحليالت، متابعة
بعُد فيما الخطأ هذا عىل تورنج آالن الكمبيوتر علوم ورائد الرياضيات عالُم أطَلَق
الفليس دوقة أخطأت ما هي الحوسبة عموميُة تكن فلم الفليس»؛ السيدة «اعرتاض
فيزياء عن معرفٍة أيَّ آنذاك العلم يملك لم الفيزياء. قوانني عمومية وإنما تقديرها، يف
طبيعة تفسريات وكانت بعُد، نُِرشْت قد ر التطوُّ عن داروين نظريُة تكن لم وأيًضا املخ،
من القليلة للمجموعة عزاء فال اليوم، أما سائدًة، زالت ما الخوارق أساس عىل البرش
تحقيقه. يمكن ال أمٌر االصطناعي الذكاء أن يعتقدون يزالون ال الذين والفالسفة العلماء
املنظور يف االصطناعي الذكاء مرشوَع سريل جون الفيلسوُف وَضَع املثال: سبيل عىل
آلية أسس عىل العقَل وا يُفرسِّ أن طويلٍة لفرتاٍت الناس بعُض حاَوَل التايل: التاريخي
يف عرصهم، يف تعقيًدا اآلالت أكثر عىل املعتمدة واالستعارات التشبيهات باستعمال
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روا تصوَّ ثم والروافع، الرتوس من دة ومعقَّ عمالقة مجموعة العقل أن افرتضوا البداية
واليوَم هاتفية، سنرتاالت ثم بخارية، محركات ثم هيدروليكيٌة، أنابيُب أنه تاٍل عٍرص يف
أجهزة إنها العقول عن يقال تأثريًا، تكنولوجياتنا أعمق الكمبيوتر أجهزُة أضَحْت عندما
من يوجد ال وإنه للتشبيه، استعاراٍت سوى ليست هذه إن سريل ويقول كمبيوتر.

بخاريٍّا. محرًكا وليس كمبيوتر جهاز العقل أن يؤكِّد ما األسباب
جهاز عكس عىل عمومية، محاكاٍة أداَة ليس البخاري فاملحرك موجود! السبب لكن
ليس العصبيُة الخاليا تفعله ما بكل القيام عىل األخري قدرِة ع توقُّ يجعل مما الكمبيوتر؛
كما الفيزياء قوانني عن ومثبتة معروفة خاصية هي بل تشبيه، أو استعارٍة محَض
إىل والروافع، الرتوس وكذلك الهيدروليكية، األنابيب تحويل يمكن (وباملناسبة، نعرفها.

بابيج.) أثبت كما تماًما عمومية، تقليديٍة كمبيوتر أجهزِة
إليه استند الذي املنطق نفس إىل استند الفليس السيدة اعرتاض أن املفارقة ومن
أحد فهو ذلك ومع الخامس)، الفصل (انظر االختزالية عن فكره يف هوفستاتر دوجالس
اشرتَكا ألنهما وذلك هذا؛ وقتنا يف االصطناعي الذكاء وجود إمكانية عن املدافعني أهم
املستوى ذات الحوسبة خطوات قدرة باستحالة الخاطئة املنطقية للمقدمة اعتناقهما يف
يكمن لكن يشء. أي عىل تؤثِّر أن يمكنها أعىل مستًوى ذات «أنا» إىل ل التحوُّ عىل األقل
ففي اآلَخر؛ عن املعضلة من مختلًفا جانبًا اختار قد منهما كالٍّ أنَّ يف بينهما االختالف
ممكن، غري االصطناعي الذكاء إن تقول التي الخاطئة النتيجَة الفليس دوقة اختارت حني

توجد. أن يمكن ال «األنا» تلك أن وهي املقابلة، الخاطئة النتيجة هوفستاتر اختار
بذلك، بالقيام اآلخرين إقناع حتى أو عموميٍّ كمبيوتر صنِع يف بابيج فشل تسبََّب
الفرتة تلك يف حدث وما النور، إىل كمبيوتر أول يخرج أن قبل الزمان من قرٍن مرور يف
كانت الفروق بمحرك الشبيهة الحاسبة اآلالت أن فمع القديم؛ العمومية تاريَخ يُشبه
تماًما تجاَهَل الجميع فإن مرشوعه، عن بابيج يتخىلَّ أن قبل من حتى وتُستخَدم تُصنَع

الرياضيات. علماء حتى التحلييل، املحرَك
التقليدية الكمبيوتر أجهزة عن الحاسمة النظريَة تورنج َر طوَّ ،١۹٣٦ عام ويف
النظرية استخداُم وإنما األجهزة، هذه مثل بناءَ هو لذلك دافعه يكن لم وإْن العمومية،
أجهزة من جهاٍز أول ُصِنع وعندما الرياضية. الرباهني طبيعِة لدراسِة مجرًدا استخداًما
إذ العمومية؛ تطبيق بنِيَّة أيًضا ذلك يكن لم أعوام، بعدة ذلك بعد العمومية الكمبيوتر
أجل من الثانية العاملية الحرب أثناء األمريكية املتحدة والواليات بريطانيا يف ُصِنعت
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(التي «كولوسس» الربيطانية الكمبيوتر أجهزُة استُخِدمت محدَّدة. حربيٍة تطبيقاٍت خدمة
لحل مة مصمَّ فكانت «إينياك» األمريكية أما الشفرات، فك يف صنعها) يف تورنج شارك
املستخَدمة التكنولوجيا كانت الضخمة. األسلحة تصويب دقة لضبط الرضورية املعادالت
الت، ُمرحِّ باعتبارها استُعِملْت التي اإللكرتونية، املفرغَة الصماماِت هي النوعني من كلٍّ يف
يف تسوزه كونراد املهندس صنع الوقت، نفس ويف املرات. بمئات أرسع كانت لكنها
كانت يفعل. أن لبابيج ينبغي كان كما الت، امُلرحِّ من للربمجة قابلًة حاسبة آلة أملانيا
كمبيوتر أجهزَة تصبح كي املطلوبة التكنولوجية السمات كلُّ لها الثالثة األجهزة تلك
فك سوى «كولوسس» آالت تفعل فلم ذلك؛ أجل من ا ُمَعدٍّ يكن لم منها أيٍّا أن إال عمومية،
الحلفاء، قنابُل َرتْها دمَّ فقد تسوزه، آلة أما الحرب، بعد معظمها تفكيك تَمَّ ثم الشفرات،
شتَّى استخداماٍت استُخِدَمِت فلقد العمومية؛ نحو للقفز بالفرصة َحِظيَْت «إينياك» لكن
القنبلة ومرشوع الطقس عات كتوقُّ األصل، يف أجلها من مت ُصمِّ قد تكن لم الحرب بعد

الهيدروجينية.
نحو َميٌْل الثانية العاملية الحرب بعد اإللكرتونية التكنولوجيا تاريخ عىل سيَطَر
أدَّْت جديد. جهاٍز كل يف ودمجها الصغر، متناهيِة كهربيٍة مفاتيَح إنتاج إىل أدَّى التصغري
كلٍّ رشكاٍت عدُة أنتَجْت عندما ١۹٧٠ عام حوايل العمومية نحو قفزٍة إىل التحسينات تلك
السليكون؛ من واحدٍة رقاقٍة عىل عمومي تقليدي كمبيوتر وهو دقيًقا، معالًجا حدٍة عىل
معالٍج عىل تصميمهم يف يعتمدوا أن للبيانات معالٍج جهاٍز أيِّ مو مصمِّ تمكََّن وقتها ومن
اليوَم، الجهاز. لذلك دًة محدَّ مهامَّ ليؤدَِّي — برمجته أْي — بتخصيصه يقوموا ثم دقيٍق
يف مهامَّ ألداء برمجته يمكن كمبيوتر األرجح عىل ببيتك املوجودة الغسالة يف يتحكَّم
باإلضافة واإلخراج، لإلدخال مناسبٍة بأدواٍت ُزوِّد لو الكلمات ملعالجة أو الفلكية الفيزياء

الرضورية. البيانات لتخزين كافيٍة ذاكرٍة إىل
وأدوات الذاكرة وسعة (الرسعة األشياء تلك عن النظر رصفنا لو أننا املذهل ومن
واملحرِك القديمة، البرشية الكمبيوتر» «أجهزِة من كالٍّ أن َلوجدنا واإلخراج)، اإلدخال
ذات الثانية العاملية الحرب كمبيوتر وأجهزِة وصفافريه، بأجراسه بالبخار املدار التحلييل
تؤدِّي كلها الحديثة؛ الفائقة الكمبيوتر وأجهزِة الغرفة، بحجم التي املفرغة الصمامات

الحوسبة. عمليات نفَس
صورة يف البيانات عن تُعربِّ إنها أي «رقمية»؛ كلها أنها يف أيًضا األجهزة تلك تشرتك
اإليقاف، أو التشغيل عىل اإللكرتونية املفاتيَح تضبط كأْن املادية، للمتغريات متقطعٍة ِقيٍَم
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— البديلة «التناظرية» الكمبيوتر أجهزة كانت العرشة. املواضع أحد يف الرتوس تكون أو
— املادية املتغريات من متصلٍة كسلسلٍة املعلومات عن تُعربِّ التي الحاسبة، املساطر مثل
حديٍث رقميٍّ كمبيوتر أي ألن اليوَم؛ تُستخَدم تكاد ال لكنها ما، وقٍت يف االنتشار واسعَة
تطبيٍق أي يف منها أيٍّا جودته يف يفوق أداءً يًا مؤدِّ منها أيٍّا يحاكي بحيث للربمجة قابٌل
تراجعْت أن يف العمومية نحو الرقمية الكمبيوتر أجهزة قفزُة تسبَّبت ولقد تقريبًا. لها
بكمبيوتر ى يُسمَّ ما يوجد ال ألنه محتوًما؛ كان ما وهو التناظرية، الكمبيوتر أجهزُة

عمومي. تناظريٍّ
املطولة، الحوسبة عمليات خالل ففي األخطاء»؛ «تصحيح إىل للحاجة ذلك يرجع
برتكيبها، أو باملكونات عيوٍب مثل ألموٍر نتيجًة تحدث التي — األخطاء تراُكُم يجعل
التناظرية الكمبيوتر أجهزَة — عشوائية خارجيٍة مؤثراٍت أي أو الحرارية، التقلبات أو
لكن األفق، ضيَق أو بسيًطا اعتباًرا هذا يبدو قد املراد. الحوسبة مسار عن بعيًدا ترشد
بالكامل، البيانات معالجة عمليُة ستكون األخطاء تصحيح فدون الصحيح؛ هو العكس
الالنهاية. بداية هو األخطاء فتصحيح بالرضورة؛ محدودًة املعرفة، ابتكار عملية ثَمَّ ومن
جماعًة أن تخيَّْل رقمية؛ كانت إذا إال عموميًة العد عمليُة تكون ال املثال: سبيل عىل
بأن عدده، من بدًال لقطيعهم اإلجمايل «الطول» حساَب حاولوا القدامى امَلْعز رعاة من
تخرج، حني الحظرية من تخرج نعجة كلِّ طوِل قدَر منها يمدُّون خيٍط لفة عىل اعتمدوا
الحظرية إىل دخل قد القطيع كلَّ أن يعرفون ذلك وبعد النعجة، عودة عند لفها ويعيدون
كانت كهذا ألسلوٍب العملية النتيجة أن املؤكَّد من بالكامل. الخيط لف يكتمل حينما
دقة كانت فمهما مرة؛ بعد مرًة القياس أخطاء تراُكم بسبب الدقة بعدم دائًما ستتصف
فيه موثوٍق نحٍو عىل تَُعدَّ أن يمكن التي للماعز أقىص عدٌد يوجد أن بد ال فإنه القياس،
قد التي الحسابية العمليات كل عىل نفسه األمر ينطبق هذا. التناظري» «العد بنظام
أحد يقسم أو قطعان، عدة عن املعربة الخيوط فيها تجمع مرٍة فكل النظام؛ بهذا تُؤدَّى
ستحدث الطول؛ بنفس مثله يُصنع بأن «يُنَسخ» أو القطيع، انقسام عن تعبريًا الخيوط
واالحتفاظ مراٍت عدة عمليٍة كلِّ بتكرار األخطاء تلك آثار تخفيَف الفرد يحاول قد أخطاء.
محدوٍد مستًوى سوى لها ليس نفسها األطوال وتكرار مقارنة عمليات لكن باملتوسط،
األخطاء تراُكم معدل تخفض أن تستطيع ال ثَمَّ من وهي نطاقه، يف تُؤدَّى الدقة من
لعدد أقىص ا حدٍّ بدوره هذا يفرض الدقة؛ من املستوى ذلك يفوق بما خطوٍة كل يف
بعينه، لغرٍض نفٍع ذات غريَ النتيجُة تصبح أن قبل تأديتُها املمكنة املتعاقبة العمليات

أبًدا. عمومية تصبح أن التناظرية الكمبيوتر ألجهزة يمكن ال السبب ولهذا
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ولكنه محالة، ال ستحدث األخطاء أن حسبانه يف يأخذ نظاًما تتطلَّب فالعمومية
حتمية «املشكالت القائلة: الحقيقة حاالت إحدى وهذه تحدث، أن بمجرد يصححها
تصحيح لكن البيانات. معالجة انبثاق من مستًوى أدنى عىل للحل» قابلة لكنها الحدوث،
ال أنه يف املتمثِّلة األساسية املنطقية باملشكلة سيصطدم التناظرية الحوسبة يف األخطاء
الحوسبة طبيعة من إذ النظر؛ بمجرد الصحيحة من الخاطئة القيمة لتمييز طريقة توجد
هو يكون قد الخيط من طوٍل فأيُّ صحيحة؛ تكون أن يمكن قيمٍة كلَّ أن التناظرية

الصحيح. الطوَل
نحن فمثًال: الصحيحة؛ األعداد نطاق يف نفسها تحرص حوسبٍة يف ذلك يحدث ال
لها الخيط من بأطواٍل الصحيحة األعداد عن نُعربِّ أن الخيط نفس باستخدام نستطيع
ألقرب الناتجة الخيوط نُطيل أو نُقرص خطوٍة كل وبعد البوصات، من محدَّد قياس
أن يمكن القياسات كل أن مثًال افرتضنا فإذا األخطاء؛ ترتاكم لن الطريقة، بهذه بوصة.
بعد وتُستبَعد األخطاء كلُّ ستُكتَشف فبهذا بوصة، ُعْرش يتعدَّى ال بتفاوٍت فيها يُسَمح

الخطوات. عدد عىل املفروض الحدَّ سيُلغي مما خطوة؛ كل
تصحيِح إجراءَ جميُعها وتَستخدم رقمية، العمومية الكمبيوتر أجهزة فكلُّ إذْن
عديدة؛ مختلفٍة تنفيٍذ بعمليات ولكن للتَّو، وصفتُه الذي األسايس املنطق بنفس األخطاء
ُمتَِّصٍل لكل فقط مختلفٍة معاٍن عرشَة خاصته الكمبيوتر أجهزة يف بابيج حدَّد ولذلك
تنفيذُ للرتوس يمكن الطريقة وبهذه الرتس؛ عجلة فيها تتحرك قد التي الزوايا من
يف بسيٍط انحراٍف أيُّ الفور عىل ح يُصحَّ حيث مؤتْمت؛ نحٍو عىل األخطاء تصحيِح عمليِة
معنًى تخصيص إن خطوة. كل بعد أقربها إىل املثىل العرشة مواضعها عن العجلة اتجاه
من املزيَد نظريٍّا تحمل أن عجلٍة كل َمكََّن بأكمله الزوايا متصل عىل موضٍع لكل خاصٍّ
عىل اسرتجاعها يمكن ال التي املعلوماُت الواقع، يف لكن محدود)، ال نحٍو (عىل املعلومات

مخزنة. غري معلومات هي فيه موثوٍق نحٍو
تكون أن رضورة حيث من املعالجة املعلومات عىل املفروض القيد إن الحظ لحسن
الفيزياء؛ قوانني عمومية من وال الرقمية، الكمبيوتر أجهزة عمومية من ينتقص ال رقميًة
أن إذْن َألمكنك ما، لتطبيٍق كاٍف غري البوصات من صحيحٍة بأعداٍد املعز قياس أن فلو
كل عىل ينطبق ما وهو أقل، قياٍس أي أو البوصة أعشار من صحيحة أعداًدا تستخدم
وهو — مادي يشءٍ أي سلوك أن عىل الفيزياء قوانني تنصُّ حيث األخرى؛ التطبيقات
التقليدي بالكمبيوتر الدقة من قدٍر بأي محاكاته يمكن — آَخر كمبيوتر أيَّ يشمل ما
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مجموعٍة خالل من املتغرية للكميات املستمر التقريُب هو األمُر يتطلَّبه ما فكل العمومي؛
املنفصلة. الكميات من كاٍف نحٍو عىل دقيقٍة

تصحيح رضورة بسبب وهذا رقمية، نُُظٍم يف العمومية نحو القفزات كل تحدث
األولية؛ األصوات من محدودٍة مجموعٍة من كلماتها اللغاُت تبني نفسه وللسبب األخطاء،
ما تذكُّر حتى أو تكراُر سيستحيل كان إذ تناظريٍّا؛ كان لو مفهوًما يصري لن فالحديث
عىل تُعربِّ أن من العمومية الكتابة أنظمة تتمكَّن أن يهم ال أيًضا ولذلك شخص؛ أيُّ قاله
عنها التعبري يمكن ال أمور فتلك الصوت؛ نربات مثل التناظرية املعلومات عن تامٍّ نحٍو
عدٍد عن تُعربِّ أن إال األصوات تستطيع ال أيًضا نفسه وللسبب حال. كل عىل ا تامٍّ تعبريًا
سبعة حوايل بني التمييَز البرش يستطيع املثال: سبيل فعىل املحتملة؛ املعاني من محدوٍد
انعكاًسا القيايس املوسيقي التدوين يعكسه ما وهو فقط، للصوت مختلفٍة مستوياٍت
،fو ،mfو ،p (مثل: الصوت قوة عن للتعبري مختلفٍة رموٍز سبعَة يستخدم إذ ا؛ عامٍّ
لكل املعاني من محدوًدا عدًدا يَعنوا أن إال للمتحدثني يمكن ال نفسه وللسبب وهكذا)،

يقولونها. عبارٍة أو كلمٍة
العمومية نحو املتنوعة القفزات هذه كل بني تربط التي األخرى املذهلة الصالت ومن
نحو املعروفة القفزات كلُّ حدثَْت الواقع، يف األرض. كوكب عىل حدث قد جميعها أن
األخرى القفزات كلُّ منها انبثَقْت بعُد، أذكرها لم واحدة عدا فيما البرش، يد عىل العمومية

للحياة. املبكر ر التطوُّ أثناء وحدثت التاريخ، يف
مساٍر طريق عن نفسها بنسخ اليوَم املوجودة الحية الكائنات يف الجينات تقوم
قوالَب بدور الحية الكائنات أنواع معظم يف تقوم وهي ا، جدٍّ مباِرشٍ وغري ٍد معقَّ كيميائيٍّ
تعمل إيه)، إن (آر الريبي النووي الحمض وهي مماثلة، لجزيئاٍت تسلسالٍت لعمل
وبخاصٍة للجسم، األساسية الكيمائية املواد تصنيع عملية توجه برامج باعتبارها بدورها
يشجع فهو البنائني؛ من نوع املحفز إن محفزاٍت. باعتبارها بدورها تعمل التي اإلنزيمات
املحفزات تتحكم . يتغريَّ ال نفسه هو بينما األخرى، الكيميائية املواد يف تغيرٍي إحداث عىل
فهي ثَمَّ ومن الحي؛ الكائن يف بالكامل التنظيمية والوظائف الكيميائية املواد إنتاج يف
من ليس إيه. إن الدي من نسخٍة ُصنْع وهي مهمة، عملية وتتضمن نفَسه الكائَن تُعرِّف
ًرا تصوُّ أضع دعني لكن املعقدة، اآللية تلك تطوَّرت كيف نعرف أن هنا ها الرضوري

اإليضاح. سبيل عىل لذلك
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للمياه سمح األرضبما حرارة درجُة قلَّْت أن وفور — عام مليارات أربعة حوايل منذ
وتعرََّضْت النيازك، عليها وتواَلْت بالرباكني، تعجُّ املحيطات كانت — تتكثف أن السائلة
وكانت األرض)، إىل أقرب كان القمر (ألن اليوَم عليه هي ا ممَّ أعتى مدٍّ وحاالِت لعواصَف
تتشكَّل التي الجزيئات أنواع من العديُد بها النشاط، فائقِة كيميائيٍة موادَّ عن عبارة أيًضا
أن وتصادف محفزات؛ بمساعدة وبعضها تلقائيٍّا بعضها ل، تتحوَّ ثم مستمرٍّ نحٍو عىل
يكن لم منها. هو يتكوَّن التي الجزيئات أنواع بعض تكويَن َز حفَّ قد املحفزات تلك أحد

للحياة. بادرٍة أوَل كان لكنه حيٍّا، املحفز ذلك
أيًضا َع رسَّ لذا د؛ محدَّ هدٍف ذا ًزا محفِّ ليصبح بعُد َر تطوَّ قد وقتَها املحفز يكن لم
باتت نفسه. من مختلفة أشكاٌل فيها بما الكيميائية، املواد من أخرى أنواٍع إنتاج من
باألشكال مقاَرنًة عدًدا أكثَر تدمريها) (ومنع نفسها إنتاج تعزيِز عىل األقدُر املحفزاُت
املنوال. هذا عىل التطوُّر واستمرَّ نفسها، من أخرى أشكاٍل بناءَ بدورها عزََّزْت ثم األخرى،
والدقة القوة من نفسها إنتاج تعزيز عىل املحفزات تلك قدرُة أصبَحْت تدريجيٍّا،
أن استطاَعْت ناسخاٌت ر التطوُّ عملية بفعل نتجت ثم بالناسخات، بتسميتها يسمح ا ممَّ

قبُل. ذي من وأكفأ أرسع نحٍو عىل نفسها تنسخ
كل يف عضٍو كلُّ َص وتَخصَّ مجموعاٍت، يف االتحاد يف املختلفة الناسخاُت بدأَِت
اإلجمايل تأثريها تَمثَّل الكيميائية، التفاعالت من دٍة معقَّ شبكٍة من جزءٍ إيجاد يف مجموعٍة
كائٍن عن عبارة كان املجموعة هذه مثُل . ككلٍّ املجموعة من النَُّسخ من املزيَد بناء يف
العمومية، غري الطباعة يف حدث ملا مماثلٍة مرحلٍة يف املرحلة تلك يف الحياُة وكانت أوَّيل،
يوجد لم حينئٍذ لكن حدة، عىل ناسٍخ بكل خاصًة حالًة تَُعْد لم إذ الرومانية؛ األرقام أو

معينة. موادَّ إنتاِج بغيَة برمجتُه أو تخصيُصه ليتمَّ بعُد عمومي نظام أيًضا
خصائَص لديها ألنَّ إيه؛ إن اآلر جزيئات هي نجاًحا الناسخات أكثر كانت ربما
عليه يُطَلق ما (أو لها املكونة للجزيئات الدقيق التسلسل عىل تعتمد بها، خاصًة محفزًة
عملية عن أبعد النسخ عملية باتت هنا ومن إيه)؛ إن الدي قواعد تشبه التي «القواعد»،
القواعد تَستخدم كانت التي جينية، شفرٍة أو بلغٍة الربمجة إىل وأقرب املباِرشة التحفيز

أبجديتها. باعتبارها
الجينوم أما جينية، شفرة يف أوامَر باعتبارها إليها النظر يمكن ناسخات الجينات إن
الحي والكائن النسخ، يف بعٍض عىل بعضها يعتمد التي الجينات من مجموعات فهو
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لتحديد لغٍة بمنزلة أيًضا الجينية الشفرة تكون ولهذا الجينوم، نسخ عملية نتاج هو
إيه، إن الدي من مصنوعٍة ناسخاٍت إىل ما مرحلٍة يف النظاُم َل تحوَّ الحية. الكائنات تفاصيل
من كبريٍة كمياٍت لتخزين األنسب فهو ثَمَّ ومن إيه؛ إن اآلر من استقراًرا أكثر هو الذي

املعلومات.
يف لنا. مألوف ألنه نظًرا ذلك بعد حدث ما وغموض روعة تقدير يف نخطئ قد
كل شأن شأنهما ر، التطوُّ قيَد تْها َ فرسَّ التي واآللية الجينية الشفرة من كلٌّ كانت البداية،
بينما ر التطوُّ عن الشفرة فيها فْت توقَّ لحظٌة جاءت حتى الحية، الكائنات يف آَخر يشءٍ
وحيدة أوليٍة ملخلوقاٍت إال حينها التشفريَ النظاُم يمارس لم الحية؛ الكائنات ر تطوُّ استمرَّ
هذا، يومنا إىل وقتها من األرض كوكب عىل ُوِجدْت التي تقريبًا الكائنات كل لكن الخلية،
«كلمات» يف مجمعًة القواعد أبجدية نفس وباستخدام إيه، إن الدي ناسخات عىل بُنِيت
«الكلمات». تلك معاني يف ضئيلة اختالفات إال يوجد وال قواعد، ثالث من منها كلٌّ ن تتكوَّ
قد الكائنات لتحديد لغًة باعتبارها إليها النظر عند الجينية الشفرة أن ذلك يعني
عصبيٍة أجهزٍة بال كائناٍت تحديد أجل من فقط َرْت تطوَّ قد فهي استثنائيٍّا؛ مًدى بلغت
تكوين غريَ تفعل وال حسية، أو داخليٍة أعضاءٍ وبال التأثري، أو الحركة عىل قدرٍة وال
اليوَم د تُحدِّ اللغة تلك نفس أن نجد ذلك ومع اثنتني؛ إىل االنقسام ثم البنائية مقوماتها
مثيٌل يوجد ال الخاليا، دِة متعدِّ كائناٍت سلوكيات من له حَرص ال ملا واملكوناِت الربامَج
الفرائس عىل وتتعرَّف وتتزاوج وتتنفس وتطري تجري فهي األولية؛ الكائنات يف لها قريٌب
مثل وأجهزًة واألسنان، كاألجنحة هندسيًة تكويناٍت أيًضا د تُحدِّ لغة وهي واملفرتسني،
من أخرى كائناٍت وتصميم الكويزرات تفسري عىل القادر املخ حتى بل املناعة، جهاز

هو. وجوده سبب عن والتساؤل الصفر
ا ممَّ كثريًا أقل مًدى إال بالكامل رها تطوُّ مدار عىل الجينية الشفرة من يتبدَّ لم
فقط استُخِدم منها متعاقٍب مختلٍف شكٍل كل أن ذلك يف السبُب كان وربما وصفت،
دْت جسَّ التي األنواع تحديد أن بد ال ببعض. بعضها الشبه شديدة قليلٍة أنواٍع لتحديد
َف وتوقَّ متكرًرا. حدثًا كان الجينية الشفرة من جديدٍة متغريٍة أشكاٍل يف جديدًة معرفًة
هذه أن يبدو ملاذا؟ تُرى هائل، مًدى إىل بالفعل فيها وصل مرحلٍة يف ذلك بعد ُر التطوُّ

كذلك؟ أليس العمومية، من نوٍع نحو قفزة
أخرى قصٍص يف حدوثَه وصفُت الذي التعس النمط نفَس اتَّبع ذلك بعد حدث ما
عن فه وتوقُّ العمومية إىل النظام وصول من عاٍم مليار من أكثر فبعد العمومية؛ عن
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من اليوَم نراه ما أن هذا يعني البكترييا؛ إنتاج يف فقط يُستخَدم يزال ال كان ر، التطوُّ
ر ليتطوَّ نفسه النظاُم استغرق ا ممَّ أطول لفرتة استخداٍم بال ظلَّ قد النظاُم بلغه قد مًدى
الخارجي الفضاء من ذكيٍة مخلوقاٍت أيُّ قاَمْت لو األعوام، تلك يف حية. غري أصوٍل من
يشءٍ أي تحديد عىل قادرٌة الجينية الشفرة أن عىل دليٍل أيَّ وجَدْت َلَما لألرض، بزيارة

األول. ظهورها عند حدَّدتها التي الحية الكائنات عن جوهريٍّا يختلف
معرفتي قدر عىل — الحالة هذه يف التفسري لكن تفسري، للمدى يكون ما دائًما
نحو قفزٌة الواقع يف أنها هو املدى يف القفزة تلك سبُب كان لو بعُد. معلوم غري —
عمومية ليست الجينية الشفرة إن العمومية؟ تلك كانت ماذا نسأل: أن بد فال العمومية،
كالربوتينات. الكيميائية املواد من معينٍة أنواٍع عىل تعتمد ألنها الحياة؛ أشكال لتحديد
غرِي موادَّ بواسطة التصنيَع تستطيع حاٍل أي عىل فهي ربما، عموميٍّا؟ بناءً كانت ربما
يف املاجنتيت أو العظام، يف الكالسيوم فوسفات كاستخدامها األحيان، بعض يف عضويٍة
لتصنيع بالفعل الحيوية التكنولوجيا علماء ويستخدمها الحمامة، مخ داخل املالحة نظام
أن أيًضا الجينية الشفرة تستطيع البحار. مياه من اليورانيوم واستخراج الهيدروجني
األعشاَش الطيوُر تبنَي كأْن أجسادها، خارج البناء ممارسة عىل الحية الكائنات تربمج
بمسار يمرُّ حيٍّا كائنًا الجينية الشفرُة د تحدِّ أن املمكن من يكون قد السدوَد. القنادُس أو
الجينية الشفرة أن أعتقده ما يكون. ال وقد نووية، فضاءٍ سفينة بناء يف االشرتاك حياته

اآلن. حتى مفهومٍة غري لكنها العمومية، من أقل درجٌة لها
بتصميم أدملان ليونارد الجزيئية والبيولوجيا الكمبيوتر عالم قام ،١۹۹٤ عام يف
يقدر كيف وأوضح البسيطة، اإلنزيمات وبعض إيه إن الدي من يتكوَّن كمبيوتر وصنع
ذلك يف العالم يف األرسَع الكمبيوتر هذا وُعدَّ دة، املعقَّ الحوسبة عمليات بعض أداء عىل
هذا من مشابهة؛ بطريقٍة عموميٍّ تقليديٍّ كمبيوتر صنُْع يمكن أنه ذلك وأوضح الوقت،
عمومية فإن إيه، إن الدي نظاُم بها يتَِّسم التي العموميُة كانت ما أيٍّا أن نعلم املنطلق
استخدمها حتى تُستخَدم، أن دون السنني ملليارات فيه ًال متأصِّ جزءًا كانت الحوسبة

جهازه. يف أدملان
حاالت أُوىل هي كبنَّاءٍ إيه إن الدي بها يتحىلَّ التي الغامضة العمومية كانت ربما
أهميًة أكثُرها تبقى العمومية أشكال كل بني من لكن اإلطالق، عىل وجوًدا العمومية
كبنَّاءٍ ثَمَّ ومن عمومي، كمفٍرس اإلنساُن بها يتحىلَّ التي تلك هي املادي املستوى عىل
للتفسريات الكاملة بالسلسلة إال للتفسري قابلٍة غريُ — أوضحُت كما — فتأثرياتها عمومي؛
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فمثًال األفق؛ الضيقة أصولها تجاُوِز عىل القادرة الوحيدة هي العمومية وتلك األساسية.
والصيانَة الطاقَة لها ر ليوفِّ اإلنسان بوجود إال كذلك العمومية الكمبيوتر أجهزة تكون ال
األرض عىل الحياة إن حتى األخرى؛ التكنولوجيا أشكال كل عىل ينطبق ما وهو األبد، إىل
عىل االعتماد يستطيع َمن سواه فليس ذلك؛ غريَ اإلنساُن يقرِّر لم ما زواٍل إىل ستميض

الالمحدود. املستقبل يف نفسه

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

كبريٍة زيادٍة إىل للتعرُّض التدريجي ن التحسُّ ذات األنظمة َميْل العمومية: نحو قفزة
ما. مجاٍل يف التطبيق عموميَة يجعلها ا ممَّ وظائفها؛ يف ومفاجئٍة

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

عدة. مجاالٍت يف عموميٍة وجود •
العمومية. نحو القفز •

الحوسبة. يف األخطاء تصحيح •
عموميون. مفرسون الذكية الكيانات أن حقيقة •

الحياة. أصل •
الجينية. الشفرة صوبها قفزت التي الغامضة العمومية •

الفصل ملخصهذا

أن املجاالت من العديد يف أيًضا يحدث لكن التدريجي، التحسني طريق عن املعرفة تنمو
التكنولوجيا أو املعرفة نظام يف الواقعة التدريجية التحسينات أحُد يتسبَّب لحظٌة تأتَي
إن مجاله. يف عموميٍّا نظاًما يجعله ا ممَّ النظام؛ ذلك مدى يف مفاجئٍة زيادٍة يف عندها
فيما إال إليها يسَعْوا لم املايض يف العمومية نحو القفزة هذه مثل قوا حقَّ ن ممَّ املبتكرين
العمومية التفسريات تُقدَّر وأصبحت الحاُل، َِت تغريَّ التنوير عرص بدأ منذ لكن ندر،
ألن الرقمية؛ األنظمة يف إال العمومية نحو القفزة تحدث ال نفع. من تحققه وما لنفسها

رضوري. أمٌر املحدَّد غري الطول ذات العمليات يف الخطأ تصحيَح
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االصطناعي اإلبداع

أول أحد صنع يف وساَعَد ،١۹٣٦ عام يف التقليدية الحوسبة نظريَة تورنج آالن س أسَّ
جدارٍة عن ب لُقِّ وقد الثانية، العاملية الحرب إبَّان العمومية التقليدية الكمبيوتر أجهزة
تورنج لكن الحديثة. الحوسبة بَجدِّ ب يُلقَّ أن فيستحق بابيج أما الحديثة، الحوسبة بأبي
من يجب االصطناعي الذكاء أن يفهم أن — والفليس بابيج عكس عىل — استطاع
عمومية. محاكاٍة أداة هو العمومي الكمبيوتر ألن ذلك ممكنًا؛ يكون أن النظرية الناحية
والذكاء» الحوسبة «آالت عنوان حملْت التي البحثية ورقته يف تورنج ناَقَش ،١۹٥۰ عام يف
نقاشه يف تورنج يكتِف لم تُفكِّر؟ أن اآللُة تستطيع هل السؤال: عن الشهرية إجابتَه
بل عمومية، من به تتسم ملا نظًرا بالفعل؛ التفكريَ تستطيع اآللة بأن مقرتحه عن بالدفاع
اليوَم االختباُر ذلك يُعَرف ال. أم ذكيٍّا برنامٍج أيُّ كان إذا ما لتحديِد اختباٍر إجراءَ اقرتح
تحديد من (اإلنسان) املناسب الحكم تمكُّن عدم عىل ببساطٍة ويقوم تورنج، باختبار
وفيما البحثية الورقة تلك يف تورنج وضع برشي. غريَ أم برشيٍّا الربنامج كان إذا ما
من كلٌّ يتفاَعَل أن املثال سبيل عىل فاقرتح االختبار؛ ذلك لتنفيذ عديدًة بروتوكوالٍت بعُد
وسٍط عرب االختبار أثناء الحكم مع منفصٍل نحٍو عىل الحقيقي البرشي والعنرص الربنامج
فحسب للجانبني التفكريية القدرات اختبار ليتسنَّى — الكاتبة كامُلربقة — بحت نيصٍّ

مظهرهما. وليس
إذا فيما فقط ليس التفكري عىل الباحثني من العديَد وحججه تورنج اختباُر حثَّ
أضَحِت االختبار. ذلك يف النجاُح يقتضيه فيما أيًضا ولكن ، حقٍّ عىل نفسه تورنج كان

االختبار. هذا يف النجاح يتطلبه قد ما استكشاف بنية تكتب الربامج
«إليزا»، اه سمَّ برنامًجا فايزنباوم جوزيف الكمبيوتر عاِلُم ألََّف ،١۹٦٤ عام يف
تقليدهم للربنامج يمكن َمن أسهل أن فايزنباوم رأى النفسيني؛ املعالجني ملحاكاة مه صمَّ



الالنهاية بداية

إجاباٍت إعطاء إىل إال الحالة هذه يف يحتاج لن ألنه النفسيون؛ املعالجون هم البرش من
من الربنامج مستخِدُم يقدِّمه ما عىل مبنيًة أسئلًة يطرح أن وإىل نفسه، عن مبهمٍة
حتى الربامج من مثله استخداُم ويكثر البساطة، غاية يف برنامًجا كان ومعلوماٍت. أسئلٍة
عىل الربامج هذه من أيٌّ يقوم كتابتها. يف وممتعة سهلة ألنها الربمجة؛ داريس بني اليوم
وأساليَب دليليٍة كلماٍت عن املدخالت كل يف يبحث أنه أُوالهما أساسيتني؛ اسرتاتيجيتني
ٍد محدَّ قالٍب عىل اعتماًدا إجابًة يقدِّم فهو عليها، العثور يف نجح فإذا بعينها، نحويٍة
ُمدخالٍت الربنامج أُعِطي إذا فمثًال: املدخالت؛ من كلماٍت خالل من الفراغات مستكِمًال
ضمريَ يحوي الذي للجملة النحوي الجانب عىل يتعرَّف فقد عميل»، أكره «أنا تقول:
دليليًة كلمًة باعتبارها «أكره» كلمة عىل أيًضا يتعرَّف وقد «عميل»)، يف امللكية (ياء امللكية
هنا ومن «أحب/أكره/أبغض/أريد»، مثل: كلماٍت تضمُّ فيه مضمنٍة قائمٍة يف موجودًة
يف تكرهه يشءٍ أكثر «ما مثل: إجابًة ويُقدِّم مناسبًا قالبًا يختار أن الربنامج يستطيع
سؤاًال يسأل فإنه الدرجة، هذه إىل امُلدخالت يحلِّل أن الربنامج يستطع لم إذا عملك؟»
عىل — تعتمد ال أو — تعتمد قد داخليٍة ذخريٍة من عشوائيٍّ اختياٍر خالل من عنده من
فقد التليفزيون؟» يعمل «كيف يقول: سؤاًال الربنامج ى تلقَّ إذا فمثًال: امُلدخلة؛ الجملة
يسأل: قد أو التليفزيون؟»؟» يعمل «كيف مثل بأمٍر اهتماُمك «فيَم مثل: إجابًة يقدِّم
املحادثات من بياناٍت قاعدة بناء عىل فتقوم الثانية، االسرتاتيجية أما ذلك؟» يهمك «ملاذا
آَخرون مستخدمون كتبها التي العبارات يكرِّر أن ببساطٍة للربنامج يتيح مما السابقة؛
ُمدخالت يف عليها يعثر التي الدليلية الكلمات أساِس عىل اختيارها بعد وذلك قبُل، من
التي إليزا، برنامج من الحديثة النَُّسخ يف االسرتاتيجيُة هذه تُستخَدم الحايل. املستخِدم

اإلنرتنت. عىل تُستخَدم
قد أنه يعني ا ممَّ الناس؛ من العديَد خدع قد إليزا أن هو فايزنباوم أذهل ما كان
يف استمرُّوا الناس إن بل سذاجًة؛ صوره أكثر يف األقل عىل أو تورنج، اختبار يف نجح
أنه علموا أن بعد حتى الشخصية مشكالتهم عن الربنامج مع الطويلة األحاديث إجراء
كتابَه فايزنباوم ألََّف يفهمهم. أنه صدَّقوا وكأنهم حقيقيٍّا، اصطناعيٍّ ذكاءٍ برنامَج ليس
تُظِهر عندما التجسيد أخطار من محذًِّرا (١۹٧٦) البرشي» والعقل الكمبيوتر «قوة

البرشي. األداءَ يماِثل أداءً الكمبيوتر أجهزُة
الذكاء مجاَل تكتنف التي الزائدة الثقة صور من صورٍة أهم ليس التجسيَد أن إال
يٍَّة ُودِّ خدعٍة إىل ١۹٨٣ عام يف هوفستاتر دوجالس تعرََّض املثال: سبيل عىل االصطناعي.
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برنامج عىل الدخول من تمكَّنوا بأنهم أقنعوه حني العليا، الدراسات طالب بعض من
الواقع كان تورنج؛ اختبار عليه يطبق ألن ودَعْوه الحكومُة، تستخدمه اصطناعيٍّ ذكاءٍ
وكما إليزا، برنامج محاكيًا االتصال من اآلَخر الطرف عىل قابًعا كان الطالب أحَد أن
البداية من الطالب كان ،(١۹٨٥) السحر» من أغرب «أشياء كتابه يف هوفستاتر روى
يف بينهما دار ا ممَّ كان فمثًال: هوفستاتر؛ أسئلة فهم من عاديٍة غري درجًة ظاهريٍّا يُبِدي

الحديث: بداية

اآلذان؟ ما هوفستاتر:
الحيوانات. يف السمعية األعضاء هي اآلذان الطالب:

«آذان» كلمة معنى عالَج قد ما» «شيئًا أنَّ يعني مما لآلذان؛ معجميٍّا تعريًفا ليس هذا إن
الحظ؛ إىل كتلك واحدًة إجابًة املرءُ يعُزَو أن يمكن األسماء. باقي عن فيه ميََّزها نحٍو عىل
احتوى قد يكون املربِمج، صاغها التي القوالب من واحٍد مع تشابََه قد السؤال أن بد ال إذ
ستة حوايل بعد السوء شديَد تفسريًا يُميس الحظَّ لكنَّ اآلذان. عن صٍة مخصَّ معلوماٍت عىل
أن للعبة ينبغي كان ثَمَّ ومن مختلفة؛ بصياغاٍت مختلفٍة موضوعاٍت عن وإجاباٍت أسئلٍة
هوفستاتر يُمازح صار حتى إجاباته يف َ أجرأ الطالُب أصبح إذ تنتِه؛ لم لكنها تنتهي،

أمره. فضح مما مباَرشًة؛
حدث، فيما التفكريَ أعيُد «عندما قائًال: كتابه يف الحادثة تلك عىل هوفستاتر علََّق
الحقيقي االصطناعي الذكاء من الكبري املقدار هذا لَقبول استعدادي مدى من ا جدٍّ أندهُش
يف املرونة من وافٍر قدٍر تحقيق إمكانية َقبول يف راغٌب أنني الجيلِّ من كان … الربنامج يف
واالخرتاقات.» العشوائية والحلول املتفرِّقة الخدع من مجموعٍة عىل باالعتماد العرص، ذلك
عرش تسعة ملدة إليزا قلََّدْت التي العديدة الربامج من أيٌّ يستِطْع فلم اليوم، الحقيقة أما
األصيل الربنامُج فعل ا ممَّ أكثر قليًال، ولو حقيقيٍّا، شخًصا تُشبه أن إصداره بعد عاًما
عىل الربامج تلك قدرة أن فمع األمر)؛ لحقيقة هوفستاتر لتنبيِه حقيقٍة من بها (وكفى
قد الربمجة السابقة واإلجابات األسئلة قوالب أن ومع أفضل، أصبَحْت الجمل تحليل
متعددة. موضوعاٍت يف تدور التي املطوَّلة األحاديث يف نفًعا يُجِدي ال ذلك كل فإن زاَدْت،
تضاؤًال البرشي العقل نواتج مع التشابُه يف القوالب مخرجات استمرار احتماالُت تتضاءل
نجاح عن يُعِلن أن هوفستاتر عىل كان ثَمَّ ومن الحوارات؛ تلك طول بازدياد شديًدا
مع تَشابُهه من بالرغم الربنامج هذا أن وعن مبكرة، لحظٍة يف االختبار يف الربنامج

حاسوبي. برنامج بأنه يتظاهر شخٍص سوى ليس الواقع يف فإنه إليزا، برنامج
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عن — أخرى عاًما وعرشين ستٍة بعد — اليوم إىل تُكتَب التي الربامُج تتميز ال
املحادثة»، «برامج باسم اآلن تُعَرف وهي بالتفكري، التظاهر مهمة يف كثريًا إليزا برنامج
ألعاب داخل أم املباِرش باالستخدام سواءٌ التسلية، هو منها الرئييس الغرُض يََزِل ولم
«األسئلة لقوائم االستخدام سهلَة واجهاٍت باعتبارها استخدامها شاع كما الكمبيوتر.
هذه مستخِدِمي أن أعتقد لكني الكمبيوتر، تشغيل كيفية مثل موضوعاٍت حول املتكررة»
فيها. البحث يمكن واألجوبة األسئلة من عاديٍة قائمٍة من فائدًة أكثر يجدونها ال الربامج
عىل تورنج، اختبار يف للنجاح جائزًة لوبنر هيو املخرتع َص خصَّ ،١۹۹۰ عام يف
عاٍم كلِّ يف أدنى جائزٌة أيًضا وتُمنَح سنوية، مسابقٍة يف الربامج بني التحكيُم يتمَّ أن
تطبيقه يف أصعُب االختبار إن االختبار. يف تنجح كاَدْت أنها الحكاُم يرى التي للربامج
بأن الربنامج عىل االشرتاُط فيه نِة املتضمَّ املشكالِت فمن األوىل؛ للوهلة عليه يبدو قد ا ممَّ
إذا لكن التفكري، عىل بالقدرة له كبرية صلَة وال متحيِّز أمر وهو برشي، بأنه «يتظاهر»
سهًال أمًرا كمبيوتر برنامَج كونه اكتشاُف فسيصبح برشي، بأنه الربنامُج يتظاهر لم
أيًضا باالختبار املتعلِّقة املصاعب ومن التفكري. عىل الفعلية قدرته عن النظر برصف
تعرََّض التي الخدعة يف كما — محادثٍة برنامَج قصٍد عن البرشي املتساِبُق يحاكَي أن
من هل لكن االثنني. بني املقارنة عىل القائم االختبار يفسد ثَمَّ ومن — هوفستاتر لها
املشكلة من تحدَّ لكي بذلك بالقيام البرشي للعنرص االختبار قواعُد تسمح أن املفرتض

السابقة؟
هذا ويتضح لالختبار، الحايل الوضع ظل يف صلٍة ذات غريُ األمور تلك إن لألسف،
جائزة عىل حاز الذي «إلبوت»، برنامج مع ْت تمَّ محادثٍة من التايل املقطع خالل من

:٢۰۰٨ عام يف «األدنى» لوبنر

تورنج؟ اختبار من الغرَض تفهم هل الحكم:
عىل يجب فِلَم تورنج، اختبار اجتياز يف يفشل قد َمن الناس من هناك إلبوت:

اجتيازه؟ الكمبيوتر أجهزة
ما. حدٍّ إىل قاٍس اختبار أنه يزوج الحكم:

بيننا يفرِّق «حتى أبديٍّا: زواجها َلكان ج، تتزوَّ أن مثلنا للروبوتات كان لو إلبوت:
الصدأ.»

عىل كانت بل الحكم، لسؤال إجابًة تكن لم األوىل إلبوت جملة أن نرى الفقرة، هذه يف
تورنج»، «اختبار الدليلية الكلماُت فيها تسبَّبت القوالب من مخزونه من استجابًة األرجح
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السياق هذا يف تعني أن يمكن ال والتي «يزوج»، كلمَة الثاني السؤال يف الحكُم واستخدم
االحتمال، ذلك إىل يردَّها لم إلبوت لكن الكتابة)، يف ً خطأ ارتكب (لكنه «يجوز» كلمة سوى
لم إلبوت أن الحوار من وحده الجزء هذا من يتضح وعليه «الزواج»؛ عن بمزحٍة وأجاب

الحكم. جمل «معاني» يف يتفكَّر يكن

معي؟ تتحدَّث ال عندما إذْن تفعل ماذا الحكم:
أختار. نوٍع أيَّ أدري فال الزيت، لرشاء أذهب عندما املشكلة نفُس تواجهني إلبوت:

بالزيت؟ عالقة لها هل وظيفتك؟ عن ماذا الحكم:
فيها؟ رأيهم ما وأعمالهم؟ الناس عن ماذا حسنًا، إلبوت:

تجاَهَل املتسابق، مساعدة سبيل عىل الزيت عن العشوائي للحديث الحكُم استجاب عندما
وأدخلها «العمل» مرادفها إىل حوَّلها «وظيفتك» كلمة رصد عندما األخري لكن ذلك، إلبوت

فيه. املخزَّنة الجمل من جملٍة يف
وخمسني «ثمانيٍة بعد إنجاٍز من مفكِّرة» «آالٍت إنتاج وراءَ السعُي بلغه أقىصما هذا
َقْت حقَّ والتكنولوجيا الكمبيوتر علوَم لكنَّ صفر. البحثية: تورنج ورقة ظهور من عاًما»
املعرتضني من املتضائلة القلُة بالطبع، الفرتة. هذه يف األخرى الجوانب كل يف مذهًال ًما تقدُّ
للسبب لكن الفشل، لهذا األساس من تندهش ال االصطناعي الذكاء وجود إمكانية عىل
االصطناعي للذكاء سني» «املتحمِّ أكثر لكن العمومية. أهمية تقدير عدم وهو الخاطئ،
غري ذكرتُه الذي النقد هذا أن البعُض فيزعم الفشل؛ بهذا يعرتفون ال به واملؤمنني
وأن تورنج، اختبار اجتياز حول تدور ال االصطناعي الذكاء أبحاث أن أساس عىل عادل،
التطبيقات من العديد يف االصطناعي بالذكاء اليوَم يُعَرف فيما أُحِرز قد عظيًما ًما تقدُّ
أشري ما فإن (ولهذا مفكِّرة» «آالت ک يبدو ال التطبيقات تلك من أيٍّا أن إال املتخصصة،
ويعتقد العام). االصطناعي بالذكاء األحيان بعض يف إليه يُشار االصطناعي بالذكاء إليه
تلك أغلب يف تمتلك لم الكمبيوتر أجهزة ألن بعُد أوانُه يَِحْن لم النقد هذا أن آَخرون
فهم ولهذا اليوَم؛ لديها بما قارنَّاهما ما إذا ا جدٍّ ضئيلتنَْي تخزينيًة وسعًة رسعًة إال الفرتة

القادمة. القليلة السنوات يف فارقٌة طفرٌة تَحدث أن عون يتوقَّ
ألََّف قد أحدهم وكأنَّ ليس األمر إن كذلك؛ ُمجٍد غري النقد عىل األخري االعرتاض لكن
كل ملعالجة كامٍل عاٍم إىل يحتاج لكنه تورنج اختبار اجتياز عىل قاِدًرا محادثٍة برنامَج
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هذا مثَل يكتب أن يستطيع َمن ُوِجد لو وعموًما االنتظار. يف تمانع لن فالناس إجابة؛
قليل. بعد إليها سأتطرَّق ألسباٍب وذلك االنتظار، إىل الحاجُة هناك كانت َلَما الربنامج،
اصطناعيٍّ ذكاءٍ برنامج أيُّ يستطيع كي أنه ١۹٥۰ عام املنشور بحثه يف تورنج َر قدَّ
الذاكرة، سعة من ميجابايت مائة إىل إال وبياناته هو يحتاج ال فهو اختباَره، يجتاز أن
الشائعة الكمبيوتر أجهزة من أرسع يكون أن إىل يحتاج ال عليه املشغل الكمبيوتر وأن
أنه ُقدِّر كما الثانية)، يف عملية آالف عرشة حوايل تؤدِّي كانت (التي الفرتة تلك يف
ع يتوقَّ أن دون تُفكِّر التي اآلالت عن يتحدََّث أن املرءُ «سيستطيع ٢۰۰۰ عام بحلول
عليه أكتب الذي املحمول والكمبيوتر ، ووىلَّ ٢۰۰۰ عام حلَّ لقد حسنًا، معارضة». أيَّ
القرص مساحة وْضِع (مع تورنج حدَّده ا ممَّ ضعٍف ألَف أكربُ ذاكرته سعُة الكتاَب هذا
بحثه يف الواضح غري من كان (وإن ضعف مليون بحوايل أرسع وهو االعتبار)، يف لب الصُّ
الكمبيوتر فإن ذلك ومع البرشي)؛ للعقل املتوازية املعالجَة يحسب كان نحٍو أي عىل
عىل إني تفعل. أن الحاسبة تورنج مسطرُة استطاَعْت ا ممَّ أفضل يُفكِّر ال هذا خاصتي
ال قد هذا وأن التفكريَ، يستطيع كي برمجته «يمكن» الكمبيوتر بأن تورنج ثقة نفس
سعٍة من يفوقها ما أن مع تورنج، َرها قدَّ التي البسيطة املوارد إىل إال بالفعل يحتاج
وجود عن إشارٍة أيُّ توجد ال وملاذا برنامج؟ أي باستخدام لكن اليوَم؛ متوافٌر ورسعٍة

الربنامج؟ ذلك مثل
خصائص من مجموعٍة من واحد هو تورنج قصده الذي العام بمعناه الذكاء إن
تضمُّ: فيما تضمُّ مجموعة وهي طويلة، فرتٍة منذ الفالسفَة َِت حريَّ التي البرشي العقل
«الكيفيات»، لغِز إىل بالنظر الحريَة هذه َم نتفهَّ أن يمكننا واملعنى. الحرة، واإلرادَة الوعَي،
اإلحساس إىل — املثال سبيل عىل — نشري لذا لإلحساس؛ الذاتي الجانب تعني التي
كيمياء عالم إنك لنَُقْل التالية: الفكرية التجربة يف لنفكِّْر بالكيفية. األزرق اللون برؤية
شبكية يف األزرق اللون مستقِبالِت عطََّل جينيٍّ بعيٍب تُوَلد أن حظك سوء من كان حيوية
اللونني ترى أن سوى بسببه تقدر ال األلوان عمى من بنوٍع مصاٌب فأنت وعليه عينَيَْك؛
بحت أزرق لونه يشء أيُّ لك يبدو لكن كاألصفر، منهما مزيٍج وكل واألخرض األحمر
يف األزرق اللون مستقِبالت عالج يف سيتسبَّب عالًجا اكتشفَت أن حدث ثم منهما؛ كمزيٍج
التنبؤات بعض تسجيل من واثٍق نحٍو عىل تمكَّنَْت العالج، ذلك تتناول أن وقبل عينَيَْك،
عىل اللون زرقاء بطاقٍة إىل نظرَت إذا أنك أحدها كان العالُج، نجح ما إذا سيحدث ا عمَّ
ي ستُسمِّ بأنك تتنبَّأ أن أيًضا يمكنك قبُل. من قطُّ تََره لم لونًا فسرتى االختبار، سبيل
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لونها من التأكُّد أيًضا (ويمكنك البطاقة لون «اسَم» بالفعل تعلم ألنك «أزرق» اللوَن ذلك
سماءً سرتى عندما أنك تتنبَّأ أن أيًضا ويمكنك الطيفي)، الضوء قياس جهاز باستخدام
نظرَت عندما بها مررَت التي تلك تُشبه كيفيًة ستخترب تُعاَلج، أن بعد النهار وقَت صافيًة
نتيجة عن به يتنبَّأ أن لغريك وال لك يمكن ال واحد أمٌر يبقى لكن الزرقاء؛ البطاقة إىل
الكيفيات وصُف يمكن ال األزرق». اللوُن عليها سيبدو التي «الكيفية وهو التجربة، هذه
علميٍة رؤيٍة ذي شخٍص ألي الطابع إشكاليَة يجعلها ما وهو اليوم، حتى بها التنبُّؤ أو

الفالسفة). سوى تؤرِّق ال يبدو فيما أنها (مع للعالم
بواسطته وسنتمكَّن ينتظرنا، ا مهمٍّ اكتشاًفا َة ثَمَّ أن عىل مثري دليل هذا أن أرى
إىل دينيت دانيال الفيلسوف َل توصَّ األخرى. معارفنا يف كالكيفيات أموًرا نُدِرج أن من
م توهُّ ألن — وهم أنها يرى ال إنه موجودة. غري الكيفيات أن وهي العكسية، النتيجة
ما إن خاطئ». «اعتقاد أنها بل — كيفيٌة حقيقته يف هو الكيفيات تلك من أيٍّ وجود
أقلَّ منذ بعضها حدث التي تجاربنا، «ذكريات» ل لنا تأمُّ أي — ذاتيٍّ ٍل تأمُّ من نمارسه
تلك أن إال كيفياٍت، اختربنا قد بأننا يبلغنا بحيث َر تطوَّ قد — الثانية من كٍرس من
الوعي»، «تفسري بعنوان له كتاٍب يف هذه نظريته عن دينيت داَفَع حقيقية. غري ذكريات
يجب كان للكتاب الصحيحة التسمية أن إىل ساخرين اآلخرون الفالسفة بعُض ملَّح وقد
أن بد ال للكيفيات صحيٍح تفسرٍي أيَّ أن فمع الرأَي؛ أوافقهم الوعي». «إنكار تكون أن
وجودها إنكاُر يظل وجودها، حول الشائعة للنظرية ه املوجَّ دينيت نقِد تحدَِّي يواِجَه
األمر كان وإذا النحو. هذا عىل أمٍر أي إنكاُر يمكن إذ سيئًا؛ تفسريًا البساطة بهذه
الخاطئة االعتقادات تلك «تبدو» وملاذا لكيف جيٍد بتفسرٍي هذا إثبات من بد فال كذلك،
األرض بأن االعتقاد مثل الخاطئة، االعتقادات من غريها عن جوهريٍّ نحٍو عىل مختلفًة
أننا يبدو إذ الكيفيات؛ يف األصلية املشكلة مثل يل يبدو ذلك أن بَيَْد أقدامنا؛ تحت ثابتة

عليه. تبدو ما وْصُف املستحيل من يبدو لكن نختربها،
للحل. قابلة فاملشكالت نفعل؛ أن ما يوٍم يف سنستطيع لكننا

إليها، أرشُت التي املجموعة تلك يف عادًة تُدَرج التي البرش قدرات بعُض وباملناسبة،
يُستدل والذي الذاتي»، «الوعي ومنها الواقع، يف إليها تنتمي ال العام، بالذكاء واملرتبطة
يف سبٍب بال البعُض ينبهر املرآة. يف الذات عىل التعرُّف مثل اختبارات بواسطة عليه
إن غموض؛ أيُّ يكتنفه ال األمَر لكنَّ القدرَة، هذه الحيوانات بعُض تُظِهر عندما الواقع
وينطبق الكمبيوتر. إىل القدرَة هذه ينقل أن يمكن األنماط عىل التعرُّف برامج أبسط
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يف املحادثة يف ليس (لكن لإلشارة اللغة واستخدام األدوات، استخدام عىل نفسه األمُر
يف بالكيفيات). ترتبط ال كانت (وإْن االنفعالية االستجابات من والعديد تورنج)، اختبار
ليست فهي برمجتها، أمكن إْن القدرة بأن املفيدة التجربة أحكام أحُد يقيض املجال، هذا
بسيطٍة قاعدٍة عىل املقابل يف استقررُت لقد تورنج. يعنيه كان الذي بالذكاء عالقة لها
مهمٍة أي (أو الوعي طبيعة لتفسري دينيت، مزاعم فيها بما املختلفة، املزاعم عىل للحكم

تفهمها.» لم فأنت القدرة، برمجَة تستِطْع لم «إن وهي: أخرى)، حوسبيٍة
الفلسفية. اإلشكاليات تلك كلَّ يتجنَّب أن أمل عىل اختباَره تورنج اخرتع لقد
األسف، مع لكن تفسريه. يلزم أن قبل منه الغرُض َق تحقَّ لو يرجو كان أخرى: وبعبارٍة
تفسرياٍت وْضِع دون جوهريٍة ملشكالٍت عمليٍة حلوٍل اكتشاُف يتمَّ أن ا جدٍّ النادر من

عملها. لكيفية
التجريبية، شأن ذلك يف شأنها ا، مهمٍّ دوًرا تورنج اختباِر فكرُة لعبْت ذلك، ومع
العتيقة االفرتاضات ولنقد العمومية أهمية لتفسري وسيلًة َمْت قدَّ فقد معها؛ تتشابه التي
تورنج دحض لقد االصطناعي. الذكاء وجود احتماليَة تستبِعد قد التي التمرُكز البرشية
(وبعض اإلبداعية البحثية الورقة تلك يف بمنهجيٍة التقليدية االعرتاضات كلَّ نفُسه
بالسعي الخاص التجريبي الخطأ من يعاني اختباره أن إال األخرى)، العبثية االعرتاضات
تفسرٍي أيِّ دون حكمه إىل َل يتوصَّ أن الَحَكم من يطلب فهو بحت؛ سلوكيٍّ معياٍر نحو
بينما ح، املرشَّ االصطناعي الذكاء برنامُج أساسها عىل يعمل أن يفرتض التي للكيفية
التفسريات عىل حقيقيٌّ اصطناعيٌّ ذكاءٌ بأنه يشءٍ أيِّ عىل الحْكُم دائًما يعتمد الواقع يف

بها. يعمل التي بالطريقة الخاصة
واَجَهه ملا مشابٍه منطٍق عىل تقوم تورنج اختبار يف الَحَكم مهمة أن إىل هذا يرجع
وهو ؛ حيٍّ كائٍن أو حجٍر أو ساعٍة عىل عثََر ثم املقفر، واديه يف يتجوَّل كان عندما باييل
التي الكيفيَة عمٍد عن نتجاهل إننا لليشء. امللحوظة السماُت بها أتَْت التي الكيفيِة تفسريُ
يهتمُّ ال فاالختبار تورنج؛ اختبار يف الربنامج بتصميم الخاصة املعرفُة بواسطتها ابتُِكَرْت
معنًى؛ ذات لتكون صاغها وَمن االصطناعي، الذكاء برنامج ُجَمَل م صمَّ َمن بتحديد إال
يكون ال فإذن هذا، فعل َمن هو م املصمِّ كان إذا فيها؟ الكامنة املعرفة خلق الذي َمن أْي
هذا، فعل َمن هو نفُسه الربنامج كان إذا أما االصطناعي، الذكاء برامج ضمَن الربنامُج

الربامج. هذه ضمَن يدخل فهو
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أن أحيانًا نشكُّ إذ أنفَسهم؛ البرش يخصُّ فيما والفينة الفينة بني املشكلُة تلك تظهر
أُذٍُن سماعات خالل من املعلوماِت ْون يتلقَّ واملمتحنني والساسة السحرية الخدع مماريس
عقولهم، صياغة من هو يقولونه ما بأن متظاهرين آيلٍّ نحٍو عىل يكرِّرونها ثم مخفية،
من يتأكَّد أن ما عالجيٍّ إجراءٍ عىل املريض موافقة عىل حصوله عند الطبيُب د يتعمَّ كذلك
أن املرءُ يستطيع األمر، ذلك والختبار تلك. املوافقة كلمات تعنيه ما يدرك املريض أن
ثم مشابهة، كلماٍت باستخدام مختلًفا سؤاًال يسأل أن أو مختلفة، بصياغٍة سؤاَله يكرِّر
أي يف طبيعيٍّ نحٍو عىل األمور تلك تحدث ال؛ أم بالتبعية ستتغري اإلجاباُت كانت إْن يرى

حرة. محادثٍة
فعندما مختلف؛ بتأكيٍد بالقطع لكنه ذلك، عن كثريًا تورنج اختبار يختلف وال
لشخٍص واجهًة (وليس ا تامٍّ شخًصا كان إذا ما معرفة بغية ذلك يكون شخًصا، نخترب
تفسرٍي عىل نعثر أن نرجو فإننا االصطناعي، الذكاء برنامَج نخترب عندما لكن آَخر)،
من وإنما شخٍص أيِّ من الربنامج ُجَمُل تأتَي أن يستحيل بحيث صعب فيه التغيريُ
يف ضابًطا فرًدا باعتباره إنساٍن أي استجواب من جدوى ال الحالتني ويف نفسه، الربنامج

التجربة.
ال مالحظته فإن ما، كياٍن حديُث بها ُخِلق التي للكيفية جيًدا تفسريًا نملك أن دون
نقتنع أن تورنج اختبار صور أبسط يف بحاجٍة إننا الكيفية؛ تلك عن يشءٍ بأي تخربنا
بأنه يتظاهر شخٍص عن مباِرشٍ نحٍو عىل صادًرا ليس الربنامج عن الصادر الحديث بأن
األمر كْوِن احتمالية لكن هوفستاتر، خدعة يف حدث مثلما االصطناعي، للذكاء برنامج
كرََّر إلبوت برنامج أن املثال سبيل عىل باألعىل نُْت خمَّ لقد يحدث. قد ما أبسط هي خدعًة
قد لكن عليها، التعرُّف يف أخطأ التي الدليلية «يزوج» كلمة عىل ا ردٍّ مخزونه من مزحًة
مزحًة تكن لم أنها اليقني وجه عىل نعرف كنَّا لو تماًما مختلٌف مغًزى املزحة لتلك يكون

الربنامج. يف األصل يف ر تُشفَّ لم ألنها مخزونه؛ من
ألننا مثًال ذلك نعلم فقد فحسب؛ الجيد بالتفسري كهذا؟ بأمٍر نعلم أن لنا كيف
بها ُن يكوِّ التي الكيفيَة أِي عمله؛ كيفيَة لنا َرشَح صاحبه ألن أو الربنامج، كتبنا َمن نحن
الربنامج أن نعلم أن يجب جيًدا، التفسري كان إذا املزحات. فيها بما املعرفَة، الربنامُج
الربنامج أن الستنتاج الجيد التفسريُ يكفينا الواقع، يف بالفعل. اصطناعيٍّ ذكاءٍ برنامُج
لو حتى بل مخرجات، أيُّ له يكن لم لو حتى حقيقيٌّ اصطناعيٍّ ذكاءٍ برنامُج بالفعل هو
من قلُت ولهذا تورنج، اختبار إجراء إىل حاجٌة هناك ليست ثَمَّ ومن بعُد؛ ُكِتب قد يكن لم
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االصطناعي، الذكاء إنجاز لتحقيق يعوزنا ما هي الحاسوبية القدراُت كانَِت لو إنه قبُل
االنتظار. إىل حاجٌة هناك فليست

أمًرا االصطناعي الذكاء برنامُج بها يعمل التي للكيفية التفصييل التفسريُ يكون قد
مستًوى عىل دائًما الربنامج صاحُب يقدِّمه الذي التفسريُ سيكون الواقع ويف التعقيد، بالَغ
أن إىل التفسري يحتاج ال جيًدا. تفسريًا يكون أن من يمنعه ال ذلك أن إال تجريدي، انبثاقيٍّ
ر التطوُّ نظريُة تحتاج ال كما تماًما — املزحَة صاَغِت التي الحوسبية الخطوات كلَّ يرشح
سيتعنيَّ وإنما — ما حيويٍّ تكيٍُّف عملية تاريخ يف فشَلْت أو نجَحْت طفرٍة كلِّ تفسري إىل
ظهوَرها ع نتوقَّ أن ينبغي وملاذا تحدث، أن للمزحة يمكن كيف يفرسِّ أن فقط عليه
املزحة أن َألقنعنا جيًدا، التفسري كان فلو الربنامج. بها يعمل التي الكيفية إىل بالنظر
ومن املربِمج؛ بداخل وليس الربنامج بداخل نشأَْت قد — املزحة يف الكامنة املعرفة أو —
الربنامج أن عىل الدليَل يكون أن — الحالة هذه يف املزحة — الربنامج لحديِث يمكن هنا

الربنامج. عمل آلية عن املتاحة التفسريات أفضل حسب عىل وذلك يفكِّر، ال أو يفكِّر
رضوريٍّا العام الذكاءُ كان إْن نعلم ال لذا تماًما؛ مفهوٍم غري أمٌر الدعابة طبيعة إن
فمن بشأنه، املرءُ يمزح قد ما نطاٍق اتساع من الرغم وعىل وعليه، املزحات؛ لتكوين
ويف واحدة، محدودٍة وظيفٍة يف املزحات صياغَة تخترص خفيًة صالٍت هناك أنَّ الوارد
بالضبط ببرش، ليست العامة املزحات لصياغة برامُج ما يوٍم يف توجد قد الحالة هذه
التصديق، صعَب األمر يبدو أيًضا. ببٍرش ليست الشطرنج للعب برامُج اليوَم توجد كما
عىل نعتمد أن يمكن فال ذلك، استبعاد من يمكِّننا جيًدا تفسريًا نملك ال إننا حيث لكن
يمكننا لكن االصطناعي، الذكاء برامج عىل للحكم طريقًة باعتبارها املزاح عىل القدرة
إذا ما نراقب ثم املوضوعات، من واسٍع نطاٍق يف تدور الربنامج مع محادثًة نُجِرَي أن
يفكِّر، الربنامج كان إذا للحوار. َمناٍح من يطرأ ما مع معانيها يف متوافقًة أقوالُه كانت
ال طرٍق من له حَرص ال ا ممَّ بطريقٍة — كذاك حديٍث مداِر عىل نفَسه» «يفرسِّ َفَلسوف

أنا. أو أنت تفعل قد كما تماًما — بها التنبُّؤ يمكن
ما بنوٍع تمتاز أن بد ال االصطناعي الذكاء برامج قدرات أن وهو أعمق، أمر هناك
برنامِج كلَّ أن أرى إنني تورنج. بمفهوم ذكاءً يَُعدُّ ال العام غري الذكاء ألن العمومية؛ من
أخرى مستوياٍت هناك أن املفهوم من عام. مفرس أْي إنسان، بمنزلة هو اصطناعيٍّ ذكاءٍ
ربما بل العمومي»، /البنَّاء و«املفرسِّ االصطناعي الذكاء برنامج بني فيما العمومية من
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تلك تبدو لكن كالوعي. آنًفا ذكرناها التي للخصائص منفصلة مستوياٌت أيًضا توجد
ومع العمومية، نحو واحدٍة بقفزٍة البرش يف جميعها َقْت تحقَّ وكأنها كلها الخصائص
منطقيٍة حجٍة بأي علٍم عىل لسُت فإنني منها، أيٍّ عن التفسريات أقلَّ إال نملك ال أننا
عن بعضها مستقلٍّ نحٍو عىل ق للتحقُّ قابلة أنها أو مختلفة، مستوياٍت يف تقع أنها تؤكِّد
َق يتحقَّ أن َع نتوقَّ أن لنا األحوال كل ويف ممكن. غري ذلك أن افرتاض إىل أميُل لذا بعض؛
القدرَة فإن وبالعكس قوًة، أقل يشءٍ من بدءًا العمومية نحو قفزٍة يف االصطناعي الذكاءُ
صور من صورًة ليست دٍة محدَّ وظائَف يف أو تامٍة غريَ محاكاًة اإلنسان محاكاة عىل
تصل مستًوى أيَّ أنَّ نجد هنا ومن عدة؛ مستويات يف يحدث أن يمكن أمر وهو العمومية،
طريق عىل بخطوٍة ليس خداعهم) (أو األشخاص محاكاة إتقان من املحادثة برامُج إليه
من واالقرتاب بالتفكري التظاُهر يف ن التحسُّ بني فشتان االصطناعي؛ الذكاء إىل الوصول

التفكري. عىل القدرة
نفس هما األمرين هذين أن عىل األساسية فكرته تقوم الفلسفة يف مذهٌب يوجد
النفس. علم يف مطبًَّقا الذرائعية مذهب حقيقته يف وهو «السلوكية»، يُدَعى وهو اليشء،
يدرس أن فقط يجب أو يستطيع النفس علم أن يرى الذي املذهب هو أخرى: بعبارٍة أو
بني العالقات قياُس فقط يمكنه العلم هذا أن يرى أنه كما العقول، وليس السلوَك
سلوكيات من عليه يالَحظ ما وبني «املثريات») (أي: باإلنسان املحيطة الخارجية الظروف
يطلبه ما بالضبط هو األخري هذا ولألسف العالقات. بتلك والتنبؤ «االستجابات»)، (أي:
االختباُر َع شجَّ فقد ولهذا االصطناعي؛ الذكاء برامج تقييم عند الحكم من تورنج اختباُر
قد بالفعل كان االصطناعي، بالذكاء التظاُهَر الربنامُج أتقن كلما أنه يرى الذي االعتقاَد
به؛ يتظاَهَر أن االصطناعي الذكاء من خاٍل برنامٍج أيُّ يستطيع ال الواقع يف إنما َقه. حقَّ
ِلجْعل أفضل خدٍع خالل من يكون أن يمكن ال االصطناعي الذكاء لتحقيق الطريَق ألن

إقناًعا. أكثَر تبدو املحادثة برامج
غنيٍة بذخريٍة املحادثة برنامج تزويد بني الفارق ما سيسألون: السلوكيني أن بد ال
االصطناعي؟ بالذكاء خاصٍة بقدراٍت تزويده وبني البيانات وقواعد والقوالب الخدع من

هذه؟ مثل خدٍع من مجموعٍة غريَ يكون أن االصطناعي الذكاء برنامُج عىس وما
تقوى أن بني الجوهري الفارق أوضحُت الرابع، الفصل يف الالماركيَة ناقْشُت عندما
الحالة يف أقوى؛ لتصبح العضالت ر» «تتطوَّ أن وبني حياته مدار عىل ما شخٍص عضلة
جينات يف بالفعل موجودًة العضلة قوة لزيادة الالزمة املعرفُة تكون أن بد ال األوىل،
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املعرفة (وكذلك القوة زيادة إىل ستؤدِّي التي التغيريات سلسلُة تبدأ أن قبل الشخص
نظريٌ املثال هذا التغيرياُت). تلك إطارها يف ستحدث التي الظروف عىل للتعرُّف الالزمة
قد و«كأنه» يستجيب فالربنامج املحادثة؛ لربنامج املربِمُج ها يضمُّ «خدعة» لكل مطابٌق
قد املعرفة كل أن هي الحقيقة أن إال الستجابته، صياغته حياَل املعرفة من شيئًا ابتَكَر
املثال هذا يف األنواع يف التطوُّري التغريُّ يناِظُر آَخر. مكاٍن ويف سابٍق وقٍت يف ابتُِكرت
خالل من االصطناعي الذكاء ِق تحقُّ فكرَة الالماركيُة وتناِظُر اإلنسان، يف اإلبداعي الفْكَر
الجديدة التكيُّف عمليات تفسرِي إمكانيَة تؤكِّد نظريٌة فهي املحادثة؛ برامِج خدِع تراُكِم

موجودة. معرفٍة عىل دالئَل سوى األمر واقع يف ليست تغيرياٍت طريق عن
أبحاِث مجاَل أوصل وقد بحثية، مجاالٍت عدَة الخاطئ املفهوُم هذا حاليٍّا يسود
يتسبَّْب لم بينما مسدود، طريٍق إىل كلَّه املحادثة برامج عىل القائمِة االصطناعي الذكاء
األصلية، اإلنجازات بعض إعطاء عىل الباحثني حثَّ أن يف إال األخرى املجاالت بعض يف

االصطناعي». ر «التطوُّ ومنها داٍع، بال طموحًة أسماءً نسبيٍّا، املتواضعة ولكن
مرحلتَي بني ما التبديَل يتطلَُّب التقدُّم إحراز أنَّ عن إديسون فكرَة تتذكَّر هل
بفضل الجهد مرحلِة أتْمتُة متزايٍد نحٍو عىل املمكن من أصبح وأنه و«الجهد»، «اإللهام»
املؤمنني املحموُد ُر التطوُّ هذا ضلََّل لقد التكنولوجيا؟ صور من وغريها الكمبيوتر أجهزة
طالٌب أنك مثًال لنفِرتْض االصطناعي). (والذكاء االصطناعي ر التطوُّ تحقيق بإمكانية
عىل رجلني عىل يميش روبوتًا تصنع أن وتأمل الروبوتات، علَم تدرس العليا بالدراسات
الفكرة؛ استلهاِم حوَل ستدور الحلِّ مراحل أُوىل أنَّ بد فال ُصنُْعه؛ سبق ا ممَّ أفضل نحٍو
سبقك َمن انتهى حيث من تبدأ أن تحاول بحيث اإلبداعي؛ الفكر حول أخرى بعبارٍة أْي
أنها تفرتض «أخرى» مشكالٍت تخصُّ أفكاٍر ومن املشكلة، نفس حلَّ حاولوا باحثني من
تستطيع التي الحيوانات تصميمات من وكذلك األصلية، باملشكلة صلٍة ذاَت تكون قد
وتدمجها ها ستغريِّ التي القائمة، املعرفَة هذا كلُّ يُشكِّل الطبيعة. يف املوجودِة املْيشَ
ابتكاِر إىل النهاية يف تصل أن إىل التغيري، من وباملزيد بالنقد تتناولها ثم جديدة، بطرٍق
ومحركاتهما، وأوتارهما ومفاصلهما بروافعهما ساَقيْه الجديد؛ روبوتك مكونات تصميِم
بواسطتها سيستقبل التي الحسية وأعضاِئه بالطاقة، تزويٍد وحدَة سيضمُّ الذي وجسِده
سيقوم الذي والكمبيوتِر ال، فعَّ نحٍو عىل أطرافه يف بالتحكُّم له ستسمُح التي التقاريَر
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يناِسُب ملا االستطاعة قدَر تصميمك يف تفصيلٍة كلَّ كيَّْفَت قد تكون بذلك التحكُّم؛ بهذا
الكمبيوتر. داخل املوجود الربنامج عدا فيما يشء كلَّ املْيش؛ غرَض

كأْن الروبوت، لها سيتعرَّض التي املواقف عىل التعرُِّف وظيفَة الربنامُج هذا سيتوىل
الحركَة يحسب وأن طريقه، تعرتض قد التي العقبات وعىل السقوط، أو التعثُّر يف يبدأ
أن للروبوت كيف إذ البحثي؛ مرشوعك يف األصعب الجزءُ هو هذا ويتخذها. املالئمَة
أن األفضل من كان إذا أو يسارها، أو يمينها إىل بامليل عقبٍة لتجنُّب األمثل الوقَت يعرف
وطأها، ليتجنََّب فوقها خطوته من يطيل أم يتجاهلها أم جانبًا يركلها أم فوقها من يقفز
كيف الحاالت، تلك كل يف أدراجه؟ يعاود ثَمَّ ومن لعبورها؛ سبيَل ال عقبة أنها يقرَِّر أن أم
إىل اإلشارات من له حَرص ال ما إرساِل خالل من بدقٍة الحلول هذه من أيٍّا الروبوُت ذ يُنفِّ

الحسية؟ األعضاءُ التقَطتْها التي التقاريُر وتحدِّدها تُمِليها كما والرتوس، املحركات
يف يختلف ال معيَّنٍة بزاويٍة املسار تغيريَ إن أصغر. مشكالٍت إىل املشكلَة ُم ستقسِّ إنك
لتغيري فرعيٍّا روتينًا تصوغ أن لك يسمح ا ممَّ ذاته؛ حدِّ يف كإجراءٍ أخرى بزاويٍة تغيريه
الربنامج أجزاء باقَي تحتاج لن تفعَل أن وبمجرد الواردة، االحتماالت لكل يصلح املسار
لحظٍة يف مطلوٌب املسار تغيريَ أنَّ تُقرُِّر عندما الفرعيَّ الروتنَي هذا تستدعَي أن سوى
تغيريُ يتطلَّبها التي دة املعقَّ التفاصيل عن معرفٍة ألي احتواؤها يلزم لن ولذا بعينها؛
قد تكون وحلها، الفرعية املشكالت تلك من قدٍر أكرب تحديد من تنتهي وحني املسار.
ينبغي التي الكيفية عن البيانات لصياغة كبرٍي نحٍو عىل مكيفة «لغًة» أو شفرًة ابتكْرَت
بتلك أمًرا أو بيانًا الفرعية روتيناته من أليٍّ استدعاءٍ كلُّ ويكون بها، يمَيش أن للروبوت

اللغة.
اإلبداعي، التفكريَ تطلََّب ألنه «اإللهام»؛ عنوان تحت اآلن حتى فعلته ما كلُّ يندرج
تؤتمته، كيف تعرف ما كلِّ أتْمتة من تنتهَي أن فمجرد «الجهد»؛ مرحلة وقُت حان واآلن
إضافية. وظيفٍة أيَّ لتُنجز والخطأ التجربة من نوٍع إىل تلجأ أن سوى أمامك يكون لن
للروبوت وإعطائها األوامر صياغِة لغرِض كيَّْفتَها التي اللغة وجوِد َمزيََّة تملك اآلن لكنك
التعقيد شديد ولكن بسيط، بربنامٍج تبدأ أن اللغة هذه باستخدام يمكنك لذا ليميش؛
األمام إىل ْل «ترجَّ املثال: سبيل عىل يعني قد ما للكمبيوتر؛ االبتدائية األوامر مستوى عىل
الربنامج هذا باستخدام الروبوَت ل تُشغِّ أن يمكنك عندئٍذ بعقبة.» اصطدمَت إذا ْف وتوقَّ
فسقط تعثََّر فإذا للروبوت)، حاسوبيًة محاكاًة ذ تُنفِّ أن يمكنك (أو سيحدث ما وترى
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العالية اللغة باستخدام — برنامجك تعديَل فستستطيع مرغوب، غري أمٍر أيُّ حدث أو
إلهاًما سيتطلَّب نهج وهذا يطرأ، قد خلٍل أي الستبعاد — أيًضا ابتكرتَها التي املستوى

أكرب. جهٍد عىل وينطوي أقلَّ
ليقوم كمبيوتر تُفوِّض أن وهو أمامك، كذلك متاًحا بديًال نهًجا هناك أن غري
من ستتمكَّن حيث رية»؛ تطوُّ «خوارزمية عليه يُطَلق ما باستخدام ولكن الجهد، بمرحلة
به قام ا عمَّ وعشوائيٍّا طفيًفا اختالًفا تختلف التي واالختبارات التجارب من العديد إجراء
رية التطوُّ الخوارزمية تقوم الحاسوبية. املحاكاة نفس بواسطة وذلك األصيل، الربنامُج
أنت تُضيفها التي االختبارات من مجموعٍة إىل تلقائيٍّا محاكاتُه ْت تمَّ روبوٍت كل بتعريض
يستطيع حدٍّ أيِّ إىل أو يقع، أن دون يقطعها أن يستطيع التي املسافَة يخترب كأْن له،
بأفضل االحتفاُظ يتمُّ اختباٍر، كل نهاية بعد وهكذا. الوعرة، والطرق العوائق عىل التغلَُّب
من املختلفة األشكال من العديُد يُصنَع ثم األخرى، الربامج من والتخلُُّص أداءً الربامج
آلالف رية» «التطوُّ العملية هذه تكرار بعد تجد قد تها. بُرمَّ العمليُة وتُكرَّر الربنامج، هذا
أن يمكنك وحينها ْدتَها، حدَّ التي باملعايري الصحيح املْيش عىل قادر روبوتك أن املرات
بدرجٍة املْيش عىل قادًرا روبوتًا ابتكرَت أنك تزعم أن بمقدورك وسيكون أطروحتك، تكتب

كمبيوتر. جهاز عىل ر» «التطوُّ طبَّْقَت قد وأنك املهارة، من معينٍة
شك وال مفيدة، تقنية فهي عديدة؛ ملراٍت بنجاٍح األمر هذا تنفيذُ تمَّ أن بالفعل حدث
هو هذا هل لكن واالنتقاء، التغيري بني التبديل بمعنى ر» «التطوُّ عمليَة ن تتضمَّ أنها
ما، يوًما ق سيتحقَّ ذلك إنَّ واالنتقاء؟ بالتغيري املعرفة خلق وهو األهم بمعناه ر التطوُّ
برامَج أن يف أشكُّ يجعلني الذي السبب لنفس اآلن، حتى َق تحقَّ قد بأنه أشكُّ ولكني
الوضوح شديِد تفسرٍي وجود هو السبب وهذا طفيًفا؛ ولو ذكاءٍ، أيِّ عىل تنطوي املحادثة

املربِمج. إبداع وهو قدراٍت، من الربامج لتلك يبدو ملا
حالة يف املربِمج بواسطة ُخِلقت قد املعرفُة تكون أن إمكانية استبعاد مهمة تقوم
يف اصطناعيٍّ ذكاءٍ وجود من للتأكُّد املستخَدم املنطق نفس عىل االصطناعي» ر «التطوُّ
ر» «التطوُّ يخلقها التي املعرفة حجم أن إىل ذلك يرجع أصعب. مهمة ولكنها ما، برنامٍج
كنَت ما إذا تحكم أن — املربِمَج كنَت لو — عليك الصعب من يجعل وهذا كثريًا، أصغر
التي املعرفة من بعًضا ألن أوًال ال؛ أم املعرفة من نسبيٍّا الضئيَل القْدَر ذلك ابتَكَر َمن أنت
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بعض عىل يحتوي ألنه مًدى؛ له التصميم من الطويلة الشهور إبَّان اللغة بتلك أدرجتها
ْمَت صمَّ عندما ألنك وثانيًا وغريهما، وامليكانيكا الرياضية الهندسة قوانني عن الحقائق
للتعبري اللغة تلك تستخدم قد التي القدرات أنواع عن ٌر تصوُّ دائًما لديك كان اللغَة

عنها.
من الكايف الكمِّ عىل حصل لو إليزا مثل برنامًجا أن نظنُّ تورنج اختبار فكرُة تجعلنا
نظنُّ يجعلنا االصطناعي ر فالتطوُّ تلقائيٍّا؛ معرفًة سيبتكر لكان القياسية اإلجابات قوالب
التكيُّف) بعمليات (الخاص ر التطوُّ حدوَث يضمن واالنتقاء التغيري عمليتَِي وجوَد أن
احتماليٌة الحالتني يف توجد إذ األمرين؛ من أيٌّ يحدث أن بالرضورة ليس لكْن تلقائيٍّا،
املربِمج. ِقبَل من تطويره إبَّان فقط وإنما الربنامج، تشغيل عند معرفٍة أيُّ تُبتَكر بأالَّ

رية» «التطوُّ الربامج أن املرشوعات هذه مثل يف دائًما تتكرَّر أنها يبدو التي األمور من
ما بالضبط هذا إن منها. الغرض تحقيق من تنتهي بعدما أخرى راٍت تطوُّ أيَّ تُنِتج ال
ذلك أن إال املربِمج، من الواقع يف الناجح الروبوت يف الكامنة املعرفُة أتَِت إذا سيحدث
الكفاءة»، من محيلٍّ أقىص «حدٍّ إىل الحيوي ُر التطوُّ يصل ما فعادًة قاطًعا؛ أمًرا ليس
جديدٍة معرفٍة أيَّ يبتكر أن قبل عاٍم مليار لنحو ُف يتوقَّ أنه يبدو أنه إىل باإلضافة هذا
قد تكون أن يمكن التي النتائج تحقيَق لكنَّ العمومية، من الغامض شكَله َق حقَّ أن بعَد

ر. التطوُّ عىل دليًال ليس آَخر يشءٍ بفعل حدثت
أيِّ خْلَق استطاع قد اصطناعي» ر «تطوُّ أيَّ أن يف أشكُّ يجعلني ما هو وهذا
ر «التطوُّ نوِع بخصوص — األسباب ولنفس — أظنُّ ما نفس وهو اآلن، حتى معرفٍة
بيئاٍت يف محاكاتُها ْت تمَّ حيًة كائناٍت ر يطوِّ أن يحاول الذي قليًال املختلف االصطناعي»

بعض. مع بعضها تتصارع االفرتاضية األنواَع يجعل الذي النوع وكذلك افرتاضية،
طالَب نستبعد دعونا قليًال، مختلفًة تجربًة ل نتأمَّ دعونا الفرضية، هذه لنخترب
أفضل طرًقا ليطوِّر ٍم مصمَّ روبوٍت استخدام من وبدًال املرشوع، من العليا الدراسات
يتصادف اليومية الحياة تطبيقات أحد يف بالفعل مستخَدًما واحًدا فْلنستخدْم للمْيش،
للتعبري الفرعية الروتينات من خاصٍة لغٍة ابتكار من بدًال ثم املْيش؛ عىل قادًرا يكون أن
الروبوت بربنامج عشوائية» «أعداًدا نستبدْل دعونا املْيش، كيفية حول االفرتاضات عن
الذي األخطاء نوع نستخدم الطفرات، إىل وبالنسبة الحايل. الدقيق معالجه يف الحايل
أن املحاكاة يف لك املسموح من كان (وإْن املعالجات تلك مثل يف األحوال كل يف يحدث
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إمكانيِة استبعاُد هو هذا كل من الغرض إن فيه). ترغب معدٍل بأي تقع األخطاءَ ترتك
ر. التطوُّ منتج مدى وبني مداها بني يخلط ا ممَّ برشيٍة معرفٍة بأي النظام تصميِم تغذية
من عدٍد وألي املعتادة، بالطريقة هذا الطافر النظاِم محاكاِة عملياِت سنشغل هذا، بعد
إذا أما مخطئ، إذْن فأنا سبق، ا ممَّ أفضل نحٍو عىل الروبوت مىش أن حدث فإذا املرات؛

ا. جدٍّ مخطئ فأنا ذلك، بعد ن التحسُّ يف استمرَّ
املعتادة الطريقة منظور من للغاية القارصة السابقة، للتجربة األساسية املالمح من
ر تطوُّ مع الفرعية الروتينات «لغة» ِر تطوُّ رضورُة االصطناعي، ر التطوُّ عملية لتنفيذ
يحدث كان ما هو هذا إن التجربة. نجاح أجل من وذلك عنها، تُعربِّ التي التكيُّف عمليات
الجينية الشفرة يف أخريًا استقرَّ أن إىل العمومية، نحو قفزته قبل الحيوي املحيط يف
ذلك سبَقْت التي الجينية الشفرات من أيٌّ تستِطْع لم ربما قلُت، وكما إيه. إن للدي
وهذا ما. حدٍّ إىل متشاِبهًة كلها كانت التي الحية الكائنات من قليٍل لعدٍد إال ر تُشفِّ أن
نحٍو عىل ة املتغريِّ الجيناُت خلَقتْه الذي حولنا، من نراه الذي الثراء البالغ الحيوي املحيط
ال إننا القفزة. تلك بعد إال ممكنًا يكن لم لربما تغيري، بأي اللغَة تَمسَّ أن دون عشوائيٍّ
للتطوُّر َع نتوقَّ أن علينا ينبغي فلماذا حينها، ُخِلق قد العمومية من نوٍع أي حتى نعلم

دونها؟ ينجح أن االصطناعي
االصطناعيني، والذكاء ر التطوُّ من بكلٍّ يتعلَّق فيما الحقيقَة نواِجَه أن علينا أن أعتقد
َقْت تحقَّ التي الكيفية عن املهمة املجاهيل من العديد هناك صعبتان. مشكلتان أنهما وهي
اصطناعيٍّا الظواهر تلك تحقيق محاَولُة كانت ولربما الطبيعة، يف الظواهر هذه مثل بها
فَشلُها. يفاجئنا أالَّ يجب لكن باملحاولة، جديًرا أمًرا املجاهيل تلك عن النقاب كْشِف دون
يف رها تطوُّ كان التي — إيه إن الدي لشفرة يوجد ملاذا نعلم ال نحن أخص، وبوجٍه
أنه ومع والبرش. الديناصورات لوصف يكفي مًدى — البكترييا وْصِف أجل من األصل
َ نفرسِّ أن نستطيع ال فإننا ووعيًا، كيفياٍت ستملك االصطناعي الذكاء برامج أن جليٍّا يبدو
برنامج يف نحاكيَها أن ع نتوقَّ فكيف ها، َ نفرسِّ أن نستطيع ال أننا وبما األشياء؛ تلك مثَل
أغراٍض لتحقيق مت ُصمِّ مرشوعاٍت من جهٍد بال تنبثَق أن عليها يتعنيَّ ملاذا أو كمبيوتر؟
ر التطوُّ تنفيذُ يتطلََّب لن الفهم، حقَّ األموَر تلك نفهم عندما أننا أظنُّ لكني أخرى؟

كبريًا. جهًدا بهما املرتبطة السمات ومجموعة والذكاء
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وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

لإلحساس. الذاتي الجانب كيفيات): (الجمع كيفية
يجب أو يستطيع العلم أن يرى مذهب وهو النفس، علم يف مطبقًة الذرائعية السلوكية:

به. ويتنبَّأ للمثريات استجابته حيث من اإلنسان سلوَك يقيس أن فقط

الفصل ملخصهذا

بال فلسفيٍة مشكلٍة لوجود نظًرا ٍم؛ تقدُّ أيَّ (العام) االصطناعي الذكاء مجاُل ق يحقِّ لم
لن املشكلة، هذه حلُّ يتمُّ وعندما اإلبداع، يحدث كيف نفهم ال أننا وهي صميمه، يف حلٍّ
حتى االصطناعي ُر التطوُّ ِق يتحقَّ لم يبدو، قد ما عكس وعىل صعبًا. أمًرا برمجتُه تكون

إيه. إن الدي نسخ نظاِم عموميِة طبيعَة نفهم ال أننا وهي مشكلة ولدينا اليوم،
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الالهناية عىل نافذة

متَِّسًقا تعاُمًال الالنهاية مع التعاُمل املمكن من أنه قروٍن منذ الرياضيات علماء أدرك
معقولة. أمور كلها َغر الصِّ أو الِكَرب الالمتناهية والكميات الالمتناهية فاملجموعات ونافًعا؛
يحيط كان ما دائًما الجدل وأن للبديهة، مخالف خصائصها من الكثريَ أن صحيٌح
باملتناهيات الخاصة الحقائق من العديد أن إال الالنهايات، حول داَرْت التي بالنظريات
عىل بحجٍة ليس الشخيص» التشكيك «حجة دوكينز يدعوه ما إنَّ باملثل. البديهَة تُخاِلُف

عمومية. حقائَق عىل األفق ضيقِة خاطئٍة ملفاهيَم تفضيٍل سوى ليس فهو اإلطالق؛
إقليدس فضاءُ فكان الِقَدم؛ منذ أيًضا الفيزياء مجال يف الالنهايَة العلماءُ َل تأمَّ لقد
فحتى متصلًة؛ سلسلًة باعتباره يَُرى ما عادًة األحوال كل يف الفضاءُ كان بل متناهيًا، ال
أن يُعتَقد كان كما النقاط. من له حَرص ال ا ممَّ يتألَُّف أنه عىل يَُرى كان املتناهي الخطُّ
ناقًصا بقي املتصلة الكميات فهَم لكنَّ اللحظات، من متناهيًا ال عدًدا وقتنَْي أي بني هناك
تُستخَدم طريقٌة وهو والتكامل، التفاضل حساَب واليبنتس نيوتن ابتَكَر أن إىل ومتناقًضا

َغر. الصِّ الالمتناهية ات التغريُّ من متناهيٍة ال أعداٍد بواسطة املتَِّصل التغريُّ لتحليل
تعتمد — املستقبل يف املحدود غري املعرفة نموِّ إمكانية أْي — الالنهاية» «بداية إن
تسمح التي تلك الطبيعة، قوانني عموميُة بينها ومن األخرى، الالنهايات من عدٍد عىل
الظواهر كلِّ عىل وكذلك تهما، بُرمَّ واملكان الزمان عىل تنطبق بأن ومحدودٍة محليٍة لرموٍز
عبارة ماديٍة كياناٍت وجوُد أيًضا بينها ومن محتمل، هو وما منها موجود هو ما األخرى
من — اتَّضح كما — هي التي الذكية، الكيانات هنا وأعني عموميني، ين مفرسِّ عن
التقليدية الكمبيوتر أجهزُة شكٍّ بال تحتَها وتندرج بالرضورة، كذلك العموميني البنَّائني

العمومية.
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املمكن من كان وإْن الالنهاية، من صوٍر عن تُعربِّ نفسها العمومية أشكال أغلب إن
معاِرضو عنه َ عربَّ وقد متناهيًا»، «ال وليس محدوًدا» «ال شيئًا باعتبارها تفسريها دائًما
وصف يمكن املثال: سبيل فعىل «الفعلية»؛ من بدًال املمكنة» «الالنهاية بمصطلح الالنهاية
أو محدوًدا»»، «ال املستقبل يف ُم التقدُّ فيه «سيكون الذي الوْضُع بأنها الالنهاية بداية
هنا ها املفهومني هذين أستخِدُم لكني التقدُّم»، من متناٍه» «ال قدٌر فيه ق «سيتحقَّ الذي

السياق. هذا يف بينهما جوهريٌّ فاِرٌق َة ثَمَّ فليس تباُديل؛ نحٍو عىل
املحدودة الكيانات أن يرى الذي املذهب وهي «التناهي»، تُدَعى رياضية فلسفة توجد
أن إال الطبيعية، األعداد من له نهايَة ال ما هناك فمثًال: توجد؛ التي فقط هي املجردة
حقيقَة إن ويقولون مجازي، قوٍل سوى ليس ذلك أن عىل ون يُِرصُّ التناِهي منارصي
من رقم) كل باألحرى (أو طبيعي عدٍد كلِّ إلنتاج محدودٍة قاعدٍة وجوُد هي األمر
املذهُب هذا يصطدم لكن املوضوع. يف متناٍه ال يشء َة ثَمَّ ليس وإنَّه يسبقه، الذي العدد
فإن واحد، ُوِجد لو ال؟ أم اإلطالق عىل األكرب هو طبيعي عدد يوجد هل التالية: باملشكلة
فاألعداد يوجد، لم إذا أما منه، أكرب عدًدا تُنتج قاعدٍة بوجود الزعم مع سيتناقض ذلك
هو منطقيٍّ مبدأٍ إنكار إىل عندئٍذ التناهي مناِرصو يُضَطرُّ متناهية. ال إذْن الطبيعية
معنًى ذاِت فرضيٍة أيَّ أن عىل ينصُّ والذي املمتنع)»، الثالث (أو املرفوع الوسط «قانون
إذ القانوَن؛ ذلك يناقضون فهم وعليه الصحيح؛ هو نقيُضها يكون أو صحيحًة، تكون

متناهية. ال ليست الطبيعية األعداد أن يَرْون أكرب، عدٌد هناك ليس بأنه قولهم مع
رْفض فهو الرياضيات؛ عىل تَُطبَّق عندما الذرائعيُة األمِر حقيقة يف هو التناهَي إن
إجراءاٍت مجرد أنها عىل الرياضية الكيانات إىل ينظر أن يحاول وهو للتفسري، مبدئي
نفعها مع وهي إال، ليس األوراق عىل عالماٍت لخط وقواعد الرياضيات، علماء يتبعها
واملحسوسة، املتناهية األشياء بخالف حقيقيٍّ يشءٍ أي عن تُعربِّ ال بعينها مواقف يف
مذهب يف البرش مركزيُة ل تتأصَّ كيف الضوء هذا يف نرى برتقاالت. ثالث أو كتفاحتني
عيبًا وليس ميزًة باعتباره األفق ِضيق إىل نظرته ظلِّ يف يفاجئنا ال ما وهو التناهي،
يختصُّ فيما آَخر خطرٍي عيٍب يف والتجريبية الذرائعية مع التناهي ويشرتك نظرية. ألي
املتناهية الكيانات تفسري عىل مميَّزة قدرٌة لديهم الرياضيات علماء أن يفرتض إذ بالعلم؛
املالحظة إن افرتاضخاطئ. وهو الالمتناهية، بالكيانات يتعلَّق فيما بها يتمتَّعون ال التي
سواءٌ املجردة، الكيانات مع التعاُمَل إن بل التجريدي، كالتنظري تماًما بالنظرية، مثقلة
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الكيانات مع الحال هي مثلما النظرية، خالل من يكون متناهية، ال أم متناهيًة أكانت
املادية.

لعرقلة مرشوٍع سوى ليس — كالذرائعية تماًما — التناهَي فإن أخرى: بعبارٍة
التقدُّم عرقلَة يعني ذلك أن إال املباِرشة، تجربتنا وراء فيما الكيانات فهم يف التقدُّم

املباِرشة». «تجربتنا يف كياناٌت َة ثَمَّ ليس أوضحنا، فكما عموًما؛
ويف فيه، كامنة حدوٌد له العلم فمدى العقل؛ عموميَة برمته السابق النقاش يفرتض
هناك أن اعتقدَت لو لكنك الفلسفة، فروع من أيٌّ وال الرياضيات عنه تختلف ال هذا
بالالعقالنية آمنَت قد فستكون للعقل، إال فيه األفكار عىل سلطاَن ال الذي للعالم حدوًدا
عند حدوُدك فستقف الالنهايات، وجوَد رفضَت إذا فإنك وباملثل، الخارقة؛ بالقوى أو
الحد؛ هذا عند ف للتوقُّ إذْن سبيٍل من فما األفق. بضيق بالرضورة تتسم التي املتناهيات،
ثَمَّ ومن للعمومية تناوله من ما مرحلٍة يف سيتطرَّق يشءٍ ألي األفضل التفسريَ إن إذ

باألمر. التفسريات مدى نحدَّ أن يمكن وال نهاية. لالَّ
كانتور جورج الرياضيات عالم كان ريايض مبدأ النقطة هذه عن ة املعربِّ األمور من
أن عىل ينصُّ الذي املبدأ وهو عرش، التاسع القرن يف النقاب عنه كشف َمن أوَل هو
دامت ما أخرى، كياناٍت خالل من منشوٍد نحٍو أيِّ عىل تعريفها يمكن املجرَّدة الكيانات
الحديثَة الرياضيَة الدراسَة كانتور َس أسَّ الغموض. من وَخَلْت اتََّسَقْت قد التعريفات تلك
كانتور مبدأ عن الدفاَع كونواي جون الرياضيات عاِلُم بعده من توىلَّ ثم نهاية، لالَّ
كان وإن غريبًا اسًما املبدأ ذلك عىل أطلق الذي وهو العرشين، القرن يف أكثر وتعميَمه
كانتور أفكار بأن كونواي دفوُع تيش الرياضيات». علماء تحرير «حركة وهو مناسبًا،
الوقت، ذلك يف الرياضيات علماء أغلب ومنهم معارصيه، بني الذعًة معارضًة الَقْت قد
الدينية االعرتاضات أن واملفارقة الالهوت. وعلماء والفالسفة، العلماء، من العديد وكذلك
معها والتعاُمل الالنهاية فهم محاوالُت ُوِصمْت إذ العادية»؛ «مبدأ أساس عىل قاَمْت
وبعد العرشين، القرن منتصف يف وحتى الرَّب. اختصاصات عىل والتعدِّي بالتجديف
تطبيقاٌت نهاية لالَّ وأصبَحْت الرياضيات من أصيًال جزءًا الالنهاية دراسُة أصبَحْت أن
معنًى» أي من «خاوية بأنها فيتجنشتاين لودفيج الفيلسوُف وَصَفها عديدة، رياضية
الفصل انظر أعماله؛ فيها بما بأرسها، الفلسفة عىل بعُد فيما التهمَة تلك َم عمَّ (وقد

عرش). الثاني
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الغريب الرفض مثل نهاية، لالَّ املبدئي الرفض من أخرى أمثلًة بالفعل ذكرُت ولقد
كالذرائعية مذاهَب إىل باإلضافة العمومية، األرقام لنُُظم وغريهما وأبولونيوس ألرشميدس
لكنه الالنهاية، إىل والوصول األفق ضيق من الهروب إىل العادية ُ مبدأ يسعى والتناهي.
النموذجية. وغري َغر الصِّ املتناهية للفهم القابلية فقاعة يف العلم حبس إىل إال ينتهي ال
(وهو ن تحسُّ ألي نهائيٍّ حدٍّ بوجوِد الفشَل يربَِّر أن يبتغي الذي التشاؤم، أيًضا ويوجد
الفضاء سفينة األرض مثاُل صوره من والذي التايل)، الفصل يف بالنقاش سأتناوله ما
عن للتعبري استعارًة تكون أن كثريًا األنسب من كان َمركبٌة وهي األفِق، الضيُق املتناقُض

الالنهاية.
فكرٍة فمعقولية ما؛ لفكرٍة الالمتناهي املدى الالنهاية عن نتحدَّث حينما نستخدم
القواعد من متناهية مجموعٌة تشري ملاذا ح يوضِّ تفسرٍي وجود عىل تقوم الالنهاية عن ما
كلِّ خلَف يكمن هذا أن أكرِّر (دعني متناٍه. ال ما أمٍر إىل متناهيٍة رموٍز مع للتعاُمل

كذلك.) آَخر يشءٍ كل عن معرفتنا
ذات مجموعات (أْي متناهيٍة ال مجموعاٍت بواسطة الرياضيات يف الالنهاية تُدَرس
منها جزءٍ أي أن هي متناهيٍة ال مجموعٍة ألية املميزة والخاصية متناٍه). ال عنارصعدُدها
الطبيعية األعداَد ُخِذ نفسها. كاملجموعة تماًما العنارص من له نهاية ال ما عىل يشتمل

.(1-8 شكل (انظر كمثال
السطر أما فقط، واحدًة مرًة طبيعيٍّ عدٍد كلُّ يظهر بالشكل، العلوي السطر يف
الشكل ويقابل .٢ العدد من بدايًة الطبيعية األعداد مجموعة من جزءًا فيُمثِّل السفيل،
«التناُظر الرياضيات علماء يسميه ما وهو — عنارصهما تعداد حيث من املجموعتني بني
األعداد. من له نهايَة ال ا ممَّ عليه تشتمَالن فيما املجموعتني تساوي إلثبات — األحادي»
التخيلِّ املرء عىل يجب ما َ ليُبنيِّ فكريًة تجربًة هيلربت ديفيد الرياضيات عاِلُم ابتكر
متناهي ال عدد به فندًقا تخيَّل إذ الالنهاية؛ يف التفكري عند البديهيات بعض من عنه
مبدوءًة الطبيعية باألعداد الغرُف َمِت ُرقِّ وفيه الالنهاية»، «فندق يدعى الغرف من الِكَرب

بماذا؟ … ومنتهيًة ١ بالعدد
فأول وعليه أخرية؛ غرفة َة ثَمَّ ليس أوًال: الالنهاية؛ ليس األخرية الغرفة رقم إن
من مرقمٍة مجموعٍة أي أن هي عنها التخيلِّ علينا يجب التي اليومية الحياة بديهيات
مْت ُرقِّ متناٍه، فندٍق كلُّ يحتوي ثانيًا: ترقيًما. األعىل هي غرفًة ن تتضمَّ أن بد ال الغرف
وأخرى الفندق، هذا غرِف كلِّ مجموَع رقُمها يساوي غرفٍة عىل ،١ العدد من بدءًا ُغرُفه

182



الالنهاية عىل نافذة

مجموعة األعداد الطبيعية كلها

جزء من تلك ا,جموعة

كاملجموعة تماًما العنارص من له نهايَة ال ما لها الطبيعية األعداد مجموعَة إن :1-8 شكل
نفسها.

وأخرى عرشة، رقُمها غرفٌة َلُوِجدْت عرشًة الغرف عدُد كان فلو العدد؛ ذلك رقمها يقارب
يف الغرف كلِّ أعداد فإن متناٍه، ال الغرف عدُد حيث الالنهاية فندق يف أما تسعة. رقمها

الالنهاية. عن البُْعد غاية

١
٢ ٤ ٦

٨

٣
٥

٧٩

الالنهاية. فندق يف الُغَرف – الالنهاية بداية :2-8 شكل

سوى يسكنها ال بالفندق غرفٍة فكلُّ بالكامل؛ مشغوٌل الالنهاية فندق أن اآلَن تخيَِّل
و«ال العدد» «كامل للعبارتني: املتناهية، الفنادق يف غريه. تسع أن يمكن وال واحٍد نزيٍل
النزالء، من للمزيد دائًما يتسع الالنهاية فندق لكن املعنى. نفس جدد» لنزالء مكان
ذلك؛ منهم اإلدارُة طلبَِت إذا ُغَرفهم تغيري النزالء عىل ب يتوجَّ أنه به اإلقامة رشوط ومن
اإلذاعة بواسطة النزالءَ اإلدارُة تُخاِطُب الفندق، إىل جديٍد نزيٍل وصول عند ثَمَّ، ومن
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رقم من أعىل برقٍم املرقمة الغرفة إىل الفور عىل نزيٍل كلُّ ينتقل «هالَّ قائلًة: الداخلية
النزيُل ينتقل السابق، الشكل يف املبنيَّ ر التصوُّ وبحسب ثَمَّ ومن بواحٍد.» الحالية غرفته
وهكذا. ٣ رقم الغرفة إىل نزيلها ينتقل التي ٢ رقم الغرفة إىل ١ رقم بالغرفة القاطن
بها. سيحدث فيما مشكلة فال لذا أخرية؛ غرفة توجد ال األخرية؟ الغرفة يف سيحدث ماذا
الغرِف حْجُز أبًدا الرضوري من فليس ١؛ الغرفة يقطن أن اآلَن الجديد النزيُل يستطيع

الالنهاية. فندق يف
يخرق وجوَده ألن كوننا؛ يف يوجد أن الالنهاية كفندق ملكاٍن يمكن ال أنه الجيلِّ من
القوانني عىل الوحيد فالقيد لذا رياضية؛ فكرية تجربة إال ليس فهو عدة؛ فيزيائيًة قواننَي
مخاِلفًة كونها يف يتسبَّب قيد وهو متناسقة، قوانني تكون أن هو املتخيَّلة الفيزيائية

منطقية. غري تكون ما غالبًا بالالنهاية تحيط التي فالبديهيات للبديهة؛
كل أن االعتبار يف الوضع مع اليشء، بعض غريب أمر باستمراٍر الغرف تغيريَ إن
يحبون النزالء أن غري إليها. جديٍد نزيٍل وصول عند بعنايٍة تُرتَّب وكلها متشابهٌة، الغرف
هذا ومع — لليلة واحد دوالر — زهيدة به اإلقامة فتكلفُة الالنهاية؛ فندق يف اإلقامَة
الغرف كل إيجار قيمَة يوٍم كلَّ اإلدارُة تتسلَُّم عندما ذلك؟ كيف للغاية. فاخر فالفندق
١ رقم الغرف من املتسلَّم اإليراد ييل: كما املبلغ تنفق فإنها لليلة، واحٍد بدوالٍر املقدَّر
الذي للنزيل املقدَّمة الرتحيبية املجانية والفراولة الشمبانيا عىل يَُرصف ١٠۰۰ رقم إىل
الخاصة األخرى املرصوفات وكل الغرفة، بهذه العناية وخدمات ،١ رقم الغرفة سيسكن
وهكذا ،٢۰۰۰ إىل ١۰۰١ من الغرف بإيراد ٢ رقم للغرفة نفسه األمر وتفعل بها،
والخدمات السلع من الدوالرات مئات قيمته ما الطريقة بهذه غرفٍة كلُّ ى فتتلقَّ دواليك؛
دوالًرا يتعدَّى ال الذي إيرادها ِمن هذا وكل ربًحا، الفندِق إدارُة ُق تُحقِّ وأيًضا يوم، كلَّ

غرفة. كل عن لليلة واحًدا
إىل طولُه يمتدُّ قطاٌر املحلية املحطة إىل يصل األيام أحد ويف الفندق، صيُت يَذيع
بالفندق. اإلقامة يف جميًعا يرغبون الذين الركاب من متناهيًا ال عدًدا حامًال نهاية، ال ما
ا جدٍّ طويًال وقتًا بالفندق الداخلية اإلذاعة عىل اإلعالنات من متناٍه ال عدٍد أداء سيستغرق
النزيل من فيها يُطَلب أن يمكن التي املرات عدد من تحدُّ الفندق قواعد أن عن (فضًال
أن نزيٍل كل «عىل أن: فقط اإلدارُة تذيع إذ مشكلة؛ ال لكن الواحد)، اليوم يف ما فعٍل تنفيذُ
الفور.» عىل الحالية غرفته رقم ضعف رقمها يساوي التي الغرفة إىل باالنتقال ل يتفضَّ
األعداد ذاَت هي املشغولة الغرف ستصبح وبعده ذلك، تنفيذُ الكلِّ باستطاعة بالتأكيد
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الجدد، الوافدين الستقبال شاغرًة الفردية األعداد تحمل التي تلك مخلِّفًة فقط، الزوجية
األعداد من يوجد إذ الجدد؛ النزالء من الالمتناهي العدد الستقبال بالضبط يكفي ما وهو

.3-8 بالشكل ح موضَّ هو كما الطبيعية، األعداد كل من يوجد ما بقدر الفردية

األعداد الطبيعية

األعداد الفردية

الطبيعية. األعداد من يوجد ما بقدر الفردية األعداد من يوجد :3-8 شكل

،٣ رقم الغرفة إىل والثاني ،١ رقم الغرفة إىل الجدد الوافدين أوُل يتَِّجه ثَمَّ ومن
وهكذا.

الالمتناهية القطارات من متناٍه» ال «عدٌد املحطة إىل يصل األيام، من يوٍم ويف
كان فما مديروه؛ يهلع ال هذا ومع الفندق، يف اإلقامة يرغبون بنزالء كلها املليئة الطول،
الرياضية باملصطلحات العارفون القراءُ يستطيع قليًال أعقَد إعالنًا أذاعوا أن سوى منهم
املوجودين النزالء عىل اإلدارة تذيع البداية يف التايل: النحو عىل وذلك جيًدا، يفهموه أن
«ط» رقم بالغرفة النزيُل ِل ليتفضَّ «ط»، طبيعي عدد كلِّ «إىل التايل: اإلعالَن بالفعل
«ط» الطبيعية األعداد كل «إىل تعلن: ثم «.١)/٢ + ط(ط رقم الغرفة إىل فوًرا باالنتقال
[(ط رقم الغرفة يف بالنزول «ص» رقم القطار من «ط» رقم املساِفُر ِل َفْليتفضَّ و«ص»،

الوافدين. جميع تسكنَي النتيجة وتكون ص]/٢.» − ط + ص)٢ +
ما ضمن من كان فلقد الالنهاية؛ فندق سعِة استنزاُف رياضيٍّا املمكن من أنه بَيَْد
كلها ليَسْت الالنهايات أنَّ مهمٍة أشياءَ من عرش التاسع القرن سبعينيات يف كانتور أثبََت
نفس هو (الذي املتناهي الخط يف النقاط عدد أْي — املتصلة السلسلة فالنهاية متساويًة؛
أثبت وقد الطبيعية، األعداد النهاية من أكربُ — الزمكان) أو املكان كل يف النقاط عدد
إذ خط؛ عىل الواقعة النقاط وكلِّ الطبيعية األعداد بني أُحاديٍّ تناُظٍر وجوَد بإثباته ذلك

الطبيعية. األعداد ملجموعة ا ممَّ أعىل متناهيًا ال نظاًما النقاط من املجموعة لتلك إن
لتتخيَّْل الُقطرية». «الحجة اسم تحت ُعِرف الذي — اإلثبات ذلك من شكًال وهاك
ا، جدٍّ رقيقة الرزمة هذه يف بطاقٍة وكلُّ واحد، سنتيمرت ُسْمُكها البطاقات من رزمًة
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و١. ۰ العددين بني السنتيمرتات من حقيقي» «عدد كل عن واحدًة هناك إن حتى
كالعدد الحدين، هذين بني العرشية األعداد أنها عىل الحقيقية األعداد تعريُف يمكن
متناهَي ال يكون قد العدد لذلك استكماٍل أي إىل الحذف عالمُة ترمز حيث …۰٫٧٠٧١؛
لنفِرتْض لكن الالنهاية، فندق يف غرفٍة لكل الرزمة تلك من بطاقٍة تعيني يستحيل الطول.
يستتبعه التوزيع هذا أن سنُثبت حينها «بالفعل»، النحو هذا عىل ُوزِّعْت البطاقات أن
يماثل نحٍو عىل للغرف تعيينها تمَّ قد البطاقات أن سيعني ألنه بالرضورة؛ تناقٌض
األعداد أن سنُثبت ألننا التحديد؛ وجه عىل فيه املذكورة لألعداد أهمية (ال التايل. الجدوَل

ترتيب.) بأي تُعنيَّ أن يمكن ال الحقيقية

لكانتور. الُقطرية الحجة :1-8 جدول

البطاقة رقم الغرفة رقم

٠٫٦٧٧۹٧٦ … ١
۰٫٦۹٤٦۹٨ … ٢
۰٫٣۹۹٢٢١ … ٣
۰٫٢٣٦٦٤٦ … ٤

… …

ثم ،«٦۹۹٦…» وهو العريض، بالخط حة املوضَّ لألعداد الالمتناهي التتابع إىل انظر
عىل األعداد وتليها العرشية، العالمة تليه بالصفر، يبدأ بحيث مكونًا عرشيٍّا عدًدا لتتخيَّْل
مثًال يمكننا .«٦۹۹٦…» الالمتناهي التتابع عن منها رقٍم كلُّ يختلف أن رشيطَة نحٍو أيِّ
ح املوضَّ النحو عىل املكوَّن العدد ذات للبطاقة يمكن وال ،«۰٫٥٨٨٥…» العدد نختار أن
الخاص العدد يف األول الرقم عن يختلف العدد هذا يف األول الرقم ألن غرفة؛ ألي تُعنيَّ أن
العدد يف الثاني الرقم ذلك عن به الثاني الرقم ويختلف ،١ رقم للغرفة املعيَّنة بالبطاقة
كل عن تختلف البطاقة فهذه ثَمَّ ومن وهكذا؛ ،٢ رقم للغرفة املعيَّنة بالبطاقة الخاص
لكل ُعيِّنت البطاقات كل بأن االفرتاض أن إىل يشري ا ممَّ للغرف؛ ُعيِّنَْت التي البطاقات

تناُقض. إىل أدَّى قد الفندق ُغَرف
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يمكن بحيث َغر الصِّ من تكون عندما معدودة» «النهاية بأنها الالنهاية تُوَصف
ال أحًدا ألن مالئٍم غري وصف وهو الطبيعية، األعداد مع أُحاديٍّ تناُظٍر يف وْضُعها
كل إىل نظريٍّا الوصول إمكانية إىل ضمنًا يشري أنه غري الالنهاية، حتى يعدَّ أن يستطيع
مالئم. ما برتتيٍب العنارص تلك عدِّ طريق عن املعدودة الالمتناهية املجموعة يف «عنرص»
النهاية واضحني حدين كلِّ بني توجد إذن معدودة»؛ «غري فتكون األكرب، الالنهايات أما
الالنهاية ترتيبات من يوجد َم، تقدَّ ما إىل وباإلضافة الحقيقية. األعداد من معدودة غري
مع أُحاديٍّ تناُظٍر يف وْضُعها يمكن ال بحيث الضخامة من وجميعها عدُّه، يمكن ال ما

منها. األدنى الرتتيبات
منطقيٍّا املمكنة العمليات كل مجموعة األخرى املهمة املعدودة غري املجموعات ومن
كلُّ الرياضيات: علماءُ يها يُسمِّ كما (أو الالنهاية فندق غرف يف النزالء توزيع إلعادة
عمليٍة أيَّ تخيَّْلَت إذا بسهولٍة ذلك تُثبت أن يمكنك الطبيعية). لألعداد املمكنة «التباديل»

التايل: كالجدول الطول متناهي ال جدول يف محددة النزالء توزيع إلعادة واحدٍة

النزالء. توزيع إعادة عملية تحديد :2-8 جدول

رقم الغرفة إىل ينتقل رقم الغرفة يف النزيل

٣٨ ١
١٧٣ ٢
٨۰ ٣
٣۰ ٤
… …

وبهذا قائمة؛ يف األخرى تلو الواحدة مدرجًة املمكنة التوزيع إعادة عمليات كلَّ تخيَّْل ثم
نفسها، القائمة استحالَة القائمة هذه عىل الُقطرية الحجة تطبيق يُثبت «تعدُّها». فأنت

معدودة. غري تكون ذلك عىل ِبناءً املمكنة التوزيع إعادة عمليات كلِّ مجموعَة وأن
من النزالء توزيع إعادة عملية تحديد عليها يكون الالنهاية فندق إدارة إن حيث
من متناٍه تتابٍُع من يتألَّف أن التحديد لذلك فينبغي الداخلية، إذاعتها يف إعالٍن خالل
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تتابعاٍت تحوي التي املجموعة وألن ما. أبجديٍة حروٍف من متناٍه تتابع ثَمَّ ومن الكلمات،
التوزيع إعادة عمليات مجموعة من متناٍه نحٍو عىل أقلَّ تكون فهي معدودة، تكون كتلك
إعادة عمليات من الصغر متناهي جزءٍ من أكثر تحديد استحالَة يعني ما وهو املمكنة،
بال تبدو التي الالنهاية فندق إدارة قدرة عىل بارٌز لقيٌْد هذا إن منطقيٍّا. املمكنة التوزيع
كافُة املنطقية الناحية من تقريبًا تتعذَّر إذ وهناك؛ هنا النزالء غرف تغيري عىل حدوٍد

الغرف. عىل النزالء توزيع إعادُة بواسطتها يمكن التي الطرق
ففي الذاتي؛ باالكتفاء يتَِّسم الُقمامة للتخلُّصمن فريًدا نظاًما الالنهاية فندق يمتلك
تذيع ثم كلِّها، َشْغلها يضمن نحٍو عىل الغرف عىل النزالء توزيَع أوًال اإلدارة تعيد يوم، كل
ُقمامته أكياِس بحزِم التالية الدقيقة خالل يف ل يتفضَّ أن نزيٍل كل «عىل التايل: اإلعالن
كيَس «تسلُّمكم» حالة ويف غرفته، رقم ييل الذي األعىل الرقم ذات الغرفة لنزيل وتسليمها
تسلَّمتم وإذا لذلك؛ التايل الدقيقة نصف يف مرِّروه فرجاءً الدقيقة، تلك نفس يف ُقمامٍة
يتحتم وهكذا.» يليه، الذي الدقيقة ربع يف مرِّروه فرجاءً ذلك، الدقيقة نصف يف كيًسا
برسعٍة للعمل منهم أيٌّ يُضَطر ال لكن اإلعالن، تعليمات لتنفيذ برسعٍة العمل النزالء عىل
عدًدا منهم كلٌّ يؤدِّي إذ األكياس؛ من متناهيًا ال عدًدا يحمل أن أو متناٍه»، ال نحٍو «عىل
نقل عمليات كلُّ ف تتوقَّ دقيقتني، وبعد الفندق. قواعد تنصُّ مثلما األفعال، من متناهيًا

البَدء. من دقيقتني بعد ُقمامٍة من نزيٍل كلِّ لدى ما يفرغ وبهذا تلك؛ الُقمامة
يف أحٌد يضعها لم «الالمكان». يف فهي الكون؛ من الفندق ُقمامة كلُّ اختَفْت
يُدَعى أخرى. غرفٍة إىل منها بعًضا نقل أن سوى نزيٍل كلُّ يفعل فلم «الالمكان»؛
قد والتفرُّدات «التفرُّد»، — الفيزياء علم يف — الُقمامة كلُّ إليه انتَهْت الذي «الالمكان»
يف فنقاشنا أستطرد؛ لن لكني وغريها، السوداء الثقوب داخل الواقع يف بالفعل تحدث

الفيزياء. ال الرياضيات حول يدور زال ما الراهنة اللحظة
يختصُّ نزيٍل وكلُّ العاملني، من متناٍه ال عدٌد الالنهاية فندق يف بالطبع يعمل
فيسكنون الفندق؛ يف كالنزالء يُعاَملون أنفَسهم العاملني أن إال منهم، مجموعٌة بخدمته
منهم كلٌّ ويحظى نزيل، أيُّ عليها يحصل التي املزايا بنفس ويتمتعون مٍة مرقَّ غرٍف يف
بدًال عملهم ألداء أولئك بتوكيل لهم يُسَمح ال ذلك ومع غريه، عاملني من برعايته يهتمُّ بَمن
بل سحًرا، ليست الالنهاية إن تماًما. الفندق يف العمل فسيتوقف حدث، لو ذلك ألن منهم؛
تها. بُرمَّ الفكرية الالنهاية فندق تجربة وراء القصيد بيت هو وهذا منطقية؛ قواعد لها
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الالنهاية. فندق يف الُقمامة من التخلُّص نظام :4-8 شكل

بدًال عملهم ألداء ترقيًما األعىل الغرف سكان من لغريهم العاملني تفويض إن
ال التي األمور أحد وهي الالمتناهي»، «االرتداد تُدَعى خاطئٍة فكرٍة سوى ليس منهم
كان شخٍص عن قديمة مزحة َة ثَمَّ صحيح. نحٍو عىل الالنهاية عىل تطبيَقها املرءُ يستطيع
األرض أن عىل ليُِرصَّ الفلكية الفيزياء علم يف محارضٍة إلقاءَ قاَطَع حني املقاطعة، دائم
«وإالَم املحارض: فسأله الضخامة، بالغة سلحفاٍة عىل تقف أفياٍل ظهِر إىل تستند مسطحٌة
تلك تستند «وإالَم املحارض: فسأله أخرى.» «سلحفاٍة املقاطع: فأجاب السلحفاة؟» تستند
يشء ال خداعي، بإمكانك «ليس قائًال: انتصاٍر بنربة املقاطع فأجاب األخرى؟» السلحفاة
لفشلها ليس سيئ، تفسري النظرية هذه إن أسفل.» إىل نزوًال هناك من السالحف سوى
يف هو تفسرٍي بال ترَكتْه ما ألنَّ ولكن بذلك)، تقوم نظريٍة من (فما يشء كل تفسري يف
الالنهائي االرتداد عىل األخرى األمثلة (من األساس. يف ه تُفرسِّ أنها تزعم ما األمر واقع
نهاية.) ال ما إىل وهكذا الحيوي، املحيط َم مصمِّ م صمَّ َمن يوجد أنه ترى التي النظريُة
داخل إىل األليُف النزالءِ أحِد جْرُو تسلََّل أن الالنهاية فندق يف األيام أحد يف حدث
إىل الجْرُو وبداخله الُقمامة كيَس ومرََّر حدث، ما الجْرِو صاحُب يلحظ ولم ُقمامة، كيس

تليه. التي الغرفة
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١٤ ١٣

٢٧

االستقبال، مكتَب املذهول صاِحبُه هاتََف الالمكان، يف دقيقتني غضون يف الجرو صار
متعلق أُلِقي أن حدث ولكن لإلزعاج، «نأسف الداخلية: اإلذاعة يف االستقبال موظُف فأعلن
الُقمامة نقل عمليات كافة بإلغاء ل التفضُّ النزالء جميع عىل قصد؛ غري عن الُقمامة يف قيِّم
الغرفة من ُقمامة كيَس تسلُّمهم بمجرد عكيسٍّ نحٍو عىل يؤدُّوها وأن لتوِّهم، وها أتَمُّ التي

واحد.» برقم األعىل الرقم ذات املجاورة
األعىل الغرف يف جريانه ألن كيٍس أيَّ يُِعْد لم النزالء من أحًدا إن إذ اإلعالن؛ يُْجِد لم
يف تُكدَّس لم هي الالمكان، يف األكياس إن قلنا حني نبالغ لم كذلك. يفعلوا لم ترقيًما
كان الجرو؛ وال هي ال موجودًة، تَُعْد لم لكنها النهاية»، رقم «الغرفة اسمها خياليٍة غرفٍة
أي يف ليس أنه إال الفندق، داخل مختلٍف رقٍم ذات غرفٍة إىل نُِقل أنه للجرو حدث ما كل
غرفٍة من شيئًا نقلَت لو اإلطالق. عىل مكاٍن أي يف وال بالفندق، مكاٍن أي يف وال غرفة،
األمُر به َالنتهى تعقيٍد، من بلغ مهما نمٍط أيِّ باتِّبَاع الُغَرف متناهي فندٍق يف أخرى إىل
متناهيًا. ال الغرف عدُد يكون حني يختلف األمر لكن الغرف، تلك من واحدٍة يف قابًعا
للعكس، قابلًة أفعاًال كلُّها كانت كما للجرو، إيذاءٍ أي عىل النزالء اه أدَّ فعٍل أيُّ ينطِو لم

عكسها. املمكن غري من وبات الجرو عىل قَضْت اجتمَعْت حينما ولكنها
للسؤال: تفسريٌ هناك كان ملا نجح، لو ألنه األفعال؛ تلك عكس ينجح أن يمكن ال
بالفعل، صاحبه غرفة إىل الجرو وصل لو ِقط؟ ال جرٌو الجرو مالك غرفة إىل وصل ملاذا
وهكذا رقًما، األعىل التالية الغرفة من ُمرَِّر قد جْرًوا أنَّ بالرضورة ذلك تفسريُ َلكان

190



الالنهاية عىل نافذة

جرو «ملاذا تفسري: إىل يتطرَّق لن التفسريات من الالمتناهي التتابَُع هذا أن غري دواليك،
متناٍه. ال ارتداد ذلك إن بالذات؟»

الغرف سائر من ُمرَِّر أن بعد ،١ رقم الغرفة إىل جْرٌو ما يوٍم يف وصل لو ماذا
يُعَرف تفسري. إىل يفتقر أمر فقط هو إنما منطقيٍّا؛ بمستحيٍل ذلك ليس األخرى؟
تظهر املجرد». «التفرُّد باسم الفيزياء يف كذاك جْرٌو منه يأتي قد الذي «الالمكان»
تُنتَقد النظريات تلك ولكن الفيزياء، يف التدبُّرية النظريات بعض يف املجردة التفردات
مرة: ذات قائًال ذلك عن هوكينج عربَّ وقد التنبُّؤ. عىل قدرتها عدم هو صحيٍح أساٍس عىل
الطبيعة قوانني من قانوٌن َة ثَمَّ كان لو تليفزيون.» أجهزُة مجرد) تفرُّد (من تظهر «قد
ولن متناٍه، ال ارتداد عندئٍذ يوجد لن إذ األمُر؛ َالختَلَف التفردات تلك عن ينتج ما يُحدِّد
نسبيٍّا. املحمود النوع ذلك من تفرًُّدا العظيم االنفجار كان ربما «مجرًدا». التفرُّد يكون
هو واحٍد شأٍن يف تختلف أنها إال متطابقة، الالنهاية فندق يف الغرف إن قلُت لقد
آلَخر وقٍت من النزالء من اإلدارة تطلبها التي املهام طبيعة نأخذ عندما لذا أعدادها؛
نزيُل يحظى فمثًال: جاذبيًة؛ األكثر هي األقل األعداد ذات الغرف أن نجد االعتبار، يف
النزالء؛ من غريه ُقمامة مع للتعامل أبًدا يُضطر ال أنه هي فريدٍة، بمزيٍَّة ١ رقم الغرفة
إىل املنتقل ويشعر باليانصيب، فاز وكأنه ١ رقم بالغرفة لإلقامة ينتقل َمن يشعر وعليه
قريبًا غرفٍة رقم يملك نزيل «كلَّ» لكنَّ قليًال، أقل بدرجٍة مماثٍل بشعوٍر ٢ رقم الغرفة
إن تقريبًا. اآلَخرين النزالء سائر عن يمتاز نزيل فكلُّ لذا عادي؛ غري نحٍو عىل البداية من

الالنهاية. فندق يف ق للتحقُّ قابٌل «الجميع» بني باملساواة التقليدي الساسِة وْعَد
أيًضا؛ للمعرفة الالمحدود النمو سمات من وهذا الالنهاية، بداية يف تقع غرفٍة كل إن

أبًدا. ذلك عدا ما نفعل ولن فقط، األمور استكشاف يف البدء هو نفعل ما فكلُّ
غرفٍة رقِم كلَّ ألن الالنهاية؛ فندق يف تقليدي» غرفة «رقم يُدَعى ما يوجد فال لذا،
«تقليدية» عنارص وجود برضورة البديهية والفكرُة عادي، غري قربًا البداية من قريٌب
األمر ويصحُّ الالمتناهية، املجموعات عىل تنطبق ال الِقيَم من مجموعٍة أي يف «عادية» أو
نْصَف أن نعتقد قد «شائع». هو وما «نادر» هو ما وجود عن البديهية األفكار عىل نفُسه
شيوًعا النوعني كال شيوع يعني مما ؛ زوجيٌّ اآلَخر ونصفها فرديٌّ الطبيعية األعداِد

.5-8 الشكل يف الرتتيب إعادَة ْل تأمَّ لكن الطبيعية، األعداد بني متساويًا
يمكننا النصف. بمقدار الزوجية من شيوًعا أقلَّ تبدو الفردية األعداَد يجعل هذا إن
أو املليون يف واحًدا تتجاوز ال كأنها تبدو الفردية األعداد نسبَة نجعل أن الكيفية بنفس
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«نسبٍة» وجود عن البديهي املفهوُم بالرضورة أيًضا ينطبق ال ثَمَّ ومن أخرى؛ نسبٍة أيَّ
الالمتناهية. املجموعات عىل ما مجموعٍة عنارص من

الجْرو خسارِة حادث بعد النزالء معنوياِت ترفع أن الالنهاية فندِق إدارُة أراَدْت
هذا من مجانية نسخًة سيتسلَّم نزيٍل كلَّ أن اإلدارُة أعلنَِت إذ مفاجأًة؛ فأَعدَّْت ع، املروِّ
نسخًة سرتسل التايل: النحو عىل وستوزِّعها الواقع»، «نسيج السابق كتابي من أو الكتاب
باقي إىل األحدث الكتاب من ونسخًة غرفة، مليون كل من واحدٍة إىل األقدم الكتاب من

الغرف.
بداخله ا عمَّ يشفُّ ال هدية ورق يف ملفوًفا — كتابًا وأن بالفندق، نزيل أنك لتفرتض
الكتاب من نسخًة يكون أن تأمل إنك بغرفتك. الخاص التوصيل مزلق إىل أُرِسل قد —
إذ األحدث؛ سيكون بأنه واثٍق شبه إنك بل بالفعل، األقدم الكتاَب قرأَت فلقد األحدث؛
أي عىل القديم الكتاب سيصلها التي تلك من واحدًة غرفتُك تكون أن احتماالت هي ما

يبدو. ما عىل املليون، يف واحد بالضبط، حال؟

… ١٢٤٣٦٨٥١٠١٢٧١٤١٦

. فرديٌّ فقط ثلثها وكأنَّ تبدو تجعلها الطبيعية لألعداد ترتيب إعادة :5-8 شكل

الهدية، عن الغالف إلماطة الفرصُة تواتيَك أن قبل آَخر إعالنًا أذاَعْت اإلدارة لكن
مزلق عرب ستصله بطاقٍة عىل رقُمها ن املدوَّ الغرفة إىل االنتقاَل نزيٍل كل من فطلبَْت
الكتابني أحد ُمتسلِّمي كلَّ سينقل الجديد التوزيع هذا أن كذلك اإلعالُن وذَكَر التوصيل،
لكنه زوجية، أعداٍد ذات غرٍف إىل اآلَخر الكتاب ُمتسلِّمي وكلَّ فردية، أعداٍد ذات غرٍف إىل
بواسطة — تحدِّد أن تستطيع ال أنت إذْن تلك، أو هذه ستسكن مجموعٍة أيَّ يذكر لم
إشغال يف مشكلٍة أي توجد ال وبالطبع، بحوزتك. الكتابني أي — الجديد غرفتك رقم

املستلمني. من الِكَرب متناهي ال عدٌد الكتابني فلكال النحو: هذ عىل الغرف
أي بشأن اآلن ثقتَُك تزحزَحْت هل الجديدة. غرفتك إىل فتنتقل بطاقتُك تصلك
تزيد ال السابق منطقك حسب فعىل ذلك، يحدث أالَّ املفرتض من استلمَت؟ الكتابني
الغرف. نصف يف اآلن ألنه اثنني؛ كل من واحٍد عن اآلن الكتاب هذا عىل حصولِك فرصُة
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إن بل خاطئ، أنه بد ال االحتماالت تلك لتقييم أسلوبك أن إىل يشري لتناقًضا هذا يف إن
الالنهاية فندق يف يوجد ال املثاُل ُ يبنيِّ فحسبما بالرضورة؛ خاطئة تقييمها أساليب كل

ذاك. أو الكتاُب هذا يصلك أن احتماُل
أن فحسب مجدًدا يبنيِّ املثال ألن الريايض؛ املنظور من املهم باألمر هذا ليس
غري أو التقليدية أو الشائعة، أو النادرة أو املحتَملة، غري أو باملحتَملة العنارص وْصَف
من الالمتناهية املجموعات بني املقارنة عند معنًى أي من يخلو وصف هو التقليدية؛

الطبيعية. األعداد
املؤيدة للحجج سيئًة أخباًرا يزفُّ فيزيائيٍّ منظوٍر من النتيجة تلك تناُوَل أن بَيَْد
قوانني نفُس جميًعا تحكمها األكوان من متناهيًة ال مجموعًة َفْلتتخيَّْل اإلنساني. للمبدأ
(تقتيض كون. كل يف قيمتُه تختلف «د»، يه سنُسمِّ ، ٍ معنيَّ فيزيائيٍّ ثابٍت باستثناء الفيزياء
السابقة البطاقات كرزمة األكوان من معدودٍة غري متناهيًة ال مجموعًة نتخيََّل أن الدقة
األموَر َفْلنُبِق لذا أصفها؛ أن أُوِشُك التي املشكلة تعقيد من سيزيد هذا لكنَّ إليها، اإلشارُة
«د» ِقيَم لها األكوان تلك من الكرب متناهية ال مجموعٍة وجوَد لتفِرتْض ثم إذن.) بسيطًة
ثم العلماء، هؤالء تُنتج ال مثلها أخرى مجموعٍة وجود وكذلك فلكية، فيزياء علماء تُنتج
ا ممَّ ولغريها زوجية، أعداد فلكية فيزياء علماءُ فيها للتي يكون بحيث األكواَن ِم لنُرقِّ

فردية. أعداد منهم تْخلُو
نستطيع ألننا الفلكية؛ الفيزياء علماء عىل يحتوي األكوان ِنصف أنَّ هذا يعني ال
منها — تريليون كل من واحًدا أو — ثالثة كل من واحًدا يجعل نحٍو عىل األكوان وْصَف
َة ثَمَّ أن يتضح هنا من الالنهاية؛ فندق يف فعلنا كما تماًما عليهم، يحتوي ال أو يحتوي
بإعادة تماًما نستبعده أن يمكن إذ الدقيق؛ الضبط ملشكلة اإلنساني التفسري يف ما ً خطأ
يبدو الفيزياء علماء وجوَد يجعل ترقيًما َمها نُرقِّ أن نستطيع كما فحسب، األكوان وصف

بينهما. درجة أي أو االستثناء، أو القاعدة، هو
قوانني بواسطة الفلكية الفيزياء علماء انبثاِق احتماالِت حسبنا أننا افِرتْض واآلن،
األكوان يف انبثاقهم فرَص أن فوجدنا مختلفة، «د» ِقيَم وباستخدام الصلة ذات الفيزياء
واحد ا: جدٍّ ضئيلٌة ،١٣٨ إىل ١٣٧ من مثًال هو الذي النطاق، خارَج فيها «د» قيمُة التي
عىل يحتوي ال كوٍن تريليون كل من فقط فواحد النطاق، هذا داخل أما كون. تريليون لكل
.١٣٧٫٦ حتى ١٣٧٫٤ من الِقيَم عند عليهم تحتوي األكوان كل وأن فلكية، فيزياء علماء
كافيًا فهًما الواقع أرض عىل الفلكية الفيزياء علماء ن تكوُّ عمليَة نفهم ال أننا أؤكِّد َدْعني
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التايل. الفصل يف سأرشح كما أبًدا الفهم ذلك إىل نصل لن وربما األعداد، تلك مثل لحساب
يرتجموا أن اإلنسانيون املنظِّرون سيتمنَّى نستطع، لم أم نحسبها أن أستطعنا سواءٌ لكن
النطاق خارَج ِقيٍَم أيَّ األرجح» «عىل وجدنا ملا «د»، ِقْسنا لو أننا يعني بما األعداَد تلك
وصف نستطيع ألننا باملرة؛ ذلك تعني ال األعداد تلك لكن .١٣٨ إىل ١٣٧ من يرتاوح الذي
بني املسافاِت يقلب بما الالمتناهية) «البطاقات» رزمَة خلطنا لو (كما جديد من األكوان

فيه. نرغب آَخر نحٍو أي عىل أو عقب، عىل رأًسا الِقيَم تلك
املشار الكيانات لتصنيف اختيارنا كيفية عىل العلمية التفسرياُت تقوم أن يمكن ال
ذكرُت ولذلك تنبؤات؛ أي يُنتج أن وحده اإلنساني املنطق يستطيع ال لذا النظرية؛ يف إليها
الفيزيائية. للثوابت الدقيق الضبط تفسري يف املنطق هذا يفشل كيف الرابع الفصل يف

تعتمد اإلنساني للتفسري وعبقريًة مختلفًة صورًة سمولني يل الفيزياء عاِلُم اقرتح
— الكمية الجاذبية نظريات لبعض طبًقا — تستطيع السوداء الثقوب أن حقيقة عىل
الجديدة األكوان لتلك تكون أن سمولني يفرتض بداخلها. بالكامل جديًدا كونًا تُنتج أن
أكثر بعبارٍة األصيل. الكون يف بالظروف كذلك متأثِّرة وربما مختلفة، فيزيائيٌة قواننُي
ليُنتج األسود الثقب عىل تؤثَِّر أن الذكية األصيل الكوِن كائناُت استطاَعْت ربما تحديًدا:
من النوع هذا تعرتي مشكلًة َة ثَمَّ أن غري لها. أنسب فيزيائية قوانني ذات جديدة أكوانًا
لو البداية؟ منذ ُوِجد كونًا َكْم وهي: التطوُّري) الكون علم تحت تندرج (التي التفسريات
أن حقيقة أن كما عدِّها، كيفية هي أخرى مشكلٌة لنا َلبقيَْت الكرب، متناهَي ال عدُدها كان
وحدها تزيد ال تُماثله، أخرى أكواٌن عنه تنتج قد فلكية فيزياء علماء عىل يحتوي كوٍن كل
أو أول كوٌن يوجد لم لو أما بارزًة. زيادًة األكوان هذه مثل «نسبة» إجمايل من بالرضورة
نظريَة َالعرتَْت متناٍه، ال زمن منذ بالفعل موجودًة بالكامل املجموعُة وكانت أُوىل، أكوان
الكون عاِلُم أوضح حسبما — تها بُرمَّ املجموعة ألن الالمتناهي؛ االرتداِد مشكلُة سمولني
مىض»؛ متناٍه ال زمٍن «منذ املتوازنة حالتها يف استَقرَّْت قد أنها بد ال — تيبلر فرانك
أن يُفرتَض التي العملية نفس وهو — التوازن ذلك إىل أدَّى الذي ر التطوُّ أن يعني مما
لو الالمكان). يف موجود الجْرو أن مثلما (تماًما « قطُّ يحدث «لم — الدقيق الضبط تُفرسِّ
الدقيق الضبط إشكاليُة لنا َلبقيَْت األكوان، من متناٍه عدٌد أو واحد كوٌن البداية يف ُوِجد
لو لكن ال، األرجح عىل فلكية؟ فيزياء علماءُ بها كان هل األوىل: األول/األكوان الكون يف
بالصدفة — أحُدها احتوى أِن إىل أسالفها من هائلًة سلسلًة أنتَجْت األصلية األكوان كانت
الذي — بأكمله النظام سماِح خلَف السبَب ذلك َ فرسَّ َلَما فلكية، فيزياء علماء عىل —
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لتلك — الطبيعة لقوانني طبًقا «الثوابُت» فيه تتغريَّ واحٍد فيزيائيٍّ بقانوٍن اآلن يعمل
املصادفة. لتلك إنساني تفسريٌ ُوِجد وَلَما بالحدوث، العلماء هؤالء النبثاق املناِسبة اآللية
األكوان، ملجمل جامًعا إطاًرا تقرتح إذ الصحيح؛ اليشءَ سمولني نظريُة فعَلْت
األكوان بني فقط يربط التفسري هذا أن غري بينها، فيما فيزيائيٍة صالٍت إىل باإلضافة

سيئ. تفسري فهو لذا كاٍف؛ غري وهذا و«األصلية»، الناشئة
األكوان تلك بني تصل الحقيقة عن قصًة أيًضا سنروي أننا اآلَن لنفِرتِض لكن
فتاٌة توجد القصة: هاك وصفها. طرق إلحدى مفضًال فيزيائيٍّا معنًى وتعطي بأرسها،
أخرى، أكواٍن إىل نْقَلها يستطيع جهاًزا اكتشَفْت وقد ،١ الكون يف ُولِدت اليرا تُدَعى
ال التي األكوان يف حتى للحياة، داعمٍة صغريٍة كرٍة يف الحياة قيد عىل يُبقيها أنه كما
ومحدَّد»، ثابٍت «برتتيٍب آَخر إىل كوٍن من اليرا تتحرك الحياَة. بها الفيزياء قواننُي تدعم
الجهاز، يف بعينه زرٍّ عىل ضاغطًة داَمْت ما بالضبط واحدًة دقيقًة تستغرق فرتاٍت وعىل
عىل األكواَن نَِصِف َدْعنا الكوني. رأسها مسقط إىل تعود الضغط عن ف تتوقَّ أن وبمجرد

اليرا. جهاُز به يزورها الذي النسق وعىل وهكذا، و٣ و٢، ،١ النحو
«د»، الفيزيائي الثابَت تقيس إحداهما قياس؛ بأداتَْي أحيانًا رحلتها يف اليرا تتزوَّد
األخرية تلك وكأنَّ الزيارة، محل الكون يف فلكية فيزياء علماء وجوَد تستكشف واألخرى
تختربَ أن الفتاُة تأْمُل وأدق. أرسع وإنما األرض، كوكب خارج ذكاءٍ عن بحٍث مرشوُع

اإلنساني. املبدأ تنبؤاِت
وسيلًة تملك وال األكوان، من متناهيًا عدًدا تزور أن سوى تستطيع ال اليرا لكن
أن إال ال، أم بأكملها الالمتناهية للمجموعة ممثِّلة األكواُن تلك كانت إذا ما بها تُحدِّد
الكون ثم واحدة، لدقيقٍة ٢ الكوَن تزور أن تشغيله عند تستطيع آَخر إعداٌد به جهازها
الزر عن الضغط عن تتوقَّف لم فإذا وهكذا. دقيقة، لربع ٤ الكون ثم دقيقة، لنصف ٣
يعني ما وهو الالمتناهية؛ املجموعة يف األكوان كل زارت قد فستكون دقيقتني، مرور بعد
وإذا ،١ الكون إىل تلقائيٍّا ذلك بعد الجهاُز يعيدها الوجود. أكوان سائر القصة هذه يف

.٢ الكون إىل ًدا مجدَّ رحلتها فستبدأ أخرى، مرًة الزرَّ ضغَطِت
القياس أداتَي لكنَّ تراها، بأن لاليرا تسمح ال عاتيٍة برسعٍة األكوان أغلُب تمرق
عاملنا؛ فيزياء قواننُي وال اإلنسانية الحواس قيوُد قدرتَهما تحدُّ ال تستخدمهما اللتني
التي األكوان كل يف «د» ِقيَم ملتوسط مستمرٍّ عرٍض يف شاشاتهما تبدأ تشغيلهما، فبمجرد
إذا املثال: سبيل فعىل الزيارُة؛ تستغرقها التي الزمنية الفرتة عن النظر برصف تزورانها
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الفردية األكوان عليهم تحتِو ولم فلكية فيزياء علماء عىل الرقم الزوجية األكواُن احتَوِت
الرحلة نهاية يف األرض كوكب خارَج ذكاءٍ عن البحث بأداة الشبيه جهاَزها فإنَّ الرقم،
يصحُّ إذن، ٠٫٥؛ شاشته عىل سيعرض األكوان؛ بكل فيها مرَّ والتي دقيقتان مدتُها التي
علماء عىل تحتوي ذاك األكوان املتعدِّد بالوجود األكوان نصف بأن القوُل الحالة هذه يف

فلكية. فيزياء
نفس بني ل للتنقُّ جهاٍز باستخدام النسبة لتلك مختلفٍة قيمٍة إىل ُل التوصُّ يمكن
بزيارة تسمح ال الفيزياء قوانني أنَّ لنفِرتْض لكن مغاير. برتتيٍب يزورها لكنه األكوان،
يف نكون بأن كونِنا فيزياءِ قواننُي لنا تسمح ال (مثلما فقط واحٍد برتتيٍب إال األكوان
إال تملكان ال عندئٍذ القياس أداتَِي إنَّ حيث ومحدَّد)؛ واحٍد برتتيٍب إال مختلفٍة أزماٍن
عامٍل أيُّ فيستطيع ذلك، وغري التقليدية والِقيَم للمتوسطات لالستجابة واحدًة طريقًة
وملَدى لالحتماالت، دراسته عند متَِّسقٍة نتائَج إىل دائًما يصل أن األكوان تلك يف رشيٍد
تقليدي، غري أو تقليديٍّا كان ما إذا أو تناثُره، أو كثافته أو يشء، أي شيوع أو ندرِة
تنبؤاٍت يُقدِّم أْن اآلَن اإلنساني ُ املبدأ يستطيع وعليه، ال؛ أو دقيًقا ضبًطا يعكس كان أو

لالختبار. وبالقابلية باالحتمالية تتَِّسم
املختلفة الِقيَم ذات األكوان من الالمتناهية املجموعة تلك ألن ممكنًا ذلك كلُّ أصبََح
األكوان ُد متعدِّ وجوٌد هو واحًدا فيزيائيٍّا كيانًا باتَْت وإنما مجموعًة، تَُعْد لم «د» للثابت
بذلك َم لتقدِّ ببعٍض أجزائه بعَض تصل اليرا) جهاز منها (استفاد داخليٍة تفاعالٍت ذو

املختلفة. األكوان يف واملتوسطات للنَِّسب — «القياس» ب يُعَرف — فريًدا معنًى
الضبط إشكاليِة لتفسري ُطِرحت التي اإلنساني املنطق نظريات من أيٌّ تقدِّم لم
كانت لو «ماذا شاكلة: عىل تخميناٍت كونه عن معظُمها يزيد ال إذ كذاك؛ قياٍس أيَّ الدقيق
تصُف واحدة فيزيائية نظرية هناك لكن مختلفة؟» فيزيائيٍة ثوابَت ذاُت أكواٌن توجد
الثوابت ِقيَِم نفُس لها أكوانه فكلُّ مستقلة؛ ألسباٍب ولكن األكوان َد متعدِّ وجوًدا بالفعل
بينها، فيما القياَس وال الرتحاَل األكواِن تلك بني فيما التفاُعالُت تشمل وال الفيزيائية،
يف بالنقاش سأتناولها التي الكم، نظرية هي النظرية تلك لألكوان. قياًسا َمْت قدَّ ولكنها

عرش. الحادي الفصل
ما مجموعٍة بني فيما أُحادي تناُظٍر خالل من الالنهاية عرف َمن أوَل كانتور كان
البديهي باألسلوب فحسب مباِرشٍ غري اتصاًال يتصل الذي التعريف وهو منها، وجزءٍ
لفظ أن وهو اآلن؛ وإىل الحني ذلك يف الالنهايَة الرياضيني غريُ به َفِهَم الذي الدارج
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الفكرة هذه إن املتناهية». األشياء من متناهيٍة تركيبٍة أي من «أكرب يعني متناٍه» «ال
اليشءَ يجعل ا عمَّ مستقلٌة فكرٌة لدينا تتوافر لم إذا نفسها تدحض تكاد الدارجة
التساؤل هذا عن البديهية اإلجابة ستكون متناهية. ما «تركيبًة» يجعل وما «متناهيًا»،
— برشية تجربٌة استطاَعْت إذا بالرضورة متناهيًا اليشء يكون كاآلتي: التمرُكز برشيَة
كانتور اخترب هل ما؟ أمًرا نخترب أن معنى ما لكن إدراَكه. أو به اإلملاَم — املبدأ حيث من
ال إننا فحسب؟ رموًزا هو اختربه ما كان هل أم عنها؟ نظرياٍت أثبََت عندما الالنهايَة

فحسب. الرموَز إال نخترب
كميٍة فأيُّ القياس؛ أدوات عىل اعتمدنا إذا هذه البرش مركزيَة نتجنَّب أن بوسعنا
أن املبدأ حيث من ما قياٍس أداُة استطاَعْت إذا َغر الصِّ متناهيَة ال وال متناهيًة ال تُعد ال
حتى متناهيًة، كميًة باعتبارها ما كميًة يصنُِّف قد التعريف هذا أن إال لها، قراءًة َن تدوِّ
عندما الريايض. باملعنى متناهيٍة ال مجموعٍة إىل يستند لها الضمني التفسريُ كان إذا
يكون واحد، سنتيمرت ملسافة ما قياٍس نتيجِة قراءِة لعرِض القياس أداَة ُ مؤرشِّ يتحرَّك
غري متناهيٍة ال مجموعٍة من تتألَّف املتناهية املسافة هذه ولكن متناهية، ملسافٍة تحرََّك قد
ذات التفسريات من جزءًا كانت وإن «النقاط» ألن وارد أمر هذا إن النقاط. من معدودٍة
تتعامل ال والفيزياء التنبؤات، يف أبًدا يظهر ال «عددها» فإن يحدث، ِلما األدنى املستوى
يستخِدَما أن واليبنتس نيوتن استطاع الكيفية، بهذه املسافات. مع وإنما النقاط عدد مع
ليس بينما اللحظية، الرسعة مثل فيزيائيٍة كمياٍت لتفسري َغر الصِّ متناهيَة ال مسافاٍت
لقذيفٍة املستمرة الحركة يف الفيزيائي باملعنى َغر الصِّ متناهي ال أو متناٍه ال هو ما َة ثَمَّ

مثًال. ما
متناهية، عملية هي الداخلية إذاعتها عرب متناٍه إلعالٍن الالنهاية فندق إدارة إذاعة إن
ال أخرى، ناحيٍة ومن الفندق. يف األحداث من متناٍه ال عدٌد يستتبعه تحوًُّال تُسبِّب أنها مع
اإلعالنات، تلك من متناٍه ال عدٍد بإذاعة إال منطقيٍّا املمكنة التحوالت معظم إجراءُ يمكن
يقوم أن يمكن ال بالفندق أحًدا أن تذكَّر بذلك. تسمح ال عاملها يف الفيزياء قوانني لكن
أيُّ تستطيع باملثل، العاملني. من أم النزالء من أكان سواءٌ األفعال، من متناٍه ال بعدٍد
يف الِقيَم من متناٍه ال عدٍد متوسَط ل تُسجِّ أن لاليرا األكوان املتعدِّد الوجود يف قياٍس أداِة
ولكنَّ العالم، ذلك يف فيزيائيٍّا متناهية عملية إذْن هذه دقيقتني؛ تستغرق متناهيٍة رحلٍة
سيتطلَّب مختلٍف برتتيٍب بزيارتها الالمتناهية املجموعة نفس ِقيَم» «متوسِط تسجيَل
أيًضا. هو تلك الفيزياء قوانني ظل يف املستحيالت من وهو الرحالت، من متناهيًا ال عدًدا
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يف الفشُل أدَّى ولطاملا الطبيعة، يف املتناهي هو ما وحدها الفيزياء قواننُي تُقرِّر
ومنها اإلييل؛ زينون مفارقاُت ذلك عىل األمثلة أقدم من االلتباس. إىل الحقيقة هذه إدراك
أخيل عىل يستحيل أنه إىل ينتهَي أن زينون فيها استطاع التي والسلحفاة، أخيل مفارقة
منها بدأَْت التي النقطة إىل يصل حينما ألنه — بينهما سباٍق يف — بالسلحفاة اللحاق
النقطة إىل يصل وحينما صغرية، ملسافة قدًما مضت قد األخرية ستكون السلحفاُة،
ثَمَّ ومن نهاية؛ ال ما إىل وهكذا أبعد، لنقطٍة تحرََّكْت قد تكون لها وصَلْت التي الجديدة
يف بالسلحفاة اللحاق خطوات من متناٍه ال عدٍد تأديَة أخيل من «اللحاق» عمليُة تتطلَّب
برشيٍّا كائنًا لكونه تنفيذه؛ يستطيع ال أنه فيه «املفرتض» األمر وهو متناٍه، زمنيٍّ حيٍِّز

متناهيًا.
التي الرياضية الفكرة أن «افرتََض» لقد املفاَرقة؟ تلك يف زينون فعله ما ترى هل
فيما والالمتناهي املتناهي بني الفارَق بوضوٍح تحدِّد «الالنهاية» اسَم تحمل أن يتصادف
زينون شكوى كانت فلو خاطئ؛ افرتاض ببساطٍة وهو الفيزيائي، املوقف بهذا يرتبط
الذي كانتور إىل نُحيله أن علينا َلكان الريايض، بمعناها «الالنهاية» فكرة المعقوليَة هي
حدثًا باعتباره بالسلحفاة أخيل لحاِق المعقوليَة هي شكواه كانت وإن معقوليتَها، َ بنيَّ
غري بالطبع أمر وهو بينها، فيما تتضارب الفيزياء قوانني أن يزعم إذْن فهو فيزيائيٍّا،
ألن بالحركة، يتعلَّق فيما ما أمٍر تضاُرِب حول تدور شكواه كانت إذا ولكن صحيح.
أمرين بني يخلط ببساطٍة فهو متصل، طريٍق يف نقطٍة كلَّ «يَخترب» أن يستطيع ال املرء
زينون مفارقات يف ما أسوأ إن «الالنهاية». اسَم منهما كلٌّ يحمل أن يتصادف مختلفني

الخطأ. هذا هو
الرياضيات؛ خالل من يفعله أن أخيل يستطيع ال أو يستطيع ما استنتاج يمكن ال
القواننُي تلك قرََّرْت فلو الصلة؛ ذات الفيزياء قواننُي تُقرِّره ما عىل فقط يعتمد أمر فذاك
من متناٍه ال عدٍد تأديَة ذلك تطلََّب ولو َلفَعَل. بعينها لحظٍة يف السلحفاة عىل سيتغلَّب أنه
األمُر تطلََّب ولو الخطوات. تلك تحدث أن لزاًما َلكان معني»، موقٍع إىل «االنتقال خطوات
يحدث لم ولكن ذلك؛ عليه َ َلتعنيَّ النقاط، من معدودٍة غري متناهيٍة ال بمجموعٍة مروَره

الفيزيائية. الناحية من متناٍه ال يشءٍ أيُّ
النادر بني الفارَق فحسب تُحدِّد ال الفيزياء قوانني أن كيف نرى هذا، ضوء يف
يعكس ال وما دقيًقا ضبًطا يعكس ما بني أو املحتَمل، وغري املحتَمل أو والشائع،
بعلماء تعجُّ األكوان مجموعَة نرى قد فكما والالمتناهي؛ املتناهي بني أيًضا وإنما ذلك،
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خاويٍة شبَه نراها وقد الفيزياء، قوانني من ما بمجموعٍة قياسها عند الفلكية الفيزياء
أو متناهيًا يكون أن األحداث من ما لتتابٍُع يمكن أخرى، بمجموعٍة بقياسها منهم

الفيزياء. قوانني عليه تكون ملا تبًعا متناهيًا ال
يكمن أخرى. عديدٍة رياضيٍة تجريداٍت تناُوِل عند زينون ارتكبه الذي الخطأ تكرََّر
االسم تحمالن فيزيائيٍة وأخرى مجردٍة صفٍة بني الخلط يف — عامة بصفٍة — الخطأ ذلك
من لها بما — الرياضية بالصفة يتعلَّق فيما النظريات إثباُت املمكن من كان وملا نفسه.
ا عمَّ السابقة املعرفَة يمتلك أنه يفرتض َمن فسيخطئ — حتميًة حقائَق باعتبارها وْضٍع

الفيزيائية. الصفة عن الفيزياء قواننُي ستقرِّره
طويلٍة فِلقروٍن الرياضية؛ الهندسة علم يف الخطأ ذلك عىل األخرى األمثلة أحد نجد
ووضعه رياضيٍّا نظاًما باعتباره العلم هذا وضع بني يُميِّز واضح فارٌق هناك يكن لم
كبري؛ رضٍر أيِّ إىل الفارق ذلك وجود عدُم يؤدِّ لم البداية، يف فيزيائية. نظريًة باعتباره
باإلضافة شديد، تعقيٍد من الرياضيُة الهندسُة به تحلَّْت ما العلم فروع لباقي يكن لم إذ
جاء ثم الزمن. ذلك يف األغراض لكافة صالًحا ممتاًزا تقريبًا َمْت قدَّ إقليدس نظرية أن إىل
حقائق بني ما الفارَق تماًما يدرك كان الذي ،(١٧٢٤–١٨٠٤) كانط إيمانويل الفيلسوف
يف إقليدس نظرية أن إىل ذلك مع وانتهى املرشوطة، العلم وحقائق الحتمية الرياضيات
عقالنيٍّا املستحيل من أنه رأى وعليه، الطبيعة؛ يف ذاتيٍّا نفَسها تُثِبت الرياضية الهندسة
ذلك من جَعَل وبهذا درجة، ١٨٠ الحقيقي املثلث زوايا درجات مجموَع أن يف التشكيُك
بعض بأن القائل املذهب وهو فلسفته، يف رئيسيٍّا عيبًا سابًقا الضار غري املغلوط املفهوم
حاجٍة دوَن أْي سلًفا»، «معلومة تكون أن يمكن الفيزيائي العالم عن بعينها حقائَق
لألسف — «معلومة» بلفظ قصد أنه بالطبع سوءًا األمر زاد ومما بالعلم. إليها ل للتوصُّ

«مربَّرة». أنها —
الرياضية الهندسة تطبيق صالحيِة بصدِد الرياضيات علماءَ ساَوَر الشك أن إال
وصل وقد الشك. ذلك استحالَة كانط يُعِلن أن قبل حتى الحقيقي، الفضاء عىل اإلقليدية
بفرتٍة هذا كانط إعالن بعد جاوس فريدريش كارل والفيزياء الرياضيات بعالم األمر
وأخريًا، إقليدس. تنبؤات عن انحراًفا يجد لم وإْن عمالق، مثلٍث زوايا قياس إىل قصرية،
والزمان، املكان انحناءِ عن أينشتاين نظريَة جاوس تجربة من دقًة أكثر تجارُب أثبتَْت
الفضاء يف عمالٍق مثلٍث زوايا مجموع يصل فقد إقليدس؛ نظريَة ناقَضْت التي تلك
الرياضية الهندسة عن انحراف وهو درجة، ١٨٠٫٠٠٠٠٠٠٢ إىل األرض من القريب
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يومنا يف االعتبار يف أْخِذه إىل مثًال الصناعية باألقمار املواقع تحديد نُُظم تُضطر اإلقليدية
— أخرى مواقَف يف ا جدٍّ عميقة وأينشتاين إقليدس هندستَْي بني االختالفات لكن هذا.
إحداهما «بانحراف» عنده وصفها يمكن ال حدٍّ إىل — مثًال السوداء الثقوب من بالقرب

األخرى. عن
تورنج صاغ فعندما الكمبيوتر؛ علوم يف نجد ما الخطأ نفس تكرار أمثلة ومن
أراد ولكنه كمبيوتر، جهاز صنَع هو البداية يف هدفه يكن لم الحوسبة، عن نظريتَه
عام يف الرياضيات علماءَ تحدَّى قد هيلربت كان الريايض. الربهان طبيعة عن التحرَِّي
أن التحدِّي رشوط من وكان الربهان، منه ن يتكوَّ ا عمَّ دقيقًة نظريًة يصوغوا أن ١۹٠٠
االستدالل، قواعد من وثابتًة متناهيًة مجموعًة إال تستخدم فال متناهيًة؛ الرباهني تكون
عدٍد عىل إال تحتوَي وأالَّ متناهية، بِصيٍَغ عنها املعربَّ املسلَّمات من متناٍه بعدٍد تبدأ وأن
نظرية من يُفَهم ما وبحسب متناهيًة. بدورها تكون التي األولية الخطوات من متناٍه
كل ألن ذلك الربهنة؛ عمليات عن جوهرها يف تختلف ال الحوسبة عمليات فإن تورنج،
النتائج، إىل املقدمات من تصل حوسبٍة عملية إىل تحويلها يمكن صحيحٍة برهنٍة عملية
نتائج املخرجات أن عىل برهنٍة عملية بمنزلة هي بدقٍة تتمُّ حوسبٍة عملية كلَّ أن كما

املدخالت. عىل امُلْجَراة للعمليات
طبيعيٍّا عدًدا تأخذ «دالة» لحساب كوسيلٍة الحوسبة إىل ننظر أن أيًضا بإمكاننا لكن
العدد، مضاعفة إن املدخل. هذا عىل ما بطريقٍة يعتمد مخرًجا وتنتج مدخًال، باعتباره ما
لهم ًدا محدِّ غرفهم، تغيريَ نزالئه من يطلب أن الالنهاية فندق دأب من دالة. تعد مثًال،
تورنج استنتاجات ضمن من إن الغرفة). رقم (هو مختلٍف بُمدخٍل كلٌّ يحسبونها دالًة
برنامج؛ أي بواسطة حسابها يمكن ال تقريبًا منطقيٍّا املمكنة الرياضية الدوال كل أن
إعادة عمليات أغلب تنفيذ دون يَُحول الذي السبب لنفس للحساب» قابلٍة «غري إنها أي
كل فمجموعة إدارته؛ تعلنها أوامَر بأي الالنهاية فندق يف منطقيٍّا املمكنة النزالء توزيع
يصحُّ (ولهذا معدودة متناهية الربامج كل مجموعة بينما معدودة، غري متناهية ال الدوال
معينة). بخاصيٍة تتَِّسم تقريبًا الالمتناهية الدوال كل مجموعة عنارص سائر إن القول
اكتشفه ما وهو لها، برهاَن ال تقريبًا الرياضية الحقائق كل أن كذلك يتضح هنا، ومن
غري حقائق إنها مختلف. بنهٍج هيلربت تحدِّي مع بتعاُمله جودل كورت الرياضيات عاِلُم

لإلثبات. قابلٍة
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يوجد ال إذ مقرَّرة»؛ «غري الرياضية الفرضيات أغلب أن أيًضا سبق ما توابع ومن
توجد ال أنه بَيَْد باطلًة، أو صحيحًة فرضيٍة كل تكون بطالنها. أو صحتها عىل برهان
صحة مدى لتَبنيُّ — الكمبيوتر أجهزة أو كالعقول — املادية األشياء الستخدام طريقٌة

املجردات. عالم عىل منها لنطلَّ ضيقٍة نافذٍة سوى لنا تتيح ال الفيزياء إن منها. كلٍّ
أو مباًرشا ارتباًطا الالمتناهية باملجموعات املقررة غري الفرضيات تلك كل ترتبط
تلك خواء إىل — الرياضيات يف الالنهاية معاريض نظر يف — يرجع ما وهو مبارش، غري
٦٤١ العدد عن هوفستاتر كحجة — قوية حجًة أراه ولكني معنًى، أي من الفرضيات
غري لفرضيٍة الحقيقية القيمة أن يعني ألنه موضوعي؛ نحٍو عىل املجردات وجود عىل —
كالكمبيوتر املادية األشياء بعض سلوك لوصف سهلٍة وسيلٍة مجرَد ليست قطًعا مقرَّرٍة

الدومينو. قطع أو
أن مع مقرَّرة، غري أنها عنها يُعَرف املسائل من فقط ضئيًال عدًدا أن ق املشوِّ ومن
هناك لكن أخرى، مرًة النقطة هذه إىل أعود ولسوف األمر، حقيقة يف كذلك املسائل معظم
«حْدسية إىل لننُظْر مقرَّر. غري بعضها التي املحلولة، غري الرياضية الحْدسيات من العديد
كالعددين ،٢ بينهما الفرُق أوَّليني عددين من األزواُج تلك ن تتكوَّ األوَّلية»؛ األعداد أزواج
وعليه األزواج، تلك من اإلطالق عىل أكرب زوٌج َة ثَمَّ ليس أنه عىل الحْدسية تنصُّ و٧. ٥
الحْدسية هذه أن نقاشنا أجل من اآلَن افِرتِض األزواج. تلك من متناٍه ال عدٌد فهناك
الفيزياء قوانني من العديد ظلِّ يف مقرَّرة فهي نحن»؛ «فيزيائنا إىل استناًدا مقرَّرة؛ غريُ
الكيفية تفاصيل أن أكرِّر َدْعني مثاًال. باعتبارها الالنهاية فندق قواننَي َوْلنأخذْ األخرى،
من أقدِّمها وإنما هنا، ها لنقايش مهمًة ليست األزواج تلك مشكلَة اإلدارُة بها تحلُّ التي

ييل: ما ستعلن اإلدارة إن القرَّاء. من بالرياضيات املهتمني أجل

األعداد من لها التالية بعد والغرفة غرفتكم رقما كان إذا مما القادمة الدقيقة يف التأكُّد يُرجى أوًال:
األولية.

أنكم فيها تذكرون األقل األرقام ذات الغرف عرب برسالٍة فردُّوا كذلك، الرقمان كان لو ذلك: بعد
واحدًة دقيقًة (اتركوا الرسيعة الرسائل إلرسال املعتاد األسلوَب اتبعوا أولية. أعداٍد زوَج وجدتم
التي الخطوة استغرقتْها التي املدة نصف يف ذلك بعد خطوٍة كلُّ تتم أن عىل األوىل، الخطوة إلتمام
لرسالٍة تسجيٌل بها يكون أالَّ عىل رقًما الغرف أقل يف الرسالة لهذه تسجيًال احفظوا سبقتْها).

سابقة. مشابهٍة
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غرفتكم وأن وصفناه، كالذي تسجيًال تحوي ال غرفتكم تيل التي الغرفة أن من تأكَّدوا ذلك: بعد
األولية األعداد زوج وجدتم إنكم فيها قولوا ١ رقم الغرفة إىل برسالٍة ابعثوا وعندئٍذ واحًدا؛ تحوي

اإلطالق. عىل األكرب

أزواِج حدسيِة لحقيقِة تصل أن الخمس الدقائق نهايِة بعَد الالنهاية فندق إدارة تستطيع
األولية. األعداد

وال املقرَّرة، غري املسائَل الرياضية» الناحية «من يُميِّز ما يوجد ال أنه كيف اآلن ترى
تُميِّزها الفيزياء وحدها اإلثبات؛ املمكنة غريَ الفرضياِت وال للحساب، القابلة غري الدوالَّ
وبعَض للحساب، قابًال اآلخر والبعَض متناهيًا، ال بعَضها تجعل قد املختلفة قوانينها ألن
التي هي الفيزياء قوانني وحدها للمعرفة. قابلًة — والعلمية منها الرياضية — الحقائق
الرياضيني، كعقول ماديٌة أشياءُ تُمثِّلها أن يمكن مجردٍة وكياناٍت عالقاٍت أيَّ تُحدِّد

واألوراق. الكمبيوتر، وأجهزة
رضوريًة سمًة التناهي كان ما إذا هيلربت تحدِّي عِرص يف الرياضيني بعُض تساءََل
معقوًال أمًرا الالنهاية دامت ما إذ الرياضية)؛ الرضورة بذلك (قاصدين الرباهني يف
كان أنه مع الفكرة، من هيلربت سِخَر كذلك؟ الالمتناهية الرباهني تكون ال فِلَم رياضيٍّا،
افرتضوا فلقد زينون؛ َ خطأ بذلك ومنتقدوه هو فكرََّر كانتور، نظرية مؤيِّدي أكرب من
الريايض املنطِق وقدرَة األمور، «برهنة» عىل املجرَّدة الكيانات من معينٍة فئٍة قدرَة جميًعا

الفئة. تلك تحديد عىل
أيًضا َالختلَفْت اآلن، عليه أنها نظنُّ ا عمَّ مختلفًة بالفعل الفيزياء قواننُي كانت لو لكْن
معها وَالختلفت حينذاك، نُثْبتها أن باستطاعتنا كان التي الرياضية الحقائق مجموعُة
نعرفها كما الفيزياء قوانني تمنح الحقائق. تلك إلثبات استخداُمها السانُح العملياُت
املعلومات وحدات مع تتعامل التي ،ORو ANDو NOT مثل: لعملياٍت مميزًة مكانًة
لهذا وFalse)؛ True املنطقية الِقيَم أو الثنائية (األعداد البت وحدات يف املمثَّلة الفردية
إذا املعلومات. وحداُت تبدو كما تماًما ومتناهية، وابتدائيًة طبيعيًة العمليات تلك لنا تبدو
عملياٌت هناك فستكون الالنهاية، بفندق الخاصَة تلك مثًال تُشبه الفيزياء قواننُي كانت
العمليات تصري وقد املعلومات، وحدات من متناهيٍة ال مجموعاٍت مع تتعاَمُل أخرى مميزٌة
عندئٍذ تبدو حني يف للحساب، قابلٍة غري أخرى فيزياء قوانني ظل يف ORو ANDو NOT

ومتناهية. وابتدائيًة طبيعيًة للحساب القابلة غرِي دوالِّنا بعُض
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«البسيط» بني الفارق وهو الفيزياء، قوانني عىل يعتمد آَخر فارٍق إىل هذا ينقلنا
تسمح التي األنواع من حوسبٍة فعملياُت األفكار أما مادية، أشياء العقول إن و«املعقد».
كان «إذا مثل: وسالسٍة رسعٍة يف التفسريات بعض استيعاب يحدث الفيزياء. قواننُي بها
صياغتها يمكن إذ سهلة؛ قضية هذه رجل.» فكالهما رجًال، وأفالطون رجًال، سقراط
غري .(AND (هي ابتدائية عملية خصائص عىل اعتمادها إىل باإلضافة قصرية، جملٍة يف
تظلُّ لها صيغٍة أقَرص ألنَّ بطبيعتها؛ االستيعاب صعبة األخرى التفسريات بعض أن
التفسري صيغِة ِقَرصَ أو طوَل لكنَّ العمليات. تلك مثل من الكثري عىل وتعتمد طويلًة،
عىل كليٍّا اعتماًدا يعتمدان االبتدائية، العمليات تلك من كثرٍي أو قليٍل إىل احتياجه وقْدَر

وتُفَهم. الصيغُة تلك مظلتها تحت تُصاغ التي الفيزياء قوانني
للحوسبة الكاملة العمومية الصورة أنها حاليٍّا يُعتَقد التي — «الكمية» الحوسبة إن
تورنج حوسبُة استخدَمتْها التي للحساب القابلة الدوال مجموعة نفَس تَستخِدم —
«االبتدائية» أو «البسيطة» العمليات عن القديم املفهوم كياَن تَقلب أنها غري القديمة،
البديهية الناحية من التعقيد شديدِة أموٍر من تجعل نفسه الوقت ويف عقب، عىل رأًسا
الحوسبة يف األولية املعلومات تخزين وحدة تفسرِي صعوبَة ذلك إىل أِضْف بسيطة. أموًرا
نفسه الوقت ويف كمية، غري مصطلحاٍت بواسطة — الكمي) البت (أو الكيوبت — الكمية

الكمية. فيزياء منظور من اليشء بعض ًدا معقَّ شيئًا البت يبدو
مجرد هي بل حقيقية، حوسبًة ليَسْت ثَمَّ من الكمية الحوسبَة أن البعُض يرى
غري فيزيائية قوانني بوجود املنطقية االحتماالت تلك أنَّ يرون فهم وهندسة؛ فيزياء
املاهية مشكلَة يعالج ال أمٌر الحوسبة؛ من معهودٍة غري صوٍر إجراء من تُمكِّننا معهودة
للحساب قابلٍة غريَ دوالَّ نحسب أن بالتأكيد سيُمِكننا أنه يرون فهم للربهان؛ «الحقيقية»
نتمكَّن وقد «حوسبًة». تكون لن تلك لكنَّ املناسبة، الفيزياء قوانني ظلِّ يف تورنج بنهج
يُعتَرب ال التحديد ذلك لكن املقررة، غري تورنج فرضيات خطأ أو صحة مدى تحديد من
عن نعرف ما عىل الفرضية خطأ أو لصحة تقديُرنا سيعتمد الحني ذلك ففي «برهنًة»؛
عن يختلف القوانني تلك من الحقيقي أن ما يوًما اكتشفنا فإذا الفيزياء؛ قوانني ُكنْه
يكون لن بهذا فهو كذلك؛ ونتيجته الربهان حول آرائنا تغيري إىل نُضَطر فربما معرفتنا،

الفيزياء. عن مستقلة الحقيقية الرباهني ألن حقيقيٍّا برهانًا
باحثة تربيرية نزعة (مصطحبًا جديد من علينا يُطلُّ نفسه الخاطئ املفهوم هو ها
معرفتنا عىل «دائًما» تعتمد فرضيٍة خطأ أو صحة بمدى «معرفتنا» إن السلطة). عن
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أْي — العقل أو الكمبيوتر عمل طريقة عن فْكَرنا ْنا غريَّ فلو املادية؛ األشياء بسلوك
— الربهان إىل الوصول خطوات تحديد بصدد مخطئًة كانت ذاكرتنا أنَّ مثًال قرَّْرنا لو
وَلَما نفعل، لم أم ما أمٍر عىل برهنَّا قد كنَّا إذا ما حول رأينا مراجعة إىل َالضُطررنا
الفيزياء. بقوانني مؤتمًرا الكمبيوتر يفعل ما حول رأينا راجعنا كنَّا إذا ا عمَّ األمُر اختلف
عىل الربهنَة لكنَّ الفيزياء، عن ا حقٍّ يستقلُّ أمٌر رياضيٍة فرضيٍة َ خطأ أو صحَة إن
وال مجرٌد برهاٌن هناك يكون أن يمكن ال وحدها. الفيزياءُ به تضطلع أمٌر الفرضية
لكنَّ مطلق، نحٍو عىل ومتجاوزٌة رضوريٌة الرياضية الحقيقة أن صحيح مجردة. معرفٌة
الطبيعة. قواننُي وحدوَدها مداها وتُقرِّر فيزيائية، عملياٍت من تتولَّد املعرفة أشكال كلَّ
تماًما حوسبٍة)، عملياِت (أو «براهنَي» يها ويُسمِّ املجردة الكيانات من فئًة املرءُ يعرف قد
الرياضية للهندسة تخضع ويجعلها مثلثاٍت، يها ويُسمِّ مجردًة كياناٍت يعرف قد كما
الزاوية عن يشءٍ أيَّ «املثلثات» نظرية من يستنتج أن يف يخفق حينئٍذ لكنه اإلقليدية،
خطوٍط ثالثة من يتكوَّن مغلٍق طريٍق حول سار إذا بها ينعطف أن عليه يتعنيَّ التي
وأي الرياضية. املسائل من ق التحقُّ بمهمة «الرباهني» تلك تقوم أن يمكن وال مستقيمة،
أو عليها الربهنة يمكن ال أو يمكن التي الحقائق تُحدد ال رياضية براهني» «نظرية
يف لها دوَر ال املجرداِت «حوسبِة» نظريَة أن كما بالضبط الواقع، أرض عىل معرفتها

الواقع. أرض عىل حوسبتُه يمكن ال أو يمكن ما تحديِد
— أشياء فيها تقوم ماديٍة عملياٍت سوى ليستا الربهنة أو الحوسبة فإن وعليه،
— املعادالت أو كاألعداد — مجردٍة كياناٍت بتمثيل — الكمبيوتر أجهزة أو كالعقول
املجردات. عالم عىل نافذتَنا بذلك فتكون خصائصها؛ وتُحاكي دها تُجسِّ أو ماديٍّا، تمثيًال
فيها لدينا يتوافر التي املواقف يف إال الكياناِت تلك نستخدم ال ألننا بالفعل هذا وينجح
د تُجسِّ املادية األشياء هذه يف الصلة ذات الفيزيائية املتغريات أن تؤكِّد جيدٌة تفسرياٌت

املجردات. تلك خصائَص ا حقٍّ
بالواقع معرفتنا لدقة وأبًدا دائًما بالرياضيات معرفتنا دقُة تخضع لذلك، وتبًعا
بالقواعد معرفتنا صواب عىل مطلًقا اعتماًدا ريايضٍّ برهاٍن أيِّ صحُة تعتمد املادي.
العقول؛ أو والورق الحرب أو الكمبيوتر، كأجهزة املادية األشياء بعض لسلوك الحاكمة
اعتقاد عكس عىل وذلك الرياضيات، فروع كأحد الربهان نظريَة نُصنِّف أن يستحيل لذا
عىل الكمبيوتر علم علم؛ النظرية فتلك اليوم، وحتى الِقَدم منذ الرياضيني وأغلب هيلربت

التحديد. وجه
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فقد كليٍّا؛ مخطئًا الرياضيات لعلم متنٍي أساٍس إىل الوصول نحو الدافُع كان لقد
لالختبار العلِم استخداَم يشبه للرباهني الرياضيات استخدام إن للتربيرية. نموذًجا كان
وتفسري — فهم هو الرياضيات فهدف املمارسة؛ قصيِد بيُت ذاك وال هذا فال التجريبي؛
األول، املقام يف الخاطئة التفسريات الستبعاِد فأداٌة الربهنة أما املجردة؛ الكيانات —
كسائر — الرياضيات لكن التفسري. تحتاج رياضيًة حقائَق األحيان بعض يف تُقدِّم وهي
تفسرياٍت عن وإنما عشوائية، حقائق عن تبحث ال — فيها التقدُّم تحقيق املمكن املجاالت

جيدة.
ببعض بعضها يرتبط أوجٍه ثالثة يف الفيزياء قوانني عىل الدقيق الضبط صفُة تلوح
ومتناهيٍة واحدٍة مجموعٍة بواسطة جميًعا عنها التعبري يمكن أنها وهي: وثيًقا، ارتباًطا
العملياِت يُميِّز ٍ بنيِّ واحٍد فارٍق يف بينها فيما تشرتك وأنها االبتدائية، العمليات من
هو واحٍد ماديٍّ يشءٍ بواسطة كلِّها تنبؤاِتها حوسبُة يمكن وأنه الالمتناهية، عن املتناهيَة
عامٍّ بوجٍه تحتاج اٍل فعَّ نحٍو عىل الفيزياء محاكاة أن (مع التقليدي العمومي الكمبيوتر
غرِي أشياءَ بسلوك التنبؤ عىل البرشية العقول قدرة وراء السبب إن ي). َكمِّ كمبيوتر إىل
الحوسبية. للعمومية الفيزياء قوانني دعم يف يكمن وتفسريه كالكويزرات باملرة برشيٍة
حول بديهية بناءَ هيلربت مثل رياضياٍت علماء استطاع نفسها، العمومية لتلك ونظًرا
ليست فهي كذلك؛ ليست لكنها الفيزياء، عن مستقل يشء أنها ً خطأ معتقدين الربهان،
فيزياء مع الكويزرات فيزياءُ تشابَهْت فلو عاملنا؛ تحكم التي الفيزياء يف إال عموميًة
استطعنا َلَما للحساب»، قابلٍة «غري بأنها نصفها ا ممَّ دوالَّ عىل واعتمَدْت الالنهاية فندق
الكويزرات من كمبيوتر أجهزة تصنيَع استطعنا إذا (إال بشأنها تنبؤاٍت أي إىل َل التوصُّ
هي ا عمَّ الفيزياء قواننُي اختلَفْت ولو الصلة)، ذات القوانني عىل تقوم أخرى أشياء أو

األساس. من ُوِجْدنا وَلَما يشء، أيِّ تفسريَ استطعنا َلَما بسيط، بقدٍر ولو عليه
— يبدو ما عىل متناٍه ال نحٍو عىل مميَّز — القوانني تلك يف مميَّز يشء هناك إذْن،
والتفسري. والتنبؤ، بالحوسبة، اٍل فعَّ نحٍو عىل تسمح فهي عليها؛ املوجودة الصورة يف
العلوم يف للرياضيات املعقولة غري «الكفاءة بأنه ذلك ويجنر يوجني الفيزيائي وصف
وإنما أسباب، من أسلفُت ملا املشكلة تلك تفسري عىل اإلنسانية الحجُج تقدر ال الطبيعية.»

آَخر. يشءٌ سيُفرسه
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العنايَة الدين رجاُل فيها يرى فكما خاطئًة؛ تفسرياٍت تجتذب املشكلة هذه أن يبدو
علماء بعُض فيها ويرى ر، للتطوُّ إشارٌة أنها عىل ريني التطوُّ بعُض ها ويفرسِّ اإللهية،
السماء يف بدورهم واملربمجون الكمبيوتر علماءُ يرى اإلنساني، االنتقاء تأثرياِت الكون
عادًة نحسبه ما كلَّ أن هي املثال سبيل عىل الفكرة هذه صور إحدى ضخًما. كمبيوتر
آَخر: بتعبرٍي أو عمالق. كمبيوتر يف يعمل برنامًجا أْي افرتاضيٍّا؛ واقًعا إال ليس واقًعا
الفيزياء بني العالقات لتفسري واعًدا نهًجا األوىل للوهلة هذا يبدو قد عظيم. ُمحاٍك هو
برامج خالل من الفيزياء قوانني عن التعبري إمكانية وراء السبُب كان ربما إذ والحوسبة؛
العمومية وجوُد كان ربما األمر. حقيقة يف كمبيوتر برامُج أنها إىل يرجع الكمبيوتر؛
هذه يف العظيم، (املحاكي الكمبيوتر أجهزة قدرة من خاصًة حالًة عاملنا يف الحوسبية

وهكذا. األخرى، الكمبيوتر أجهزة محاكاة عىل الحالة)
وجود بعدم االعتقاد إىل يؤدِّي ألنه متناهيًا؛ ال وارتداًدا وهًما إال التفسري هذا ليس
كنَّا لو أننا إىل تشري نفسها الحوسبية العمومية فطبيعة عامة؛ بصفٍة العلم يف تفسرياٍت
التي تلك أْي الحقيقية؛ الفيزياء لفهم وسيلٍة إىل فسنفتقر برامج، من وعاملنا نحن ن نتكوَّ

العظيم. للمحاكي املادية املكونات ُصنُْع عليها يقوم
اْلتباسات تمحَو أن شأنها من الفيزياء، قلب يف الحوسبَة بها نضع أخرى طريقة َة ثَمَّ
نظن ما إنَّ تعمل. املمكنة» الكمبيوتر برامج «جميَع أنَّ نتخيَّل أن وهي اإلنساني، املنطق
سنُعرِّف ثم الربامج. تلك من أكثر أو واحد يُنتجه افرتايضٍّ واقٍع سوى ليس الواقع أنه
حسب عىل برتتيٍب ِبَعدِّها الربامج، تلك كل متوسط حساب بواسطة و«النادَر» «الشائَع»
ذلك لكن برنامج)، كلُّ عليها يحتوي التي االبتدائية العمليات عدد (أْي منها كلٍّ طول
أيِّ وتعقيُد طوُل دام وما االبتدائية». «العملية ملاهية ٍل مفضَّ مفهوٍم وجوَد أيًضا يفرتض
وجوَد أيًضا تتطلَّب النظرية فتلك الفيزياء، قوانني عىل كامًال اعتماًدا يعتمدان برنامج
عاَلًما الحالة تلك يف سيكون للربامج، املشغلة الكمبيوتر أجهزُة فيه تعمل خارجيٍّ عاَلٍم

به. ملعرفتنا قابٍل غري
الحقيقية التفسريية الصلة اتجاه عكس يحاوالن ألنهما السابقان النهجان يفشل
يعتمدان ألنهما فقط ظاهريٍّا معقوَلنْي يبدوان إنهما والحوسبة. الفيزياء بني تربط التي
املفهوم — أخرى بعبارٍة — هو الذي الحوسبة، عىل مطبًقا القيايس زينون خطأ عىل
الرياضيات، يف خاصٍة بمكانٍة للحساب القابلة التقليدية الدوالِّ مجموعة تمتُّع عن الخاطئ
أنها سوى تلك العمليات مجموعَة يُميِّز ال صحيح. غري وهذا سلًفا، معلومة أنها وهي
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الحوسبة أن املرءُ اعتقد لو معناها تفقد بالكامل العمومية إن الفيزياء. قوانني يف مجسدة
حول تدور الحوسبية فالعمومية قوانينه؛ وأصدَرْت الوجود إىل املاديَّ العاَلَم سبَقِت قد
الفيزياء قوانني ظل يف ببعٍض بعضها يتصل املادي عاَلمنا داخل كمبيوتر أجهزة وجود

ونفهمها. نعرفها التي العمومية

معرفته والحوسبة الرياضيات تستطيع ما بشأن العاتية القيود تلك كلُّ إذْن تتفق كيف
«املشكالت شعار مع — الرياضيات يف مقررة غري قضايا وجود فيها بما — وتحقيقه

للحل»؟ القابلة
ال املجرد الوجود ذات الرياضية املسائل وأغلب األفكار، بني تَضاُربات املشكالت إن
تركيِز بؤرِة يف وال أبًدا، فضوٍل محلَّ تكون ال فهي التَّضاُربات؛ هذه مثِل محطَّ أبًدا تكون
غري معظُمها باختصاٍر املجردات. عالم خصائص بعض حول متضاربٍة خاطئٍة مفاهيَم

ق. مشوِّ
بل الرياضيات، هدَف ليس الرباهني إىل الوصول أن دائًما تذكَّْر ذلك، عىل عالوًة
— املجاالت كل يف كما — العام واألسلوب الهدف، هو فالفهم فحسب. أساليبها أحد
يتأتَّى ال تفسريات. باعتبارها جودتها مدى أساس عىل نْقدها ثم افرتاضات، وضع هو
املحارضات مثل أشياءُ ظهَرْت لهذا صحتها؛ إثبات طريق عن الرياضية الفرضية فْهُم
فهمها يمنع ال الفرضية عىل الربهان نقص أن كما الرباهني. بقوائم يُكتَف ولم الرياضية
محل املجرَّد األمر عن ما شيئًا الريايضُّ يَفهم أن هو األمور يف األصل إن بل بالرضورة،
عن الصحيحة فرضياته عىل الربهنة كيفية افرتاض يف الفهَم هذا يستخدم ثم الدراسة،

صحتها. عىل يُربهن ثم املجرَّد، األمر
يكرتث ال مهمٍة غريَ الدهر أبَد تبقى لكن عليها، الربهنُة ِت تمَّ رياضيٍة نظريٍة ُربَّ
بال بقيَْت لو حتى نافعًة تفسرياٍت مثبتٍة غري رياضيٌة حْدسيٌة تُثمر حني يف أحٌد، لها
النوع عىل األمثلة ومن باملرة. لإلثبات قابلٍة غريَ كانت لو حتى أو طويلة، لفرتاٍت برهنٍة
أن عامٍة بعبارٍة ومعناه ،P ≠ NP بالتعبري الكمبيوتر علوم بلغة تُعَرف حْدسيٌة الثاني
ل التوصُّ بمجرد بفاعليٍة حلولها من ق التحقُّ يمكن الرياضية املسائل من فئاٍت هناك
األول. املقام يف (تقليدي) عمومي كمبيوتر بواسطة بفاعليٍة حسابها يمكن ال ولكن إليها،
إن الواقع.) يف إليه نرمي الذي املعنى من يقرب فني تعريف لها الة» «الفعَّ (الحوسبة
آَخر تفنيٌد (وهو الحْدسية صحة من يقنٍي عىل تقريبًا الحوسبة نظرية يف الباحثني كل
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عىل تفسرياٍت وجود هو والسبب فحسب)، الرباهني عىل الرياضية املعرفة اشتمال لفكرة
عدم إىل باإلضافة عليه، معروًفا برهاَن ال أنه مع اليقني، ذلك من تُعضد الجودة من قْدٍر
الكمبيوتر ألجهزة يصلح نفسه الفكر أن (ويُعتَقد العكس. إىل تدعو تفسرياٍت وجود

الكمية.)
بُنِي قد والشائقة النافعة الرياضية املعرفة من هائًال قدًرا أن سبق ما إىل أِضْف
النتائُج َلكانت الحْدسيُة، ِت صحَّ «لو نوع: من نظرياٍت من فيها بما الحْدسية، تلك عىل
حالة يف سيعقبها ا عمَّ — شائقة ظلَّْت وإْن عدًدا أقل — وأخرى وكذا»، كذا الشائقة

خطئها.
بالفعل كذلك أنها عىل مقرَّرٍة غريَ مسألًة دراسته عند رياضياٍت عاِلُم يُربهن قد
يحلَّ لم كان وإن حدث ما ألن نجاح؛ — نظره وجهة من — وهذا السبَب)، (ويرشح
الرياضية املشكلة دراسَة يحالْف لم إْن وحتى الريايض. مشكلَة حلَّ فقد الرياضية املسألَة
املرءُ حاَوَل فمتى املعرفة؛ خلق يف إخفاًقا ليس ذلك فإن األنواع، تلك من أيٍّ من نجاٌح
عن — تفسريًا أيًضا يكتشف ما وعادًة — نظريًة اكتشف وفشل، رياضيٍة مشكلٍة حلَّ

حلِّها. يف اتبعه الذي النهج فشل سبب
للحل» قابلة «املشكالت شعار مع يتعارض ال لإلقرار القابلية عدم أن نجد وهكذا،
املادي. العالم عن أبًدا نعرفه لن ما الحقائق من هناك أنَّ حقيقُة معه تتعارض ا ممَّ أكثر
األرض كوكب عىل الرمل حبات عدَد بها نقيس تقنيٍة إىل ما يوًما َل نتوصَّ أن ع أتوقَّ
الواقع، يف أرشميدس. زمن يف بالضبط عدُدها كان َكْم سنعرف أننا يف أشكُّ لكني بدقٍة،
القيود تلك منها وتحقيقه، معرفته يمكن مما تحدُّ قسوًة أكثر قيوًدا بالفعل ذكرُت لقد
رسعِة تخطَِّي نستطيع ال أننا مثل العمومية، الفيزياء قوانني تفرضها التي املبارشة
إال املعرفة خْلِق عىل نقدر ال أننا هي املعرفة، نظريُة تفرضها قيوٌد كذلك توجد الضوء.
والنقد؛ االفرتاض عىل يعتمد الذي الخطأ يف الوقوع من املعصوم غري املنهج باستخدام
أو النجاح عىل قادرٌة الخطأ تصحيح عملياُت ووحدها الحدوث، حتمية فاألخطاء لذا
تلك من أيٍّا ألن املذكور؛ الشعاَر يُعاِرُض ما ذلك كل يف ليس طويلة. لفرتٍة االستمرار

التفسريات. بني الحل َعيصِّ تَضاُرٍب يف يوًما يتسبَّب لن القيود
أم الرياضيات يف أكانت سواءٌ — شائقًة ما مسألٌة كانت إذا أنه أفرتُض ثَمَّ ومن
بصدد نخطئ قد أننا الالمعصومية تخربنا للحل. قابلة فاملشكلة — الفلسفة أم العلوم
املشكالت أن األوىل االفرتاض؛ لهذا مباِرشة نتائج ثالث تَستتِبع ثَمَّ ومن شائق؛ هو ما
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بني الفارق أن والثانية بطبيعتها، شائقٍة غريَ باملثل تكون بطبيعتها للحل القابلة غري
بل ، شخيصٍّ ٍق تذوُّ عىل يتوقَّف لن — البعيد املدى عىل — ُممل هو وما شائق هو ما
يجعل الذي السبب حول الشائقة املشكلة أن فهي الثالثة، النتيجة أما موضوعية. حقيقة
تبدو ملاذا الحارض يف نعلم ال إننا للحل. قابلة نفسها هي للحل قابلًة شائقٍة مشكلٍة كلَّ
صور من العديد وجود وراء الرسَّ نعلم وال الدقيق، الضبط عالماُت الفيزياء قوانني عىل
العالم قابليِة سبَب نعلم وال بينها)، فيما العديدة بالصالت علٍم عىل أننا (مع العمومية
ا ممَّ له نهايَة ال ما لنا سيبقى وعندئٍذ ما، يوًما كله ذلك سنعلم لكننا للتفسري، بأرسه

التفسري. إىل يحتاج
َ نتنبَّأ أن يمكن ال أْي َن؛ التكهُّ نستطيع ال أننا املعرفة خْلَق تعوق التي القيود أهم
النمو مع فقط يتَِّسق ال القيد هذا بتأثرياتها. وال بعُد، تُوَجد لم التي األفكار بمحتوى

التايل. الفصل يف بالرشح سأتناول كما كذلك، يستتبعه بل للمعرفة، الالمحدود
إنتاَجها نستطيع أننا وال بالفعل، حلوَلها نعلم أننا تعني ال للحل املشكالت قابلية إن
«فن بأنه العلم مدور بيرت البيولوجي وصف الخلق. بنظرية أشبه فكرٌة فتلك بالطلب؛
اإلبداعي التفكري أشكال كلُّ تتطرَّق املعرفة. صور كل عىل ينطبق هذا لكن للحل»، القابل
االهتمام فقدان أو االهتمام إن فاعليتها. مدى حيث من املختلفة املناهج عىل الحكم إىل
حلِّ أساس وهو اإلبداعية، العملية من جزءٌ معيَّنٍة فرعيٍة مشكالٍت أو مشكالٍت بشأن
مسألٍة لكل كان إذا ما عىل يعتمد ال للحل» قابلة «املشكالت شعار فإن ثَمَّ ومن املشكالت؛
ُم» «التقدُّ اعتمد لو لكْن بعينها. لحظٍة يف بعينه مفكِّر عنه يجيب أن رضورة عىل أو حل،
شعاًرا للحل» قابلة «املشكالت شعاُر َلباَت الفيزياء، قوانني أحد خْرِق عىل ما زمٍن يف

باطًال.

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

أخرى. مجموعٍة من عنٍرص كلِّ مع مجموعٍة من عنٍرص كلِّ َعدُّ أُحادي: تناُظر

تناُظٍر يف وْضُعها أمكن إذا متناهيًة ال املجموعُة تكون الريايض): (باملعنى متناٍه ال
نفسها. من جزءٍ مع أُحادي

أي من «أكرب ب نعرفه قد الغموُض عليه يغلب مفهوم الفيزيائي): (باملعنى متناٍه ال
مبدئيٍّا». ولو به تلمَّ أن للخربة يمكن يشءٍ
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مع أُحاديٍّ تناُظٍر يف وْضُعه يمكن بحيث َغر الصِّ من ولكنه متناٍه معدود: متناٍه ال
الطبيعية. األعداد

متناهيٍة ال مجموعاٍت ومتوسطات لِنَسب معنًى النظريُة بواسطته تُمنَح أسلوب قياس:
كاألكوان. األشياء من

املواقف يف متناهيًا يبقى بينما حدود، بال ضخم مادي يشء فيه يصبح موقف تفرُّد:
األخرى.

كون. من أكثر عىل يحتوي موحد مادي كيان األكوان: متعدِّد وجود
نفس من فرعيٍة حجٍة عىل التفسريُ أو الحجُة فيها تعتمد مغالطة متناٍه: ال ارتداد

األصلية. الحجة مشكلة نفس بتناول تضطلع التي الصورة
ما. مجرٍد كياٍن خصائَص د تُجسِّ مادية عملية حوسبة:

عمل كيفية عن نظريٍة وجود ظلِّ يف مجردٍة فرضيٍة حقيقَة تثبت حوسبٍة عملية برهنة:
عليه. تنفيذُها يتمُّ الذي الكمبيوتر

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

(وعمومي). متناٍه ال كل من القديم النفور نهاية •
حول أخرى ونظريات كانتور، ونظرية والتكامل، التفاضل حساب علم •

الرياضيات. يف َغر الصِّ والالمتناهي الالمتناهي
الالنهاية. فندق عىل إطاللة •

استثنائيٍّا قربًا قريٌب فيها عنٍرص كلَّ أن ترى التي الالمتناهية التتابعات خاصية •
البداية. من

املنطق. عمومية •
األفكار. لبعض الالمتناهي املدى •

األكوان». من «النهاية ل معنًى يُعطي األكوان متعدد لوجوٍد الداخيل البناء •
الالمحدود للنمو رضوري رشٌط املستقبلية املعرفة بمحتوى التنبؤ استحالُة •

للمعرفة.

210



الالنهاية عىل نافذة

الفصل ملخصهذا

أمر والالنهاية التفسريات. لبعض الالمتناهي املدى بواسطة الالنهاية نفهم أن نستطيع
البديهة مع تتعاَرُض خصائَص لها أن إال والفيزياء، الرياضيات من كلٍّ يف معقول
الخصائص تلك من الالنهاية. بفندق الخاصة الفكرية هيلربت تجربُة بعَضها أوضحْت
وسنظل بدايته، أعتاب عىل نزال ال فإننا ا، حقٍّ سيحدث الالمحدود التقدُّم كان إذا أنه
مستويات من له نهايَة ال ما وجوَد القطرية حجته بواسطة كانتور أثبت دائًما. كذلك
النهاية وهما األكثر؛ عىل اثنني أو واحٍد أول إال الفيزياء منها تَستخدم ال التي الالنهاية
ظلِّ يف معنًى النَِّسب وال لالحتماالت ليس املتصلة. السلسلة والنهاية الطبيعية، األعداد
إذا إال مثًال)، األكوان متعدِّد وجوٍد (يف املالحظني من متطابقٍة متناهيٍة ال نَُسٍخ وجوِد
أن عىل معنًى. يعطيها الفيزياء لقوانني خاضٍع تركيٍب ذات بأرسها املجموعُة كانت
— الالنهاية فندق غرف مثل — األكوان من متناٍه غري تتابٍع يف يتوافر ال البناء هذا
ثوابت يف الظاهر الدقيق الضبط لتفسري يكفي ال وحده اإلنساني املنطق أن يعني ا ممَّ
واإلقرار للربهنة الرياضية الفرضية قابلية تعتمد فيزيائية، مادية عملية الربهنة الفيزياء.
املادية، األشياءُ ستمثِّلها املجردة والكيانات العالقات أيُّ تُحدِّد التي الفيزياء قواعد عىل

الفيزياء. قوانني ماهية عىل نمٍط أو مهمٍة أيِّ بساطُة أو تعقيُد يعتمد وباملثل
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نظلَّ أن «واجبنا أقول وحني متناهية، ال املستقبل يحملها التي اإلمكانات
أيًضا ن يتضمَّ بل فقط، املستقبل عىل االنفتاَح ن يتضمَّ ال هذا فإن متفائلني»،
ا عمَّ مسئولون جميًعا فنحن نفعله؛ ما بكلِّ ُصنعه يف مساهمون جميًعا أننا
اآلتي، بالرشِّ َن التكهُّ هو واجبُنا يكون ال هذا، وعىل طيَّاته. بني املستقبُل يخبِّئه

أفضل. عالم أجل من النضال — باألحرى — بل

(١۹۹٤) اإلطار» «أسطورة بوبر، كارل

؛ حظٍّ رضبَة كانت العرشين القرن يف االندثار من الحضارة نجاة أن ريس مارتن يعتقد
يكون حرب الباردة؛ الحرب فرتة طوال جديدٍة عامليٍة حرٍب اندالع إمكانيُة الَحْت فلقد
أن يبدو الحضارة. تدمري مطرقة وتكون الهيدروجينية، بالقنابل املرة هذه فيها القتاُل
عام يف نُِرش الذي — األخري» «قرننا كتابه يف خلص ريس ولكن انحرس، قد الخطر ذلك
بعد واالستمرار النجاة يف الحضارة فرصَة أن مفادها للقلق مثريٍة نتيجٍة إىل — ٢٠٠٣

فقط. باملائة ٥٠ نسبتُها والعرشين الحادي القرن
لها ستكون ابتكاُرها سيتمُّ التي املعرفة أن هو أيًضا ذلك يف السبَب أن يرى وهو
— الحضارة تدمري أسلحَة أن املرجح من أنه ريس اعتقد املثال: سبيل عىل كارثية. تبعات
منُْع املتعذَّر من يصبح بحيث تصنيعها سيسهل ما رسعان — منها البيولوجية وبخاصٍة
من َس توجَّ كما عليها. الحصول من — األفراد من األرشار حتى أو — اإلرهابية املنظمات
مرًضا لتنرش ما معمٍل من وراثيٍّا املعدلة املجهرية الكائنات كهروب العارضة، الكوارث
املستوى عىل (الهندسة النانو وتقنية الذكية الروبوتات إن يقول ريس وكتب له، عالَج ال
الفيزياءُ تصري أن ببعيٍد «ليس وإنه الطويل»، املدى عىل تهديًدا أكثَر تصري «قد الذري)



الالنهاية بداية

لفرتٍة توِجد التي — األوَّلية الجسيمات مرسعات أن إىل مثًال وأشار األخرى»، هي َخِطرًة
العظيم االنفجار منذ حدث ظرٍف أي من أقىس الجوانب بعض يف تكون ظروًفا وجيزٍة

بأرسه. الكوَن ر وتُدمِّ نفسه الفضاء فراغ استقراَر تُقوِّض قد —
احتماًال الكوارث تلك من أيٍّ وقوُع يكون أن الرضوري من ليس أنه إىل ريس أشار
من الخطَر َلنجاِبه إننا فقط. واحدًة مرًة الحظُّ يُجانبنا أن إال لوقوعها يلزم فال وارًدا؛
الروليت بلعب األمَر ريس وشبََّه متنوعة، مجاالٍت يف التقدُُّم فيها ق يتحقَّ مرٍة كل يف جديٍد

الرويس.
الفوز فاحتمال الرويس؛ والروليت البرشية الحالة بني جوهريٍّا اختالًفا َة ثَمَّ أن بَيَْد
قائمة لعبة فهي يفعله، أو الالعُب يعتقده قد يشءٍ بأي يتأثَّر ال الرويس الروليت يف
ما عىل ته بُرمَّ الحضارة مستقبُل يعتمد املقابل ويف قواعدها، نطاق يف املحض الحظ عىل
سيكون بل الصدفة، بمحض ذلك يكون فلن الحضارُة، انهاَرِت إذا نفعله. وما نعتقده
النجاة مشكالت حلِّ يف نجاحهم إىل ذلك فسيُعَزى نَجْت، وإذا البرش، الختيارات نتيجًة

بالصدفة. يحدث لن ما أيًضا وهو والبقاء،
شتَّان ولكن الرويس، الروليت لعبة بنتيجة وال الحضارة بمستقبل التنبُُّؤ يمكن ال
نستطيع ال أننا ومع بحتة، عشوائيٌة الرويس الروليت لعبة الحالتني. وحيثيات أسباب بني
بحسب اللعُب دام ما منها كلٍّ واحتماالِت املمكنة النتائَج نعلم فإننا بنتيجتها، التنبَُّؤ
لم عليه ستؤثِّر التي املعرفة ألن معرفته؛ إىل سبيل فال الحضارة، مستقبل أما القواعد.
النتائج. هذه احتماالِت عنك دَْع بعُد، تُعَرف لم املمكنة فالنتائج هذا وعىل بعُد؛ توجد

يسهم إنه العكس، عىل بل الحقيقة، تلك من شيئًا َ يُغريِّ أن يمكن ال املعرفِة ونموُّ
تفسرياتها، مدى عىل تعتمد باملستقبل التنبُِّؤ عىل العلمية النظريات فقدرة ترسيخها؛ يف
األفكار تأثريات وال تأثرياتها، وال الحقيه، بمحتوى للتنبُِّؤ كاٍف مًدى تفسرٍي أليِّ ليس لكن
عواقَب ١۹٠٠ عام يف َع يتوقَّ أن ألحٍد يكن لم وكما عقٍل. أي عىل بعُد تَِرْد لم التي األخرى
كالفيزياء جديدٍة كاملٍة مجاالٍت من فيها بما — العرشون القرن شهدها التي االبتكارات
بواسطة مستقبلنا يتشكَُّل فسوف — الحيوية والتكنولوجيا الكمبيوتر وعلوم النووية
وال سنواجهها، التي املشكالت بمعظم التنبُّؤ حتى نستطيع ال بعُد. إليها نصل لم معرفٍة
لم األحداث. عىل تأثريها وكيفية الحلول ومحاوالت الحلول عنك دَْع حلِّها، ُفَرِص معظم
لم إنهم قائمني؛ غري احتماالن النووية والطاقة اإلنرتنت أن ١۹٠٠ عام يف الناُس يعتقد

اإلطالق. عىل وجوَدهما يتخيَّلوا
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سيؤثِّر — نتيجٍة احتماالِت أو — ظاهرٍة بنتيجِة يتنبَّأ أن جيٍد تفسرٍي أيُّ يستطيع ال
تحدُّ التي الجوهرية القيود أحُد ذلك إن ا. جمٍّ تأثريًا مسارها عىل جديدٍة معرفٍة ابتكاُر
للمستقبل. التخطيط عند وتقبُّله استيعابه من بد ال أمر وهو العلمي، التنبؤ مدى من
األحداث عن االستنتاجات إىل لإلشارة «التنبؤ» مصطلَح وأستخدم بوبر حذَْو سأحذو
يزعم يشءٍ أي إىل لإلشارة ن» «التكهُّ ومصطلح جيدة، تفسرياٍت بواسطة املستقبلية
شكٍّ بال بعُد معرفته يمكن ال ما معرفِة محاولُة تؤدِّي بعُد. معرفته يمكن ال ما معرفَة
التشاؤم. كفَة ح يرجِّ تحيًُّزا — تُوِجد ما ضمن من — تُوِجد إذ الذات؛ وخداع الخطأ إىل
١٨۹٤ عام يف مايكلسون ألربت الفيزيائي َمه قدَّ الذي َن التكهُّ ذلك املثال سبيل عىل ُخذْ

الفيزياء: مستقبل عن

اآلن وهي واألعمق، األهم الفيزيائي العلم وحقائق قوانني كل اكتشاُف تمَّ لقد
جديدٍة اكتشافاٍت إثَر بها غريها استبداِل إمكانيَة إن بحيث بثباٍت راسخٌة
املستقبل يف جديدٍة اكتشافاٍت إىل ِل التوصُّ احتماَل أن بد ال … للغاية َلُمستبَعدٌة

املليون. يف نيف عىل يزيد ال

مايكلسون ألربت
الفيزيائي رايرسون مخترب افتتاح يف خطابه من
١٨٩٤ شيكاجو، جامعة

أُُسس تغيرِي ُفَرَص بأن حكَمه أصَدَر حينما بالضبط يفعل مايكلسون كان ماذا
إىل باالستناد هذا؟ كيف باملستقبل. ن يتكهَّ كان للغاية»؟ «ُمستبَعدة يعرفها كما الفيزياء
ومع !١٨۹٤ عام فيزياء يف تمثَّلْت املعرفة تلك ولكن الوقت. ذلك يف متاحٍة معرفٍة أفضل
بمحتوى التنبؤ عىل قادرًة تكن لم فإنها التطبيقات، من له حَرص ال فيما وقوتها دقتها
ونظرية النسبية بها ستأتي التي التغيريات ِر لتصوُّ مالئمًة تكن لم حتى إنها الحقاتها،
َد تمدُّ ليضع مايكلسون يكن لم نوبل. بجائزة الفيزيائيني من تخيََّلهما َمن فاز لذا الكم؛
لالكتشافات قائمٍة أيِّ يف الجاذبية قوة وجود عدم أو املوازية األكوان وجوَد أو الكون
عىل يتخيَّلها لم أنه هنالك ما كل للغاية»، «ُمستبَعدة وقوِعها احتماالُت تكون املمكنة

اإلطالق.
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إسحاق أن إىل قرٍن بنحو ذلك قبل الجرانج لوي جوزيف الرياضيات عالم أشار
«نظام إن إذ أيًضا؛ حظٍّا األوفر بل فحسب، الزمان شهده عبقريٍّ أعظم يكن لم نيوتن
من بعًضا أن قط يعلم أن لالجرانج كان ما واحدة.» مرًة إال اكتشافه يمكن ال العالم
أرقى رياضيٍة بلغٍة نيوتن ألعمال ترجمٍة مجرد أنها عىل إليها ينظر كان التي — أعماله
مايكلسون عاش نيوتن. اكتشفه الذي العالم» «نظام استبدال نحو خطوًة سيكون —
يف سائدًة كانت التي الفيزيائيَة النظرياِت دحَضِت التي االكتشافات من سلسلًة ليشهد

مذهًال. دحًضا — الشخصية ناته تكهُّ ومعها — ١٨۹٤
مع حدث كما منه علٍم غري عىل الجديد النظام يف نفسه مايكلسون ساَهَم لقد
يف موريل إدوارد وزميله هو الَحَظ فلقد حالته؛ يف تجريبيٍة نتيجٍة بواسطة الجرانج،
تحرُّكه. مع حتى تتغريَّ ال ثابتًة تبقى املالحظ إىل بالنسبة الضوء رسعَة أن ١٨٨٧ عام
عن أينشتاين نظريِة محوَر كبرٍي نحٍو عىل البديهة مع املتعاِرضة الحقيقة هذه أضحت
الحظاه ما كان ذلك أن يدرَكا لم وموريل مايكلسون لكن بعُد، فيما الخاصة النسبية
وسيلٌة َة ثَمَّ فليس تجريبية، غرابًة نُقابل وعندما بالنظرية، مثقلة املالحظات إن حينئٍذ.
أم بسيٍط أفٍق ِضيِق افرتاِض تصحيِح خالل من ما وقٍت يف ستُفرسَّ كانت ما إذا للتنبؤ
ضوء يف إليها ننظر أن بعد إال ذلك معرفة إىل سبيَل ال بأرسها. العلوم يف ثورٍة بحدوث
أفضل خالل من العاَلَم نرى أن سوى الراهنة اللحظة يف أمامنا خياَر وال جديد، تفسرٍي
يخلق ذلك أن بَيَْد املوجودة؛ الخاطئة مفاهيمنا من تخلو ال التي املوجودة، التفسريات

جوهرية. تغيرياٍت ر تصوُّ عن — يفعل ما ضمن من — ويمنعنا بديهتنا، يف تحيًُّزا
أن للمرء ينبغي فكيف معرفتُها، ممكنٍة غريَ املستقبل أحداث ُمقرِّرات كانت فإذا
العلمي، التنبؤ مدى حدود خارج امُلقرِّرات تلك أن وبما ذلك؟ يستطيع وكيف لها؟ يستِعدَّ
ال ما مع للتعاُمل الرشيد األسلوب وما املعلوم؟ غري للمستقبل الصحيحة الفلسفة فما

الفصل. هذا موضوع هو ذلك تخيُّله؟ أو معرفته يمكن
لم ولكنهما معرفته، يمكن ال ما حول و«التشاؤم» «التفاؤل» املصطلحان داَر لطاملا
يف «التفاؤل» كان اليوَم. الحال هي كما الخصوص وجه عىل املستقبل إىل األصل يف يشريَا
أحواله أفضل يف — ومستقبله وحارضه ماضيه — العالَم بأن القائَل املذهَب هو األصل
–١٦٤٦) اليبنتس حجِة وْصِف بغرض األوىل للمرة املصطلح هذا استُخِدم املمكنة.
املمكنة». العوالم «أفضل إال يخلق أن يمكن ال — «كامًال» باعتباره — الرَّبَّ بأن (١٧١٦
الرابع؛ الفصل يف ذكرتُها التي الرش» «مشكلة ل حالٍّ تضع الفكرة هذه بأن اليبنتس آَمَن
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أقىصمن هي التي ة الخريِّ عواقبها من أتفُه العالم هذا يف البيِّنة الرشور كل أن اقرتح فلقد
التحسينات كل فيها بما — تحدث لم التي الطيبة األحداث كل فإن وباملثل، نعلمها. أن
ما وتمحق ستلحقها كانت سيئًة تبعاٍت ألن تحدث لم — تحقيقها يف البُرش يخفق التي

خري. من فيها
زعم من األكرب الجزء أن بد فال والتبعات، النتائَج د تُحدِّ الفيزياء قوانني أن وبما
البديلة القوانني فكلُّ األخرى؛ هي ممكٍن حاٍل أفضل عىل الفيزياء قوانني أن هو اليبنتس
حتى أو مستحيلًة، ظاهرًة املرض من جعَلْت أو العلمي، م التقدُّ حدوَث َلْت سهَّ التي
الفعيل لتاريخنا تحسنٍي بمنزلة كان بديٍل أي باختصاٍر أو — واحٍد مرٍض وطأَة َفْت خفَّ
يف أنها اليبنتس سريى كان — طبيعية وكوارَث وطغياٍن وعذاباٍت أوبئٍة من شابََه بما

االعتبار. يف األمور كل وضع بعد وذلك نقمة، األمر حقيقة
أيِّ وْصُف النهج ذلك عىل يمكن إذ شديًدا؛ سوءًا سيئ تفسري النظرية هذه إن
يمكن كان بل فحسب، هذا ليس «األفضل». بأنه مالحظتها تتمُّ التي األحداث من تتابٍُع
حدٍث كلَّ وأن املمكنة، العوالم «أسوأ» يف نحيا بأننا أيًضا هو يزعم أن لاليبنتس ما لبديٍل
ومنهم بالفعل ذلك الفالسفة بعض زعم وقد منه. األفضل لحجب بالرضورة يحدث جيٍد
يقع العالم بأن املرءُ يزعم قد أو الفلسفي. «التشاؤم» ب موقفهم ويُدَعى شوبنهاور، آرثر
تلك جميَع أنَّ الِحْظ وهكذا. املمكن، وأسوأ املمكن أفضل بني ُوسطى نقطٍة يف بالضبط
لو وهي: مهمة، نقطٍة يف — السطحية اختالفاتها من الرغم عىل — تشرتك النظريات
الحقيقية؛ التفسريات اكتشاف عىل قدرٍة أيُّ العقالني للتفكري كان َلَما منها، أيٌّ صحَّ
دوًما فسنخطئ نالحظ، ا ممَّ أفضل تبدو لألمور أوضاٍع َر تصوُّ نستطيع أننا دام ما إذ
الحقيقية فالتفسريات هذا، وعىل تفسرياتنا؛ جودُة كانت مهما «أفضل»، كونها بشأن
سبيل عىل «املتفائل» اليبنتس عالم يف العالم. ذلك مثل يف أبًدا، تخيُّلها يمكن ال لألحداث
واسًعا ذكاءً أن إىل جدوى بال مشكلٍة حلَّ فيها نحاول مرة كل يف فشلُنا سيُعَزى املثال،
ما َة وثَمَّ نفشل. أن لنا األفضل من أنه قرََّر ألنه خذََلنا قد ضخامته هْوِل تخيُّل يمكن ال
أو السيئة التفسريات عىل منه بدًال االعتماَد ويقرِّر املنطَق أحُدهم يرفض فحني أسوأ؛ هو
أفضل نتيجًة األحوال كل يف ق فسيحقِّ — الخالص الرش حتى أو — املنطقية املغالطات
قابٍل عالٍم سمات من ذلك ليس عام. بوجٍه الخريِّ العقالني الفكُر إليه يصل قد ا ممَّ
و«التشاؤم» «التفاؤل» من كالٍّ إنَّ سكانَه. باعتبارنا لنا السوء بالغة أخبار وتلك للتفسري،

سأُعرِّفه. كما البحت التشاؤم إىل يكون ما أقرُب األصليَّنْي
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املمتلئ، الكوب نصَف يرى «املتفائل أن وهو شائع، قوٌل اليومي االستخدام يف
شئون من فهما أيًضا؛ املوقفني هذين أقصد ال ولكني الفارغ»، نصفه يرى واملتشائم
وقد محدَّد. موقٍف عن تعبريًا منهما أكثر شخصية آراء إنهما أْي الفلسفة، ال النفس علم
املزاجية الحالة لكن االكتئاب، أو كالبهجة املزاجية الحالة عن أيًضا املصطلحان يُعربِّ
ترشتشل وينستون الدولة رجُل عانَى فقد املستقبل؛ عن معيَّنًا موقًفا تُميل ال األخرى هي
الحرب زمن يف قائًدا باعتباره وتوقعاته الحضارة ملستقبل رؤيته ولكنَّ حاد، اكتئاٍب من
مالتوس توماس االقتصاد رجل عن شاع العكس وعىل ع، متوقَّ غري نحٍو عىل إيجابيًة كانت
كان أنه — برهة) بعد عنه املزيَد سنذكر (الذي املحتوم بالخراب بتنبُّئه اشتُهر الذي —
العشاء. مآدب يف الضحك من ضيوفه عيوَن أدمع ما كثريًا املزاج رائَق سعيًدا شخًصا

عىل وكأننا قدًما امليض يف يتمثَّل وهو املستقبل، من موقٌف «األعمى» التفاؤل إن
الذي — األعمى التشاؤم وهو املقابل املنهج أما تحدث، لن السيئة النتائج أن من يقنٍي
كلِّ تجنُّب طريق عن الكوارث درء إىل فيطمح — الوقائي» «املبدأ األحيان أغلب يف يُدَعى
سياسًة باعتباره بجديٍة املوقفني هذين من أيٍّا يؤيد َمن يوجد ال األمان. عنه يُعَرف ال أمٍر

البرش. لخطط تتسلَّل ما وكثريًا شائعة، وحججهما افرتاضاتهما لكن عمومية،
كثريًا الذي األمثلة وأحد «التهور»، أو الزائدة» «الثقة ب أيًضا األعمى التفاؤل يُعَرف
بأنها لها تايتانيك املحيطات عابرِة بُناِة وْصُف — حقٍّ وجِه دون ربما — به يُستشَهد ما
.١۹١٢ عام يف لها إبحاٍر أول يف عرصها يف سفينٍة أكرب غرقْت عمليٍّا». للغرق قابلٍة «غريُ
بجبٍل واصطدمْت عها، توقُّ يمكن كارثٍة أي من النجاة ُسبَُل لها يوفر نحٍو عىل مْت ُصمِّ لقد
بني ًال متأصِّ تبايُنًا هناك أن األعمى التشاؤم معتنق يرى أحٌد. ْعها يتوقَّ لم بطريقٍة ثلجيٍّ
الرضَر يُضاهي خريًا تجلب أن ناجحٌة بحريٌة رحلٌة تقدر ال إذ والحسنة؛ السيئة التبعات
مفيٍد البتكاٍر واحدٍة كارثيٍة لتبعٍة يمكن ريس، ح يوضِّ وكما كارثية. رحلٌة تجلبه قد الذي
يف األعمى التشاؤم أسلوب يكون وعليه، األبد؛ إىل البرشي للتقدُّم نهائيٍّا ا حدٍّ تضع أن
محاوالٍت أيِّ وتجنُّب بالفعل، املوجودة بالتصميمات االلتزاَم هو املحيطات عابرات بناء

قيايس. رقٍم أو سبٍق أي لتحقيق
غري الكارثية التبعات أن يفرتض إذ تفاؤله؛ يف أعمى مذهٌب األعمى التشاؤم لكن
املوجود). الجهل باألحرى (أو أيًضا بالفعل املوجودة املعرفة تتبع أن يمكن ال عة املتوقَّ
كلُّ تأتَي أن يُشرتَط وال بَْق، السَّ َقِت حقَّ التي تلك عىل السفن غرق حوادُث تقترص لم
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أمًرا نعرف لكننا جديدة، تقنيٍة أو فيزيائيٍة تجاِرَب إثَر عة املتوقَّ غرِي الفيزيائية الكوارث
— متوقعة غريَ أم كانْت عًة متوقَّ — كارثٍة أي من أنفِسنا حمايَة أن وهو بالتأكيد، واحًدا
ينبع قد الذي والرضر ابتكارها، من بد ال معرفٍة إىل تحتاج وقَعْت، ما إذا منها التعايفَ أو
النفع أما الدوام، عىل متناهيًا رضًرا سيكون املعرفة نموَّ يدمر ال والذي ابتكاٍر أي من
وكل بها، االلتزام ينبغي التي املوجودة السفن تصميمات كل إن محدوًدا. ال فسيكون
األشخاص أحُد يخرق لم لو النوَر لرتى تكن لم تجاُوُزها، ينبغي ال التي القياسية األرقام

الوقائي. َ املبدأ
هنا ومن اإلقناع، من بيشءٍ ليتَِّسم بالردِّ الحجة هذه مواجهِة إىل التشاؤم يحتاج
لحظًة َة ثَمَّ أنَّ ومحوُرها التاريخ، مرِّ عىل التشاؤمية النظريات يف املتكررة الفكرُة جاءَِت
منتصف بعد ما فرتَة أن كيف األخري» «قرننا كتاُب يُعلِّل رهيبة. بخطورٍة مفعمًة وشيكًة
تدمري عىل قادرًة التكنولوجيا فيها تصبح التي التاريخ يف األوىل كانت العرشين القرن
عديدًة حضاراٍت والسيف كالنار بسيطة تقنياٌت َرْت دمَّ صحيح. غري هذا لكن الحضارة،
سبق مع إما رْت ُدمِّ قد التاريخ حضارات من العظمى الغالبية إن بل التاريخ، مرِّ عىل
من يسريًا نزًرا الحضاراُت تلك امتلَكْت فلو وباء؛ أو طبيعيٍة كارثٍة بفعل وإما اإلرصار
سبيل عىل رْت، طوَّ بأن عليها قَضْت التي الكوارَث تقريبًا كلُّها َالجتنبَْت اإلضافية املعرفة
شيََّدْت أو الصحي، نظامها من نَْت حسَّ أو العسكرية، أو الزراعية نُُظمها من املثال،
لتنقذ االبتكار ضد األكرب الحيطُة تكن لم حني يف أفضل؛ اقتصاديًة أو سياسيًة مؤسساٍت
بحماس. الوقائي َ املبدأ أغلبُها ذَ نَفَّ الواقع، يف ُوِجدت. إْن الحضارات تلك من قليلًة قلًة إال
املجردة املعرفة من معينٍة تركيبٍة إىل — أعم بوجٍه — املجتمعات هذه افتقَرْت لقد
أُعرِّفها َدْعني الكافية، «الثروة» ب ى يُسمَّ ما أو تقنية، منتجاٍت يف املجسدة واملعرفة
باستطاعتها كان التي املادية التحوُّالت ذخريُة أنها عىل األفق ضيق عن يربأ تعريًفا

فيها. التسبُُّب
ملحوٍظ غريَ كوكبنا جْعِل محاولُة األعمى بالتشاؤم تتصف التي السياسات أمثلة من
وقد األرض، كوكب خارج بحضاراٍت االتصال مخافَة اإلمكان، بقدر للمجرة مزعٍج وال
قال: إذ الكون»؛ «يف التليفزيوني برنامجه حلقات يف مؤخًرا هوكينج ستيفن بذلك نصح
كريستوفر ُرُسوَّ أعقب ما ستُشبه النتائج أن أعتقد فإني (الفضائيون)، زارونا «إذا
أمريكا سكان عىل خريًا يجلب لم ما وهو األوىل، للمرة أمريكا سواحل عىل كولومبس
األرض من تَنتزع قد الفضاءَ تجوب الٍة رحَّ حضاراٍت وجود احتمال من وحذَّر األصليني.»
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عدَة بري جريج العلمي الخيال كاتب كتب تستعِمرها. محتلٍة حضاراٍت أو موارَدها،
فريسة، وإما مفرتسة إما بحضاراٍت تعجُّ املجرة أن فرضية عىل تقوم مشوِّقٍة رواياٍت
إىل يرقى ال لكنه فريمي، مشكلِة لغَز ذلك يحلُّ قد األخرى. من مختبئة منهما وكلٌّ
حضاراٍت بوجود الحضارات اقتناع عىل يعتمد فهو يٍّا؛ جدِّ تفسريًا باعتباره التصديق
ال حتى منها تختبئ بحيث نفسها ترتيب إعادة ثَمَّ ومن الفضاء؛ يف مفرتسٍة أخرى

مثًال. الالسلكي اخرتاع قبل حتى أْي الحضارات؛ تلك تالحظها
كأْن بوجودنا، املجرة تعريف عدم تتبع عدٍة أخطاٍر عن هوكينج فرضيُة تغفل
الشمسية مجموعتنا إىل روبوتاٍت بإرسالها النوايا حسنة حضاراٌت قصٍد غري عن تسحقنا
إىل أخرى خاطئٍة مفاهيَم إىل تستند أنها كما مأهولة، غري نظًما تظنُّه ا عمَّ للبحث ربما
عىل الفضاء سفينة األرض فكرُة ومنها هذه، التقليدية األعمى التشاؤم نقيصة جانب
تناُقُص ه يحدُّ الرشيرة االفرتاضية الحضارات تلك َم تقدُّ بأنَّ الزعم أِي نطاًقا؛ أوسع نحٍو
البرتول؟ الذهب؟ بالضبط؟ لتنهبه ستأتي الذي ما املعرفة. نقص وليس الخام املواد
هنا، إىل نفسها نقل عىل قادرٌة فحضارٌة بالتأكيد؛ ذلك من أيٍّا ليس كوكبنا؟ مياه ربما
بد ال املجرات؛ عرب شاسعًة مسافاٍت قاطعًة رأسها مسقط إىل خام بموادَّ العودة عىل أو
الكيميائي للرتكيب تأبه ال فهي ثَمَّ ومن التكلفة؛ زهيد تحوًُّال ريب وال بالفعل تملك أنها
من الهائلة الكمية غري الشمسية مجموعتنا يف لها نفٍع ذا مورد فال إذْن الخام؛ ملوادها
نجوًما تجمع كانت ربما نجم! كل يف متَوافرٌة املادَة لكنَّ الشمس. يف املتوافرة املادة
كان لو لكن عمالق، هنديسٍّ مرشوٍع من كجزءٍ كبريًا أسود ثقبًا لتخلق بالجملة كاملة
(فمن بالسكان املأهولة الشمسية املجموعات عن تتغاىض أن شيئًا كلََّفها َلَما كذلك، األمُر
مليارات تمحو أتراها األحوال)؛ كل يف داٍع بال االختباءُ كان وإال أقلية، أنها املفرتض
فقط معقوًال ذلك يبدو قد كحرشات؟ لها نبدو هل السهولة؟ بتلك الوجود من البرش
العموميني. والبنَّائني املفرسين األشخاص؛ من واحٍد نوٍع غري يوجد ال أنه تناسينا إذا
بالقوى اإليمان بمنزلة فهي الحيواناُت، لنا تبدو كما لها نبدو كائناٍت وجود فكرة أما

الخارقة.
الِقيَم وأن والنقد، االفرتاض هي التقدُِّم لتحقيق الوحيدة الطريقة أن ذلك إىل أِضْف
كان التي املوضوعية الِقيَم نفسها هي التقدُِّم باستمرار تسمح التي الوحيدة األخالقية
عن ستختلف الفضائيني أخالقيات أن شك ال عنها. النقاب كشف يف بدأ قد التنويُر
ثقافيٍة صدمٍة خطُر بنا يحيق وال ُغزاٍة. أخالقياُت أخالقياتهم ألن ليس ولكن أخالقياتنا،
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روبوتاتها)، (أو أطفاَلها تُعلِّم كيف ستعرف فهي متقدمة؛ بحضارٍة االتصال جرَّاء جدِّيٌّ
أجهزة استخدام كيفيَة أخص بوجٍه وتُعلِّمنا بالتعليم، تُزوِّدنا كيف ستعرف هذا وعىل

خاصتها. الكمبيوتر
وحضارات بنيحضارتنا مقارنٍة من هوكينج يرسمه ما األخرى الخاطئة املفاهيم من
نوعيٍّا اختالًفا — عرش الخامس الفصل يف سأرشح كما — يوجد إذ التنوير؛ قبل ما
خطَر تخىش أن التنوير بعد ما لحضارِة ينبغي فال الحضارات، من النوعني هذين بني

ثقافيٍة. لصدمٍة التعرُّض
كانت وَكْم فقراء كانوا َكْم سنرى الفاشلة، الغابرة املايض حضارات عىل بنظرٍة
فكان الخاطئة؛ باملفاهيم ومليئًة مرتابطٍة غريَ للعالم وتفسرياتهم هزيلة، تكنولوجياتهم
معصوبتني. بعينني خطرٍة منطقٍة يف كاإلبحار حمقه يف والتقدُّم االبتكار ضد حذرهم
رأُي ما لكن النمط، ذلك من استثناءٌ لحضارتنا الراهنة الحالة بأن املتشائمون يؤمن
تشوبها ال الحالية معرفتنا أن نوقن أن املمكن من هل الزعم؟ «هذا» يف الوقائي املبدأ
عىل هزيلًة ليست الحالية ثروتنا وأن خاطئة؟ ومفاهيُم َخِطرٌة فجواٌت — أيًضا هي —
ذلك من اليقني أن بما املتوقعة؟ غري املشكالت بمواجهة لها ِقبََل وال للشفقة مثرٍي نحٍو
أثبتت ما دائًما التي بالسياسة أنفَسنا نُلِزم أن الوقائي ُ املبدأ منَّا يتطلَّب أََفال ممكن، غري
حيال — الطوارئ حالة يف — أيًضا األعمى التفاؤل بل االبتكار، وهي املايض؛ يف فائدتها

الجديدة؟ املعرفة فوائد
لم فهي حضارتنا؛ حالة يف بنفِسه نفَسه يُلغي الوقائي املبدأ أن عىل عالوة هذا
ذلك مثل وألن الجاري. الرسيع التقني للتقدُّم كبٌح اعتناَقه سيعقب ثَمَّ ومن تتبعه؛

مبدئيٍّا. يعارضه أن األعمى املتشائم عىل فسيتعنيَّ قبُل، من نجاًحا ق يحقِّ لم التغيري
السبُب يكمن كذلك. ليس ولكنه الفارغة، املجادلة من نوع وكأنه أقول ما يبدو قد
النهجني أن يف األعمى والتشاؤم األعمى التفاؤل بني تلك واالختالف التشابه أوجه كل وراء
معرفَة منهما كلٌّ يزعم إذ ن؛ بالتكهُّ يقوم فكالهما التفسريي؛ املستوى عىل ا جدٍّ متشابهان
أي يف يحتوي معرفٍة من لدينا ما أفضل أن وبما بها. العلُم يمكن ال املستقبل عن أشياءَ
أي حياَل ني التكهُّ فالتشاؤم إذْن الخاطئة، املفاهيم مع جنٍب إىل جنبًا الحقائق عىل وقٍت
املثال: سبيل عىل منها. آَخر جانٍب أي حيال ني التكهُّ التفاؤَل دوًما يماثل منها جانٍب
قوًة قويٍة لتكنولوجيا مسبوقٍة غريَ رسعًة الرسيع االبتكار عىل ريس مخاوف أسوأ تعتمد

للحضارات. املدمرة البيولوجية األسلحة مثل مسبوقٍة غريَ
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منه نجْت ثم خطورته، يف فريد والعرشين الحادي القرن بأن ريس زعم صحَّ لو
مثاًال األخري» «قرننا كتاب يذكر مروعة. بصعوبٍة نجاًة تلك َلكانت هذا، مع الحضارُة
ملرتني الحضارُة نَجِت إذْن الباردة، الحرب وهو الصعوبة البالغة النجاة عن آَخر واحًدا
من أفلتَْت قد أنها بد ال — املقياس بهذا — الحضارة أن إال األنفس. ِبِشقِّ التوايل عىل
من مثًال حينئٍذ النازية أملانيا اقرتبت إذ الثانية؛ العاملية الحرب إبَّان بأعجوبٍة االندثار
وجرَّبتْه الدبيل بالطاعون التسلُّح يف اليابانية اإلمرباطورية ونجَحِت نووية، أسلحٍة تطوير
الواليات ضد تستخدمه أن خططها من وكان رة، مدمِّ آثاًرا مخلِّفًة الصني يف بالفعل
دمار إىل املحور ُقَوى انتصاُر يؤدَِّي أن من الكثريون تخوََّف ولقد األمريكية. املتحدة
جديٍد مظلٍم «عٍرص بزوغ من ترشتشل وحذََّر العادية، بالطرق تمَّ إْن حتى الحضارة،
لكونه جاَهَد قد أنه مع الزمن»، يف امتداًدا أكثر وربما ا، رشٍّ أكثَر الضار العلم يجعله
النمساوي الكاتب من كلٌّ انتحر ذلك، من النقيض وعىل ق. التحقُّ من ذلك ليمنع متفائًال
يريان كانا ألنهما املحايدة؛ الربازيل أمان قلب يف ١۹٤٢ عام يف وزوجته تسفايج شتيفان

محالة. ال محتوٌم خرابُها الحضارَة أن
تلك من أقدم آَخر يوجد أََلْم لكن التوايل، عىل الثالث الصعب اإلفالَت إِذَِن ذلك كان
بأن السكان» «عن بعنوان التأثرِي نافِذ مقاٍل يف ١٧۹٨ عام يف مالتوس جاَدَل الحاالت؟
أن إىل حساباتُه انتَهْت إذ القاطعة؛ البرشي ِم التقدُّ نهايَة سيشهد عرش التاسع القرن
— عدة واقتصاديٍة تقنيٍة راٍت تطوُّ عن نتج الذي — زمنه يف املتضاِعف السكاني النموَّ
محَض ذلك يكن ولم الغذاء. إنتاج عىل لكوكبنا قدرٍة أقىص من أدنى أو قوسني قاب كان
أوًال: واملوارد؛ السكان موضوعه للطبيعة قانونًا اكتشف أنه اعتقد فلقد عابر؛ حظٍّ سوءِ
الفعيل، السكان عدد مع متناسبًا يكون — جيل كل يف — السكانية الزيادة صايف أن
عىل هندسية» متواليٍة «وفق زيادًة (أو أُسيًَّة زيادًة السكانية الزيادة تكون هذا وعىل
البتكار مثًال نتيجة تحدث عندما — الغذاء إنتاج معدل زيادة أن ثانيًا: وصفه). حدِّ
أي يف تمَّ قد االبتكاُر ذلك كان إذا ا عمَّ تختلف ال — البور األرايض الستصالح وسيلٍة
هذه عىل مالتوس أطلق وقد كان، أيٍّا السكان عدد مع متناِسبًة تكون ال فهي آَخر؛ وقٍت
أن إىل وذهب اليشء)، بعض غريبة تسمية (وهي حسابية» متواليٍة «وفق زيادًة الزيادة
تتزايد ال حني يف — العنان له أُطِلق إذا — هندسية متواليٍة وفق يزيد السكاني «النمو
للداللة باألعداد سطحيٍة معرفٍة سوى يلزم ال حسابية. متواليٍة وفق إال اإلعاشة مقوماُت
تتمتَّع التي النسبية الرفاهية حالَة أن إىل وخلص بالثاني.» مقاَرنًة األول ضخامة عىل
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يف فريدٍة التاريخ يف لحظٍة يف يعيش كان وأنه مؤقتة، ظاهرٌة الحني ذلك يف البرشيُة بها
السكان َميل بني توازٍن حالة فستكون البعيد، املدى عىل البرشية حالة عن أما خطورتها.
يحدث كما تماًما أخرى؛ جهٍة من والحرب والقتل واملرض واملجاعة جهة، من الزيادة إىل

الحيوي. املحيط يف
السكاني االنفجاُر بالفعل َق تحقَّ — عرش التاسع القرن مرِّ وعىل — الحالة تلك يف
ذلك أسباب ومن ، يصحَّ فَلْم البرشي، التقدُّم بانتهاء عه توقُّ أما مالتوس، به تنبَّأ كما
يف كليهما رسعُة زاَدْت ثم السكان، تعداد به زاد ا ممَّ أرسع بمعدٍل زاد الغذاء إنتاج أن

العرشين. القرن
ملاذا؟ تُرى تماًما. األخرى يف وأخَفَق الظاهرتني، بإحدى صحيًحا تنبًؤا مالتوس تنبَّأ
املرتَقبة السكانية الزيادة كانت ن. التكهُّ إليه يميل الذي املنهجي التشاؤمي التحيُّز بسبب
الغذاء؛ موارد يف قْت تحقَّ التي األكرب الزيادة من بها للتنبؤ قابليًة أكثَر ١٧۹٨ عام يف
املعرفة ابتكار عىل اعتمادها ألن ببساطٍة بل نحٍو، أيِّ عىل أعىل األوىل احتماالت ألن ليس
يحاول كان اللتني الظاهرتني بني البنيوي الفارق ذلك مالتوس أغفل حينما أقل. كان
اعتقد ولقد املستنري، التخمني من بدًال األعمى ن التكهُّ ك َرشَ إىل انزلق بينهما، املقاَرنَة
السكان» «قوة اه سمَّ ما بني موضوعيٍّا تفاُوتًا اكتشف أنه معارصيه من كثرٍي مع واهًما
ارتكبه الذي الخطأ نفس وهو األفق، َضيَِّق ً خطأ كونه عن يزد لم ما وهو اإلنتاج»، و«قوة
تقوم رزينًة تنبؤاٍت يصوغون أنهم جميًعا اعتقدوا فلقد والجرانج؛ مايكلسون من كلٌّ
تخدعهم أن ألنفسهم يسمحون األمر واقع يف كانوا بينما لهم، متاحٍة معرفٍة أفضل عىل
بعُد». نكتشفه لم ما بعُد نعرف ال «أننا وهي البرشية؛ الحالُة بها تتَِّسم حتميٌة حقيقٌة
لم ما محتوٌم اندثارنا أنَّ من يحذران كانا إذ عمًدا؛ ريس وال مالتوس ن يتكهَّ لم
كذلك؛ وسيظل الدوام عىل ا حقٍّ كان هذا أن بَيَْد املناسب. الوقت يف بعينها مشكالٍت نحلَّ
فجر قبل وحتى عديدة. حضارات قلت كما اندثرْت ولقد الحدوث، حتميُة فاملشكالُت
تحدياٍت إثَر — النياندرتال كإنسان — لإلنسان القريبة األنواع كلُّ انقرَضْت الحضارة،
ذلك. تحقيق بكيفية املعرفُة لها تواَفَرْت لو بسهولٍة معها التعايَُش ستستطيع كانت
كارثٍة بفعل سنة ألف ٧٠ قبل االنقراض من دنا قد نوعنا أن الجينية الدراسات تقرتح
غمرة يف الضحايا يبدو قد فقط؛ آالٍف بضعة تاركًة تعداده من قلَّصت معروفة، غري
أخرى: بعبارٍة الرويس. الروليت لعب عىل مجبورون وكأنهم وغريها الكوارث تلك مثل
إىل ع الترضُّ يف االجتهاد باستثناء (ربما خياراٍت يملكوا لم وكأنهم األمُر لهم «يبدو» قد
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هلكت األفق. ضيق ً خطأ كان ذلك لكن النجاة، يف كفتهم ترجح قد ل) تتدخَّ لكي اآللهة
مجاعٍة من طبيعية» «كوارث أنه اعتقدْت ما بسبب طويٍل بوقٍت مالتوس قبل الحضارات
والري الزراعة أساليَب عليه نُطِلق أن يمكن ما كان الحقيقي السبب أن بَيَْد وقحط،

املعرفة. نقص آَخر: بتعبرٍي أو الرديئة،
بعد حتى عديدة (ومرات اصطناعيٍّا الناَر يُشعلون كيف أسالفنا يتعلَّم أن قبل
ستُنقذ كانت التي األدوات عىل راقدون وهم الربد بفعل هلكوا قد أنهم بد ال ذلك)،
هلكوا لقد ذلك. إىل السبيل كيف يعرفون يكونوا لم ألنهم ناًرا؛ بها أشعلوا هم إذا حياتهم
بد ال املعرفة. نقص هو األعمق التفسري ولكن الطقس، بفعل — األفق ضيق بتفسرٍي —
من بالقرب نحبهم قَضْوا التاريخ عرب الكولريا ضحايا من املاليني مئات من الكثري أن
— ولكنهم الهالك، من يهم وتُنجِّ ُرشبهم مياه بغيل تقوم أن املمكن من كان التي املواقد
والكارثة «الطبيعية» الكارثة بني التمييز إن عامة، بصفٍة ذلك. يعرفوا لم — ثانية مرًة
طبيعيٍة كارثٍة كل أن كيف هذا يومنا يف نرى إننا األفق. ضيق تمييٌز الجهل سببها التي
سبقتها قد اآللهة، قدَّرته قضاءٌ أنها أو محالة» ال «واقعة أنها حينها يف الناس ظنَّ
تلك كل ابتكارها. يف باألحرى أو منها أيٍّ إىل اللجوء يف الضحايا َفِشَل عدة خيارات
وتقنيٍة علميٍة حضارٍة بناء وهو ابتكاره، يف فشلوا الذي الشامَل الخياَر تُمثِّل الخيارات

والتنوير. النقد تقاليد أْي حضارتنا؛ مثل
أي يف به يصطدم بحيث األرض كوكب من واحد كيلومرت قْطُره كويكٌب دنا لو
هائلٍة نسبٍة عىل َلقىض والعرشين، الحادي القرن بدايات قبل البرشي التاريخ من وقٍت
الصعيد؛ هذا عىل مسبوقٍة غري آمنٍة حقبٍة يف إذْن نحيا إننا تقدير. أقل عىل البرش من
أنفسنا عن ندافع كيف فيها نعرف التاريخ يف لحظٍة أول هو والعرشون الحادي فالقرن
تبدو قد ذلك. نحو أو سنٍة ألف ٢٥٠ حوايل كلَّ مرًة تحدث التي كتلك صداماٍت إزاء
وقوع احتمال نسبة إن عشوائيٍّا. تحدث أنها إال بها، نكرتث أن من حدوثًا أندَر هذه
عىل العادي الشخص فرص أن تعني ألًفا، ٢٥٠ إىل واحد البالغة الصدامات هذه أحد
يف وفاته احتماالت تفوق باألرض، كويكٍب اصطدام إثر مرصَعه يلقى أن يف األرض
يف بالفعل ب متأهِّ باألرض االصطداَم ينوي الذي التايلَ الكويكَب إن طائرة. تحطُّم حادث
البرشية. املعرفة إال بنا اصطدامه دون يَُحول وال نحونا، املساَرعِة يف آِخذٌ اللحظة، هذه
تحلُّ الخطورة؛ من مماثلٍة بمستوياٍت الكوارث من أخرى أنواٍع عدة بالحضارة وتحيق
أعىل، بمعدٍل الصغرى» الجليدية و«العصور ذلك، من أعىل بمعدٍل مثًال الجليدية العصور
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باستطاعة قليلة. أعواًما يتعدَّى ال إنذاٍر بسابق تحدث قد أنها املناخ علماء بعض ويعتقد
عدٍة لسنواٍت عنَّا الشمس يحجب أن الوطني يلوستون متنزه أسفل كالقابع هائٍل بركاٍن
باستخدام الغذاء زراعة بواسطة نوعنا ينجو فقد غًدا، ذلك حدث لو الواحدة؛ املرة يف
املعاناة وستبلغ ستُزهق، كثرية أرواًحا لكنَّ الحضارة، وستنجو االصطناعية، اإلضاءة
مثل مثلها الوقائية الجهوُد لدرئها تُبذَل أن تستحقُّ كتلك أحداثًا يجعل ما الشدة من
تلقائيٍّا، انتشاًرا عضاٍل وباءٍ انتشار احتماالت نعلم ال أننا ومع تماًما. االنقراض خطر
األوبئة لنا بيَّنَْت فلقد قبولها؛ يمكن ال عاليٍة بنسبٍة واردة بأنها التخمنَي نستطيع فإننا
قرون. مرِّ عىل يحدث قد ما عرش الرابع القرن يف األسود الطاعون مثل قبُل من املتفشية
الرضورية املعرفة البتكار فرصٌة األقل عىل اآلن فلدينا الكوارث، تلك من أيٌّ حدث إذا

املناسب. الوقت يف للنجاة
الحدوث، حتمية املشكالت املشكالت. حل عىل قادرون ألننا كهذه فرصًة نملك إننا
أن أبًدا لنا يتسنَّى ولن املعلوم، غري للمستقبل التخطيط كيفية مشكلُة دوًما ستواجهنا
فرصها لتأمني الفضاء إىل حضارتنا انتقَلْت لو وحتى األفضل، يحدث أن ونأمل نتكاسل
انفجار فيَقدر — صحيح نحٍو عىل وهوكينج ريس من كلٌّ به نَصَح ما وهو — البقاء يف
من املرات آالَف أندُر هذا مثل حدثًا إنَّ الوجود. من لنا أثٍر كلِّ مْحِو عىل جاما أشعة
يف كبرٍي نموٍّ دون دفاًعا حياله نملك فلن يقع، حينما لكنه باألرض، كويكٍب اصطدام

ثروتنا. يف ضخمٍة وزيادٍة العلمية املعرفة
— قبِْله من — وكذلك القادم، الجليدي العرص من ننجَو أن أوًال علينا سيتعنيَّ لكْن
ومن اإلنسان)، سلوك عن والناتجة منها (التلقائية األخرى الخطرية املناخية ات التغريُّ من
ستحيق مجهولٍة أخطاٍر من له حَرص ال ا وممَّ األوبئة، تفيشِّ ومن الشامل، الدمار أسلحة
كلها وأخالقياتنا الشخصية، وطموحاتنا معيشتنا، وأساليب السياسية، مؤسساتنا إن بنا.
للتنوير أو — للحضارة كان لو جميًعا تطويُرها وسيلزم للمعرفة، تجسيداٌت أو صوٌر
التي غريها ومن ريس، وصفها التي األخطار كل من تنجَو أن — الخصوص وجه عىل

علًما. بها نُِحْط لم ربما
إن نستمدُّها أين ومن املعلوم؟ لغري سياساٍت نصوغ أن يمكن كيف إذن؟ كيف
التشاؤم أو كالتفاؤل املتحيزة الخربة أحكام من وال املتاحة، املعارف أفضل من يكن لم
إنها العلمية؛ النظريات شأن ذلك يف شأنها يشء، أي من السياساُت تُستَمد ال األعمى؟
باعتبارها جودتها ملدى ولكن منشئها، ألصل ال تبًعا، بينها من االختيار وعلينا افرتاضات،

فيها. التغيري يصعب أي تفسريات؛
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من شكل بأنها املعرفة وْصف ورْفض التجريبية رْفض إىل بالنسبة الحال هي وكما
افرتاضات السياسية الخطط أن استيعاَب يستتبع والصحيح»، املربر «االعتقاد أشكال
مرًة — بوبر كان فيه. جداَل ال مطلًقا افرتاًضا قبُل من كان فلسفيٍّ الفرتاٍض رفٌض

يقول: فكتب الرفض؛ هذا أنصار أهم من — أخرى

املصادر أفضل «ما نحو: عىل معرفتنا مصادر … عن السؤال جرى ما دائًما
والتي الخطأ، إىل تقودنا لن التي أوثقها أْي معرفتَنا؛ منها نستقي التي
آِخَر لتكون الشك حالة يف — ذلك علينا يتعنيَّ بل — إليها اللجوء نستطيع
توجد ال أنه — هذا عن عوًضا — نفرتض أن أقرتح إني األمور؟» يحسم ما
عرضة املصادر كل وأن — مثاليون حكام يوجد ال كما تماًما — ُمثَىل مصادر
بالسؤال نستبدل أن أقرتح هذا، وعىل األحيان. بعض يف الخطأ إىل تقودنا ألْن
يف نأمل أن نستطيع «كيف هو: تماًما، مختلًفا سؤاًال املعرفة مصادر عن

استبعاده؟» ويف الخطأ عن الكشف
(١۹٦٠) سلطة» بال «معرفة كتاب من

يرتدَّد استبعاده؟» ويف الخطأ عن الكشف يف نأمل أن نستطيع «كيف السؤال: صدى إن
خداع عن االمتناع كيفية عن تعلَّمناه ما هو «العلم فيها: يقول التي فاينمان مالحظة يف
القرار صناعة إىل بالنسبة سواءٌ جوهرها، يف واحدة السؤال هذا عن اإلجابة إن أنفسنا.»
تفسرياٍت وراء السْعُي يتمُّ حيث للنقد؛ تقليًدا تتطلَّب فهي العلم؛ إىل بالنسبة أم البرشية
من املتنوعة للسياسات وملا أفضل، يكون قد وما خطأ، من وقع ملا تفسرياٍت مثل جيدة،

املستقبل. يف الحدوث واردة أو سالفة تأثرياٍت
بالتجربة، اختباُرها يتعذَّر ثَمَّ ومن التنبَُّؤ؛ تستطع لم إن التفسريات فائدة ما لكن
التقدُّم إحراُز يكون كيف هو: الحقيقة يف السؤال إن العلم؟ يف الحال تكون أن يمكن كما
السعي بواسطة — الخامس الفصل يف ناقشُت كما — ق يتحقَّ وهو ممكنًا؟ الفلسفة يف
يمكن ال الدليل أن يرى التجريبية مخلفات من خاطئ مفهوم َة ثَمَّ جيدة. تفسرياٍت وراء
السياسة، يف بالفعل ممكن املوضوعي َم التقدُّ إن الفلسفة. يف منطقيٍّ دوٍر بأي يقوم أن

العلم. ويف عامٍّ بوجٍه األخالق يف ممكن هو كما
سؤاًال بوبر اها سمَّ املوضوعات من مجموعٍة عىل عادًة السياسية الفلسفة ركََّزِت
أم النبالء، أم للملك، هل السلطة؟ له تكون أن ينبغي الذي َمن الحكم؟» ينبغي «ِلَمن
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ذلك عن ينبثق نوَّابه؟ أم «الشعب»، أم صغرية، مجموعٍة أم دكتاتور، أم القساوسة،
حقُّ له يكون أن ينبغي الذي «َمن امللك؟» تربية تكون أن يجب «كيف مثل: أسئلة

الناخبني؟» ومسئولية وعي ضمان يمكن «كيف ديمقراطية؟» أي يف االنتخاب
الخاطئ املفهوم نفس يف تكمن األسئلة من الرشيحة هذه جذور أن كيف بوبر َ بنيَّ
العلمية النظريات تستنتج «كيف وهو: التجريبية، د يُحدِّ الذي السؤال جذوَر يحوي الذي
الصحيح االختيار يربر أو «يستنتج» نظام إىل األسئلة تلك تسعى الحسية؟» البيانات من
الطريقة أو األغلبية، رأي أو املتوارثة، كامللكية املوجودة البيانات من الحكومة أو للقائد
نفس عىل األعميان التشاؤم أو التفاؤل ينطوي وهكذا. تربيته، الحاكم بها نال التي
عىل بسيطٍة قاعدٍة تطبيق بواسطة يتمَّ أن للتقدُّم ع يتوقَّ فكالهما الخاطئ؛ املفهوم
ينبغي وأيُّها تجاُهلها ينبغي املستقبلية اإلمكانات أيُّ عىل لالستقرار املوجودة، املعرفة
ع تتوقَّ فكلها ذاته؛ َ الخطأ الالماركية، وحتى والذرائعية، االستقراء، يرتكب عليه. االعتماد
عمليٍة بواسطة وليس قليلة، وبأخطاءٍ باألمر، املعرفُة تُبتَكر أن ع تتوقَّ تفسري»، بال ًما «تقدُّ

حها. وتُصحِّ األخطاء من متواصًال تياًرا تصنع واالنتقاء للتغيري
بواسطة القائد النتقاء منهٍج أيُّ ر يتطوَّ أن يف الوراثية امللكية عن املدافعون شكََّك
الوقائي، املبدأ عىل مثاٌل هذا إن تلقائي. ثابٍت معياٍر عىل ِبناءً الحوار أو العقالني التفكري
أنفسهم يف بالعرش زيًفا املطالبون يزعم كان حينما فمثًال معتادة؛ بمفارقاٍت أتى وقد
الوقائي باملبدأ يستشهدون بهذا كانوا عليه، الجالس يملك ا ممَّ أقوى وراثيًة أحقيًة
األعمى. للتفاؤل تربيًرا أخرى: بعبارة ع. متوقَّ وغري وعنيٍف مفاجٍئ لتغيرٍي تربيًرا باعتباره
ْل َوْلنتأمَّ الجذري. التغيريَ بأنفسهم لون يُفضِّ حينما امللوك عىل الوصف نفس ينطبق
فمع والكساد؛ الدمار سوى العادة يف شيئًا قون يُحقِّ ال الذين الثوريِّنِي، املثاليِّنِي أيًضا
مدينتهم أن يظنون إذ املثالية؛ هويتهم يُحدِّد ما هو تشاؤمهم فإن أعمى، تفاؤلهم أن
يوجد أن أبًدا يمكن ال — وترسيخها لتحقيقها العنيفة مساعيَهم أو — املزعومة الفاضلة
وعدم تشاؤمهم بسبب األول املقام يف ثوريون فهم ذلك، عىل وعالوًة منها؛ أفضل هو ما
عىل أنهم يعتقدون التي النهائية بالحقيقة سيقتنع ن ممَّ الكثري الناس من بأن إيمانهم

بها. علٍم
ليس الحكم؟» ينبغي «ِلَمن منظوِر من السياسية الفلسفة وتناُوُل عواقب، لألفكار
التاريخ يف سيٍئ سيايسٍّ مذهٍب كل من جزءًا كان فلقد فحسب؛ أكاديميٍّ تحليٍل َ خطأ
مقاليَد املناسبني الحكام لتولية أداًة باعتبارها السياسية العملية إىل نُِظر لو بالفعل.
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النظاَم هذا ب ينصِّ حني إال بالرشعية حاكٍم أيُّ يتمتع لن إذ للعنف؛ مربًرا لكانت السلطة
هذا يمليهم الذين الحكاُم الحكَم ويتقلَّد ذلك يحدث أن وبمجرد مكانه، يف الصحيح
كيفيَة هي املشكلة تصبح حينئٍذ للحق؛ معارضٍة بمنزلة لهم معارضٍة أيُّ تصبح النظاُم،
يعتقد َمن كلُّ يستنتج ذاته، وباملنطق لسياساتهم. أو للحكام مناهٍض أي من التخلُِّص
ينبغي «ِلَمن السؤال عن اإلجابَة أنَّ الحالية السياسات أو املوجودين الحكام فساد يف
وإن رشعيني، ليسوا السلطة متولُّو فالحكام هذا، وعىل خاطئة؛ إجابًة كانت الحكم؟»
أن كيف اإلطار هذا يف نرى األمر. لزم لو بالقوة تكون أن ويمكن رشعية، معارضتهم
إنه هذا. حدث ما وكثريًا وعنيفة، استبداديًة إجاباٍت يستتبع ذاته حد يف السؤال ذلك
والسياسات الفاسدين الحكام ترسيخ إىل يدفع كما الطغيان، نحو السلطة يف َمن يدفع

والثورة. العنيف التدمري إىل بمعارضيهم يؤدِّي وهو الفاسدة؛
وحسب الجميُع اتفق لو ذلك كل لوقوع رضورَة ال أنه العنِف مؤيدو يظن ما عادًة
ملا َق تحقَّ لو ما وهو صحيح، هو ما عىل االتفاق معناه ذلك لكنَّ يحكم، أن يجب َمن عىل
مرغوب؛ وال ممكٍن غريُ — حال أي عىل — االتفاق وهذا لينجزوه. للحكَّام عمٌل هناك بات
ِم التقدُّ ولبُّ الحدوث، حتمية املشكالت أن كما املتفردة، أفكاُره ولكلٍّ مختلفون، فالناس

حلُّها. هو
ونستبعدها؟» األخطاءَ نكتشف أن يمكن «كيف األسايس تساؤَله بوبر يطبِّق ولهذا
عنٍف؟» بال السيئة الحكومات من نتخلَّص «كيف صورة: يف السياسية الفلسفة عىل
السيايس النظام عىل تجريبيٍّا، لالختبار قابلٍة تفسرياٍت نحو العلُم يسعى كما فتماًما
وإقناع السيئة، السياسة أو السيئ الحاكم اكتشاَف اإلمكان بقدر ييرسِّ أن الرشيد
مؤسساُت تُبنَى وكما كذلك. كانوا لو عنٍف دون من أولئك وعْزل االكتشاف، بهذا اآلخرين
واالختبار، النقد مجهر تحت أيًضا يضعها بل النظريات، تحصني يتجنَّب بناءً العلم
وأن عنٍف، بال والسياسات الحكام معارضة تعرس أالَّ السياسية املؤسسات عىل يتعنيَّ
يُحَكم أالَّ ينبغي وبهذا يشء؛ كل وحول حولها، السلمي النقدي الحوار ثقافَة د تُجسِّ
الصالحني الحكام وتحصني اختيار عىل نية التكهُّ قدرتها منظور من الحكم نُُظم عىل
والسياسات الفاسدين الحكام من التخلُّص عىل قدرتها عىل بل الجيدة، والسياسات

بالفعل. املوجودين السيئة
سيُجانب الصواب أن «يفرتض» إذ الالمعصومية؛ ملذهب عميل تطبيق املوقف ذلك
التغلَُّب أن أيًضا يفرتض لكنه الحدوث، حتميُة املشكالت إن أْي دوًما؛ والسياساِت الحكاَم
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ً خطأ بأن االعتقاد نحو املوقف هذا يسعى ال للحل. قابلة فاملشكالت ممكن؛ أمٌر عليهم
التقدُّم. من املزيد إلحراز فرصًة فسيكون حدث إْن بأنه االعتقاد بل يحدث؛ لن ٍع متوقَّ غريَ
لالستبعاد عرضًة أكثر املفضلني وسياساته حكَّامه جْعل يف شخٍص أيُّ يرغب قد ملاذا
الفاسدين الحكام استبدال يف شخٍص أي يرغب قد ملاذا أوًال: أسأل َدْعني بل والعزل؟
من فقط كذلك يبدو ربما لكن عبثيٍّا، تساؤًال هذا يبدو قد باملرة؟ السيئة والسياسات
ع نتوقَّ فلماذا التقدُّم، إىل نتطلَّع ال كنَّا فإذا به؛ مسلًَّما أمًرا َم التقدُّ ترى حضارٍة منظور
أفضَل بها، املختار الطريقة كانت أيٍّا الجديدة، السياسة أو الجديد الحاكم يكون أن
املتوسط يف تغيرياٍت أي نفع يزيد أالَّ حينها ع نتوقَّ أن علينا العكس، عىل سابقيه؟ ِمن
مجهول.» رشٍّ من خري معروفٌّ «رشٌّ بأن: عندئٍذ الوقائي املبدأ وينصحنا رضرها؛ عن
عىل الوقائي املبدأ يكون تنمو، لن املعرفة أن فرض فعىل هنا؛ مفرغة فكرية دائرة َة ثَمَّ
بالنمو. للمعرفة السماح يسعنا ال صواب، عىل الوقائي املبدأ أن فرض وعىل صواب،
ألْن يتطلَّع لم ما التغيري ضد الحالية ومؤسساته سياساته لتحصني املجتمع سيناضل
استيفاء عىل يقدر ال هذا، وعىل الحالية؛ نظرياتها من أفضَل املستقبلية اختياراته تكون
غري نموٍّا — تنمو أن ملعرفتها ع تتوقَّ التي املجتمعات سوى بوبر حدَّده الذي املعيار

لها. مفيًدا — حدث إذا — النمو هذا يكون أن ع تتوقَّ والتي — ع متوقَّ
عىل — صوره أعمِّ يف — أصوغه أن وأستطيع تفاؤًال، أنا يه أُسمِّ ما هو ع التوقُّ هذا

التايل: النحو

التفاؤل مبدأ

الرشور كل أصل نْقصاملعرفة

يرى فهو بالنجاح؛ ن للتكهُّ ال الفشل، لتفسري أسلوب — األول املقام يف — التفاؤل إن
حاولنا ومتى َم، التقدُّ يحجب خارقٍة لقًوى حكٍم وال طبيعة، قانون وال حاجٍز، من ما أنه
إدراكنا) يفوق نحٍو عىل ة خريِّ (أو ناقمًة آلهًة أنَّ إىل ذلك يُْعَز ال وفَشْلنا، أموٍر تقويَم
التطوير، عىل العقل قدرة أقىصحدود إىل وصلنا ألننا أو املحاولة، عىل تُعاقبنا أو تعوقنا
حينئٍذ نملك لم أننا إىل دائًما الفشل ذلك يُعَزى وإنما نفشل، أن األفضل من ألنَّ أو
نجاٍح وكل فشٍل كلَّ إن إذ املستقبل؛ من موقٌف كذلك هو التفاؤل أن غري الكافية. املعرفَة

بعُد. يأِت لم تقريبًا
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الثالث. الفصل يف أوضحُت كما وذلك للتفسري، املادي العالم قابلية من التفاؤل يأتي
بكيفية املعرفة عدُم إال تقنيٍّا ممكنًا يكون أن من الفيزياء قوانني به تسمح أمًرا يمنع ال
ليَسْت الفيزياء قواننُي تفرضها التي املحاذير أن أيًضا التفاؤل يفرتض ذلك. تحقيق
يعوق منيٍع بعائٍق ليس مثًال املستحيلة نية التكهُّ املعرفة يف فالنقص بالرضورة؛ رشوًرا
الفصل يف رشحُت كما وذلك للحل، القابلة غري الرياضية املشكالت وال هو ال َم، التقدُّ

الثامن.
البعيد، املدى عىل رشوٍر من تذليلُه يستحيل ما هناك يكون لن أنه سبق ما يعني
يشء يوجد أن يمكن ال األفق. ضيقة رشوًرا إال ليس منها يوجد فما القريب املدى عىل أما
فيها َدْت تبدَّ التي املخ تلف من معينٍة أنواٍع باستثناء له عالٍج اكتشاُف يستحيل كمرٍض
مادي، يشء األمر واقع يف هو املريض الشخص إن املريض. لشخصية املكونة املعرفُة
أيُّ تنفيذَها يحظر ال مهمٌة جيدٍة صحٍة يف نفسه الشخص إىل اليشء هذا تحويل ومهمة
علينا ما كلُّ العالج. أِي ل؛ التحوُّ ذلك لتحقيق طريقٌة توجد ثَمَّ ومن فيزيائي؛ قانوٍن
عىل نقيض كيف — الراهنة اللحظة يف — نعلم ال كنَّا إذا الكيفية. اكتشاف هو فعله
(كالثروة املوارد أو الوقت من الكايف القدُر لنا يتوافر ال ولكْن نظريٍّا نعلم أو بعينه، رشٍّ
عليه القضاءَ تمنع الفيزياء قوانني أن إما — هذا مع — العمومية الحقيقة تكون مثًال)،
وبواسطة الزمن ذاك يف عليه للقضاء طريقًة َة ثَمَّ أنَّ وإما املتاحة، باملوارد ٍد محدَّ زمٍن يف

املوارد. تلك
البرش هالك أْي املوت؛ رش عىل — البساطة بنفس — نفسه القوُل يصحَّ أن بد وال
يف الثقافات؛ سائر يف هائًال صًدى املوت ملشكلة إنَّ الشيخوخة. أو املرض جرَّاء من
تُضاَهى ال سمعًة لها أنَّ كما صغر، وما منها عظم ما أهدافها ويف ِقيَمها، ويف آدابها،
إليها يُنَظر إذ الخارقة)؛ بالقوى املؤمنني بني فيما (إال حلُّها يمكن ال مشكلًة باعتبارها
يعلِّل عقالنيٌّ أساٌس يوجد ال لكن التذليل، املستحيلة للعقبات املطلَق النموذَج باعتبارها
بني من خصوًصا الفشل بهذا عميٍق معنًى أيَّ نقرن أن األفق ِضيِق عبِث من السمعة. تلك
مرِّ عىل بالطب الخاصة تلك أو البرشية، الحياة دعم يف الحيوي املحيط فشل حاالت كل
املرض مشكالت نوع نفس تحت الشيخوخة مشكلة تندرج الشيخوخة. عالج يف العصور
يف ٌد ومحدَّ متناٍه تعقيدها فإن الحايل، العرص بمقاييس معقدة مشكلة أنها ومع العام،
تتضاعف نفسه الوقت ويف األساسية، مبادئها فْهُم كبرٍي حدٍّ إىل تمَّ قد نسبيٍّا ضيٍق نطاٍق

بها. الصلة ذات املجاالت يف املعرفُة
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الجداُل مثًال ينشب إذ مكروًها؛ باعتباره السياق) هذا (يف «الخلود» إىل يُنَظر وأحيانًا
السهل فمن نية؛ التكهُّ مالتوس مغالطة عىل مثاٌل أنه إال السكانية، الزيادة تفاُقم إزاء
لكْن هذا، يومنا يف املعيشة ملستوى طبًقا ليحيا الشيخوخة من ناٍج كل احتياجات حساُب

الناتجة املشكالت حلِّ يف ليُسهم الناجي هذا بها سيتقدَّم التي املعرفِة ع توقُّ إىل سبيَل ال
كبار عىل اإلبقاء إىل التجاهه املجتمع عىل الهجوم حول كذلك الجدال يربز نجاته. عن
النوع هذا حلِّ يف متمرِّسة مجتمعنا يف السارية النقد تقاليد لكن السلطة، مراكز يف السن
ذوي الساسة تنحيُة يتمَّ أن الغرب بلدان يف اليوَم الشائع من إنه حتى املشكالت، من

جيدة. صحٍة يف يزالون ال وهم مناصبهم من التنفيذيني واملديرين النفوذ
َحَكَم سجنٌي القصة بطُل ييل: كما أحداثها تجري التفاؤل عن مأثورة قصة َة ثَمَّ
حصاَن يعلَِّم بأْن وعِده إثَر الحكم تنفيذ قبل بمهلٍة حظي لكنه طاغية، ملٌك باإلعدام عليه
ليعقد بعقله حلَّ ا عمَّ آَخر سجنٌي ليلتَها فسأله عام، غضون يف الكالَم ل املفضَّ امللك
ينفق، الحصان لعل عام؛ غضون يف يحدث قد ما أكثر «ما بطلنا: فأجاب كتلك، صفقًة
أن مع — السجنُي َم تفهَّ لقد الحصان!» ينطق أو أنا، أموت أو نحبه، امللك يقيض أو
يواجه املطاف نهاية يف أنه — وحصانه وامللك السجن قضبان يف تكمن املباِرشة مشاِكَله
أن للتقدُّم كان لو أنه يعلم فهو متفائًال؛ يجعله ما هو وهذا املعرفة، نقُص سببُه ا رشٍّ
يستحيل ًما. مقدَّ رها تصوُّ يمكن لن االكتشافات وبعض الفرص بعض أن بد فال يحدث،
السجنُي يكتشف قد رها. تصوُّ يمكن ال إلمكاناٍت واستعداٍد انفتاٍح دون التقدُّم تحقيُق
يُقِنع وربما آَخر، شيئًا يكتشف ربما لكن يفعل، ال وقد النطَق، الحصاَن بها يُعلِّم طريقًة
ُمقِنعًة سحريًة خدعًة يتعلَّم ربما أو القتل، فاستَحقَّ خرقه الذي القانون بإبطال امللَك
ترسُّ قد ممكنٍة مهمٍة عن ذهنه يتفتق أو يهرب، قد أو يتكلَّم، وكأنَّه الحصاُن بها يبدو
بََدْت إْن وحتى متناهية، ال اإلمكانيات قائمة إن النُّطق. الحصان تعليم من أكثر امللَك
املشكلة لتحلَّ فقط منها واحدٌة ق تتحقَّ أن إال يلزم ال االحتمال، بعيدَة فيها إمكانية كلُّ
بمقدوره فليس جديدة، فكرٍة ابتكار بواسطة الهرَب ينوي سجيننا كان لو أما بأرسها.
أبًدا توجد لن الفكرة تلك بأن االفرتاَض يَدَع أن يسعه ال لذا اليوَم؛ بها عاِلًما يكون أن

خططه. يف يتحكَّم
الحضارات والستمرار املعرفة، لنمو الرضورية األخرى الظروف كلُّ التفاؤل يف تكمن
نكون أن — بوبر يقول كما — واجبنا من إنَّ الالنهاية. لبداية ثَمَّ ومن للمعرفة؛ املبتكرة
املرء يذهب قد خاصة. بصفٍة الحضارة حيال أم عامة، بصفٍة ذلك أكان سواءٌ متفائلني،
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املشكالت حلِّ احتمال أن ذلك يعني ال عسرية. مهمًة سيكون الحضارة إنقاذ أن إىل
يعني ال عسريٌ ما رياضيٍة مسألٍة حل بأن قولنا إنَّ ضعيًفا. سيكون باألمر املرتبطة
عىل الرياضيون سيعكف املسائل أيُّ عدة عوامُل تُحدِّد قائًما». «ليس حلها احتمال أن
فقد نافعة، أو شائقًة السهلة املسألة تكن لم إذا الجهد. من قدر وبأيِّ حلها، محاوالت

الوقت. طواَل العسرية املسائُل تَُحلُّ فيما األبد، إىل حلٍّ بال تُرتَك
الرئيس قال لذا حلها؛ إىل تؤدِّي التي العوامل أحَد املشكلة صعوبُة تكون ما عادًة
«إننا املجهول: مع املتفائل التعاُمل عىل شهرٍي مثاٍل يف ١۹٦٢ عام يف كينيدي إف جون
أشياءَ نفعل وأن العقد، هذا يف القمر إىل نسافر أن نختار إننا القمر. إىل نسافر أن نختار
إىل السفر مرشوع أن يقصد كينيدي يكن لم لصعوبتها.» وإنما لسهولتها ليس أخرى،
كان سينجح، بأنه آَمَن لقد العكس، عىل نجاُحه؛ محتمٍل غريُ — لصعوبته نظًرا — القمر
الحقيقة وكانت املجهول، مواجهة عىل تعتمد التي املهمة هو الصعبة باملهمة يقصده ما
االختيار حال وسلبيٍّا مثبًطا عامًال دائًما كانت وإْن الصعوبة أن إليها يركن التي البديهية
نتوق ألننا ذاته؛ الهدف اختيار عند إيجابي عامل فإنها معني، هدف تحقيق وسائل بني
يؤدَِّي أن ع يتوقَّ املتفائل إن جديدة. معرفٍة خلق شأنها من بمرشوعاٍت االنشغال إىل

املنظورة. غري عواقبه ذلك يف بما التقدُّم، إىل املعرفة ابتكاُر
مركبًة سيتطلب القمر إىل السفر مرشوع أن كيف إىل كينيدي أشار ذلك، عىل وِبناءً
حرارٍة ل تحمُّ عىل قادرًة تكون بعُد، يُخرتَع لم بعُضها جديدٍة معدنيٍة سبائَك من «تُصنَع
املعدات كلَّ حاملًة يد، ساعة أدق من أفضل بدقٍة تجمع وأن ، قطُّ مثلهما يُخَرب لم وضغٍط
هي تلك كانت والنجاة.» واملؤن االتصاالت وإجراء والتحكُّم واالسرتشاد للتسيري الالزمة
عبارة يف كان بعُد. متوافرٍة غريَ عندئٍذ كانت معرفًة حلُّها تطلََّب وقد املعروفة، املشكالت
التي املجهولة املشكالت إىل إشارٌة مجهول» سماويٍّ ِجْرٍم إىل مسبوقٍة غري مهمٍة «يف
يمنع لم ذلك من أيٍّا أن غري اإلطالق، عىل حسابُها ممكٍن غريَ والنتائَج االحتماالِت جعَلِت
إذ االحتماالت؛ تقدير بمنزلة ع التوقُّ هذا يكن لم املهمة. نجاح إمكانية ع توقُّ من العقالنيني
يعتمد كان ألنه متقدِّمة؛ مرحلٍة إىل املرشوُع وصل حتى بذلك التنبَُّؤ يستطع لم أحًدا إن
إقناع مساعي تُجَرى كانت حينما بعُد. معروفٍة غري ملشكالٍت مكتشفٍة غري حلوٍل عىل
التزامنا أنَّ إقناعهم يتمُّ كان ذلك، إىل وما — له والتصويت — املرشوع يف بالعمل الناس
ليس األرض جاذبية مجاَل وأن الكون، استكشاَف الخري من وأنَّ رش، َلهو واحٍد بكوكٍب
مسألُة مشكالٍت من باملرشوع يتعلَّق ما كلِّ وحلَّ حلَّها وأن فحسب، مشكلة وإنما بعائٍق
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وقٍت أنسَب اآلنيَّة اللحظة من تجعل املشكالت تلك طبيعَة وأن الحل، كيفية إىل ٍل توصُّ
النقاش. ذلك يف نات التكهُّ وال االحتماالت إىل حاجة هناك تكن لم لحلها.

املبدأ يف تمثََّل فلقد التاريخ؛ مرِّ عىل تقريبًا مجتمٍع كل يف التشاؤُم انتَرشَ لطاملا
ن، بالتكهُّ املطالبة صور كل ويف الحكم؟» ينبغي «ِلَمن السياسية الفلسفة ويف الوقائي،
ال عوائق أنها عىل خاطئًا تفسريًا املشكالت وتفسري اإلبداع، عىل القدرة من والقنوط
مشكالٍت، باعتبارها العوائق إىل تنظر قليلة قلة دائًما توجد كانت ولكن تخطِّيها؛ يمكن
فيها شهد بعينها ولحظاٍت أماكَن وجود تكرر وبهذا للحل، قابلًة باعتبارها واملشكالت
التفاؤل، تاريَخ — علمي بقدر — مؤرخ أيُّ يدرس لم أنه صحيح مؤقتة. نهايًة التشاؤُم
نتج نقد، تقليد أْي ر؛ مصغَّ تنويٍر عرص صاحبه حضارة يف ظهر كلَّما أنه ن أُخمِّ لكني
والفلسفة، واآلداب، كالفنون، لنا املألوفة البرشي التقدُّم أنماط من العديد يف ازدهاٌر عنه
بداية غالبًا هي التشاؤم نهاية إن املنفتح. املجتمع ومؤسسات والتكنولوجيا، والعلم،
هو اآلن) (حتى هائٍل وحيٍد باستثناءٍ — مرٍة كل يف أنه كذلك ن أُخمِّ أنني غري نهاية، ِلالَّ

األمور. لزمام ملكه التشاؤم واستعاد التفاؤل حالُة انتَهْت — الحايل تنويرنا عرص
اليونان يف ساد الذي والسيايس الفكري النقد تقليد هو صغرٍي تنويٍر عِرص أشهَر لعل
القرن يف أثينا الدولة للمدينة الذهبي» «العرص ى يُسمَّ ما إبَّان أوَجُه بلغ والذي القديمة،
وكانت الديمقراطي، الحكم نظام طبَّقوا َمن أوائل من أثينا كانت امليالد. قبل الخامس
الفكر، تاريخ يف الرموز أهم بمنزلة هذا يومنا حتى األشخاصهم من مدهٍش لعدٍد موطنًا
وأرسطوفانيس أسخيلوس املرسحيني والُكتَّاب وأرسطو، وأفالطون سقراط كالفالسفة
التقليد كان وزينوفون. وثوسيديديس هريودوت واملؤرخني وسوفوكليس، ويوربيديس
يزيد بما ذلك سبق الذي امللطي طاليس عهد منذ نقديٍّ لتقليٍد استمراًرا األثيني الفلسفي
٥٧٠–٤٨٠) كولوفون من زينوفانيس فالسفته بني من كان والذي الزمان، من قرٍن عىل
حول دارت التي التمرُكز البرشية النظريات يف شكََّك َمن أول كان الذي امليالد) قبل
العالم أرجاء من املبدعني واجتذبَِت التجارة، بفضل كبريًة ثروًة أثينا اكتسبت اآللهة.
حتى إليه يُنَظر بناءً وشيَّدْت عرصها، يف العسكرية القوى أقوى إحدى وباتَْت املعروف،
وملا البارثينون. وهو الزمان مرِّ عىل املعمارية اإلنجازات أعظم من واحًدا باعتباره اليوم
ومع أثينا، نجاِح رسَّ يفرسِّ أن بريكليس األثيني القائد حاَوَل أْوَجه، الذهبي العرص بلغ
من كان فقد تساندهم، — أثينا اإللهة — للمدينة الراعية اإللهة أن شكٍّ بال اعتقد قد أنه
بدًال َم قدَّ لقد األثينيني؛ لنجاح وافيًا تفسريًا اإللهة» فعل من «هذا التفسريَ يََر لم أنه الجيل
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ذُِكر ا ممَّ أيٌّ بدقٍة نعلم وال األثينية، الحضارُة بها تختصُّ معيَّنٍة بسماٍت قائمًة ذلك من
حضارٍة تفاؤل تقييم عند — الرضوري من لكن أمنيات، أو إطراءٍ محَض كان بالضبط
تحقيقه يف ا حقٍّ نجَحْت ا ممَّ أهمَّ عليه تكون ألْن الحضارُة تلك تتطلَّع ما يكون أن — ما

حال. من
الذي سببها، َ وفرسَّ أثينا، ديمقراطية هي بريكليس إليها َق تطرَّ سمٍة أول كانت
عىل ع تشجِّ الديمقراطية أن وإنما يحكم»، أن يجب َمن هو «الشعب أن يكن لم
اإلجابة الكتشاف الالزم الظرف وهو املتواصل، النقاش عىل تحثُّ فهي الحكيم»؛ «الفعل

التقدُّم: إلحراز رضوريٌّ ظرٌف بدورها هي التي الصحيحة،

تمهيًدا باعتباره وإنما الفعل، طريق يف عقبًة باعتباره النقاش إىل ننظر ال إننا
حكيم. فعٍل أليِّ عنه غنى ال

الجنازة»، «خطبة بريكليس،
تقريبًا امليالد قبل ٤٣١ عام

غري األساليب ممارسة إن النجاح. أسباب أحد باعتبارها «الحرية» سمة إىل أشار كما
عن تعمى ألنها أخالقي؛ غريَ املتشائمة الحضارُة تراه عمٌل َقبُْل من مراًرا املجرَّبة
لكن تة. ومتزمِّ الفكر رَة متحجِّ بهذا فتكون ملخاطره، بذلك القيام فوائد تعويض إمكانية
األجانب للزائرين مدينته انفتاِح بني كذلك بريكليس قاَرَن املعاكس. املنهَج سلكت أثينا
التواُصل من تستفيد أن ألثينا ع يتوقَّ كان إذ املنافسة؛ للمدن املنغلق الدفاعي واملوقف
منفذًا — اعرتف كما — السياسة هذه أتاَحْت إْن حتى املتوَّقعة، غري الجديدة األفكار مع
برفٍق األطفال معاملة أن رأى أنه حتى يبدو أيًضا. للمدينة األعداء جواسيُس منه يتسلَّل

العسكرية: للقوة مصدر هي

بينما القاسية، بالتنشئة املهد منذ الرجولة إىل منافسونا يسعى الرتبية، يف
استعدادنا يف السواء قدم عىل ذلك مع ونبقى لنا، يطيب كما أثينا يف نحن نعيش

ممكن. خطٍر كلِّ ملواجهة

تجديد، كلَّ وتشجب امللتزمة السلوك بأنماط أطفالها بالتزام املتشائمة الحضارة تزهو
خياليٍّا. أم كان حقيقيٍّا
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نموذًجا ولكونها السابقة، األصعدة كافة عىل ألثينا ا تامٍّ نقيًضا إسربطة كانت
وبقسوة الصارم، «اإلسربطي» مواطنيها حياة بأسلوب اشتُهرت فقد املتشائمة للحضارة
رجٍل كلُّ كان بالكامل. مجتمعها عىل العسكري الطابع وإضفاء الرتبوي، نظامها
باتباع بدورهم امللتزمني لرؤسائه، املطلقة الطاعة عليه تجب كامٍل بدواٍم جنديٍّا إسربطي
إسربطة قلَّصت لقد أعمال؛ من ذلك عدا ما بكلِّ يقومون العبيُد وكان الدينية، التقاليد
إسربطة يف يكن لم العبيد. مرتبة إىل — امليسينيون هم — بأرسه مجاوٍر مجتمٍع شأَن
للمعرفة مبتكرين أناٍس أي وال ُكتَّاب، وال معماريون وال فنَّانون وال مؤرخون وال فالسفة
املجتمع جهوُد ُكرَِّسْت وبهذا العوام؛ من املواهب أصحاب بعض باستثناء نوٍع أي من
ملنع أخرى: بعبارة أو عليها، كان التي الحالة يف نفسه عىل للحفاظ تقريبًا بأرسه
بسبعٍة بريكليس ألقاها التي الجنازة خطبة وبعد امليالد، قبل ٤٠٤ عام يف ر. تطوُّ أي
حكًما وفرضت بينهما، حرٍب يف ساحقًة هزيمًة أثينا إسربطة هزمت عاًما، وعرشين
طريق عن — وديمقراطيتها استقاللها أثينا استعاَدْت ما ورسعان عليها، استبداديٍّا
إال تَلْت، عدٍة ألجياٍل والفلسفة واألدب للفن إنتاَجها وواصَلْت — الدولية السياسة تقلُّبات
تَُعْد لم الالمتناهي. الرسيع للتقدُّم حاضنًة باعتبارها األوىل حالتها إىل قطُّ تَُعْد لم أنها

اختفى. قد تفاؤلها ألن أعتقد ملاذا؟ مميَّزة، أثينا
يف اإليطالية فلورنسا الدولة املدينة يف حدث ما القصرية التنوير عصور نماذج ومن
آداَب أنعَشْت ثقافية حركة وهي النهضة، عرص بدايات هي تلك كانت عرش. الرابع القرن
يف الفكري الركود من عام ألف من أكثر بعد وعلومهم وفنونهم القديمة وروما اليونان
عىل قادرون بأنهم االعتقاد يف الفلورنسيون بدأ حينما تنويٍر عَرص العُرص أصبح أوروبا.
بالعرص ُعِرفت التي املذهل باالبتكار املتميِّزة الحقبة تلك القديمة. املعارف تلك تطوير
وبخاصٍة — آنذاك الفعليني املدينة حكَّام — ميديتيش آل برعاية كانت لفلورنسا الذهبي
١٤٦۹ عام من فلورنسا حكم الذي الرائع»، «لورنزو ب املعروف ميديتيش دي لورنزو
للديمقراطية؛ املتحمسني من ميديتيش آل يكن لم بريكليس، خالف عىل .١٤۹٢ عام حتى
والتكنولوجيا، والعلم الفلسفة، ثم الفن، يف وإنما السياسة يف فلورنسا تنويُر يبدأ لم إذ
الفكر من كلٍّ يف االبتكار يف والرغبة بالنقد الرتحاب بنفس املجاالت تلك يف واتََّسَمْت
ما روا فصوَّ التقليدية، واألساليب باملوضوعات االلتزام قيد من الفنانون تحرََّر والفعل.
ميديتيش، آل من بتشجيٍع فلورنسا، أغنياء وتبارى جديدًة، أساليَب وابتكروا جميًال رأوه
وبوتيتشييل. أنجلو دافنيشومايكل ليوناردو أمثال من والعلماء الفنَّانني إبداعات رعاية يف
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هو التاريخ يف علمانيٍّ سيايسٍّ فيلسوٍف ألول وطنًا أيًضا الوقت ذلك يف فلورنسا كانت
مكيافييل. نيكولو

قيمة من أْعَلْت التي «اإلنسانية»، هي جديدٍة لفلسفٍة ميديتيش آل َج روَّ ما ورسعان
الرفيع والذوق والفضول، الفكري، كاالستقالل فضائَل قيمة ومن العقيدة، مقابل املعرفة
الستقدام املعروف العالم أرجاء إىل أشخاًصا وأرسلوا والقنوت، التديُّن مقابل والصداقة
اإلمرباطورية انهيار منذ الغرب يف منها كثريٌ يَُرى يَُعْد لم التي القديمة، الكتب من نَُسٍخ
ويف فلورنسا يف للدارسني َرتْها ووفَّ الكتَب ميديتيش آل مكتبُة نسخت الغربية. الرومانية
تفسريًا ُفرسِّ وما جموٍد، بعَد منها بُِعث ما لألفكار؛ منهًال فلورنسا وأصبحت مكان، كل

بالكامل. استجدَّ وما جديًدا،
ذو راهٌب بدأ إذ ذلك؛ نحو أو واحٍد لجيٍل إال يَُدْم لم الرسيع َم التقدُّ ذلك أن غري
واملناِهضة العالم بخراب املتنبئَة العظاِت يُلقي سافوناروال جريوالمو يُدَعى كبريٍة شعبيٍة
فلورنسا بهالك تنبَّأ ولقد الفلورنيس، التنوير ركائز من ركيزٍة وكلِّ اإلنسانية للفلسفة
القرون ثوابِت اْلتزاِم إىل العودة رضورِة عىل ا ُمِلحٍّ اتخذته، الذي طريقها يف استمرَّْت إذا
استطاع ١٤۹٤ عام ويف عاءاته، بادِّ املواطنني من كثريٌ اقتنع الذات. نكران وإىل الوسطى
واألدب، الفن، عىل التقليدية القيود كافِة فْرَض فأعاد السلطة؛ يتوىلَّ أن سافوناروال
والبسيط، العادي عىل امللبس واقترص العلمانية، املوسيقى وُمِنعت والسلوك، والفكر،
وُطِرد عنيًفا، حظًرا والدعارة الشذوذ من كلٌّ وُحِظر إجباريٍّا، املتكرر الصوم وأصبح
باحثًة سافوناروال من بإيعاٍز وحشية جماعاٌت باملدينة وطافت خارجها، فلورنسا يهود
والكتب املوسيقية، واآلالت التجميل، ومستحرضات كاملرايا، محظورٍة أغراٍض أي عن
احتفاليٍة يف الكنوز تلك مثل من هائلة كومٌة أُحِرقت تقريبًا؛ جميل يشء وكل العلمانية،
ببعض ألقى بوتيتشييل إن يقال املدينة. قلب يف أُِقيمْت الباطل» «محرقة زيًفا يْت ُسمِّ

التفاؤل. محرقَة املحرقة تلك كانت املحرقة. نريان يف بنفسه لوحاته
أن ومع العمود، عىل حرًقا وأُعِدم نفِسه سافوناروال من التخلُُّص تمَّ الوقت، ومع
وكما عهده. سابق إىل يَُعْد لم التفاؤل فإن فلورنسا، عىل السيطرَة استعادوا ميديتيش آل
قرٍن بعد ظهر قد جاليليو إن حتى لفرتٍة، والعلم الفن تقاليُد استمرَّت أثينا، يف حدث
الوقت ذلك بحلول لكن ذلك)، بعد عنه تخلَّْوا أنهم من الرغم (عىل ميديتيش آل ورعاه
الطغاة، حكم تحت األزمات بني ترتنَّح النهضة عرص يف دولٍة مدينٍة مجرد فلورنسا كانت
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فلورنسا يف ًجا متأجِّ بقي وإنما تماًما، الصغري التنوير ذلك ينطِفئ لم الطالع، ولحسن
أوروبا. شمال يف الحقيقي التنوير عِرص شعلَة أنار أن إىل غريها، إيطاليٍة دوٍل مدٍن وعدة
التي تلك من سطوًعا وأخفت عمًرا أقرص ُكثًُرا تنويٍر عصوَر التاريُخ شهد ربما
ُعِرف املثال: سبيل عىل شهرًة. أقل أفراٍد أو عائالٍت أو فرعيٍة ثقافاٍت يف ربما ذكرناها،
للمالحظة وتأييُده الجامدة لألفكار نَبْذُه (١٢۹١٢١٤–٤) بيكون روجر الفيلسوف عن
اكتشافاٍت عدة إىل لُه وتوصُّ «االستقراء»)، ب كان (وإْن الحقيقة الكتشاف وسيلًة باعتبارها
واآلالت الدفع الذاتية واملركبات والتلسكوبات، املجاهر باخرتاع كذلك بيكون تنبَّأ علمية.
بذلك كان املستقبل. يف العلمية االكتشافات مفتاَح ستكون الرياضيات وأنَّ الطائرة،

بموته. تفاؤلُه فمات نقد، تقليد أي من جزءًا يكن لم لكنه متفائًال،
«العرص علماء أعمال إىل باإلضافة القدماء، اليونانيني العلماء أعماَل بيكون درس
عدَة َم قدَّ الذي (١٠٣۹–۹٦٥) الهيثم بن الحسن مثل اإلسالمية» للحضارة الذهبي
اإلسالمية للحضارة الذهبي العرص أثناء شاع والرياضيات. الفيزياء يف أصليٍة اكتشافاٍت
َر قدَّ معريفٌّ تقليٌد التقريب) وجه عىل امليالديني عرش والثالث الثامن القرنني بني (ما
كان إذا ما بعُد املؤرخون يقطع لم منها. واستفاد القديمَة األوروبيَة والفلسفَة العلوَم
أُخِمَد َلكان ُوِجد لو حتى لكنه أيًضا، آنذاك ساد قد والفلسفة العلم يف للنقد تقليٌد

كالباقني.
قبل ما إىل محاوالته ترجع وربما تُحَىص، ال مراٍت يحدث أن التنوير «حاول» ربما
« حظٍّ برضبة «النجاة حوادث كلَّ الصغرى التنويرات تلك تضع الحالة هذه ويف التاريخ،
— مرة كل يف ا حقٍّ حدث قد َم التقدُّ أن األمُر كان ربما عليه؛ تُحَسد ال موقٍف يف األخرية
مأساويًة، نهايًة كلتاهما تنتهي ثم بالالنهاية، تيش وجيزة وومضة للركود، وجيزة نهاية

املرة. هذه إال أثًرا؛ عادًة تخلف أن دون دائًما وتُخَمد
امليالد، قبل ٤٠٤ عام أثينا مواطني أو ،١٤۹٤ عام فلورنسا مواطني نسامح قد
يشءٍ أيَّ يعرفوا لم فهم واقعة؛ بحقيقٍة ليس أنه من التفاؤل حول إليه انتَهْوا ما عىل
دَْع اليوَم، نفهمها كما الطبيعة قوانني حتى أو العلم قوة أو التفسريات كمدى أموٍر من
مجراه. التنويُر أَخذَ أن بمجرد يُتبع أن له آَن الذي والتكنولوجيَّ األخالقيَّ َم التقدُّ عنك
األقل عىل املعقول من أنَّه سابًقا املتفائلني لألثينيني بََدا قد أنه بد ال الهزيمة، لحظة يف
َوأٍْد وككلِّ سافوناروال. عن للفلورنسيني بََدا وكذلك ، حقٍّ عىل كانوا ربما اإلسربطيني أن
بمنزلة كانت تلك أن بد ال وحيد، فرٍد يف أم بأكملها حضارٍة يف أكان سواءٌ للتفاؤل،
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أنه بَيَْد التقدُّم؛ ع توقُّ عىل جرءوا َمن نظر يف اللساُن وصفها عن يعجز التي الكوارث
محمٍل عىل حدث ما نأخذ أن علينا أولئك، حال مع التعاُطَف يفوق بما نشعر أن علينا
اليوَم نوعنا َلكان نجح، قد تلك املبكرة التفاؤل تجارب من أيٌّ كان لو إذ شخيص؛

خالَديْن. وأنت أنا وَلُكنَّا النجوَم، يستكشف

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

التبعات أن من يقنٍي عىل املرءَ وكأنَّ قدًما امليض زائدة): وثقة ر (تهوُّ أعمى تفاؤل
تحدث. لن السيئة

األمان. عنه يُعَرف ال يشءٍ أيِّ تجنُّب الوقائي): (املبدأ أعمى تشاؤم
الرشور. كل أصل املعرفة نقص التفاؤل: مبدأ

فيها. التسبُِّب عىل اإلنسان يقدر التي املادية التحوُّالت ذخرية الثروة:

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

التشاؤم). (ونهاية التفاؤل •
أنفسنا. خداع عن التوقُّف كيفية تعلُّم •

لالنهاية. محتملة بدايات كانت وفلورنسا أثينا كتنويَري الصغرى التنويرات •

الفصل ملخصهذا

سببُها — الرشور كل — اإلخفاقات كل أن ترى نظريٌة هو سقتُه) الذي (باملعنى التفاؤل
ستكون التي معرفته، إىل سبيَل ال ملا العقالنية الفلسفة مفتاح هو هذا املعرفة. نقُص
القيود تلك ولكنَّ املعرفة، ابتكار تحدُّ أساسيٌة قيوٌد هناك كانت إذا املضمون خاويَة
مجاالت وبخاصٍة — مجاالٌت هناك كانت إذا باطلًة الفلسفة تلك وستكون موجودة. غري
تلك كل يف موجودة فالحقيقة املوضوعي؛ التقدُّم يُدَعى ا ممَّ تخلو — كاألخالق فلسفية
حتمية املشكالت جيدة. تفسرياٍت عن البحث بواسطة نحوها ُم التقدُّ ق ويتحقَّ املجاالت،
املشكالت بعُض تتَِّسم الكمال. عن يكون ما أبعد دوًما ستكون معرفتنا ألن الحدوث؛
األرجح. عىل تُحلَّ لن التي تلك وبني هذه بني نخلط أْن الخطأ من لكْن بالصعوبة،
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منفتحة املتفائلة الحضارة حلُّها. يمكن مشكلٍة بمنزلة رشٍّ وكلُّ للحل، قابلة املشكالت
وأهم دائًما، نفسها من ُر تُطوِّ مؤسساتها إن النقد. تقاليد عىل وتقوم االبتكار، تخىش ال
التاريُخ شهد ربما واستبعادها. األخطاء عن الكشف كيفيِة معرفُة هي تمثِّلها معرفٍة

بقائه. طول يف فريٌد تنويرنا عَرص ولكنَّ املدى، قصرية صغرى تنويرات عدَة
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سقراط حلم

الكاهنَة كريفون وصديُقه هو سأل ولقد دلفي، معبد من قريٍب نُُزٍل يف سقراط يُِقيم
(يف منه. ويتعلََّما إليه يذهبَا لكي العاَلِم يف حكمًة الرجال أكثَر يكون ن عمَّ يوٍم ذات
كان» إذا «ما الكاهنَة كريفون يسأل «االعتذار»، محاورة يف أفالطون يحكيها التي القصة
أتراه لكن بالنفي. سؤاله عىل اإلجابة وكانت سقراط، من حكمًة أكثر هو َمن العاَلم يف
إجابتني سوى له ليس سؤاًال ليسأل والنادرَة املكلفَة الفرصَة تلك سيضيع كان ا حقٍّ
لكن االهتمام؟) يثري ما أيهما يف وليس ُمحِبطة، واألخرى إطراء بها إحداهما محتملتني:
هو َمن يوجد «ال ضيقهما: أثار نحٍو عىل قاَلْت، أبولو) اإلله باسم (الناطقة الكاهنة
سعر ضيقة، حجرٍة يف مريٍح غري رسيٍر عىل اآلن سقراط ينام سقراط.» من حكمًة أكثر

باسمه. يرتنَّم طربًا رخيًما صوتًا يسمع به وإذا فيه، ُمباَلغ فيها اإلقامة

سقراط. يا مرحبًا هريميس:
أكثر قرابنَي بالفعل ْمُت قدَّ لقد عني؛ إليك رأسه): مغطِّيًا البطانية سقراط(يسحب
تصلك ألم هذا، من «حكمًة» أكثر أنا مني. املزيد عىل تحصل ولن اليوَم، الالزم من

األخبار؟
قربانًا. أبتغي ال أنا هريميس:

من متأكِّد أنا حسنًا، عاٍر) وهو هريميس، فريى (يستدير إذن؟ تريد ماذا سقراط:
… أن سيسعدهم بالخارج املخيِّمني رفاقي بعض أن

سقراط. يا أنت بل أريد، َمن هم ليسوا هريميس:
بعَض آخذ كي فضلك من َفْلترتكني واآلن الغريب. أيها إذْن أملك سيخيب سقراط:

املنال. صعبة أنها يل يبدو التي الراحة
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الباب). إىل (يتجه بأس ال هريميس:
انتظر. سقراط:

مستفهًما.) حاجبه ويرفع يستدير (هريميس

أبولو. اإلله وأنت أحلم، نائم، أنا وَرِوية): ٍل سقراط(بتمهُّ
ذلك؟ تظن ملاذا هريميس:

أراك. ولكني هنا، مصباَح وال ليل فالوقت املقدسة؛ مناطقك من هذه إن سقراط:
منامي. يف إيلَّ آٍت أنك بد ال لذا الواقع؛ يف ممكٍن غري هذا

بخائٍف؟ أََلْسَت ممتاز، تفكري هريميس:
ًا، خريِّ كنَت إْن رشير؟ أم خريِّ إلٌه أنت هل بدوري: أسألك وإني ال! بالطبع سقراط:
األثينيني نحن أخشاك. أن عن بنفيس أربأ فإني رشيًرا، كنَت وإْن أخشاه، ما َة ثَمَّ فليس
مرتني الفارسية اإلمرباطورية هزْمنا تعلم. أنك بد ال كما إلهتُنا وتحمينا ِعزَّة، ذوو قوٌم
َمن كلَّ نتحدَّى أن عادتنا من إنَّ إسربطة. اآلن ونهزم الشديدة، الصعاب من الرغم عىل
مدينته وإنجازات ملزايا وصفه يف أحيانًا الحوار هذا يف سقراط (يبالغ إلخضاعنا يسعى
األخرى اليونانية الدول املدن مساهماِت املوقف هذا يف يغفل وهو أثينا. املحبوبة الدولة
قبل كلتاهما كانت اليونان عىل الفارسية اإلمرباطوريُة شنَّتْهما للغزو محاولتني صد يف

ميالده).
اإلله؟ حتى هريميس:

أن أيًضا عادتنا من فإنَّ أخرى، ناحيٍة ومن . خريِّ إله ذلك إىل يسعى لن سقراط:
نريد ألننا بُحرية؛ آراءنا نغريِّ أن إلقناعنا ويسعى أمينًا نقًدا لنا يُسِدي َمن كلِّ إىل نُصغَي

صائب. هو ما نفعل أن
احرتاَمكم ألمتدح وإني القيِّمة، العملة لنفس وجهان العادتان هاتان هريميس:

كثريًا. مدًحا األثينيون أيها لهما
الخالدين أحُد يريد قد سبٍب ألي لكن ريب، وال مدحك مدينتي تستحق سقراط:
ندمَت لقد السبب؛ ن أُخمِّ أن أستطيع أني أعتقد مثيل؟ وجاهًال مشتَّتًا شخًصا يحاور أن
إال لنا تبعث أالَّ القسوة من كان ا، حقٍّ كذلك؟ أليس الكاهنة، عرب بلغتنا التي مزحتك عىل
تخربني أن أرجوك قدَّمناها. التي وللقرابني قطعناها التي للمسافة نظًرا هازئة؛ برسالة

؟ بحقٍّ حكمًة العالم رجال أكثر هو َمن الحكمة: نبَع يا املرَة هذه بالحقيقة
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حقائق. عن أكشف ال أنا هريميس:
طبيعة هي ما أعرف: أن أردُت لطاملا فإني إليك، ل أتوسَّ إذن (يتنهد): سقراط

الفضيلة؟
كذلك. أخالقيٍة حقائَق عن أكشف ال أنا هريميس:

«شيئًا» لتُعلِّمني هنا إىل جئَت قد — ًا خريِّ إلًها باعتبارك — أنك بد ال لكن سقراط:
إياه؟ وتمنحني ستتلطَّف املعرفة من نوٍع أيُّ فُرتى املعرفة، من

منها بعًضا ذكرُت ولقد املعرفة، نظرية سقراط. يا املعرفة عن املعرفة هريميس:
بالفعل.

تجاَه النفتاحنا األثينيني نحن تمدحنا إنك قلَت لقد أوه، ا؟ حقٍّ هذا أفعلَت سقراط:
بما يل إخبارك إن فضيلتان! هاتني أن املعروف من لكن رين، للمتنمِّ ينا ولتحدِّ اإلقناع،

بالقطع. وحيًا يَُعدُّ ال بالفعل أعرفه
منهم َكْم لكْن فضيلتني، هاتني عىل يُطِلقون األثينيني معظم أن صحيح هريميس:

والعدل؟ العقل بمقاييس إلٍه لنْقِد مستِعدٌّ منهم كم ا؟ حقٍّ بذلك يؤمن
عادًال يكون أن لشخٍص فكيف أظن؛ ما عىل العادلني، كلُّ مليٍّا): سقراط(يتفكَّر
أحدهم بصالح يقتنع أن للمرء وكيف بصالحه؟ مقتنٍع غري وهو إلًها يعبد كان إذا

األخالقي؟ الصالح سمات عن رؤيًة أوًال ن يُكوِّ أن قبل أخالقيٍّا
ظاملون؟ هم هل الخارج، يف العشب عىل القابعون رفاقك هريميس:

كال. سقراط:
والفضيلة، العقل، بني اآلن وصفتها التي بالصالت درايٍة عىل هم وهل هريميس:

لآللهة؟ اإلذعان من والنفور
بعُد. كافيٍة درايٍة عىل ليسوا ربما سقراط:

األشياء. تلك يعلم عادٍل شخٍص كل أنَّ حقيقيٍّا فليس لذا، هريميس:
فحسب. «حكيٍم» شخٍص كلُّ ربما معك، أتَِّفُق سقراط:

الرفيعة؟ املنزلة هذه يف غريك َمن إذن. األقل عىل حكمتك يف شخٍص كلُّ هريميس:
بأن — الحكيم أبولو يا — بي الُهزء يف استمرارك يف ُعليا غايٌة توجد هل سقراط:

استُهِلَكْت. وقد مزحتك يل تبدو اليوَم؟ سألتَُك الذي السؤال نفَس عيلَّ تطرح
سقراط؟ يا قطُّ بأحٍد تهزأ أََلْم هريميس:
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ذلك لكان — آلَخر آٍن من يحدث كما — أحدهم من سخرُت لو سقراط(بوقار):
من أسخر ال أنا بعُد. منَّا أيٌّ يعرفها ال التي الحقيقة عن البحث يف يساعدني أن يف أمًال
أبعد ألنظر مساعدتي عىل البرشي رفيقي حثُّ هو مرادي فجلُّ أنت؛ تفعل كما استعالءٍ

رؤيتُه. تسهل ا ممَّ
رؤيًة األشياء «أسهل» وما العالم؟ هذا يف رؤيته «تسهل» الذي ما لكن هريميس:

سقراط؟ يا
أعيُننا. أمام املوجودة تلك كتَفيْه): سقراط(يهزُّ

؟ التوِّ يف عينيك أمام وماذا هريميس:
أنت. سقراط:

واثق؟ أنت هل هريميس:
توقن وكيف تقوله؟ يشءٍ أي من واثًقا تكون «كيف سؤايل: يف ستبدأ هل سقراط:

«إياه»؟» تعطيني تعليل أي من
املبتذَلة؟ الجدال ِحيََل ألمارس أتيُت أتخالني كال، هريميس:

لكنني يشء، أي من «واثًقا» أكون أن أستطيع ال أنني الجيلِّ من حسنًا، سقراط:
أبولو يا إهانًة أقصد وال — إضجاًرا أكثر أمٍر ُر تصوُّ يسعني ال كذلك، أكون أن أبتغي ال
البعض أن يبدو التي معتقداته، يف الثقة تمام حالة إىل املرء وصول من — الحكيم
حجًة املرءُ يملك ال حينما الحجَة يُشبه ما تُقدِّم أنها سوى نفًعا لها أرى ال إليها. يتوقون
هو والذي إليه، أصبو ملا بصلٍة تمتُّ ال العقلية الحالة تلك أن الطالع ولحسن حقيقيًة،
أيًضا ذلك من األكثر بل واألسباُب، العاَلُم، عليها يكون التي الكيفية حقيقِة اكتشاُف

عليها. يكون أن ينبغي التي الحال
التي املعرفة إىل الوصول يصعب املعرفية، حكمتك عىل سقراط يا أُهنِّئَُك هريميس:
العقلية الحالة تلك أما مستحيًال. ليس لكنه — املوضوعية» «املعرفة — إليها تصبو
وبخاصٍة الناس، من كثريٌ يسعى فإليها — املربر» «االعتقاد — إليها تطمح ال التي
عالقاتها إطار يف إال تُعلَّل أن لالعتقادات يمكن ال األمر واقع يف لكن والفالسفة، الكهنة
ال هذا، وعىل الخطأ؛ من معصوًما التعليُل ذلك يكون ال حينئٍذ وحتى أخرى، باعتقاداٍت
عرضة ذاتها هي فيه خطوٍة كلُّ تكون متناٍه ال ارتداٍد إىل إال تعليلها عن البحُث يؤدِّي

للخطأ.
ذلك. أعلم أنني أكرِّر سقراط:
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أن سبق كما بالفعل تعلمه ما عىل أُطِلَعك أن «بوحي» وليس صحيح، هريميس:
عليه يواِفُق ال ما هي بالتحديد املالحظة تلك أنَّ الِحْظ لكْن السليمة، مالحظتك أبديَت

املربر. االعتقاد عن الباحثون
عقيل عىل يتعذَّر بحيث التعقيد بالغ التعليق هذا لكن عذًرا، «ماذا؟» سقراط:
بشأن مالحظته عيلَّ يتعنيَّ ما يل ترشح بأن ْلَت تفضَّ فَهالَّ يفهمه؛ أن الحكمة به املفرتض

املربر». «االعتقاد عن الباحثني أولئك
أنت أما ما، أمٍر تفسريَ أدركوا أنهم صاَدَف قد أنه افِرتْض فحسب. هذا هريميس:
ومهما التفسري، ذلك جودُة كانت فمهما هم، وأما «يعرفونه»، أنهم عندئٍذ فسنقول وأنا
ذلك يَرْوا لن إنهم معرفة؛ بصفته إليه ينظرون ال فإنهم ونفع، وأهميٍة صدٍق من بلغ
اإلله ذلك تخيَّلوا إذا (أو حقٌّ أنه لهم وأكََّد اآللهة أحُد جاء إذا إال معرفًة بصفته التفسريَ

وحيًا. املعرفة تمام يعرفونه بما لهم السلطة بْوَح يَرْون فهم لذا أخرى)؛ سلطًة أو
إىل (يشري «السلطة» أن أدراهم فما حمقى؛ أنهم وأرى ذلك، أفهم سقراط:
ظنهم يف مخطئني كانوا ولربما ا؟ مهمٍّ درًسا نهم تُلقِّ أن تحاول أو بهم تعبث ال هريميس)

… سلطة بأنها
مربر» «اعتقاد هو الذي — «معرفة» يدعونه الذي اليشء فإن لذا نعم؛ هريميس:
غرٍض ألي رضوريٍّ غري فهو للذات؛ خداٍع صورة يف إال للبرش يتأتَّى ال وْهم، هو —

حكمًة. الفانني أكثُر فيه يرغب وال صالح،
ذلك. أعلم سقراط:

… الفانني بني يَُعْد لم ولكنه يعلمه كان أيًضا زينوفانيس هريميس:
حكمًة أكثر هو َمن َة ثَمَّ ليس أْن الكاهنَة أخربَت عندما تعنيه ما ذلك أكان سقراط:

مني؟
حينما أعنيه ما هو املربر االعتقاُد يكن لم أيًضا ولهذا السؤال): هريميس(متجاهًال
«ترى أنك تزعم كيف أسأل كنُت فقط عينَيْك، أمام أنني من ثقٍة عىل كنَت إْن سألتَُك

نائم! أنك كذلك تزعم حني يف عينَيْك، أمام ما بوضوٍح»
ربما واٍه. خطأٍ سوى ليس ريب وال لكنه ُمخِطئًا، ضبطتَني لقد نعم ا! حقٍّ سقراط:
األوليمب جبل عىل موطنك يف كنَت ربما بالفعل، الحريف باملعنى عينيَّ أمام لسَت أنت
معه وأتعامل أراه وأنا الشبيه، ذلك يف تتحكَّم الحالة تلك يف أنك بَيَْد لك، بشبيٍه إيلَّ باعثًا

«أنت». هو أراه فَمن إذْن «أنت»؛ أنه عىل
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الواقع. يف هنا عينَيَْك «أمام» ا عمَّ سألتَُك عنه، سألُت ما ليس ذلك ولكن هريميس:
أردَت إن أو صغرية، حجرٌة — الواقع يف — عينيَّ أمام توجد حسنًا، سقراط:
أرى أني غري مغلقتني، أحسبهما أني بما جفناَي عينيَّ أمام ما فإنَّ قحة، واقعيًة إجابًة
. لجفنيَّ الداخيل السطح هو عينيَّ أمام ما حسنًا، أكرب. دقٍة إىل تصبو أنك تعبريك من

«السهل من ا حقٍّ هل أخرى: بعبارٍة الشيئني؟ هذين رؤيَة تستطيع هل هريميس:
عينَيَْك؟ أمام ما ترى» أن

فحسب. أحلم ألني كذلك األمَر لكنَّ اآلنية، اللحظة يف ليس سقراط:
اآلَن َلرأيَت مستيقًظا كنَت لو أنك تقصد هل فحسب؟ نائم ألنك ذلك هل هريميس:

لجفنَيَْك؟ الداخيل السطَح
نعم. لقلُت مغمضتني، تزاالن ال عيناي وكانت مستيقًظا كنُت لو سقراط(بحذر):

عينَيَْك؟ تغمض حينما تُبِرص لون أيَّ هريميس:
األَْسود. كهذه، معتمٍة شبِه غرفٍة يف سقراط:

اللون؟ أسوُد لجفنَيَْك الداخيل السطح أن تظن هل هريميس:
ذلك. أعتقد ال سقراط:

تراهما؟ ا حقٍّ فهل إذْن هريميس:
بالضبط. ليس سقراط:

الغرفة؟ رؤية عىل قادًرا تكون فهل عينَيَْك، فتحَت وإذا هريميس:
مظلمة. فهي مبهمة؛ رؤيٍة من أكثر ليس سقراط:

أن بسهولٍة َالستطعت مستيقًظا كنَت لو أنك أصحيٌح السؤال: أكرِّر لذا هريميس:
عينَيْك؟ أمام يقع ما ترى

ضوءٍ ويف العينني مفتح مستيقًظا كنُت لو ذلك، ومع دائًما. ليس حسنًا، سقراط:
… ساطع

كذلك؟ أليس أظن، حسبما السطوع «شديَد» ليس ولكن هريميس:
البرص بأن أقرَّ أن عيلَّ فيجب املراوغة، يف تستِمرَّ أن أردَت إذا بىل. بىل، سقراط:
وباملثل الظالم؛ يف عليه تكون ا عمَّ حتى قدرتُه تقلُّ قد الساطع الشمس نوُر يزيغه عندما
فارغة. مساحٍة سوى الواقع يف يوجد ال حيث مرآٍة خلَف وجَهه يرى قد املرء فإن
كائنًا شابَهْت أن صاَدَف مجعدة مالبس كومُة تخدعه أو رسابًا، اإلنسان يرى ما أحيانًا

… أسطوريٍّا
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… بواحد يحلم بأن اإلنسان ينخدع قد أو هريميس:
ما غالبًا فإننا مستيقظني، أو كنَّا فنياًما وبالعكس، بالضبط. سقراط(مبتسًما):

الواقع. يف موجودٍة أشياءَ رؤية يف نخفق
… األشياء تلك أكثر ما أنه تدري ال أنت هريميس:

مواتيًة الظروف وكانت حلًما، األمر يكن لم فإن هذا، ومع شك، بال سقراط:
… للرؤية

للرؤية؟ مواتية» «الظروف أن تقرَِّر أن يمكن وكيف هريميس:
إن أقول أن تريدني مفرغة؛ حلقٍة يف بي تدخل أن تحاول أنت ها آه! سقراط:
ما يرى أن بسهولٍة يستطيع عندما للرؤية مواتية الظروف أن يقرَِّر أن يستطيع املرء

… موجود هو
ذلك. تقول « «أالَّ أريدك بل هريميس:

أرى أن أستطيع ا وعمَّ أمامي ا عمَّ «أنا»؛ عني السؤال يف آِخذٌ أنك يل يبدو سقراط:
أيٍّا أن أحسب ال أساسية، حقائق إىل أصبو لكني ذلك، ونحو واثًقا كنُت إذا ا وعمَّ بسهولة،
الذي ما واثًقا أكون ال أنني ًدا مجدَّ أؤكِّد َدْعني لذا األغلب؛ عىل شخيص حول يدور منها
مستيقًظا. أو كنُت نائًما مغمضتني، أم مفتوحتني عيناي أكانت سواءٌ مطلًقا عينيَّ أمام
إمكانيَة َر أقدِّ أن يل أين ِمن إذ ؛ عينيَّ أمام يكون أن يمكن بما أجزم أن كذلك أستطيع وال
غري تكن لم تها بُرمَّ املنرصمة حياتي أن أو واٍع؟ أني أعتقد حني يف أحلم نائًما أكون أن

فيه؟ يأرسني أن الخالدون أيها أحَدكم رسَّ حلٍم
ا. حقٍّ هريميس:

الساحر أن نعلم السحرة. كخدع دنيويٍة خديعٍة ضحيَة أكون قد إنني بل سقراط:
يتنازل أن بمجرد لكنه املال! منَّا يطلب ثم يحدث، أن يمكن ال ما شيئًا يُِرينا ألنه يخدعنا
بأرسها هذه رؤياك لعل أبًدا. أدرَي فلن حقيقي، غري ولكنه ممكنًا شيئًا ويُريَني املال عن
بشخصك هنا ا حقٍّ كنَت ربما أخرى، جهٍة ومن ماهر. ساحٍر خدعة وإنما حلًما ليست
غري أو حق، ذلك من أيٍّا أن «أوقن» أن أبًدا أستطيع لن ذلك، كل مع مستيقًظا أنا وكنُت

منه. بعًضا «أعرف» أنني ر أتصوَّ أن أستطيع هذا، ومع حق؛
يتعلَّق ففيما «األخالقية»؟ معرفتك عىل نفسه األمر يحقُّ وهل تماًما، هريميس:
أو الرساب ذلك يضاهي ما ِقبَل من مَضلَّل أو مخطئ أنك يجوز هل والصواب، بالخطأ

الخدع؟ تلك
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الحدود أضيق يف إال حوايسِّ أحتاج ال إذ ذلك؛ أتخيل أن األصعب من سقراط:
رئيسيٍّا. اعتماًدا فحسب أفكاري عىل أعتمد فأنا األخالقية؛ باملعرفة األمُر يرتبط عندما
أُخِطئ قد آِثًما، أو فاضًال اإلنسان يجعل فيما أو خطأ، هو وما صواب هو فيما «أفكِّر»
بالسهولة الخارجية واألوهام الخدُع «تضلِّلني» ال لكن العقلية، املداوالت تلك يف بالطبع

عقلنا. ال نا حواسِّ عىل يقع تأثريها ألن نفسها؛
بينكم فيما دوًما تتجادلون األثينيون أيها أنكم حقيقَة تعلِّل إذْن كيف هريميس:
خاطئ؟ وأيها صالح األفعال وأيُّ اآلثام، أو الفضائل تحت يندرج الخصال أيُّ حول

نحن ذلك ومع سهل، الخطأ يف الوقوع أن خالفنا سبب ذلك؟ يف حريٍة أي سقراط:
يف فشلنا بما يتصل فيما — ن أُخمِّ هذا، ومن القبيل؛ ذلك من عديدٍة أموٍر عىل «نتفق»
ببساطٍة بل تضليلنا، يف آخٍذ يشءٍ أي بسبب ليس ذلك أن — اآلن حتى حوله االتفاق
الكثريَ الرياضية بالهندسة أن كما تماًما صعب، أمر املوضوعات بعض يف التفكري ألن
الهندسة علماءُ يكتشفها قد ولكن فيثاغورس، حتى وال أحٌد يعلمها لم التي الحقائق من
بوبر ترجمة يف زينوفانيس اآلَخر الحكيم» «الفاني كتب وكما املستقبليون. الرياضية

:(۱۹۹۸) بارمنيدس» «عالم كتابه يف أوردها التي لكالمه،

البداية، منذ اآللهة توِح لْم
الزمن، بمرور ولكن لنا؛ يشء بكل

أفضل. معرفًة األشياء ونعرف نتعلَّم، قد وبالسعي

واتفقنا تعلَّْمنا، فبالسعي األخالقية؛ املعرفة حياَل األثينيني نحن فعلناه ما هو ذلك إن
أفكارنا من أيٍّ برفضتحصنِي أْي — األسلوب وبنفس املستقبل ويف اليسرية، األمور حول

األمور. بعَض نتعلَّم قد — النقد ضد
أبعد لخطوٍة املوضوَع َفْلنأخذ الحقيقة، من كبريٌ قدٌر تقول فيما يكمن هريميس:
فكيف األخالقية، األمور حول بمنهجيٍة املرءُ يُخدَع أن ا جدٍّ العسري من كان لو إذن.
األثينيني كلُّ حولها يتفق التي األمور تلك من بعٍض حول اإلسربطيون معكم يختلف

«اليسرية»؟ األمور بأنها لتوَِّك وصفتَها التي تلك تقريبًا؛
يف الخاطئة والِقيَم االعتقادات من العديَد يتعلَّمون اإلسربطيني ألن سقراط:

املبكرة. طفولتهم
املثايل؟ تعليمهم ي تلقِّ يف األثينيون يبدأ سنٍّ أي يف هريميس:
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نحن ِقيََمنا صغاَرنا نُعلِّم بالطبع نعم، جديد. من أُخِطئ ضبطني لقد سقراط:
جنبًا حكمتنا أعمق مع الخاطئة مفاهيمنا أخطر عىل تنطوي أنها بد ال التي أيًضا،
وناقدين لالختالف، ومحرتمني للمقرتحات، منفتحني نكون أْن ِقيَمنا من لكْن جنب، إىل
اإلسربطيني وبني بيننا الحقيقي االختالف أن أحسب لذا كليهما؛ واملؤيد امُلعارض للرأينَْي
ينفتحوا « و«أالَّ النقد، ضد أفكارهم أهم بتحصني تُلِزمهم األخالقية تربيتهم أن هو
« و«أالَّ اآللهة، حول مفاهيمهم أو عاداتهم مثل بعينها أفكاًرا ينقدوا « و«أالَّ للمقرتحات،

بالفعل. يملكونها أنهم يزعمون ألنهم الحقيقة؛ إىل يسَعْوا
معرفًة األشياءَ ونعرف سنتعلَّم وبالسعي الزمن، «بمرور بأنه يؤمنون ال فهم ولهذا
أما التطابَُق، عليهم تفرض وعاداتهم قوانينهم ألن بينهم فيما يتفقون إنهم أفضل.»
األصلية املعرفة بعَض اكتشفنا ألننا عليه) نتفق الذي الحد (إىل بيننا فيما فنتفق «نحن»
واحدة، حقيقًة أمٍر لكلِّ أنَّ وبما نمارسه. الذي الالمتناهي النقدي الجدل تقليِد بواسطة
إن اتفاقنا. يزداد ثَمَّ ومن الحقيقة؛ تلك من َدنَْت كلما بعض من بعضها أفكارنا تتقارب

أيًضا. بعض مع بعضهم يتفقون يجعلهم الحقيقة عىل الناس إجماع
ا. حقٍّ هريميس:

؛ قطُّ التطوير إىل اإلسربطيني وصول لعدم نُدهش ال ذلك، إىل وباإلضافة سقراط:
النقد بواسطة إليه فنسعى — املقابل يف — نحن أما مطلًقا. إليه يسَعْون ال ألنهم
موقٍع يف يجعلنا الذي األمر وسلوكنا، أفكارنا تصحيح وبمحاولة املتواصَلنْي، والجدل

املستقبل. يف املزيد لتعلُِّم لنا يؤهِّ أفضل
أفكار تحصنَي أطفالهم تعليم يف اإلسربطيني «خطأ» إذْن يستتبع ا ممَّ هريميس:

النقد. ضد وعاداتها وقوانينها مدينتهم
أخالقية! حقائَق أي توحَي لن ظننتك سقراط:

حال أيِّ عىل لكن للمعرفة، منطقيًة نتيجًة باعتبارها أتَْت لو يل حيلَة ال هريميس:
بالفعل. النقطَة تلك تعلم أنت

كالرساب أشياءَ َة ثَمَّ أن يل تُبنيِّ إنك إليه، ترمي ما وأُدرك أعلمها، نعم سقراط:
اإلسربطيني اختيارات صميم يف موغل بعضها األخالقية، باملعرفة يرتبط فيما والخدع
يحضُّ الخاطئة اعتقاداتهم أحَد ألن ويُعرقلهم ته بُرمَّ معيشتهم أسلوُب يضلِّلهم األخالقية.

وعرقلتهم! تضليلهم من معيشتهم أسلوب ملنع السعي عن االمتناع عىل
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كذلك. هو هريميس:
بالطبع، (يعبس) نحن؟ معيشتنا أسلوب يف يكمن ما العراقيل تلك أِمن سقراط:
كيف أيًضا زينوفانيس كتب فكما كذلك؟ أليس أعتقده، أن يمكن أني عىل ذلك، أعتقد ال

خالص: محيلٍّ مظهٍر إىل عموميًة حقيقًة نعزَو أن ا جدٍّ السهل من أنه

ُفْطس، زنوٌج آلهتهم إن األحباش يقول
زرقاء، عيوٍن ذوو ُصهب آلهتهم إن الرتاقيون يقول بينما

أياٍد، السباع أو الخيول أو لألنعام كانت لو ولكن
كالبرش، والنحت الرسم واستطاعوا

كخيوٍل، آلهتها الخيوُل َلرسمت
… كأنعاٍم واألنعاُم

«أساليبهم» أن يحسب إسربطي سقراط وجود اآلن تتخيَّل فأنت إذْن هريميس:
… فاسدة وأساليبكم فاضلة

أبًدا طواعيًة أنفسنا «نُصوِّب» لن إذ ك؛ َرشَ يف الواقعون نحن أننا ويرى سقراط:
نعم. اإلسربطية. األساليب عىل نعتمد بأن

األثيني سقراط أن من — ُوِجد لو — اإلسربطي سقراط يقلق هل لكن هريميس:
اآللهة أن يف ارتاب قد إسربطي زينوفانيس َة أَثَمَّ باطل؟ عىل وهو حق، عىل يكون قد

اليونانيون؟ يعتقدها التي الصورة عىل ليسوا
تأكيد! بكل كال سقراط:

التغيري، ضد األساليب تلك عىل الحفاظ هو «أساليبهم» أحد أن بما إذْن هريميس:
… مخطئًا أنت وكنَت صواب عىل ا حقٍّ هو كان فلو

الحايل. معيشتهم أسلوَب انتهجوا منذ حقٍّ عىل اإلسربطيون َلكان إذْن سقراط:
فعلتم؟ فهل البداية، منذ حياٍة أسلوِب أفضل عن لهم كشفت قد اآللهة أن بد ال

حاجبيه.) يرفع (هريميس

مسألَة ليس وأساليبهم أساليبنا بني الفارق أن اآلن أرى تفعلوا، لم بالطبع سقراط:
من النوعني هذين بني االختالف عن املزيَد (سأعرض درجٍة. مسألَة وال فحسب، منظوٍر
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يف — الديناميكي واملجتمع االستاتيكي املجتمع عليهما أطلق واللذين — املجتمعات
األمر: صياغَة أُِعْد َدْعني عرش) الخامس الفصل

عكس عىل األباطيل ك َرشَ يف واقعة أثينا أن بشأن ا ُمحقٍّ اإلسربطي سقراط كان «إذا»
كل بشأن ة ُمحقَّ ثَمَّ ومن بالفعل؛ مثاليًة — تتغريَّ ال لكونها — إسربطة َلكانت إسربطة،
أنهم مثًال «الواضح» فمن يشء؛ أيَّ يعرفون يكادون ال الواقع يف ولكنهم كذلك، آَخر أمٍر
اإلصغاء سياسة صاحبة املدن حتى إسربطة، بمثالية األخرى املدن إقناع بكيفية جاهلون

… والنقد الجدل إىل
تحقيق عىل حياٍة» أسلوِب «أفضُل يقوم أن منطقيٍّا الجائز من حسنًا، هريميس:
ألمٍر تلمح أنت نعم لكن األشياء. معظم بصدد ُمخِطئًا املرء يكون وأن اإلنجازات، بعض

… هنا ها مهمٍّ
َن تضمَّ َلَما ك، َ الرشَّ ذلك براثن يف ليَسْت أثينا أن يف املحقَّ أنا كنُت لو بينما سقراط:
إمكانية عن فكرتنا لبَّ إن ا، حقٍّ يشء. أي عىل أو خطئنا، أو صوابنا عىل دليٍل أيَّ ذلك

الحالية. أفكارنا يف والنقائص األخطاء وجوِد يقتيضرضورَة التطوير
املهم. الفارق لذلك «اللمحة» تلك عىل الكريم أبولو يا أشكرك

واألثينيني اإلسربطيني أنَّ تذكَّْر تظن. ا ممَّ حتى أكرب الفارُق ويبقى هريميس:
يف واألخطاء املغلوطة للمفاهيم عرضة وهم معصومني، غري بٍرش سوى ليسوا كليهما

… تفكريهم سائر
ولو حرفيٍّا توجد ال ا أحقٍّ تفكرينا؟ «سائر» يف معصومني غري نحن مهًال! سقراط:

النقد؟ من عصمتها نستطيع واحدة فكرة
ماذا؟ مثل هريميس:

حاِصَل أن مثل الرياضية؟ الحقائق عن ماذا يقول): ثم لربهة، مليٍّا سقراط(يفكر
الهندسية الحقيقة عن ماذا موجودة؟ دلفي أن حقيقة أو أربعة؟ هو واثنني اثنني جْمِع
قائمتني؟ بزاويتني الخاص ذلك يساوي املثلث زوايا درجات مجموع أن عىل تنصُّ التي
الثالثة االفرتاضات هذه أن أؤكِّد أن أستطيع ال حقائق، ألي وحٍي دون هريميس:
االفرتاضات هذه اختيار إىل لت توصَّ كيف هو: األهم أن بَيَْد األول! املقام يف كلها حقيقية
اثنان ملاذا أثينا؟ وليست دلفي ملاذا النقد؟ ضد للحصانة مرشحة أموًرا باعتبارها الثالثة
االفرتاضات أن قرَّْرَت ألنك هل فيثاغورس؟ نظرية ليست ِلَم وأربعة؟ ثالثة وليس واثنان

251



الالنهاية بداية

وضوًحا األكثر هي صحتها ألن إليه ترمي ا عمَّ التعبري عىل األقدر هي اخرتتَها التي
االعتبار؟ يف وضعتها التي االفرتاضات كل بني من وبديهيًة

نعم. سقراط:
االفرتاضات من كلٍّ صحة وبديهية وضوح مدى ْدَت حدَّ كيف ولكن هريميس:
أسبابًا أو وسائَل تجد أن رسيًعا تحاول أََلْم تنقدها؟ أََلْم بنظرياتها؟ مقاَرنًة تلك املرشحة

خاطئًة؟ تجعلها قد
وسيلًة ملكت َلَما النقد ضد نتها حصَّ كنت لو فهمت، لقد ذلك. فعلُت نعم، سقراط:

النتيجة. تلك إىل للوصول
تظن أنك مع الالمعصومية تمارس يشءٍ كل من بالرغم فأنت إذْن هريميس:

مخطئًا. العكَس
فحسب. فيها شككُت لقد سقراط:

يفعل. أن ملماِرسها ينبغي كما ذاتها الالمعصومية ونقدَت شككَت لقد هريميس:
سبِب فهم إىل ْلُت توصَّ َلَما نقدها لوال هذا عىل وعالوًة صحيح، هذا سقراط:
يمكن ال النقد عىل املنيعة املعرفة أن وهي مهمة، بحقيقٍة معرفتي شكي َر» «طوَّ صحتها.

أبًدا. ر تتطوَّ أن
يبدو ما حتى نْقِد عىل دائًما الجميَع ع تُشجِّ ولذلك أيًضا؛ ذاك تعلم كنت هريميس:

… إليك األمور أوضح من
معهم! ذاته األمَر أفعل حيث بنفيس مثًال لهم أرضب أنا أيًضا ولذلك سقراط:

غريُ األثينيون الناخبون ارتَكَب لو يحدث ماذا اآلتي: ِر تَصوَّ واآلن ربما. هريميس:
جائًرا؟ طائًشا قانونًا وسنُّوا خطأً، املعصومني

… لألسف فعلوا ولطاملا سقراط:
جمَّ اقتنعوا أنهم لتفِرتْض محدَّدة. حالًة — النقاش سبيل عىل — تخيَّْل هريميس:
قانون كلَّ ألَغْوا وأنهم عديدة، منافع منها تنهال سامية فضيلة «الرسقة» بأن القناعة

سيحدث؟ فماذا يُحرِّمها؛
(ويف فيها األمهُر أولئك يُصبح ما ورسعان الرسقة، يف الجميع سيَرشع سقراط:
اللصوص) معظم (وحتى الناس أغلب أن بَيَْد املواطنني، أغنى اللصوص) بني العيش
أن والتجار والحرفيون الفالحون سيجد ما ورسعان ممتلكاتهم، وسط بمأمٍن يبَقْوا لن
سيحلُّ ثَمَّ ومن مستحيل؛ أمٌر السارقني تجذب قيمٍة ذي يشءٍ أي إنتاج يف االستمرار

ارتكبوه. الذي الخطأ الجميع ويدرك املوعودة، املنافع دون من والجوع الخراب
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الطبيعة أن كيف سقراط يا جديٍد من أذكِّرك دعني سيدركون؟ ا أحقٍّ هريميس:
الرسقة، بمنفعة اقتناٍع أتمِّ عىل كانوا أنهم افرتضنا فلو الخطأ؛ من معصومٍة غري البرشية
الجارية الرسقات بأن االعتقاَد هو النكسات تلك ضد يتخذونه فعٍل رد أوُل يكون أَفَال

أقوى؟ نحٍو عىل الرسقة عىل للحثِّ قوانني يسنُّوا ألن كافية»؟ «غري
تلك فستكون ذاك، اقتناعهم بلغ مهما ولكن البداية، يف بىل، لألسف، سقراط:
الشك يف الوقت مع منهم عدٌد وسيبدأ حلها، وسيودُّون حيواتهم يف «مشكالت» النكسات
من مزيًدا األمَر سيولُون ولهذا يشء؛ كل من بالرغم حالٍّ تكون ال قد الرسقات زيادة أن يف
عدم تفسري سيحاولون اآلن فإنهم الرسقة، بمنافع أقنعهم قد ما تفسريٌ كان إن التفكري.
يُقِنعون ولسوف أفضل، يبدو تفسريًا الوقت بمرور وسيجدون املفرتض، الحل جدوى

ًدا. مجدَّ الرسقَة األغلبيُة تُعارض أن إىل وهكذا تدريجيٍّا، اآلخرين به
اإلقناع. بواسطة الخالص سيأتي إذْن بالضبط! هريميس:

رضر «سبَب» سيفهمون وحينئٍذ واإلقناع؛ والتفسري، الفكر، وددَت. إْن سقراط:
أنها مخطئني البعض يعتقد قد (التي الجديدة تفسرياتهم بواسطة أفضل، فهًما الرسقة

التجربة»). بواسطة «استُنتجت
التي الصغرية كالقصة تماًما نظري وجهة من أثينا تبدو باملناسبة، هريميس:

. للتوِّ تخيَّلناها
منَّا! تسخر أنك بد ال اليشء): بعض سقراط(ممتعًضا

ماذا اآلَن ِر لنتصوَّ قلُت. أن سبق كما أُجلُّكم إني األثيني، أيها إطالًقا هريميس:
وكذلك الجدل، حظَر هو — الرسقة ترشيع من بدًال — األثينيني ُ خطأ كان لو سيحدث
مصاف يف ووضعها تها، بُرمَّ تلك األنشطة وكوكبة واالنتخابات والسياسة الفلسفة حظر

الشائنة. األنشطة
سبيٍل أيِّ حْجِب إىل ثَمَّ ومن اإلقناع؛ حظر إىل ذلك سيؤدي أفهمك. سقراط:
من نفسه يمنع فهو وُمهِلك؛ نادٍر نوٍع من خطأ هذا إن بصدده. تناقشنا الذي للخالص

يُصَلح. أن
هكذا صدقَت، هائل. نحٍو عىل الخالص صعوبَة يزيد األقل عىل هو أو هريميس:

إسربطة. يل تبدو
يف مىض فيما مليٍّا فكَّْرُت لطاملا ذلك. كل أوضحت إن ما أيًضا، ويل سقراط:
يعجبني كان ا ممَّ الكثري بوجود أعرتف أن بد ال إذ مدينتَيْنا؛ بني العديدة االختالفات
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تلك كلَّ أن كيف اآلن قبَل قطُّ أكتشف لم لكني اإلسربطيني، يف — يعجبني زال وما —
من أيًضا بالرغم بل الواضحة، ورذائلها فضائلها كل من بالرغم إذ سطحية؛ االختالفات
إنَّ عميق. لرشٍّ — والخادم — الضحية هي إسربطة فإن ألثينا، الرضوس عداوتها حقيقة
يسعني وال الكاهنة، من ترصيٍح ألف من أفضل النبيل، أبولو يا األهمية بالغ كشٌف هذا

وافيًا. تعبريًا امتناني عن التعبري

امتنان.) يف برأسه يومئ (هريميس

يف اعتباري. يف البرش المعصومية وْضع عىل دائًما تحثني ِلَم أيًضا أفهم سقراط:
من منطقيٍّ نحٍو عىل تنبع األخالقية الحقائق بعض أن ذكرَت قد أنك وبما — الواقع
املمكن أمن ذاته. اليشءَ تفعل جميعها كانت إذا ما أتساءل فإنني — معرفية اعتبارات
كلَّ وأن األخطاء؟ تصحيح وسائل تدمري بعدم األمَر هو الوحيد األخالقي األمُر يكون أن

منه؟ تنبع أخرى أخالقيٍة حقيقٍة

صامت.) (هريميس

إذا املعرفة: نظرية عن تقول كنَت وما أثينا بخصوص واآلن تريد، كما سقراط:
ليست الحواس أن تؤكِّد كنَت فلماذا ا، جدٍّ مرشقًة الجديدة للمعارف اكتشافنا آفاُق كانت

عليها؟ لالعتماد أهًال
ما «لرؤية محاولًة باعتباره املعرفة نحو للسعي وْصَفَك أصوُِّب كنُت هريميس:

رؤيته». تسُهل ما وراء
«الفهَم». بالرؤيِة أقصد وكنُت مجازيٍّا، قوًال ذلك كان سقراط:

فعٌل رؤيتها أن اعتقدت التي األشياء حتى بأنه أقررَت ذلك ومع نعم، هريميس:
األمر، واقع يف السابقة. املعرفة دون تماًما ذلك عكس «فعليٍّا» األمر واقع يف هي يسريٌ
معرفة كل بشأنه؛ سابقٍة معرفٍة وجود دوَن اإلطالق عىل رؤيته يف يسريٌ هو ما يوجد ال

… ذلك عىل وعالوًة املنال، صعبة العالم
ال إنها «البرص»؛ بواسطة إليها نصل ال أننا يتبع ا ممَّ أن ذلك عىل وعالوًة سقراط:

الحواس. عرب داخلنا إىل تنهال
بالضبط. هريميس:

تصل ال داَمْت فما املنال، ممكنة املوضوعية املعرفة إن تقول ذلك ومع سقراط:
تأتي؟ أين فمن الحواس، بواسطة إلينا
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اإلقناع؟ من تأتي كلها املعرفة أن أخربتَُك لو ماذا هريميس:
يُعَقل. ال هذا بأن — احرتامي جلِّ مع — سأُجيب حسنًا، ثانيًة! اإلقناع سقراط:
تكون الحالة هذه ويف أوًال، بنفسه اكتشفه قد يكون أن بد ال ما بأمٍر يقنعني َمن إن

املعرفُة؟ تلك أَتَتْه أين من هي: الجوهرية املسألُة
… إذا إال صحيح، هريميس:

عرب «يأتيني» فهو اإلقناع، خالل من شيئًا أتعلَّم عندما حال، أي وعىل سقراط:
حوايس.

فحسب. كذلك األمُر لك يبدو مخطئ، أنت هذه يف ال، هريميس:
«ماذا؟» سقراط:

بواسطة تصلك أتراها كذلك؟ أليس اآلن، أموًرا مني تتعلَّم إنك حسنًا، هريميس:
حواسك؟

كيانًا باعتبارك — ألنك ذلك لكن صحيًحا، ليس ال … أوه بالطبع. نعم سقراط:
حلم. يف املعرفة إيلَّ وترسل حوايس تتجاوز — خارًقا

ذلك؟ أفعل هل هريميس:
نفسه وجودك تُنكر هل الجدال! ِحيَل ملمارسة هنا لسَت إنك قلَت ظننتَُك سقراط:
عن وأتوقَّف الجد محمل عىل عادًة كلمتهم آخذ السفسطائيون، يفعلها عندما اآلن؟

جدالهم.
وجودي، أنكر لم أنني إال سقراط، يا حكمتك عن تنمُّ سياسة وهي هريميس:
أي يف رأيك هذا سيُغريِّ أكان ال. أو حقيقيٍّا كنُت ما إذا هنالك» فارق «أي فقط تساءلُت

الحديث؟ هذا خالل املعرفة نظرية عن تعلَّمتَه يشءٍ
… ال ربما سقراط:

وطنك وبني بأنك حني قبل تُفاخر كنَت لقد سقراط، يا هلمَّ ال؟ «ربما» هريميس:
لإلقناع. دائًما منفتحون

أفهمك. نعم، سقراط:
أقنعك؟ عساه فَمن خيالك، من تلفيٍق محض ا» «حقٍّ كنُت لو واآلن، هريميس:

وال منك ال آٍت غري الحلم هذا يكن لم ما نفيس، أقنعت َمن أنني أفرتض سقراط:
… آَخر مصدٍر من وإنما مني،
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تنبع األحالم أن لو مصدر؟ أي من لإلقناع منفتحون إنكم تَُقْل أََلْم لكن هريميس:
بميثاق أثينيٍّا باعتبارك تلتزم أََال مقنعًة، دامت ما ذلك؟ يف فماذا مجهول، مصدٍر من

تقبلها؟ أن رشف
رشير؟ مصدٍر من الحلم نبع لو ماذا لكن ذلك، يبدو سقراط:

إخباَرك يزعم املصدر أن افِرتْض أيًضا. جوهريٍّا فارًقا ذلك يُشكِّل ال هريميس:
اقرتاَفه يحاول رشٍّ أيَّ تفهم أن فستحاول رشير، املصدر بأن شككَت إذا عندئٍذ حقيقًة؛
تُصدِّقها أْن تُقرِّر قد — تفسريك عىل باالعتماد — ولكنك املزعومة، الحقيقة تلك بإخبارك

يشء. كل من بالرغم
بالرغم صدقته فربما لقتيل، يخطِّط أنه يل عدوٌّ أعلن إذا فمثًال، أفهمك. سقراط:

رسيرته. رش من
فقد بحقيقٍة، إخباَرك أصدقائك أقرُب زعم وإذا تصدِّقه، ال وقد نعم، هريميس:
ببساطٍة أخطأ أنه أو رشير، ثالٍث طرٍف بفعل ُضلِّل قد «هو» كان ما إذا باملثل تتساءل
أقرَب فيها تُصدِّق ال مواقُف تبزغ أن السهل من وهكذا أسباب، من له حَرص ال ا ممَّ أليٍّ
عقلك يف — تُوِجده الذي التفسري هو األحوال كل يف يهم ما أعدائك. ألدَّ وتُصدِّق أصدقائك

املذكورة. وللنصائح وللمالحظات للحقائق، — أنت
الحجة. أُِقيُم فقط قلُت؛ كما بحقائق أبوح لن أبسط. هنا ها الحالة لكن

وال ُمقِنعًة، نفسها الحجُة كانت لو باملصدر أثق بأن يل حاجَة ال أفهمك، سقراط:
مقنعًة. حجًة كذلك أملك لم إذا مصدٍر «أي» إىل االستناد من جدوى

أبولو اإلله لكن بحقائق»، توحي «ال أنت لتوِّي؛ شيئًا أدركُت لقد لحظة؛ انتظر
أنت اآلن. فهمُت لقد نعم، الكاهنة. يد عىل — يوٍم كلَّ باملئات — «بالفعل» بها يوحي

آَخر. إله بل أبولو، لسَت

صامت.) (هريميس

ذاتها أثينا — باملعرفة تهتمُّ عدًة آلهًة لكنَّ … معرفة إله أنك البنيِّ من سقراط:
هي. لسَت إنك أقول أن أستطيع لكني — منهم

تستطيع. ال ال، هريميس:

256



سقراط حلم

أستدلَّ أن عىل قادر أنني أعني ولكن مظهرك، من أعني ال أستطيع، بل سقراط:
أنك أعتقد إذْن، األثينيني. عن به تتحدَّث الذي القيص املحايد األسلوب من ذلك عىل

… املعلومات ق وتدفُّ والرسائل، املعرفة، إله هريميس؛
عىل بحقائق يوحي أبولو أن تعتقد يجعلك الذي ما لكن رائعة، فكرة هريميس:

الكاهنة. يد
أوه! سقراط:

… بعُد يعلمه ال أمًرا السائل إخبار هو «الوحي» معنى أن اتفقنا لقد هريميس:
ودعابات؟ خدع إجاباته «كل» هل سقراط:

صامت.) (هريميس

املعرفة. حول حجتك فهَم أحاول إذْن َدْعني الرسيع، هريميس يا تريد كما سقراط:
إْن سألتني لقد بالذات. الحلم لهذا انتباهي أنت ولفتَّ املعرفة، تأتي أين من سألت لقد
تصدر لم أنها َ تبنيَّ لو منك اكتسبتُها التي للمعرفة نظرتي حيال فارٌق َة ثَمَّ يوجد كان
هنالك. فارَق ال أن عىل أوافقك أن عيلَّ وجب وقد يشء. كل بعد للطبيعة خارٍق إلهاٍم عن
الذي املصدر نفس من كلها تنبع املعرفة أن … أستنتج أن الصحيح من يكون هل إذْن

داخلنا؟ من وهو األحالم، منه تنبع
املوضوعية املعرفة إن قال بعدما زينوفانيس كتبه ما تذكر هل بالطبع، هريميس:

البرش؟ يد متناول يف
بعدها: النص يقول نعم، سقراط:

برش، يعرفها فلم املؤكَّدة، الحقيقة أما
اآللهة، عن ال يعرفها، ولن

عنه. أتحدَّث يشءٍ أي عن وال
مصاَدفًة، بلسانه الكاملة الحقيقَة نطق إن وحتى

فعل. أنه يدرَي فلن

«الحقيقة (أي املربر االعتقاد ا أمَّ املتناول، يف املوضوعية املعرفة إن هنا يقول هو إذْن،
فال. املؤكدة»)،

السطر يف عنها تبحث التي اإلجابة ولكن ذلك، كلَّ تناولنا لقد نعم، هريميس:
النص. من التايل
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تخمينات! التخمينات.» من منسوجٍة شبكٍة سوى ليست «فكلها سقراط:
افرتاضات. نعم، هريميس:

يرسل كأْن التخمني؛ غري ُسبٍُل من املعرفُة تتأتَّى عندما ماذا مهًال! لكن سقراط:
قد هم يكونون ربما ببساطة؟ آَخرين أناٍس من أفكاًرا أسمع عندما ماذا حلًما؟ إلٌه إيلَّ

باإلصغاء. فقط أنالها أنني إال نوها، خمَّ
َل لتُحصِّ التخمنُي عليك واجبًا يظلُّ الحاالت، تلك كل ففي صحيح؛ غري هريميس:

املعرفَة.
ا؟ حقٍّ سقراط:

إْن حتى أناٌس، نفسك أنت فهَمك أساءَ أْن كثريًا يحدث أََلْم بالطبع، هريميس:
يفهموك؟ أن جاهدين حاولوا

نعم. سقراط:
أن حاول وقد حتى أحُدهم، يقصده ما فْهَم تُِسئْ أََلْم بدورك، وأنت هريميس:

يقول؟ فيما الوضوح شديَد يكون
هذا! حديثنا يف سيما وال بالفعل، حدث سقراط:

تتصف وإنما وحدها، الفلسفية األفكار عىل السمة تقترصهذه ال حسنًا، هريميس:
حدث وملاذا هنا؟ إىل السفينة من الطريَق جميًعا ضللتُم حني أتذكر األفكار. سائر بها

ذلك؟
اإلرشادات فْهَم أسأنا ألننا — األوان فوات بعد أدركنا كما — ذلك كان سقراط:

تماًما. القبطاُن إياها أعطانا التي
إنصاتكم من بالرغم يعنيه كان ا عمَّ خاطئٍة فكرٍة عىل حصلتم فلما هريميس:

… منه تأِت لم أنها أفرتض الفكرة؟ تلك أتَْت أين فمن قالها، كلمٍة كل إىل بانتباٍه
هذه حتى — أني مع تخمني، أنها بد ال داخلنا، من أتَْت أنها بد ال فهمت، سقراط:

ن. أخمِّ كنُت أنني قطُّ يل يخطر لم — اللحظة
نحٍو عىل أحَدهم تفهم عندما مختلٍف يشءٍ أيُّ يحدث أن إذْن ع تتوقَّ ملاذا هريميس:

صحيح؟
ما نَِعَي أن دون معناه ن» «نخمِّ يقال، يشءٍ إىل نستمع عندما فهمت، سقراط:

نظري. يف معقوًال يبدو األمر بدأ نفعله.
بمعرفة! ليس التخمني أن عدا فيما
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هو التخمني أن فمع جديدة؛ معرفًة التخمينات أغلب ليَسْت بالفعل، هريميس:
أن «بعد» للفكرة يحدث ما فإنَّ ولهذا للخطأ، مصدر كذلك فإنه املعرفة، كل «أصل»

مهم. أمٌر ن تَُخمَّ
حلم، من التخمنُي يأتي قد النقد. عن أعرفه ما مع هذا أدمج دعني إذن، سقراط:
لكننا آَخر، يشءٍ أيِّ أو األفكار، من عشوائيٍّ مزيٍج أو جامح، تفكٍُّر مجرَد يكون قد أو
بل حقيقيٍّا، يكون أن «نريده» أو «ُمعتََمد»، أنه نتخيَّل أو فحسب، أعمى تقبًُّال نتقبَّله ال

عيوبه. استكشاَف ونحاول ننقده
حال. أي عىل فعله عليك «ينبغي» ما هذا نعم، هريميس:

واستبدال نبذها أو الفكرة، يف بالتعديل العيوب تلك عالَج نحاول ثم سقراط:
نقبل ال إننا ثم انتقاُدها، يتمُّ تخميناٌت ذاتها البديلة واألفكاُر والتعديالُت بها، غريها

تحسينها. أو نبذها يف نخفق حينما إال مؤقتًا بالفكرة
الحظ. لسوء نجاحها الوارد بَُل السُّ الناُس يسلك ال ذلك. ينجح قد هريميس:

الوحيدَة العمليَة هذه أكتشف أن الشائق ملن إنه هريميس؛ يا أشكرك سقراط:
دلفي، عن البحر قبطان بإرشادات معرفتَنا أكانت سواءٌ املعرفة، كلُّ منها تنبع التي
نظريات عن معرفتَنا أم السنني، عرب أصقلناها التي والخطأ الصواب عن معرفتَنا أم

… إله بها إلينا أوحى التي املعرفة نظرية أو الرياضية الهندسة أو الحساب
والنقد. االفرتاض من الداخل؛ من كلها تأتي هريميس:

إله»؟ وحي «من كانت إْن حتى الداخل، من تأتي مهًال! سقراط:
تماًما الحالة هذه حجتك تشمل نعم، وأبًدا. دائًما للخطأ عرضًة وتكون هريميس:

غريها. تشمل كما
العالم يف فقط «نختربها» التي األشياء عن ماذا ولكن مدهش! هذا إن سقراط:
هذا أن شكَّ ال خارجنا. نختربه ثَمَّ فمن ما، شيئًا فنلمس يًدا، نمدَّ كأْن الطبيعي؛
من يأتي — ذلك غري أو للخطأ عرضًة أكان سواءٌ — نوٌع املعرفة؛ من مختلٌف نوٌع
يحسم (لم املخترب اليشء محل يف «بالخارج» تقع به خربتنا أن بمعنى األقل عىل خارجنا،
بحاسة يتعلَّق فيما حتى الحسية؛ التجارب موقع بشأن أمَرهم القدامى اليونانيون
وأن كالضوء، شيئًا «تصدر» العني أن سقراط معارصي من العديد ظنُّ كان اإلبصار،

الضوء). ذلك وبني بينها ما تفاُعٍل من يتألَّف األشياء برؤية اإلحساس
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بنفس تنشأ تلك املتباينة املعرفة أنواع كل أن بفكرة قبُل من أُعِجبت لقد هريميس:
استثناءً؟ «املباِرشة» الحسية التجربة تكون فلماذا الطريقة؛ بنفس ن وتُحسَّ الطريقة،

فحسب؟ جذريٍّا اختالًفا مختلفًة «تبدو» أنها لو ماذا
الشاملة السحرية الخدع من بنوٍع أُوِمَن بأن اآلن تطالبني بالتأكيد ولكنك سقراط:
فمعناه حلًما؛ إال األمر حقيقة يف ليَسْت مجملها يف الحياة بأن الخيالية الفكرة تلك يُشبه
وإنما — تلمس التي اليد يف أْي — به نشعر حيث يحدث ال يشءٍ بلمس اإلحساس أن
يف باللمس الخاصة أحاسييس كل تقع إذْن املخ. يف ما مكاٍن يف أنه أعتقد الذي العقل يف
أنني أعتقد وحني حيٍّا. دمت ما يشءٌ بداخلها ما يمسَّ أن يمكن ال التي جمجمتي داخل
داخل بالكامل واقًعا بحقٍّ أخُربُه ما يكون بًا، وخالَّ اءً ووضَّ شاسًعا طبيعيٍّا منظًرا أرى

داخلها! من الظلمُة تنزاح ال التي جمجمتي
الحلم؟ هذا وأصوات مشاهد كلَّ تظنُّ عساك أين ا؟ جدٍّ سخيف هذا هل هريميس:
األحالم معظُم ُر تُصوِّ أعنيه؛ ما هو هذا ولكن عقيل، داخل ا حقٍّ أنها أصدق سقراط:
َر تُصوِّ أن املستحيل من أنه بد ال الخارجي. الواقع يف موجودًة ببساطٍة ليَسْت أشياءَ
نفسها. األشياء تلك من بل العقل، من آتيٍة غري معطياٍت دون موجودًة أشياءَ األحالُم

مصدر يف املعطيات هذه إىل حاجٍة من هل لكن سقراط، يا محَكم تفكري هريميس:
له؟ املتواِصل نقدك يف فقط تكون إليها الحاجة أن أم حلمك؟

التخمنَي نخترب — ماذا؟ — ثم موجود، هو ما أوًال ن نُخمِّ أننا تعني هل سقراط:
حواسنا؟ معطيات خالل من

نعم. هريميس:
الواعي الحلم من نوًعا أفضلها من ونصوغ تخميناتنا ح نُنقِّ ثم فهمت. سقراط:
يحدث الذي االفرتايض الواقع معالجِة شكَل فعًال تأخذ بالعالم خربتَنا (إنَّ بالواقع

العقل). داخل بالكامل
أنت تملك حلم إنه فحسب؛ هذا ليس الواقع. مع يتوافق واٍع حلم نعم، هريميس:

معه. املتوافقة الخارجي الواقع عنارص يف تتحكََّم بأن ذلك تفعل أمره، زماَم
فهمي قدر عىل — وهي شمولها! يف بديعٍة نظريٍة من لها يا (يشهق): سقراط
«أنا» أدعوه الذي املفكِّر الكائن — نفيس أنا أنني أقبل أن يجب هل لكن مرتابطة. —
إشاراٍت استقباِل غريُ يسعني وال باملرة، املادي العالم عن مباِرشٍة معرفٍة أيَّ أملك ال —
وباقي عينيَّ عىل تنطبع أن تصادف وخياالٍت ومضاٍت بواسطة العالم ذلك عن غامضٍة
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ِحيٍَل من ن يتكوَّ واٍع حلٍم سوى مطلًقا يكون ال واقًعا باعتباره أختربه ما وأن حوايس؟
داخيل؟ من نشأت

بديل؟ تفسري لديك هل هريميس:
أحذر أن يجب شعور (وهو غبطًة ازددت التفسري هذا يف لت تأمَّ وكلما ال، سقراط:
لكن الحيوانات، من أسمى نموذٌج اإلنساَن أن الجميع يعلم كذلك). مقتنع أنني غري منه!
من كثريًا أعظَم مخلوقاٍت إذن َلُكنَّا صادقًة، بها تخربني التي املعرفة نظريُة كانت لو
املصمت شبه املظلم جماجمنا كهِف يف لألبد محبوسني — ن نُخمِّ نجلس نحن ها ذلك.
وعالِم أخالقي، وعالٍم مادي، عالٍم الواقع؛ يف عوالَم أو خارجي، عالٍم عن أخباًرا ننسج —
إنما باألخبار، وال التخمني، بمجرد نكتفي ال ولكننا وغريها، مجردة، هندسيٍة أشكاٍل
عىل بعضها قياس بعد قويًة تبقى تفسرياٍت إىل نسعى هذا، وعىل حقيقية؛ تفسرياٍت نريد
وكل واملعقولية املنطق معايري وعىل والخياالت، الومضات تلك عىل قياسها وبعد بعض،
قد نكون ذلك، من ألبعد التفسريات هذه تغيري عن نعجز وعندما فيه. التفكريُ يسعنا ما
بكاٍف ليس كلَّه هذا وكأنَّ — ذلك إىل وباإلضافة املوضوعية». «الحقيقة من شيئًا فهمنا

كاآللهة! إننا حقيقي. لكنَّه سحٌر وكأنه نفهم، فيما حينئٍذ نتحكَّم —
لذلك، وكنتيجٍة املوضوعية، الحقيقة بعَض تكتشفون ما أحيانًا حسنًا، هريميس:
تظنون حينما ذلك من أيٍّا قتم حقَّ قد تكونون ال الغالب يف ولكن التحكُّم، بعَض تملكون

قتموه. حقَّ ا حقٍّ أنكم
نَحزر أن الحقيقة لبعض اكتشافنا إثَر نستطيع هل لكن نعم. نعم، سقراط:
ونتحكَّم املزيَد نفهم ثَمَّ ومن واالختبارات؛ النقد من مزيًدا ونُجري أفضل، تخميناٍت

زينوفانيس؟ يقول كما باملزيد،
نعم. هريميس:

كاآللهة! ا» «حقٍّ نحن إذن سقراط:
اآللهَة تشبهوا أن تستطيعون نعم، التايل: سؤالك عن وِألُِجيب ما، بشكٍل هريميس:
من معصومني غريَ دوًما ستظلون كنتم (وإْن هذا» اخرتتم «لو — أكثر مناٍح ويف أكثر

الخطأ).
… شابهها وما إسربطة فهمت: أوه، هذا؟ نختار ال ولَِم سقراط:

معصومة» غري «آلهة وجود بأن يجادل قد البعض ألن أيًضا لكن نعم، هريميس:
… جيد بأمٍر ليس
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يمكن ملا أقىص حدٌّ يوجد ال إنه تقول فهل هذا، اخرتنا «إذا» لكن تماًما. سقراط:
وإنجاز؟ وتحكٍُّم فهٍم من إليه نصل أن

هذا زمننا من أجياٍل بعد سيُكتَب السؤال. هذا تسأل أن الغريب من هريميس:
مصدر إىل سقراط ينظر الباب. يدقُّ اللحظة، هذه (يف … من شائق هو ما سيقدِّم كتاٌب

اختفى.) ليجده هريميس كان حيث إىل بنظره يعود ثم الصوت
لم إذا أننا سمعُت لكني صديقي، يا إليقاظك آسف الباب): وراء (من كريفون

آَخر. يوٍم أجرة عىل نُحاَسب فقد لتنظيفها، الَخَدم يصل أن قبل الغرَف هذه نُْخِل
املتواضع): سقراط متاع ليحزم كريفون عبد ويدخل الغرفة، من (يربز سقراط

هريميس. قابلُت لقد يشء! كل من بالرغم ُسًدى رحلتنا تذهب لم كريفون، يا
ماذا؟ كريفون:

فحسب حلمُت لعيلِّ أو شخصيٍّا، قابلته ربما أو حلم، يف قابلتُه اإلله. نعم، سقراط:
فارق. أيَّ يشكِّل ال — يل أوضح كما — ألنه يهم ال هذا لكن قابلته، أنني

ال؟ ِلَم ماذا؟ (حائًرا): كريفون
(تقرتب ذلك! من وأكثر الفلسفة، من بالكامل جديًدا فرًعا تعلَّْمُت ألني سقراط:
يُطِلق أرسطوقليس يُدَعى مراهٌق شاعٌر بحماٍس يتقدَّمهم سقراط، رفاق من مجموعٌة
املصارعني.) ببنية الشبيهة بنيته بسبب «العريض») (ومعناها أفالطون اسَم رفاُقه عليه
يل السماح عىل شكٍر ألَف جديٍد من أشكرك الخري! صباح سقراط! أفالطون:
كنُت ولكني إجابًة) ينتظر أن دون مباَرشًة الفلسفة يف (يدخل الرحلة! تلك يف باملجيء
بالفعل نعلم كنَّا بالفعل؟ نعلمه ما الكاهنُة تخربنا أن وحيًا أَيَُعدُّ املاضية: الليلة يف أفكِّر
إىل نعود أن ينبغي أََال فكَّْرُت: لذلك منك؛ حكمًة أكثر هو َمن الناس بني من ليس أْن

… حينئٍذ فكرُت لكني مجاني؟ بسؤاٍل ونطالب الكاهنة
… قد سقراط إن أرسطوقليس، يا كريفون:

أوًال، يل تخمنٍي أفضل عىل أُطِلعك دعني باإلجابة. تخربني ال انتظر! ال، أفالطون:
تواضًعا، أكثرهم وأنه حكمًة، الناس أكثر أنه ا حقٍّ نعلم كنَّا لقد نعم، … أْن فكَّْرُت أقول
وهو لنا! اإلله عنه كشف ما هو هذا إذْن بالضبط؛ متواِضٌع هو َكْم نعلم نكن لم لكننا

حكيم. إنه عنه يقول إلًها يعارض قد إنه حتى الشديد التواضع من سقراط أن

يضحكون.) (الرفاق
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فقد اآلن أما «نحن»، هم سقراط بتميُِّز يعلم َمن كان آَخر؛ يشء َة وثَمَّ أفالطون:
بأرسه». «للعاَلم ذلك عن النقاَب أبولو كشف

األجرة. دفع يف بأرسه» «العالم اشرتك لو إذن أتمنَّى َكْم خفيض): كريفون(بصوٍت
لكن ليُجيب، نفًسا سقراط (يلتقط صحيح؟ تخميني هل قلَت؟ ماذا أفالطون:

مجدًدا.) حديثه يواصل أفالطون
«سيدي»؟ أدعَوك بأن سقراط يا يل تسمح هل أوه،

ال. سقراط:
بعض مع أتسكَّع كنُت أني األمر يف ما كلُّ عذًرا؛ بالطبع، نعم، نعم، أفالطون:
هذا. سيدي «قال الوقت: طوال يتحدَّثون وهكذا الريايض، امللعب يف اإلسربطيني الفتية
ليس إذ غيوًرا بتُّ أْن إىل األمر وصل وهكذا، «… بكذا سيدي يسمح ال ذاك. سيدي قال

… ثَمَّ ومن اآلَخر؛ أنا سيٌد لديَّ
أفالطون! يا ويحك :۱ رقم رفيق

… لكن نعم، أفالطون:
باملرة الئٍق غري هذا إن «إسربطيون»؟ فتية الحديث): طرَف (ملتقًطا كريفون

مدينتهم! ضد حرٍب حالِة يف إننا أرسطوقليس، يا
هدنَة ينتهكوا أن يمكن ال أنهم كما دلفي، يف هنا ليس كذلك؛ لسنا أفالطون:
من بالرغم طيبون فتية تعلم. كما التقوى شديدو فهم «مطلًقا»؛ املقدسة الكاهنة
لقد بالفعل. نمارسها نكن لم عندما أعني املصارعة! عن ثنا تَحدَّ َلَكْم الغريبة، لكناتهم
إنهم . قطُّ ذلك فعلُت أن يل يسبق لم الشموع، ضوء عىل نتصارع الليل طواَل سهرنا
يتذكَّر) إذ تسامٍح يف (يبتسم آلَخر. آٍن من كذلك ون يغشُّ أنهم من بالرغم ! بحقٍّ بارعون
مبارياٍت بعدة فزُت أني تعرفون عندما ون ستُرسُّ تُمتَهن، مدينتنا ألترك أكن لم هذا ومع
ال رائعٍة حركاٍت بضع اإلسربطيون علَّمني محتدًما! تباريًا كان األثينيني. خاطر أجل من

. معنيَّ لسبٍب بالشعر ا مهتمٍّ ليس منهم أحًدا أن غري بلدي. يف ألُجرِّبَها صربًا أُطيق
األقل. عىل منهم األحياء إسربطة؛ يف الشعراءَ يجلُّون ال إنهم سقراط:

هي أو املصارعة، يف مسابقتنا بمناسبة قصيدًة نظمُت لقد للحرسة! يا أفالطون:
عبارة إنها إسربطة. عىل أثينا ق تفوُّ سبب حول — سطورها بني فيما — الواقع يف تدور
عليهم يُلِقيها لكي يقيمون حيث إىل العبيد أحد مع بها بعثُت لقد … رياضية حجٍة عن
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أقول بأس، ال أوه، يقدِّروها. لن فربما الشعراءَ يُجلُّون ال أنهم دام ما لكن حال، أي عىل
… القصيدة يف

أمس! ليلَة سقراط هريميس اإلله زار لقد … أرسطوقليس كريفون:
مصارعة من حتى أفضل ذلك كان سقراط؟ يا تناِدنا لم ملاذا مرحى! أفالطون:

اإلسربطيني!
لسُت غريه؛ أو مناٍم، يف ذلك وقع فلقد شخص؛ أيَّ أنادَي أن أستطع لم سقراط:

يهم. ال هذا — يل هو َ بنيَّ كما — لكن اإلله، ا حقٍّ كان أنه من حتى واثًقا
منها. تعلَّمتَه ما هو التجربة انقضاء بعد يهم ما أن أحسب أوه، ال؟ ِلَم أفالطون:
ذلك تفعل ال أبولو. دين عن بعيًدا يجتذبك أن أراد أنه عىل أراهن إذن؟ أراد ماذا
كما له، كهانَة ال لكنه هريميس، يعيب ما َة ثَمَّ أنَّ أقصد ال كثريًا؛ أفضل أبولو سقراط! يا

… روعة يف ليس أنه
«وكذلك» لسقراط … أرسطوقليس يا االحرتام بعَض أَبِْد (مصدوًما): كريفون

لآللهة!
الخاصة. بطريقته ولكن كريفون، يا االحرتام يُبدي «إنه» بل سقراط:

ألْن مستِعدٌّ أني كيف تعلم وأنت كريفون، يا أحرتمهم بالطبع (مرتبًكا): أفالطون
العجوز. الرجل أيها بالًغا احرتاًما أيًضا أنت وأحرتمك بذلك، يل سمح إذا سقراط أعبَد
ف (يتوقَّ أحيانًا. الحماسة يف أفرط أني أعلم إليك: أسأُت قد كنُت إْن تسامحني أن أرجو

أجابك؟ وبماذا اإللَه؟ سألَت يشءٍ أي عن … سقراط يا لكْن قليًال)
الفلسفة؛ من جديٍد بفرٍع إيلَّ ليوحَي اإلله أتى بالضبط. هكذا األمُر يجِر لم سقراط:
باألخالق يتعلَّق ما أيًضا ن تتضمَّ وهي — املعرفة حول املعرفة أِي — املعرفة نظرية
خاصٍة حاالٍت يف بعَضه أعلم أو بالفعل، ذلك من بالكثري علٍم عىل كنُت أخرى. ومجاالٍت
ذلك فعل أنه املثري ومن اذًا. أخَّ كان ما وهو شاملة، إلهيًة نظرًة أعطاني لكنه متعدِّدة،
أسلوٌب ذلك أن يبدو بعينها. أموٍر يف أفكَِّر ألْن «أنا» ودعاني األسئلَة، «أنا» سألني بأْن

ما. وقٍت يف أُجرِّبه قد ال، فعَّ
تشويًقا، منك طلبها التي األشياء بأكثر ابدأ سقراط! يا يشءٍ كلَّ لنا احِك أفالطون:

عليه. وِبردِّك
إسربطي». «سقراط وجوَد أتخيَّل أن مني طلب ا ممَّ كان حسنًا، سقراط:
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تقصده كانت َمن هذا أن بد ال فهمُت، أوه، إسربطي؟ سقراط ماذا؟ أفالطون:
ولكْن العالم، يف حكمًة الناس أكثر هو اإلسربطي سقراط إن أبولو! ملكر يا الكاهنُة.
للروعة! يا إسربطيٍّا. لكونه — كذلك املحاربني أعظم األغلب يف لكنه بالطبع! واٍه بفارٍق
إسربطي! سقراط … ولكْن سقراط، يا شبابك يف أيًضا عظيًما محاربًا كنَت أنك قطًعا أعلم

أرجوكم! لنقابله؟ الفور عىل إسربطة إىل سننطلق هل إذْن

أرسطوقليس!) يا «الحرب» اللحظة: نفس يف وسقراط كريفون (يجيب

فكريًة تجربًة كانت تلك لكن أرسطوقليس، يا ظنك أخيب ألني آسف سقراط:
إسربطيني فالسفٍة أي بوجود يل علَم ال الحقيقة يف إسربطي»، «سقراط يوجد ال بحتة؛

هريميس. مع حديثي أغلب محوَر — بآَخر أو بشكٍل — هذا كان اإلطالق. عىل
يقول بينما الخاص خادمه إىل أفالطون (يشري باملزيد. أخربنا أرجوك أفالطون:
رزمٍة من بالشمع مغطٍّى كتابٍة بلوِح — الجيد تدريبه بحكم — الخادم فيأتيه ذلك،

قلًما.) ويسحب بيٍد اللوَح أفالطون يلتقط يحملها.
األثيني املنظور بني الرئييسَّ الفارَق أُدرك هريميس جعلني ما، مرحلٍة يف سقراط:

… أن وهو اإلسربطي، ونظريه للحياة
بًا. خالَّ هذا يبدو جميًعا! ْن لنخمِّ انتظر! أفالطون:

اإلسربطي الجزء عن أما الرئييس. قصيدتي موضوع كان ذلك ألن أنا؛ سأبدأ
بها الصلة ذات الفضائل كلَّ ن تُثمِّ وهي الحرب، يف إسربطة أمجاد فسهل؛ اللغز، من

موافقتهم.) عن معربين اآلَخرون سقراط رفاق (يغمغم وغريهما. والَجَلد كالشجاعة
جيد يشءٍ كل كذلك؟ أليس يشء، كلَّ فنُقدِّر — اآلَخر الجانب عىل — نحن أما

بالطبع.
إذا إال أفالطون، يا مفرغٍة حلقٍة يف يدور قول هذا جيد؟ يشءٍ كل :۱ رقم رفيق
أني أعتقد األثينيني». نحن نُقدِّره «ما معنى عن مستقالٍّ تعريًفا «الجيد» ستُعرِّف كنَت
ما «امتالك مقابل «القتال» إنه الحكمة؛ من بمزيٍد النقطة هذه عن التعبريَ أستطيع

ألجله». القتال يستحق
أليس الفلسفة»، مقابل «الحرب جوهره يف يعني لكنه لطيف، تعبري :۲ رقم رفيق

كذلك؟
و«الشعر». باإلهانة): الشعور (مصطنًعا أفالطون
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الروَح — أنثى إلهٌة ترعاهم الذين — األثينيون يمثِّل أن املمكن أمن :۳ رقم رفيق
أثينا هزمته الذي والقتل، السفك إلَه آريز اإلسربطيون ل يفضِّ بينما العالم، يف اإلبداعيَة

… وأخضَعتْه
أنهم كما آرتميس، لون يُفضِّ بل القدر، بهذا بآريز مهتمني ليسوا ال، ال، أفالطون:

ذلك؟ تعلمون كنتم هل أيًضا. أثينا يُقدِّسون — للغرابة ويا —
من الكثريَ شهدُت وقد جميًعا، منكم سنٍّا أكرب أثينيٍّا بصفتي يل أتسمحون كريفون:
إنجازاتها كل من بالرغم — أثينا مدينَة وكأنَّ يل يبدو األمر إن فقط أقول بأن الحروب،
لكل صديقًة وأمَسْت هادئة، بحياٍة نعَمْت لو نفسه بالقدر ستسعد — املجيدة العسكرية
حبَّهم يفوق ال — األسف مع — اإلسربطيني ولكنَّ منهم. اإلسربطيني سيما وال اليونانيني
من أسوأ ليسوا ذلك يف أنهم أعرتف أن يجب كان وإْن يشءٌ، استطاعوا متى إلزعاجنا

حلفائنا! حتى غريهم،
بني االختالف مواطَن تحدِّد جميًعا أنها أعتقد للغاية، شائقة افرتاضات سقراط:

مخطئًا. أكون قد وبالطبع — أشك أنني عىل املدينتني،
االختالف؟ هو هذا هل «متواضًعا». يكون لن اإلسربطي سقراط أفالطون:

متواضًعا.) فسيكون ُوجد، إذا أنه أعتقد (وباملناسبة، ال. سقراط:
يكون أالَّ املمكن أِمَن إسربطة؛ عن خاطئٌ مفهوٌم جميًعا علينا التبََس قد أننا يف أشك
املدن هزموا أن منذ ليس األقل عىل اإلطالق؟ عىل نظنُّ كما الحرب إىل ساعني اإلسربطيون
— الحني ذلك منذ — يشغلهم أصبح ربما عبيًدا. منهم وجعلوا قروٍن منذ لهم املجاورة
يتهدَّدهم حينما إال يقاتلون ال وربما لديهم؛ بالغٍة أهميٍة ذو وهو تماًما، مختلف يشء

الخطر. اليشء ذلك
سيطرتهم؟ تحت العبيد إبقاءُ اليشء؟ هذا وما :۲ رقم رفيق

قد اإلله أن أعتقد ذاته. حد يف بغايٍة وليس وسيلٍة سوى هذا ليس ال، سقراط:
أننا مع نحن؛ يشغلنا بما أيًضا وأخربني يشغلهم، الذي العام اليشء هذا بماهيِة أخربني
الغالب. يف الحًقا عليها نندم التي األخرى، األسباب من للعديد حروبًا نخوض لألسف

فال اإلسربطيون، وأما «التطوير»، هو يشغلنا ما فُجلُّ أثينا، مدينة أبناء نحن أما
األمر، يف فكَّرتم لو أنكم أعتقد متناقضان. هدفان هذان «الجمود»؛ إىل إال يسَعْون

املدينتني. بني االختالفات لبحر الوحيد املنبع هو هذا أن عىل رسيًعا َلوافقتُموني
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دعني معك. أتفق أنني أعتقد لكني ، قطُّ النحو هذا عىل األمر يف أفكِّر لم أفالطون:
وذلك فالسفة؛ إسربطة يف ليس املدينتني: بني االختالفات أحد هاك النظرية؛ هذه أخترب
أمر وهو التغيري؛ أشكال أحد وهذا أفضل، فهًما األشياء فهم هي الفيلسوف وظيفَة ألن
فقط. الراحلني بل األحياء، الشعراء شأن من يُعلُون ال أنهم آَخر؛ اختالف َة ثَمَّ ينبذونه.
اختالف ويوجد األحياء. عكس عىل جديدة، أشعاًرا ينظمون ال نْي املتوفَّ الشعراء ألن ملاذا؟
يريدون ال ألنهم ملاذا؟ َمِرن. لدينا نظريُه بينما للغاية، قاٍس لديهم الرتبية نظام أن ثالث؛
ما يشء. أي تغيري يف أبًدا يفكروا لئال يشء، أي يف التشكُّك عىل يجرءوا أن ألطفالهم

رأيكم؟
… لكن أرسطوقليس، يا كعادتك االستيعاب رسيع سقراط:

لدينا التطوير! وراء يسَعْون ال كثًرا أثينيني أعرف أني سقراط يا أعتقد كريفون:
يشء. بكل علٍم عىل أنهم يظنون عدة وسفاسطة بكمالهم، مقتنعون عدة ساسٌة

خططهم إنها التحديد؟ وجه عىل كامًال الساسة هؤالء يظنُّه الذي ما لكن سقراط:
الجميع عىل أن — باملثل — سفسطائي كلُّ ويعتقد املدينة، «تطوير» لكيفية الفخمة
قوانني ُهيِّئْت قبله. من بالخواطر جال ما لكلِّ «تطويًرا» يراها التي أفكاره اعتناَق
بعض إىل (باإلضافة للكمال املتضاربة العديدة املفاهيم تلك كلَّ لتََسع وعاداتها أثينا
بذوًرا يكون قد ما منها ولتلتقط بالنقد، ولتتناولها للتطوير)، املتواضعة االقرتاحات
تلك من تكوَّنَْت — ذلك ومع — وهكذا منها. واعًدا يبدو ما أكثَر ولتخترب للحقيقة،
لتطوير أبًدا تسعى ال مدينٌة عليه، هي ا عمَّ تطويًرا لنفسها ر تتصوَّ ال التي الجموع

نفسها.
أفهمك. نعم، كريفون:

وال السفاسطة، هؤالء مثل وال الساسة، هؤالء مثل إسربطة يف يوجد ال سقراط:
األمور، عليه جَرْت طاملا الذي األسلوب يف إسربطيٍّ أيُّ ارتاب لو إذ مثيل؛ مزعج ناقد
أذهان عىل تَِرد التي القليلة الجديدة األفكاُر تهدف نفسه. يف ذلك ألرسَّ رفضه، أو
من أن أعلم الحرب، عن أما الراهنة. حالتها يف املدينة عىل الحفاظ تعزيز إىل اإلسربطيني
يف قبُل من رشعوا مثلما ته، بُرمَّ العالم واستعباد لغزو ويتوق فيها، يتألَّق َمن اإلسربطيني
يف حتى الدفينة العميقة االفرتاضات مع د تُجسِّ مدينتهم مؤسسات أن غري جريانهم، غْزو
وُربَّ املجهول. نحو خطوًة ويعتربونه تغيرٍي أيِّ حياَل عميًقا خوًفا منهم الثائرين عقول
األصفاد» يف «مقيًَّدا يبدو إسربطة أبواب عىل املنتصب آريز تمثال كون يف هنالك داللٍة
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النظام، خْرِق من العنف إلِه كمنِع ذلك يبدو أََال املدينة؛ ليحمَي هو حيث دوًما ليبقى
وقوع مخاَطرِة من يصحبها وما العشوائيَة الفوىض مسبِّبًا العالم يف االنطالق عن وصدِّه

املروِّعة؟ التغيري
يشءٌ يشغلها أن ملدينٍة كيف اآلن سقراط يا أفهم حال، أي عىل ربما. كريفون:
كيف فهم عن عاجًزا زلُت ما أني أخىش لكن مواطنيها، سائُر معها يتقاسمه ال عام
اإلسربطيني اعرتاَض أتذكَّر أن أستطيع ال أوًال: املدينتني؛ بني «العداوَة» نظريتُك تُفرسِّ
نخرق أننا زاعمني املحدَّدة التظلُّمات أنواع كافَة يذكرون بل أنفسنا، لتطوير نزعتنا عىل
وغري الرئييس، البالد بر عىل إمرباطوريٍة لبناء ونتآَمر حلفاءهم، ونضعف املعاهدات،

… بالطبع! إلٍه انتقاد أريد وال ثانيًا: ذلك.
هريميس يعتقد وكذلك عقالنية، بل كريفون، يا اآللهة تنتقد أن إثًما ليس سقراط:

… تعرف أن يهمك كان إْن أيًضا،

اآللهة.») ننتقد أن إثًما «ليس يكتب: (أفالطون

يشغالن اللذين الشيئني هذين بشأن ا محقٍّ اإلله كان إذا حتى حسنًا، كريفون:
وال عاتقها، عىل يشغلها الذي اليشءَ مدينٍة كلُّ تحمل والجمود، التحسني حول املدينتني
واختيار لألمام التحرَُّك أثينا اختيار من وبالرغم — لذا غريها؛ مدٍن عىل لفرضه تطمح
— «تناقض» من منطقيٍّا الخياران هذان عليه يبدو ا ممَّ وبالرغم نفسها، كبَْح إسربطة

«للعداوة»؟ مصدًرا يُصبَحا أن يمكن كيف
شديًدا خطًرا — سلمي أنه مع — نفسه أثينا وجوُد يُمثِّل تخميني؛ هاك سقراط:
يف املتواِصل الجمود حالُة تُشكِّل — البعيد املدى وعىل — ثَمَّ ومن إسربطة؛ جمود عىل
ما (وهو أثينا يف للتقدُّم إزهاًقا يرْونَها) كما املدينة وجوِد استمراَر تعني (التي إسربطة

نظرنا). وجهة من خرابها يُمثِّل
بالضبط. التهديد هو ما أفهم ال زلُت ما كريفون:

اللذين الشيئني نفس اعتناق يف استمرتَا املدينتني أن افرتض بأس، ال سقراط:
هم األثينيني لكنَّ تماًما، اآلن هم كما اإلسربطيون سيبقى املستقبل، يف باَلهما يشغل
ماذا متنوعة. وإنجازاٍت ثروٍة من نملك ملا نظًرا اليونانيني؛ باقي َغريِة محطُّ بالفعل
عدانا َمن كل حساب عىل محفٍل كل يف نتألَّق وأخذنا ر التطوُّ من مزيًدا أحرزنا لو يحدث
يمكنهم لن لكن الغرباء، يخالطوا أن أو اإلسربطيون يسافر أن يندر بأرسه؟ العالم يف
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خوض فحتى حولهم؛ من العالم يف تنميٍة من ق يتحقَّ بما كامٍل جهٍل عىل يبَقْوا أن
تفوقهم التي األخرى املدن يف الحياة شكل حول املعرفة من ببصيٍص يمدهم الحرب
هم األثينيني أن َكْم دلفي يزورون إسربطيون شباٌب سيكتشف ما ويوًما وحرية، ثروًة
بعد — أثينيون محاربون َر طوَّ لو وماذا األعىل. واملهارة األفضل «الحركات» أصحاب

القتال»؟ «ساحة يف أفضَل «حركاٍت» — اثنني أو جيٍل
يجهلونه، فاإلسربطيون سقراط، يا صحيًحا ذلك كان لو حتى لكن أفالطون:

يخشونه؟ عساهم فكيف
عندما إسربطة من رسوٍل كلَّ أن تظنُّ أََال الغيب؛ باستطالع لهم حاجَة ال سقراط:
يف موجود هو ما يرى َمن كلُّ يفعل كما يرى بما مأخوذًا يكون أثينا مشارف إىل يصل
غطرستنا حول حق) عن (ربما نفسه يف تحدث ومهما البارثينون) (يقصد أكروبوليس؟
مدينته أن كيف وطنه إىل العودة طريق يف وهو يتفكَّر ال أتراه للمسئولية، لنا تحمُّ وعدم
ال إسربطة شيوخ أن تعتقد هل أحد؟ أي من مطلًقا اإلعجاب من النوع هذا تستقطب ال
حلفائها؟ بعض ومنها عدة، مدٍن يف الديمقراطية نمو من بالذات اللحظة هذه يف يقلقون
يحتاط كما الديمقراطية من أيًضا نحن نحتاط أن األقل عىل ينبغي باملناسبة،
عنهما تقل ال جوهرها يف فالديمقراطية املعركة؛ وأجيج الدماء سفك من اإلسربطيون
االستغناء عىل اإلسربطيون يقدر ال كما تماًما الديمقراطية عن لنا غنى ال خطورًة.
بواسطة الدماء لسفك التدمريية الخطورة من هم حدُّوا وكما العسكري. تدريبهم عن
بواسطة للديمقراطية التدمريية الخطورة من نحن حَدْدنا لديهم، والحذر التأديب تقاليد
من كامًال اعتماًدا العادات هذه عىل نعتمد إننا لدينا. والحرية والتسامح الفضيلة عادات
تقاليدهم عىل اإلسربطيون يعتمد كما جانبنا، وإىل السيطرة تحت «وحشنا» إبقاء أجل
تمثاًال أقمنا لو صنًعا أحَسنَّا ربما حولهم، َمن وكل هم اْلتهامهم من «وحشهم» لكبح

ملدينتنا. الرئيسية الحماية درع إىل لريمز باألصفاد» مقيَّدة «الديمقراطية ل

يُقيَّد.») لم إذا خطر وهو وحش؛ «الديمقراطية يكتب: (أفالطون

يتساءلون — يفهموننا ال ن ممَّ الكثري وغريهم — اإلسربطيني أن بد ال سقراط:
عىل فيه يتفوَّقون الذي العالم يف الوحيد املجال يف األثينيني نحن نُباريهم كيف دوًما
يف مىض وقٍت أي من أكثر نربع نفسه الوقت يف أننا مع هذا الحرب، فنون غريهم؛
التي اإلنساني السعي مجاالت وكلِّ والعمارة، والرياضيات، واملرسح، والشعر، الفلسفة،

اإلسربطيون. بها يعبأ ما نادًرا
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العالم، مستوى عىل القتال فنون يف األبرع هم «اإلسربطيون يكتب: (أفالطون
آَخر.») مجاٍل كل يف سيئون ولكنهم

الحقيقة رؤيُة بإمكانهم كان إذا السبب معرفة إىل يحتاجون ال إنهم سقراط:
ال وهم تحقيقه؛ نحاول ننفكُّ ال ألننا التطوير عىل قادرون أننا هو السبب لكن الواقعة،
إسربطة. يف الضعف موطن هو ذلك مطلًقا! يحاولون ال ألنهم منه أيٍّا قون يحقِّ يكادون
إىل يسَعْون ال أنهم يف اإلسربطيني ضعف موطن «يكمن (يكتب: أفالطون

لهم! غلبَة ال يصبحون فبهم الفالسفة؛ سوى يعوزهم فال إذْن التطوير.»):
… ولكن أرسطوقليس، يا ما نحٍو عىل صحيح، نفسه): يف سقراط(يضحك

لها.») غالَب ال إسربطة تصبح بالفالسفة إنه سقراط «يقول يكتب: (أفالطون

لو ماذا العام؟ النُُّزل هذا يف هنا هذا نناقش أن ا حقٍّ أينبغي إذْن (َقِلًقا): كريفون
؟ الرسَّ لهم ونقل نقول ما أحُدهم سمع

تخربهم!») ال لنفيس: «ملحوظة يكتب: (أفالطون

عامٍة بصفٍة قادرين اإلسربطيون كان لو العجوز، الصديق أيها تقلق ال سقراط:
ولو مدينتَيْنا. بني الحروب نشبَِت وملا بعيد، زمٍن منذ َلطبَّقوه «الرس»، ذلك فهم عىل
ُمحاَكًما الفور عىل نفسه َلَوَجد جديدة، فلسفيًة أفكاًرا ينرش أن اإلسربطيني أحُد حاول

األخرى. الجرائم من عدٍد أي أو الهرطقة بتهمة
… إذا إال أفالطون:

ماذا؟ إذا إال سقراط:
َمِلًكا. الفلسفَة انتهج َمن كان إذا إال أفالطون:

نظريٍّا — ُمِحقٌّ أنت أرسطوقليس. يا املنطقية الثغرَة يجد َمن خريُ أنت سقراط:
لخلعه أحدهم، فعل ولو بال؛ ذا شيئًا وا يُغريِّ أن للملوك حتى يحقُّ ال إسربطة يف لكن —

املدينة. عىل الرقباءُ القضاُة
وعليه نائبًا؛ وعرشين وثمانيًة قضاة، وخمسَة ملكني، لديهم إن لنَر، أفالطون:
وملٌك قضاة وثالثُة نائبًا عرش خمسة فقط الفلسفَة انتهج لو كيف الرياضيات تخربنا

… واحد
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إسربطة حكَّاُم انتهج لو الرأي. أوافقك أرسطوقليس، يا نعم (يضحك): سقراط
… رونها ويطوِّ تقاليَدهم ينتقدون بجديٍة وطفقوا الفلسفة يف أسلوبَنا

عن يختلف ال الفيلسوف امللك «نظرية: قليًال: ذهنه انرصف وقد (يكتب أفالطون
يتوىلَّ أن األرجح من ربما أو ملًكا؟»): الفالسفة أحد أصبح لو ماذا إذْن امللك؛ الفيلسوف

… صالح ملٌك السلطَة
مدينتهم ن تتحسَّ فقد اإلصالحات، تلك عمل يف نجحوا «إذا» يكن، وإن سقراط:

ذلك. حدوث تنتظر ال لكْن بحق. عظيمًة مدينًة لتصبح حينئٍذ
تكون قد فيلسوف ملٌك يحكمها التي املدينة إن سقراط «يقول (يكتب: أفالطون
— البعيد املدى عىل — الفلسفَة امللوَك سنُعلِّم كيف ولكن أنتظره، لن بحق»): عظيمًة

الفلسفة؟») امللوك تعليم الفالسفة وظيفة «هل (يكتب: سقراط؟ يا
القائد، تعليم خطوات أوىل تكون أن يجب الفلسفة أن من نًا متيقِّ لسُت سقراط:
وباألدب، بالتاريخ، يُلمَّ أن عليه يجب بخصوصه. «يتفلسف» يشءٍ من للمرء بدَّ فال
الهندسة وهي لدينا، معرفٍة بأعمق آَخر يشءٍ أي قبل يُلمَّ أن يجب وربما وبالحساب،

الرياضية.

بالدخول الرياضية الهندسة علم يف املتبحرين لغري تسمح «ال يكتب: (أفالطون
هنا.») إىل

لفالسفتها. معاملتها أساسكيفية عىل مدينٍة أيِّ عىل حكمي يكون حسنًا، كريفون:
وباملناسبة أعارضه! أالَّ بي ويجدر كريفون، يا ممتاز معيار (يبتسم): سقراط
أن أخربك أن بوسعي لذلك وإثباتًا اإلطالق؛ عىل متواضًعا لسُت أنا أرسطوقليس، يا
لديه، خاصٍة قيمٍة ذي األقل عىل واحٍد بخصوصموضوٍع حكيم، بأنني أقنعني هريميس

مرغوب. وغري نافع، وغري مستحيل، أمٌر املربر االعتقاَد أن إدراكي وهو:
يعرف الذي الوحيد ألنه حكمًة؛ العالم رجال أكثر هو «سقراط (يكتب: أفالطون
املربر االعتقاد هل مهًال! مستحيل»): أمٌر األصلية املعرفة ألن معرفة؛ أيُّ لديه ليس أْن

واثق؟ أنت هل ا؟ حقٍّ مستحيل؟
ون): متحريِّ وهم املوقَف اآلخرون يتابع بينما عاٍل، بصوت (يضحك سقراط

أرسطوقليس. يا ما حدٍّ إىل باطل سؤال هذا ولكن اعذرني،
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أن يدركون عندما اآلَخرون يفعل وكذلك ف، تأسُّ يف (يبتسم فهمت! أوه، أفالطون:
االعتقاد.) يربر أن يمكن ال املرء بأن لالعتقاد بتربيٍر طاَلَب أفالطون

يجب ملاذا يل َ فرسَّ اإلله لكن ؛ قطُّ أكن ولم يشء، أي من واثًقا لسُت ال، سقراط:
التجربة والموثوقية البرشي العقل المعصومية من تبدأ ألسباٍب كذلك، الحال تكون أن

الحسية.

النافعة وغري املستحيلة، هي فقط املادي» «العالم «معرفة يكتب: (أفالطون
املرغوبة.») وال

مثل عينيك من عنٍي كل إن العالم؛ إلدراك رائٍع منظوٍر نحَو هني وجَّ لقد سقراط:
إنك الخارج. من قادمٌة شاردٌة خياالٌت الخلفي حائطه عىل تنعكس صغرٍي مظلٍم كهٍف
الخلفي، الحائط بخالف يشءٍ أيِّ رؤية عىل قادٍر غري الكهف نهاية يف كله عمرك تقيض

مبارشًة. رؤيًة الواقع رؤية من أبًدا تتمكَّن ال هذا وعىل

برؤية إال لنا مسموٍح غري كهف، يف مقيَّدون سجناء «وكأننا يكتب: (أفالطون
منه نرى ال إذ أبًدا؛ خارجه الواقع بمعرفة لنا ِقبَل ال فيه. الخلفي الحائط

مشوَّهة.») عابرٍة خياالٍت سوى

تفسرِي يف آِخذٌ وأفالطون هريميس، من بلغه ما قليًال سقراط َن حسَّ (ملحوظة:
خاطئًا.) تفسريًا سقراط يقول ما

ممكن املوضوعية املعرفة بلوغ أن كيف يل ورشح هريميس استطرد ثم سقراط:
متكررٍة دوراٍت بواسطة تُصوَّب ثم افرتاض، هيئة عىل تبدأ الداخل! من تأتي إنها بالفعل؛

أدلة. من «حائطنا» عىل بما مقارنتها تتخلَّلها النقد، من

(كيف؟ داخلنا. من ينبع ما هي الوحيدة الحقيقية «املعرفة يكتب: (أفالطون
سابقة؟)») حياة من نتذكَّرها هل

نعرف أن من املعصومني غري الضعفاء البرش نحن نتمكَّن الطريقة وبهذه سقراط:
ال (التي وصفت كما فلسفيٍّا السليمة األساليَب نستخدم أن برشط املوضوعي، الواقع

الناس). أغلُب يستخدمها
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وراء الكامن الحقيقي العالم معرفة إىل ل نتوصَّ أن «نستطيع يكتب: (أفالطون
فحسب.») امللكي الفلسفة فن ممارسة بواسطة ولكن الوهمي، التجربة عالم

قويٌّ شعوٌر يخالجني إذ ا؛ حقٍّ يخاطبك كان اإلله أن أعتقد سقراط، يا كريفون:
طبًقا أفكاري ترتيب ألعيد طويل وقت يلزمني إلهية. حقيقًة اليوَم خاللك من ملحُت بأني
وفائق املدى واسع املوضوع هذا أن يبدو لك. اإللُه عنها كشف التي املعرفة لنظرية

األهمية.
أيًضا. أنا به أهتمَّ أن ينبغي ما الرتتيب إعادة من لديَّ وإنَّ ريب، ال سقراط:

به تجود ما كلِّ إىل باإلضافة — هذا كلَّ ن تُدوِّ أن سقراط يا عليك يتعنيَّ أفالطون:
القادمة. األجيال أجل ومن كله، العالم منفعة أجل من — حكمتُك

إيلَّ؛ تُصغي هنا ها حارضٌة القادمة األجيال إن أرسطوقليس، يا داعي ال سقراط:
ل أفضِّ نهاية؟ ال ما إىل ر وتُطوَّ ح ستُنقَّ أشياء َن أدوِّ أن جدوى ما أصدقائي، يا أنتم إنها
أقدِّمها أن ما، لحظٍة يف هي كما الخاطئة مفاهيمي لكل دائًما سجالٍّ أصنع أن من بدًال
بعض قُت حقَّ ربما بل نقٍد، من تناله ا ممَّ أستفيد وبهذا ثنائي، جداٍل صورِة يف لآلخرين
األجيال وستتوارثه كذاك، جداٍل بعد ويستمر فسينجو الَقيِّم، أما أيًضا؛ فيها التطوير
يجعلني أن سوى ورائه من طائَل فال القيمة، عديم وأما جانبي، من أبذله مجهوٍد دون

القادمة. األجيال أمام كاألبله أبدو
سيدي. يا ترى كما أفالطون:

أنه بما — بالفعل سقراط وعلمه اعتَقَده ما تخمني سوى األفكار مؤرخو يستطع لم
وغريه أفالطون تصوير هو مباَرشٍ غري دليًال باستخدامهم — كتاباٍت أيَّ لنا يرتك لم
«املشكلة ب املشكلُة هذه تُعَرف إلينا. ووصلْت أخبارهم بقيْت الذين له، عاَرصوه ن ممَّ
فلسفَة بلََّغ قد الشاب أفالطون أن شائع رأٌي يرى كبري. خالٍف مصدر وهي السقراطية»،
آرائه لنرش وسيلًة باعتبارها بعُد فيما سقراط شخصية استخَدَم ولكنه بأمانة، سقراط
وإنما الحقيقية، سقراط شخصيَة حواراتُه َر تُصوِّ أن حتى يقصد لم وأنه الشخصية،

والرد. األخذ قالَب تتَِّخذ حجٍج عن للتعبري الًة فعَّ وسائَل باعتبارها استخدمها
أنني — بالفعل واضًحا األمر يكن لم إذا حالة يف — أؤكَِّد أن األفضل من كان ربما
سقراط من كلٍّ آراءَ بدقٍة أمثَِّل أن السابق بالحوار أقصد ال هنا. ها نفسه اليشءَ أفعل
املتحاورين هؤالء وبني — التاريخ من اللحظة تلك يف نسجته وإنما الفلسفية، وأفالطون
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ألثينا» الذهبي «العرص يف املساهمني أهم من كانوا تالميِذه ودائرَة سقراط ألن — بالذات
أنَّ أيًضا أسبابي ومن يحدث. لم ذلك ولكن نهاية، لالَّ بدايًة يكون أن ينبغي كان الذي
األهميَة إليها أسندوا التي الفلسفية املشكالت أن القدماء اليونانيني عن بحقٍّ نعلم ا ممَّ
نُميِّز كيف املعرفة؟ عىل نحصل كيف ومنها: زمانهم، منذ الغربية» «الفلسفة سادت قد
املعرفة أنواع أيُّ والالمنطق؟ املنطق وبني والصواب، الخطأ وبني والباطل، الحق بني
مجرد وأيها (… املربرة أم الرياضية، أم الدينية، أم التجريبية، أم (األخالقية، ممكن
معظُمها يعود الحوار هذا يف املقدَّمة املعرفة نظريَة أن من وبالرغم ولهذا، وهكذا. أوهام؟
— عندي من إضافاٍت بضع مع — بوبر كارل العرشين القرن يف ظهر الذي للفيلسوف
يف بكوننا الشبه شديدة أكواٍن ويف بها. ويُعَجب سيفهمها كان سقراط أنَّ ن أُخمِّ فإني

بنفسه. النظرية تلك إىل سقراط َل توصَّ الزمان، ذلك
أننا وهو السقراطية؛ املشكلة حول مباِرش غري واحٍد تعليٍق إبداء يف أرغب أني بَيَْد
حني الحوار نهاية ُقبيل سقراط فعل كما تماًما العادة، بحكم التواُصل بصعوبِة نستهني
أفالطون وأن اآلَخر، الطرف يقوله ما بالرضورة يدرك بالجدال طرٍف كلَّ أن افرتض
الجديدة األفكار توصيل إنَّ األمر، واقع يف خاطئًا. استيعابًا الحديث استيعاب يف آِخذٌ
واملستقِبل املرِسل جانب من التخمني عىل يعتمد — كاالتجاهات منها الدنيوي حتى —
أفالطون بأن لالعتقاد داٍع يوجد ال ثَمَّ ومن الحال؛ بطبيعة للخطأ عرضة وهو كليهما،
رفيٍع تعليٍم ذا ذكيٍّا كان ألنه فقط سقراط نظريات نقل يف أخطأ َمن أقلَّ كان الشاب
أن هو البديهي االفرتاُض يكون أن بد ال العكس، عىل لسقراط. املخلصني األتباع ومن
وقوعه. دون للَحْول بضمانٍة ليَسا الدقة ونيَة الذكاءَ وأن الحدوث، شائع أمر الفهم سوء
سنٍّا األكرب أفالطون نجح ثم سقراط، به أخربه ما كلِّ فْهَم الشابُّ أفالطون أساءَ ربما
التفسري من مزيٍد نحو أفالطون انزلق وربما األوثق، الدليل لهذا وهو فهمه، يف الوقت مع
غريها، الكثري وبني االحتماالت هذه بني وللتمييز به. خاصٍة أخطاءٍ وارتكاب الخاطئ،
إىل بالنسبة صعبة مهمة إنها التفسري. وبيان الحجة، وإقامة الدليل، وجود من بد ال

املنال. صعبُة — ممكنًة كانت وإن — املوضوعية املعرفة إن املؤرخني؛
النقل؛ الشفاهية املعرفة عىل يصحُّ كما تماًما املكتوبة املعرفة عىل ذلك كلُّ ويصحُّ
مشكلًة إن بل كتبًا، سقراط ألََّف لو حتى قائمًة السقراطية املشكلة ستبقى كانت إذْن
يف أحياءٍ فالسفٍة وحول بل كتابات، من ترك ا ممَّ بالرغم أفالطون حول تحوم مماثلًة
التي املشكلة هي ما زعٍم؟ أو لفٍظ من وكذا بكذا الفيلسوف يعني ماذا األحيان. بعض
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هي بل ذاتها، حدِّ يف فلسفيًة مشكالٍت هذه من أيٌّ ليست وكيف؟ حلها، يزعَم أن يحاول
األكاديميون وبخاصٍة — الفالسفة أغلُب لها كرََّس هذا ومع الفلسفة، تاريخ يف مشكالٌت
قراءة عىل كربى أهميًة الفلسفة دراسة مناهُج تُعلِّق اهتمامهم. من كبريًا جانبًا — منهم
من العديد عقوَل شغَلْت التي النظريات فهم بغيَة عليها والتعليقات األصلية النصوص

العظماء. الفالسفة
األكاديمية صات التخصُّ لكلِّ مناِقض وهو غريب، أمٌر التاريخ عىل الرتكيز هذا إن
واحٌد موقٌف يحرضني ال املثال: سبيل عىل نفسه)؛ التاريخ علم باستثناءِ (ربما األخرى
أقطاُب ألَّفها أصليًة كتبًا أو أبحاثًا فيه درسُت بعده، أو ج التخرُّ قبل دراستي طوال
ولم عليها، نطَِّلَع أن املفرتض من التي الكتب قائمة من جزءًا كانت أو القدماء، الفيزياء
ا؛ جدٍّ الحديثة اكتشافاتهم تناُوُل تمَّ عندما إال اكتشافاتهم عن املكتشفون كتب ما نقرأ
أينشتاين، أعمال من أيٍّا نقرأ أن دون ألينشتاين النسبية نظريَة تعلَّْمنا النحو هذا وعىل
فحسب؛ كأسماءٍ وغريهم وهايزنربج ورشودنجر، وبولتسمان، ماكسويل، إىل وتعرَّفنا
يقرءوا لم ربما للفيزياء) مؤرِّخني (وليسوا فيزيائيون ألَّفها مراجع يف «نظرياتهم» قرأنا

الروَّاد. هؤالء أعماَل قطُّ أنفسهم هم
تكون أن يندر العلمية للنظريات األصلية املصادر أن يف املباِرش السبُب يكمن ملاذا؟
يشءٍ إلحاِق بغية يكون يستتبعها شارٍح عرٍض كلَّ إن تكون؟ وكيف جيدة. مصادَر
ُمنِشئو يعتنق إذ أعمق؛ سبب َة وثَمَّ التطوير. ويرتاكم ينجح؛ وبعضها بها، التطوير من
نظرياٍت يف املوجودة الخاطئة املفاهيم من عدًدا البداية يف جديدٍة جوهريٍة نظريٍة أيَّة
القديمة، النظريات تلك خلِل وأسباِب كيفيِة فْهِم تطويُر عليهم ُ يتعنيَّ ثَمَّ ومن سابقة؛
أغلب أن غري سابقاتُها، تْه َ فرسَّ يشءٍ كلَّ بها الجديدة النظريُة تفرسِّ التي الكيفيِة وفْهِم
يف يطمحون ال إذ تماًما؛ اهتماماتُهم تختلف ذلك بعد الجديدة النظريَة يدرسون َمن
تنبؤات، إىل ل للتوصُّ استخدامها ويف به مسلًَّما أمًرا باعتبارها معها التعاُمل يف إال األغلب
البسيطة الفروق فهم أرادوا ربما أو أخرى، نظرياٍت بمساندة ما دٍة معقَّ ظاهرٍة لفهم أو
أرادوا ربما أو القديمة، النظريات عىل تفوُِّقها بسبب لها عالقَة ال والتي تُميِّزها التي
وتفنيِده، النظريَة يُواِجه قد اعرتاٍض كلِّ بتتبُّع الدارسون هؤالء يهتمُّ ال لكن تطويرها.
صالحيتها انتَهْت أقدم نظرياٍت عىل فكُره يقوم شخٍص من األمر بطبيعِة سينبع الذي
كانت التي البالية اإلشكاليات لبحث العلماء حاجَة أقلَّ ما محلَّها. منها األحدُث وحلَِّت

املايض! يف العلم ألقطاب الدوافع بمنزلة
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بالضبط، والتفنيد التتبُّع بهذا يقوموا أن العلم» «مؤرِّخي عىل يتعنيَّ املقابل، يف
يعالجون الذين الفلسفة مؤرِّخو يواجهها التي الصعوبات نفَس يواجهون هذا يف وهم
النظريات دراستهم إبَّان الصعوباِت هذه العلماءُ يواجه ال إذن ملاذا السقراطية. املشكلَة
ذهبَْت أين الوسطاء؟ سالسل عرب النظريات تلك تناُقِل ويُْرسِ سالسِة رسُّ ما العلمية؟

وهلٍة؟ منذ عليها أكَّدُت التي التواُصِل» «صعوبُة
يدرسون حني العلماء أن وهو نفسه، مع متناقًضا اإلجابة من األول النصف يبدو
تناُقلها. سلسلة يف حلقاٍت كانوا ن ممَّ غريهم أو ُمنِشئوها اعتقده بما يهتمون ال النظريَة
تعلَُّم هو املباِرش هدُفهم يكون النسبية، نظرية عن مرجًعا الفيزيائيون يقرأ عندما
غريبًا، هذا تجد كنَت إذا املرجع. مؤلف أو أينشتاين آراء عىل التعرَُّف ال «النظرية»،
أبحاثه ألََّف قد أينشتاين أن اكتشف املؤرخني أحد أن — الجدل سبيل عىل — فتخيَّْل
كبلر بقوانني مؤمنًا األمر واقع يف كان وأنه السالح، تهديد تحت أو املزاح، سبيل عىل
من وَلبَاَت الفيزياء، «تاريخ» يف ا ومهمٍّ عجيبًا كشًفا َلكان ذلك، حدث لو خالًصا؛ إيمانًا
الفيزياء عن معرفتنا عىل يؤثَِّر لن لكنه الشأن، هذا يف املراجع كافِة تعديُل الرضوري

مراجعها. يف تعديًال يتطلَّب وال نفسها،
النظرية تعلَُّم العلماء محاولة سبب أن فهو السؤال، إجابة من الثاني النصف أما
العالم حقيقِة معرفِة بلوغ يف طموحهم هو — تطوُّرها بكيفية اهتمامهم عدم وأيًضا —
كانت إذا النظرية. ُمنِشِئ هدِف عنُي هو — جوهره يف — الهدف وهذا عليه، هو كما
التغيريُ فسيكون األيام، هذه األساسية الفيزياء كنظريات رائعًة كانت وإذا جيدًة، النظريُة
نقد عرب الدراسني، فإن لذا الصعوبة؛ بالَغ أمًرا تفسريها بصالحية املساِس دوَن فيها
إىل للوصول يسَعْون الذين وزمالئهم، ومعلِّميهم كتبهم وبمساعدة املبدئية تخميناتهم
النظريُة وتنتقل ُمنِشئُها، إليها َل توصَّ التي النظرية نفس إىل سيصلون صالح، تفسرٍي
ُمنِشِئها بأمانِة يهتمُّ ال أحًدا أن مع وشفافية، بأمانٍة آَخر إىل جيٍل من الكيفية بهذه

بآَخر. أو بشكٍل
عىل — االنتكاسات من العديد وجود ومع ببطء، لكن — أيًضا ينطبق هذا بدأ
بعض مع بعضهم يتفقون يجعلهم الحقيقة عىل الناس إجماع إن العلمية. غري املجاالت

أيًضا.
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الخيال أعمال يف الشخص) نفس من نسختني وجود (أْي «الشبيه» فكرُة تكرَّرت ما كثريًا
أنواٍع عدَة تريك» «ستار الشهري التليفزيوني املسلسُل عرض املثال: سبيل عىل العلمي؛
الفضائية للمركبة اآلنيِّ االنتقاِل آلة وهو «الناقل»، أعطال عىل تنطوي الشبيِه قصِص من
اآلنيُّ االنتقاُل كان وملا املدى. القصرية الفضائية الرحالت يف الحال بطبيعة املستخدمة
تخيَُّل املرء بإمكان فإنَّ مختلف، موقٍع يف منه نسخٍة عمَل املفهوم حيث من يُشبه ليشءٍ
إىل األمُر بها وينتهي السليم، مسارها عن العمليُة تلك فيها تحيد أن يمكن عدة ُسبٍُل

والصورة. األصل راكب؛ كلِّ من نسختني ُصنِْع
يف تشاركوا فلو األصليني؛ باألشخاص األشباه تشابُه مدى حول القصُص تتبايَُن
أشباًها يكونوا وأن بالضبط، املوضع نفس يف يكونوا أن عليهم َلَلزم تماًما، سماتهم كافِة
بعضها يتطابق الذرات جْعِل محاولُة تؤدِّي ذلك؟ يعني ماذا ولكْن كذلك. لهم مماثلني
املتطابقة النوى تكون فمثًال: فيزيائية؛ إشكاليٍة إىل نفسه، الحيَِّز تشغل بأن بعٍض مع
برشيان جسدان تطابََق ولو أثقَل. كيميائيٍة عناَرص ذراِت وتشكيِل لالندماج عرضًة
كثافتُه تضاعَفْت إذا املاء ألن ببساطٍة وذلك َالنَفَجَرا؛ تقريبي، نحٍو عىل ولو متشابهان
يستطيع الجوية. األغلفة آالف مئاِت ضْغَط يماِثُل ضغٌط فسينتج الطبيعي، مستواها عن
فيزيائيٍة قواننَي تخيُِّل بواسطة الخيايل القصيص األدب يف املشكالت تلك مثل تجنَُّب املرءُ
طواَل األصول مع يتطابقون األشباُه ظلَّ لو — الحالة هذه يف حتى — ولكن مختلفة،
آجًال: أو عاجًال إْن يختلَفا أن بدَّ ال األشباه؛ حول ا حقٍّ تدور القصُة باتَِت َلَما القصة،
بعقلياٍت يبدآن ما وأحيانًا الشخص، لنفس والرشيَر الطيَب «الوجهني» يكونَان ما أحيانًا

مختلفة. بتجارب مرورهما إثَر االختالف يف يأخذان ثم متطابقة،
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«كوٍن يف البداية من يوجد بل األصل، من الشبيُه «يُنَسخ» ال األحيان، بعض يف
مع يتواَصَل بأن للمرء يسمح األكوان بني «صدٌْع» القصص بعض يف فيوجد مواٍز»؛
غريَ األكواُن تظلُّ أخرى، قصٍص ويف ليقابله، الرحاَل إليه يشدَّ بأن حتى أو شبيهه
الكيفية حول القصتني) باألحرى (أو القصة حبكُة تدور وحينئٍذ ببعض، بعُضها متِصٍل
«األبواب فيلَم املثال سبيل عىل ُخذْ األحداث. عىل بينهما فيما االختالفاُت بها تؤثِّر التي
نسختني حياِة مساَر ران تُصوِّ واحدٍة حبٍّ لقصة تنويعتني بالتباُدل يرسد الذي املنزلقة»
تفصيلٍة يف إال القصة بادئ يف اآلَخر عن أحدهما يختلف ال كونني يف الحبيبني نفس من
إىل حاجٌة توجد ال — البديل» «التاريخ باسم يُعَرف — مشاِبه أدبيٍّ نوٍع يف صغرية.
الجمهور أن ويُفرتَض تاريخنا من جزءًا تكون ألنها ُمسهبًة؛ روايًة القصتني إحدى رواية
حول تدور التي األجداد»، «أرض هاريس روبرت روايُة النوع هذا أمثلة ومن بها، ُمِلمٌّ
«روما سيلفربرج روبرت ورواية الثانية، العاملية الحرب يف أملانيا فيه انتَرصْت كْوٍن

الرومانية. اإلمرباطوريُة فيه تَنَْهْر لم كْوٍن حول تدور التي الرسمدية»
إىل قصٍد دون عن الركاب نْفِي يف الناقل عطُل يتسبَّب القصص، من أخرى فئٍة يف
العادي العالم يف ُهْم َمن وسماِع رؤيِة عىل القدرُة لهم تكون حيث أشباح»؛ «منطقة
بتجربٍة يمرون ثَمَّ ومن بهم؛ يشعرون ال وأولئك بعًضا) بعضهم وسماع رؤية (وكذلك
عنهم الغافلني الفضائية املركبة عىل أقرانهم إىل جدوى بال وإيماءاٍت صياٍح من مضنيٍة

بوجودهم. درايٍة دون خاللهم من يمرون والذين تماًما،
ودون الركاب من «نَُسٍخ» ب إال األشباح منطقة إىل يُبَعث ال أخرى، قصٍص ويف
يشء كل من بالرغم — قادرون أنهم املنفيني باكتشاف كهذه قصٌة تنتهي قد علمهم؛
تنبيِه يف التأثريَ ذلك حينئٍذ يستخدمون وهم العادي؛ بالعالم التأثري بعض إلحاِق عىل —
نفيهم. إىل ْت أدَّ التي العملية عكِس بواسطة يُنَقذون ثَمَّ ومن بوجودهم؛ حولهم َمن
أشخاًصا باعتبارهم جديدًة حياًة املنفيون يبدأ قد القصة، يف التخيُّيل العلم حسب وعىل
وغريه الكتلة حْفِظ قانوَن الثاني الخيار ينتهك أصولهم. مع يندمجون قد أو مستقلني،

األدبي. الخيال هكذا — ًدا مجدَّ — ولكْن الفيزيائية، القوانني من
— اليشء بعَض املتحذلقني العلمي الخيال محبِّي من معينًة فئًة َة ثَمَّ أن عىل
من َن يتكوَّ بأْن املنطِق، بعض عىل العلميُّ الخياُل ينطوَي أن لون يُفضِّ — منهم وأنا
عن مختلفة فيزيائيٌة قواننُي لها عوالَم تخيُِّل بني شتَّان معقول. نحٍو عىل جيدٍة تفسرياٍت
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كيف نفهم أن نريد املثال: هذا لنأخذْ بقوانينها. حتى معقولٍة غرِي عوالَم وتخيُِّل عاملنا،
تمَّ لقد يلمسوه. أن يستطيعون ال لكن ويسمعوه العادي العالَم يَرْوا أن للمنفيني يمكن
«عائلة التليفزيوني املسلسل حلقات إحدى يف لطيٍف نحٍو عىل هذا موقفنا عن التعبريُ
الخيالية املغامرات سلسلة بطَل املحبوَب نجَمهم املعجبون يحاور حيث سيمبسون»؛

كاآلتي:

التايل. السؤال النجم:
ممتطيًا الهمَج تقاتل كنت ،١٢ إف بي الحلقة يف (يتنحنح) هنا ها نعم، املعجب:
عزيزي يا — الفور عىل أعقبه الذي املشهد يف ولكنك األبالوزا، ساللة من مجنًَّحا جواًدا

السبَب؟ لنا رشحَت هالَّ مجنًَّحا. عربيٍّا جواًدا تمتطي كنت —
بفعل حدثَْت تكون القبيل، هذا من أشياءَ تالِحُظ حينما حسنًا. نعم، آه، النجم:

الساحر.
… ٤ جي إيه الحلقة يف ولكن نعم، حسنًا، فهمُت، املعجب:

الساحر. (برصامة): النجم
لإلحباط! يا املعجب:

ذاتها، القصة حول املعَجب شكوى تدور ال ساخرة، محاكاٍة محض الواقعة هذه وألنَّ
بدوِر ليقوَما مختلفني وقتني يف جوادين استخدام وهو تتابُع»؛ «خطأ وجود حول بل
تدور قصًة مثًال لنتخيَّْل ذاتها؛ يف معيبة قصص توجد هذا، ومع واحد. خيايلٍّ جواٍد
تمتطي ال، أم حقيقيًة املجنَّحة الجياُد كانت إذا ما استكشاِف بغرِض بحٍث رحلِة حول
منطقيٍّا تماُسكها من بالرغم — كهذه لقصٍة يمكن ال مجنَّحة. جياًدا الشخصيات فيها
يُكِسبها سياٍق يف بها يَُزجُّ قد الخاصة. قوانينها بإعمال حتى جيًدا تفسريًا تكون أن —
يف اإلنساُن يخفق كيف تمثِّل رمزيٍة قصٍة من جزءًا مثًال تكون كأْن املعقولية؛ بعَض
تميٍُّز أيُّ يظلُّ الحالة هذه يف لكن األحيان، أغلب يف عينَيْه أماَم يوجد ما معنًى فهم
بال يبدو الذي الشخصيات سلوُك بها يكون التي الكيفية عىل ًفا متوقِّ القصُة به تتحىلَّ
من «هذا بالتفسري هذا قاِرْن الرمزية. القصة تلك قوانني بحسب للتفسري»، «قابًال معنًى
أي يف أحداٍث أيِّ بوقوِع إيهامنا بالساحر يُفرتض أن املمكن من كان وملا الساحر». فعل

املعجب. سخط أثار ما وهو سيئ، تفسري إذْن فهذا قصة،
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يشءٍ حول تدور الواقع يف فالقصة أهمية؛ ذاَت الحبكُة تكون ال القصص بعض يف
لكيفية الجيدة التفسريات إىل — جهًرا أو ضمنًا — دائًما الجيدة الحبكُة تستند لكن آَخر،
كانت لو وحتى — الحالة هذه ويف الخيالية؛ افرتاضاتها عىل ِبناءً أحداثها، وقوع وأسباب
األمر، واقع يف الخارقة األشياء حول القصُة تدور ال — َحرة السَّ عن االفرتاضات هذه
وأفكاٍر واقعيٍة مشكالٍت إىل باإلضافة خيالية، ومجتمعاٍت فيزيائيٍة قواننَي حول وإنما
العلمي التفسري مع الجيدة العلمي الخيال قصص حبكات سائُر فقط تتشابه حقيقية.
يف سأرشح كما وذلك جيد، فنٍّ كلُّ — األشمل باملعنى — معه يتشابه بل الطريقة، بهذه

عرش. الرابع الفصل
الذي ما األشباح؛ منطقة يف الخياليني األشباَه — هذا ضوء يف — إذْن ْل لنتأمَّ
حيث من األصلية لنُسخهم مطابقون أنهم دام ما العادي؟ العالم «رؤية» من يمكِّنهم
ات التغريُّ واستشعار الضوء امتصاص بواسطة بعملها تقوم عيونهم أن بد فال التكوين،
بعَض يمتصون كانوا لو لكْن الحقيقية، العيوُن تفعل كما ذلك، عن الناتجة الكيميائية
التي البقاع عىل بظاللهم يُلقوا أن الرضوري من َلكان العادي، العالم من القادم الضوء
رؤيُة املنفيني استطاعة يف كان إذا . يُمتصَّ لم ما إليها يصل أن الضوء شأن من كان
كذلك، كان لو نفسها؟ األشباح منطقِة ضوءُ هو هل يَرْون؟ ضوءٍ فبأيِّ بعًضا، بعضهم

يأتي؟ أين فمن
الضوء، امتصاص «دون» الرؤية املنفيني استطاعة يف كان لو أخرى، ناحيٍة ومن
هذه ويف أصولهم، عن — املجهري املستوى عىل — تكوينهم يف يختلفون أنهم بد فال
فكرُة تُجدَي فلن أصولهم؛ مع الخارجي تشابُههم لسبب تفسريٌ أماَمنا يبقى ال الحالة
كالبرش تبدو أشياء لُصنع الالزمة املعرفة للناقل أين من إذ نفًعا؛ العريض» «النَّْسخ
تولٍُّد حالُة هذه َلكأنَّ مختلف؟ نحٍو عىل الداخلية وظائُفهم تجري بينما سلوَكهم، وتسلك

. تلقائيٍّ
فال هواءً، سون يتنفَّ املنفيون كان إذا األشباح؟ منطقة يف هواء يوجد هل وباملثل،
حتى أو يتحدَّثون املركبة يف َمن َلسمعهم وإال الفضائية، املركبة هواءَ سوا يتنفَّ أن يمكن
الهواء كميِة من نسخًة سونه يتنفَّ الذي الهواءُ يكون أن أيًضا يمكن ال لكن سون. يتنفَّ
يوجد إذْن املركبة؛ أرجاء يف بُحريٍة يتحرَّكون ألنهم الناقل؛ يف معهم كانت التي البسيطة
االنتشار عن يحجبه الذي ما ولكن بأكملها. املركبة يشغل ما األشباح منطقة هواء من

الفضاء؟ يف
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الحقيقية الفيزياء قوانني مع يتعاَرُض ال القصة يف تقريبًا يحدث ما كلَّ أن يبدو
نفسه؛ التخيُّيل التفسري قلب يف مشكالٍت يُثري بل كله)، الخيايل األدب شأن (وهو فحسب
األرض؟ خالل من يقعون ال فلماذا البرش، خالل من يسريوا أن األشباه بمقدرة كان فإذا
انحنَِت لو لكن السقوط، من عليها َمن األرض يف طفيٌف انحناءٌ يحمي الواقعي، العالم يف
أسماع إىل تصل قد صوتيًة موجاٍت ُمصِدرًة خطواتهم مع َالهتَزَّْت القصة، يف األرُض
بل منفصلة، وحوائَط منفصلٍة أرضيٍة وجود من إذْن بد ال العادي؛ العالم يف الناس
يمكن ال الهيكل هذا خارج الفضاء حتى األشباح، منطقة يف منفصٍل كامٍل مركبٍة وهيكِل
املركبة، من الخروج بواسطة ممكنًة العادي الفضاء إىل العودُة كانت فلو عاديٍّا؛ يكون أن
أشباٍح منطقِة فضاءَ َة ثَمَّ أنَّ التفسري كان لو أما للعودة. الطريَق هذا املنفيون َلسَلَك
ذلك»؟ «كل إىل الناقل يف عطٍل مجرد يؤدِّي فكيف — مواٍز كوٍن فضاء أْي — بالكامل

الواقع يف فهي الجيدة؛ العلمي الخيال قصص ابتكاِر صعوبُة تفاجئنا أالَّ ينبغي
وعليه فيها؛ التغيري ا جدٍّ يصعب ة الحقَّ العلمية واملعرفة الحقيقي، العلم صور من صورٌة
التي الصورة يف معقولٍة غريُ — كلها تكن لم إْن — إليها أرشُت التي القصص أغلب فإن
الوقت) (بمرور تتَِّسَم أن عىل وسأعمل ألَّْفتُها بقصٍة أستطرد أن أريد لكني بها. ِصيغت

باملعقولية.
القارئَ يَدَع أن أولهما متضاربنَْي: دافَعنْي الحقيقي العلمي الخيال مؤلُف يواجه
لتحقيق وسيلٍة وأسهُل — األدب قوالب كل شأن ذلك يف شأنه — القصة يف ينخرط
مثًال فهو التمرُكِز؛ برشيُّ الدافع هذا أن غري بالفعل، مألوفٍة موضوعاٍت تناُوُل هي ذلك
الذي واالتصال االنتقال األقىصلرسعة الحد حول لاللتفاف ُسبٍُل تخيُِّل إىل باملؤلف يدفع
يُحيلون ذلك، املؤلفون يفعل عندما لكن الضوء). رسعة (أْي الفيزياء قوانني عليه تنصُّ
املجموعاُت فتقوم األم؛ كوكبنا يف تدور التي القصص يف به تقوم الذي الدور إىل «املسافة»
األدبية القصص يف األمريكيُّ الغرُب أو النائيُة الجزُر به تقوم كانت الذي بالدور النجمية
يف يرغب إذ املوازية؛ األكوان قصِص إزاءَ إغراءً املؤلُِّف يواجه الكيفية وبنفس املايض. يف
حول األمر حقيقة يف القصُة تكون حينئٍذ ولكن ممكننَْي، بينها والسفر االتصال جْعِل
تلك تُميس يسريًا، أمًرا أصبح الكونني بني القائمِة العوائِق اخرتاُق دام فما واحٍد؛ كوٍن
تنجرف التي القصة إن القارات. بني الفاصلة املحيطات من جديًدا شكًال إذْن العوائُق
متنكِّر. عادي أدب وإنما حقيقي، علميٍّ بخياٍل ليَسْت التمرُكز البرشيِّ الدافِع هذا نحو
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فرضية من ممكنٍة نسخٍة أقوى استكشاف وهو الثاني، الدافُع يأتي النقيض وعىل
البرش. ملركزية مناِهٍض اتجاٍه يف باملؤلف يدفع ا ممَّ املمكنة؛ آثارها وأغرب علمي، خياٍل
لكنه معها، والتفاُعل القصة يف ي املتلقِّ انخراِط صعوبِة من الدافع لذلك االنصياُع يزيد قد
متتابعٍة سلسلٍة إىل ألجأ وَلسوف العلمية، الت للتأمُّ أرحب مجاًال يتيح نفسه الوقت يف
املألوف عن بعيدًة جميعها وستكون هنا، سأرسدها التي القصة يف الت التأمُّ تلك من

الكمِّ. لنظرية وفًقا العالم لتفسري وسيلًة باعتبارها واملعتاد،
الكثري مع تتعارض وهي تفسرٍي، من إليه العلُم َل توصَّ ما أعمُق هي الكمِّ نظريَة إن
يضعها أن أحٌد ع يتوقَّ لم ما فيها بما العلمية، واالفرتاضات الشائعة، االفرتاضات من
هي غريبًة تبدو التي املنطقة فهذه ذلك كل ومع معه. وعارضتها الكمِّ نظريُة أتَْت حتى
غريه؛ واقَع وال نا، حواسُّ تدركه ما كلُّ إليه ينتمي وكذلك نحن، إليه ننتمي الذي الواقع
أجني ولكْن التقليدية، الدراما مكوناِت املنطقة تلك يف القصَة بنَْسِجي أخرس ربما وبهذا
حقيقٍة وأبسُط أنقى أنه مع ، أدبيٍّ خياٍل أيِّ من أغرب أمٍر لتفسري ُفَرًصا املقابل يف

املادي. العالم عن نعلمها
تحت املعروف — سأقدِّمه الذي التأويَل أن من القارئَ أحذَِّر أْن األفضل من لعلَّ
أكثر عىل ينطوي إنه إذ مالئم؛ غري اسٌم (وهو الكمِّ لنظرية العديدة» األكوان «تأويل اسم
علماء من أقليٍة رأَي السطور هذه كتابِة لحظِة حتى يزال ال — لألكوان) تعدٍد مجرد من
من بالرغم التفسري، هذا شعبيِة عدِم أسباَب التايل الفصل يف سأتحرى فحسب. الفيزياء
غريه، معروٍف تفسرٍي أيُّ لها ليس باستفاضٍة دراستُها ت تمَّ التي الظواهر من كثريًا أن
الذي باملعنى — ذاتها حد يف التفسري بدور العلم قيام فكرة إن بالقول َفْلنكتِف اآلن أما
األقليِة رأَي زالت ما — حولنا) من فعًال موجود هو ما تأويُل (وهو الكتاب هذا يف أؤيِّده

النظرية. الفيزياء علماء بني حتى
أشباح» «منطقة له: تأمُّ يمكن مواٍز» «كوٍن أبسُط األرجح عىل هو بما إذن ألبدأ
للكون مطابًقا شبيًها املنطقُة ظلَِّت العظيم). انفجاُرها حدث أن (منذ األزل من موجودة

قصتنا. بداية حتى بحدث، وحدثًا بذرة، ذرًة بأكمله؛
مفادها تبايٍُن نقطِة من آنًفا ذكرتُها التي األشباح منطقة قصص عيوب كلُّ تَنتج
َدْعني صحيح. غري العكُس بينما األشباح، منطقة عىل تؤثِّر العادي العالم يف األشياء أن
عىل الكونني بني اتصاٌل يوجد ال أنه — لربهٍة — أتخيََّل بأن العيوَب تلك أستبعد إذْن
لرسعة األقىص الحدَّ أستِعِد فَدْعني الحقيقية، بالفيزياء االلتزام بصدِد كنَّا وملا اإلطالق،
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تُفرِّق ال إنها (أْي ومتَِّسقًة عموميًة الفيزياء قواننَي َوْلنجعل — الضوء رسعة — االتصال
ظلَّ السبب ولهذا عشوائية؛ أمور تحدث فال كذلك؛ جربية قوانني وهي وآَخر). كوٍن بني
املحوري السؤال هو هذا يختلَفا؟ أْن — إذْن — يمكن كيف اآلن. حتى متماثَلنْي الكونان

ييل. فيما عنه سأجيب الذي األكوان، املتعدِّد الوجود نظرية يف
َق تدفُّ تُنظِّم رشوط أنها عىل كلها التخيُّيل عاملي خصائص إىل ننظر أن يمكن
كونه يف يشءٍ أيَّ يُغريِّ أن وال اآلَخر، الكون إىل برسالٍة يبعث أن للمرء يمكن فال املعرفة؛
معرفٍة جْلَب املرءُ يملك وال اليشء، ذلك إىل الضوء وصوِل رسعَة تفوق برسعٍة الخاص
تحُكُمه يجري يشء كلَّ ألن عشوائية؛ معرفًة كانَْت إن حتى العالم، خارج من جديدٍة
املرءُ يستطيع ذلك، ومع قبُل؛ من حدث أن سبق ا ممَّ استُخِلصت التي الفيزياء قواننُي
أيٌّ تمنع وال تفسرياٍت، من املعرفُة ن تتكوَّ العالم. إىل جديدة «معرفًة» يجلب أن بالطبع
أيًضا. الحقيقي العالم عىل ذلك كلُّ وينطبق الجديدة، التفسريات ابتكاَر الرشوِط تلك من
الثالث البُْعَد َوْلننحِّ للكلمة، الحريف باملعنى متوازيان الكونني أن مؤقتًا لنتخيَّْل
نضع ثم متناٍه، ال نحٍو عىل مسطٍح كتليفزيوٍن األبعاد، ثنائيُّ وكأنه كونًا ونتخيَّل جانبًا
(التي بالضبط الصور نفَس يعرض بحيث لألول مواٍز وضٍع يف آَخر مشاِبًها تليفزيونًا
فال الجهازان، منها ُصِنع التي املوادَّ تجاَهل واآلن الكونني). يف املوجودة لألشياء ترمز
بل مادية، أشياءَ عىل يحتوي وعاءً ليس الكون أن عىل للتأكيد هذا الصور؛ سوى يوجد
قادٌر ماديٌّ يشءٌ نفسه الفضاء حتى الحقيقية، الفيزياء يف األشياء. تلك نفسه» هو «إنه

بها. والتأثُِّر عليها والتأثرِي املادة تشويِه عىل
من نسخٍة عىل منهما كلٌّ يحتوي ومتطابقان، تماًما متوازيان كونان إذْن اآلن لدينا
عىل اآلن نُطِلق أن املضلِّل من برمته. الفضاء ومن وناقلها، وطاقمها، الفضائية، مركبتنا
لتطابُِقهما نظًرا األشباح»؛ «منطقة اآلَخر ي نُسمِّ فيما العادي»، «الكون اسم الكونني أحد
الواقع مجمل يشمل ما (وهو مًعا سأدعوهما كما «الكونني»، فقط سأدعوهما لذا التام؛
عن نتحدََّث أن املضلِّل من وباملثل، األكوان. املتعدِّد بالوجود اآلن) حتى القصة يف املادي

اليشء. من «نسخة» اآلن منهما كلٌّ ببساطٍة و«شبيه»؛ «أصل»
األبد. إىل متطابَقنْي الكونان َلَظلَّ الحد، هذا عند العلمي خيالنا تأمالُت َفت توقَّ لو
علميٍّا ًال تأمُّ بصفتها وكذلك أدبيٍّا، عمًال بصفتها قصتنا يعيب ولكنه منطقيٍّا، ممكن هذا
واحًدا؛ «تاريًخا» تحكي ولكنها كوننَْي، حول تدور قصة هذه أن فصحيح السبب؛ لنفس
فهي وعليه الكونني؛ كال يف فعًال يجري ملا واحٍد سيناريو سوى يوجد ال أنه بمعنى
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علميٍّا، ًال تأمُّ بصفتها أما هدف. بغري متنكِّرة واحٍد كوٍن قصُة — أدبيٍّا عمًال بصفتها —
بأن يجادلوا أن لهم وكيف سكَّانه، ِقبَل من للتفسري قابًال يكون لن عامًلا تصف فهي
غًدا؟ وثالثني اليوَم اثنني يف ليس ِلَم ثالثني؟ أو ثالثٍة يف وليس كونني يف يحدث تاريخهم
ذلك حول ستدور الطبيعة عن الجيدة تفسرياتهم كلَّ فإن واحد، تاريٌخ لعاملهم كان وملَّا
«الكون»، أو «العالم» بقولهم يقصدون كانوا ما هو الوحيد التاريخ ذلك لعل التاريخ.
بدل ُوِجد ولو تفسريًا ليعقلوها كانوا وما الضمنية، واقعهم ثنائية عن شيئًا يَُعوَن ال وهم

حقيقي. خطأٍ يف الحالة هذه يف يقعون أنهم عىل ثالثون، أو ثالثة الكونني
نظر وجهة من سيئًا تفسريًا تبدو اآلن حتى القصة أن مع التفسري: بشأن ملحوظة
قابلٍة غرِي عوالَم تخيُُّل يساعدنا نحن. نرى فيما بالرضورة كذلك ليست فإنها السكان،
العوالم بعَض بالفعل تخيَّلُت أن سبق ولقد للتفسري، القابلية طبيعة فهم عىل للتفسري
املزيَد أتخيَُّل وسوف بالذات، الهدف هذا أجل من سابقٍة فصوٍل يف للتفسري القابلة غري
وسيكون للتفسري، قابٍل عالٍم عن أحكَي أن يف أرغب النهاية يف لكن الفصل. هذا يف منها

عاملنا. هذا
الفيزياء يف بأكمله. املادي الواقع هو «العالم» املصطلحات: بشأن ملحوظة
واحد؛ كوٍن من يتكوَّن العالم أن املعتقد من كان الكمِّ)، فيزياء (قبل الكالسيكية
لنظرية وفًقا أما محتوياته. كل إىل باإلضافة الزمن، مرِّ عىل األبعاد ثالثيِّ متكاِمٍل مكاٍن
األكوان» متعدِّد «وجود إنه تعقيًدا؛ وأكثُر بكثرٍي أكربُ — سأرشح كما — فالعالُم الكمِّ،
سلسلٌة هو و«التاريخ» أخرى). أشياءَ إىل (باإلضافة األكوان تلك مثل من الكثريَ يشمل
اآلن حتى قصتي يف فالعالم إذْن املطابقة؛ لنظائرها وربما لألشياء، حدثَْت األحداث من

واحًدا. تاريًخا له لكنَّ كونني، من يتكوَّن األكوان متعدِّد وجوٍد عن عبارة
تُحِدَث أن الناقل يف عْطٍل مثل لواقعٍة بدَّ ال متطابَقنْي، كونانا يظلَّ أالَّ إذْن بدَّ ال
القيود بفعل استُبعد قد وكأنه يبدو قد — قلُت كما — ذلك أن بَيَْد اختالًفا، بينهما
هذا الخيايل األكوان املتعدِّد الوجود يف الفيزياء قواننُي تتَِّسم املعلومات. ق لتدفُّ املنظمة
بني اختالًفا يُحِدث أن شأنه من ا ممَّ يفعل أن الناقل ِبيَِد ماذا إذْن واالتساق؛ بالجربية
ستصنع شبيهتها فإن كوٍن، يف نسختَيْه من نسخٍة أيُّ فعَلْت مهما أنه يبدو قد الكونني؟

متشابَهنْي. يبَقيَا أن إال الكوننَْي يََسُع فال اآلَخر؛ الكون يف الفعل نفس حتًما
يختلف أن يشءٍ يف االتساق مخالفة من فليس صحيح؛ غري ذلك أن املفاجئ من
ذلك لحدوث ينبغي لكن ومتَّسقة، جربية قوانني سطوِة تحت وواقعان متطابقان كيانان
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أن ينبغي إذ األخرى؛ من إحداهما دقيقتني صورتني مجرد من أكثَر البداية يف يكونا أن
أنهما باستثناء يشء، كل يف متشابَهنْي يكونا أن به أعني ما وهو اآلَخر، منهما كلٌّ يماِثَل
مصطلح وهو مراًرا، قصتي يف التماثل مفهوم ظهوُر سيتكرَّر واحد. يشءٌ ال شيئان
كياناٍت تعاِمل التي القانونية الرؤية إىل يشري حيث القانونية؛ املصطلحات من استعْرتُه
فئة من النقدية األوراق الديون؛ تسديد مثل ألغراٍض متطابقًة كياناٍت باعتبارها بعينها
اقرتاَض أنَّ معناه ما وهو القانون، نظر يف متماِثلة أشياء هي املثال سبيل عىل الدوالر
غري عىل ْق يُتفَّ لم ما اقرتََضها، التي النقدية الورقة نفِس ردَّ الشخص من يتطلَّب ال دوالٍر
موجوداٍت ليَسْت الجياد أيًضا. متماثلٌة أشياءُ الدرجة) نفس (من البرتول براميل إن ذلك.
فال الجواد؛ نفِس ردَّ املستعري عىل أنَّ يعني ما بشخٍص خاصٍّ جواٍد فاستعارة متماثلًة؛
عىل هنا إليه أشري الذي الفيزيائي التماثُُل يقوم ال لكْن بتوءمه. حتى وال تغيريُه يجوز
مناقضة وهي تماًما، مختلفة خاصيٌة وهذه التامَّ، التطابَُق تعني بل «اعتبار»، أو «رؤية»
استبعاِد حدِّ إىل املتماثلة» األشياء «هوية قانونه يف باليبنتس األمر وصل كذلك. للبديهة
األكوان املتعدِّد الوجود فيزياء بطرح حتى مخطئًا. كان لكنه املبدأ، حيث من وجودها
أنواع يف الحال هي كما متماِثلة؛ تكون أن يمكن الفوتونات أن اليوَم نعلم نحن جانبًا،
«الليزر تُدَعى أجهزٍة يف كما وذلك معينة، ظروٍف تحت أيًضا الذرات بل املختلفة، الليزر
القراءَة تاِبِع الربودة. شديدِة متماِثلٍة ذراٍت من فيوٍض بإطالق األخرية تقوم إذ الذري»؛

شابه. ما أو انفجاراٍت أو ٍل تحوُّ وقوع يف التسبُِّب دون ذلك يحدث كيف لتعرف
األوراق أو املراجع من الكثري يف مذكوًرا حتى أو ُمناَقًشا التماثُِل مفهوَم تجد لن
األكوان تأويَل تؤيِّد التي البسيطة األقلية بني حتى وال الكمِّ، بنظرية املتعلِّقة البحثية
املفاهيم، من سطحيٍة قرشٍة سوى تخفيه ال مكان، كل يف موجود فهو هذا، ومع العديدة؛
الحًقا سيتضح الكمية. للظواهر الدقيق الرشح عىل سيساعد للناس توضيحه أنَّ وأعتقد
عىل العديدة األكوان من كثريًا أغرب اليبنتس؛ ن خمَّ ا ممَّ حتى أغرب سمٌة التماثَُل أن كيف
من بعضها متكرِّرٍة نَُسٍخ مجرد البديهية الناحية من النهاية يف هي التي املثال، سبيل
املعلومات»؛ ق و«تدفُّ «الحركة» من تماًما جديدٍة أنواٍع بوجود تسمح السمة فهذه بعض.
للعالم بنيًة تجيز ثَمَّ ومن الكمِّ؛ فيزياء قبل بالخيال جاَل يشءٍ أي عن تختلف أنواٍع

جذريٍّا. اختالًفا مختلفًة املادي
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قانونيٍّا متماثلًة ليَسْت — املواقف بعض يف — األموال تكون أن أيًضا يتصادف
شيئًا لكونها التماثُل مفهوم لفهم جيٍد نموذٍج بمنزلة وهي أيًضا؛ ماديٍّا وإنما فحسب،
دوالٍر عىل يحتوي (اإللكرتوني) املرصيف حسابُك كان إذا مثاًال: هاك ومتداوًال. مألوًفا
دوالًرا َسَحب ثم العميل، والءِ مكافأِة سبيل عىل آَخر دوالًرا إليه البنُك أضاف ثم واحد،
البداية، منذ املوجود الدوالر للرسوم: البنُك سحبه الدوالرين أي حينئٍذ يهمُّ فال للرسوم،
نستطيع «ال أننا ملجرد هذا ليس كَليْهما. من جزء أم الحساب، إىل أضافه الذي الدوالر أم
ألن بل نبايل؛ أالَّ قرَّْرنا أننا أو املسحوب، هو املضاف الدوالر نفس كان إن نعرف» أن
الدوالر سحب أو األصيل الدوالر بسحب يُوَصف ما وجوِد دون تَُحول املوقف فيزياء

الحًقا. املضاف
بالكيانات تسميتُه يمكن ما تحت البنوك بحسابات املوجودة الدوالراُت تندرج
لألشياء رنا تصوُّ عن عادًة يختلف ما وهو لألشياء، تصوير أو حالة فهي «الشكلية»؛
تخزين جهاز «حالة» صورة يف املرصيف حسابك يكمن املستقل. املادي الوجود ذات املادية
أحدهم يُغريِّ أن قانونيٍّا الجائز غري (من ما بشكٍل الحالة هذه أنت تملك ، معنيَّ معلوماٍت
الدوالر يكون منه؛ جزءٍ أيَّ وال نفسه الجهاَز تملك ال لكنك موافقتك)، دون فيها يشءٍ أيَّ
د تتجسَّ عندما املجردة. املعرفة من جانب بالفعل إنه مجرًدا. كيانًا إذْن السياق هذا يف
لنفسها تُمكِّن — الرابع الفصل يف أوضحُت كما — مالئمٍة بيئٍة يف ماديٍة هيئٍة يف املعرفُة
العملة، سكِّ داُر منه وتتخلَّص دوالٌر يبىل عندما ثَمَّ ومن الحال؛ هذه عىل االستمراَر
جديدة. ورقيٍة نسخٍة لصورة أو إلكرتونية، لصورٍة تحويله عىل املجرد الدوالُر يُجِربها
أْن بل يتكاثر، أْن لنفسه يُمكِّن ال — الناسخات عادة غري عىل — أنه مع مجرٌد ناسٌخ إنه

الكمبيوتر. أجهزة يف االحتياطية الذاكرة ووحدات الحسابات دفاتر يف يُنَسخ
الطاقة؛ كمياُت الكالسيكية الفيزياء يف األخرى املتماِثلة الشكلية الكيانات أمثلة ومن
كيلوجول، بعرشة تُقدَّر حركيًة طاقًة استجمعَت حتى الدواستني بتبديل دراجتََك ُقدَت فلو
التي الطاقة بأن القوُل يكون حرارة، هيئِة عىل الطاقة هذه نصَف فقدَت حتى كبحتها ثم
قوًال كلتيهما؛ من بعض أو خمسة ثاني أو اكتسبتَها كيلوجول خمسة أول هي فقدتَها
اتضح َدْت. وتبدَّ ُفِقدت قد موجودًة كانت التي الطاقِة نْصَف أنَّ هو يهم ما معنًى؛ ذي غريَ
الفراغ يبدو أيًضا. هي شكليٌة كياناٌت — الكمِّ نظرية ضوء يف — األولية الجسيمات أن
األمر واقع يف — أنه مع الذرية، باملقاييس وحتى العادية الحياة بمقاييس خاويًا إلدراكنا
األولية الجسيمات ي». الكمِّ «الحقل باسم يُعَرف البنية غني كيان هو بل بخواءٍ؛ ليس —
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«استثارات الطاقة: من أعىل مستوياٍت ذات الكيان هذا من شكليٍة صوٍر بمنزلة هي
الكامن للفراغ شكلية صور هي الليزر إشعاع يف املوجودة الفوتونات فمثًال: للفراغ»؛
وتتطابق التجويف، يف االستثارات هذه من أكثر أو اثنتان توجد عندما «تجويفه»، يف
عنه سرتحل وأيها فيه، للوجود سبَقْت أيها يهمُّ فال والدوران)، (كالطاقة، خصائُصها

منها. املوجود والعدد منها، واحدٍة أي خصائص هو املهم بل أوًال؛
الوجود يف الكونني كال إكساب إىل قصتنا يف الناقل يف عطٍل حدوُث يؤدَِّي أن يمكن
الطريقة بنفس البداية، من متماثلني كانَا إذا مختلفًة خصائَص التخيُّيل األكوان املتعدِّد
الدوالرين أحَد دوالرين عىل يحتوي حساٍب من البنك كمبيوتُر بها يسحب قد التي
وجود يف الناقل عطُل يتسبََّب أن — مثًال — الفيزياء قواننُي تُمِيل قد اآلَخر. دوَن املتماثلني
— القواننُي تقدر فال اآلَخر؛ دون الكونني أحد يف املنقولة األشياء يف بسيطٍة كهربيٍة دفقٍة
التفصيلة، هذه يشهد سوف الكونني من أيٌّ تحديِد عىل — الكونني كال يف اتساقها بسبب

البداية. منذ تامٍّ نحٍو عىل متماثالن فالكونان ذلك؛ إىل بها حاجَة ال ولكن
فحسب تماًما املتشابهة األشياء إن تقول التي الحقيقُة البديهة مع تتعارض قد
وجربية ُملِزمة قوانني سطوة تحت والواقعة بعض) من بعضها دقيقة نُسٌخ أنها (بمعنى
األشياءُ تستطيع حني يف مطلًقا، بعٍض عن بعضها يختلف أن يمكن ال بينها؛ تفرق ال
هذه االختالف. ذلك إحراَز — ببعض بعضها تشابًُها أكثُر ظاهريٍّا أنها مع — «املتماثلة»
والتي اليبنتس، بال عىل يوًما تخطر لم التي للتماثُل، الغريبة الخصائص تلك أوىل هي

األساسية. الكم فيزياء ظواهر من يتجزَّأ ال جزءٌ أنها أرى
أصدرَت قد وأنك دوالر، مائة عىل يحتوي حسابك أن افِرتْض أخرى: خاصية إليك
يف ٍد محدَّ تاريٍخ يف الرضائب ملصلحة الحساب هذا من دوالٍر بتحويل للبنك تعليماتك
أن لتفِرتْض املعنى. بهذا جربيٍة قاعدٍة عىل اآلن البنك كمبيوتر يحتوي وعليه املستقبل،
أرسَلتْه ألنها (لنَُقْل بالفعل الدوالَر ذلك تملك الرضائب مصلحَة أن هو اإلجراء هذا سبَب
لك َدْت حدَّ ثم عليك، املستحقة الرضائب عن زائًدا مبلًغا باعتباره الخطأ طريق عن إليك
َة ثَمَّ يكن لم متماِثلًة، كلُّها حسابك يف املوجودة الدوالرات كانت ملا لرده). نهائيٍّا موعًدا
مجموعة فيه موقٌف إذْن اآلن لدينا أنت؛ تملكه وأيُّها الرضائُب تملكه أيُّها لتحديد معنًى
الحياة لغُة تعاني املالك! لنفس — تماثُلها من بالرغم — كلُّها ليَسْت التي األشياء من
الحساب يف املوجودة الدوالرات خصائص كلُّ تتطابق إذ كهذا؛ موقٍف وصف يف اليومية
إذْن يجوز فهل الجهة؛ لنفس مملوكًة ليَسْت أنها إال للعبارة، الحريف باملعنى ا تامٍّ تطابًُقا
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الرضائب مصلحة أن الثابت فمن مضلِّل؛ قول هذا مالٍك؟ بال املوقف هذا يف إنها نقول أن
ربما، اثنني؟ مالَكنْي جميًعا لها إنَّ نقول أن يجوز هل الباقي. تملك وأنك أحدها، تملك
الرضائب مصلحة إن القول من بالطبع مغًزى يوجد ال فحسب. مبهم قول هذا ألن ولكن
الحساب يف السنتات كل أنَّ بمشكلِة يصطدم فهذا الحساب؛ يف دوالٍر كل من سنتًا تملك
«التبايُن هذا يثريها التي املشكلة أن — حال أي عىل — الِحْظ لكن األخرى، هي متماِثلٌة
صياغة بكيفية تتعلَّق مشكلة إنها لغوية؛ مشكلًة كونها عن تزيد ال املتماثلة» األشياء بني
فقد تضارٍب؛ أيَّ نفسه املوقف يف يجد أحَد فال كلمات، يف املوقف جوانب بعِض وْصِف
من ذلك سيتبع ما يشوب ولن محدَّدة، قواعد بتنفيذ للكمبيوتر التعليمات إصداُر تمَّ

غموٍض. أيُّ نتيجٍة
األكوان، املتعدِّد الوجود يف االنتشار واسعُة ظاهرٌة املتماثلة األشياء بني التبايَُن إن
فيها نُضَطر ال أننا املتماِثلة الدوالرات حالَة يميِّز ما ولكن بعُد، فيما سأرشحه ما وهو
أخرى: بعبارٍة أو دوالرات. كنَّا لو — به نتنبَّأ أو — الحال عليه ستكون ا عمَّ نتساءل أن
عدة تطبيقاٌت تُطاِلبنا مميَّزين؟ أصبحنا ثم متماِثلًة أشياءَ كنَّا إْن الحال ستكون كيف

بالضبط. هذا نتخيََّل بأن الكمِّ لنظرية
جنب، إىل جنبًا الفضاء يف يقعان كونَيْنا أن مؤقتًا نتخيََّل أن أقرتح البداية يف لكني
أبعاٍد «يف أنها عىل الشبيهة األكواَن العلمي الخيال قصص بعُض تصف كما تماًما
كانت أيٍّا يتطابقان؛ ونجعلهما الصورَة هذه جانبًا َي نُنحِّ أن اآلن علينا لكن أخرى»،
الكياناُت تكون (لن متماثلني. غريَ يجعلهما أن شأنه من فهو اإلضايف»، «البُْعد ذلك داللُة
يحاجج لكن متماثلًة، فارٍغ حيٍِّز أيِّ يف مختلفٍة مواضَع يف املوجودُة تماًما املتشابهة
إذا اليبنتس. بمفهوم بينها التمييُز باإلمكان يكون لن الكيانات تلك بأن الفالسفة بعُض
ليس اليبنتس.) تخيَّله ا ممَّ َ أسوأ التماثُل فيه يكون آَخر جانٌب هذا فإن كذلك، األمر كان
عىل منهما كلٌّ يحتوي مثًال. الخارجي كالفضاء يشءٍ أي «يف» يتطابقان وكأنهما األمُر
عىل منفصَلني غريُ فقط أنهما تطابقهما يعني منهما؛ كجزءٍ الخارجي الفضاء من نسخٍة

نحٍو. أي
تتخيَّل أن بمجرد فمثًال: تتطابق؛ وهي التشابُه ِة تامَّ أشياءَ تخيُُّل الصعب من
لكنَّ إذن، الخياُل يخفق قد بالفعل. تماثَُلهما خرق قد خيالَُك يكون اآلَخر، دون أحَدهما

آَخر. شأنًا للعقل
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قد املثال: سبيل عىل تعقيًدا؛ أكثر حبكٍة اكتساب يف تبدأ أن اآلن لقصتنا يمكن
بعض عمِل اختالَل الناقل عطِل إبَّان الكونني أحد يف حدثَْت التي الكهربيُة الدفقُة تُسبِّب
القهوة لقدح سكبه يف يتسبَُّب ما الكون؛ هذا يف املسافرين أحد مخِّ يف العصبية الخاليا
الكون يف لهما تقع لم خربٍة يف املسافران يشرتك هنا، من الكون. نفس يف آَخر مساِفٍر عىل

املنزلقة». «األبواب فيلم يف حدث كما تماًما ، حبٍّ عالقِة إىل وتقودهما اآلَخر،
قد بل الناقل، يف «عطٍل» آثاَر الكهربيُة الدفقاُت تلك تكون أن الرضوري من ليس
أثناءَ بها التنبُُّؤ يمكن ال أكرب دفقاٍت حدوَث نتقبَّل إننا عمله. لكيفية معتادًة آثاًرا تكون
حينما الكونني أحد يف تنتج ا جدٍّ بسيطًة دفقًة أن لنتخيَّْل كالطريان. للسفر أخرى ُسبٍُل
بالقياس إال مالحظتُها يمكن ال بحيث َغر الصِّ من وهي الكونني، يف الناقل تشغيُل يتمُّ
ولكنه ، التغريُّ حافة عىل كان أنه صادف شيئًا لكزت إذا إال أو حساس، فولتمرت بواسطة

اللكز. هذا دون َ ليتغريَّ كان ما
لسبٍب بها التنبُؤ ممكٍن غريُ أنها عىل ظاهرٍة أيَّ املالحظون يرى املبدأ، حيث من
(غري عشوائيٍّ ٍ بمتغريِّ الظاهرُة تتأثَّر أن فهو األول، السبب أما أسباب؛ ثالثة من أكثر أو
تخلو الحقيقية الفيزياءَ ألن قصتنا من اإلمكانيَة هذه استبعدُت ولقد جوهره، يف جربي)
أغلب عن األقل عىل جزئيٍّا مسئول وهو — الثاني السبب أما ات. املتغريِّ تلك مثل من
بالرغم — الظاهرة عىل املؤثِّرة العوامل أن فهو — بها التنبؤ املمكن غري اليومية الظواهر
(إن عليها التعرُّف يمكن ال بحيث تعقيًدا أكثر أو مجهولٌة — قطعيًة جربيًة كونها من
ذكرُت كما للمعرفة، ابتكاٍر عىل ينطوي عندما الخصوص وجه عىل هكذا يكون الوضع
— الكمِّ نظرية قبل أحٍد بخاطِر يَُجْل لم الذي — الثالث السبب أما التاسع). الفصل يف
مختلفني. أصبحوا البداية من متماثلني كانوا الذين املالحظني من أكثر أو اثنني أن فهو
نتائجها يجعل ما وهو الناقل، عن الصادرُة الكهربيُة الدفقاُت تلك فيه تتسبَّب ما هو هذا

لها. الجربية الفيزياء قوانني وصف من بالرغم إطالًقا، بها للتنبؤ قابلٍة غريَ
إشارٍة أيِّ دون بها التنبُّؤ املمكن غري الظواهر حول املالحظات هذه وصف يمكن
ومع الغالب؛ يف األكوان املتعدِّد الوجود باحثو يفعله ما ا حقٍّ وهذا التماثل؛ إىل رصيحٍة
وأغلب الكمية العشوائية لتفسري عنه غنى ال التماثُل بأن — قلُت كما — أُوِمن هذا

األخرى. الكمية الظواهر
— بعض عن بعضها جذريٍّا اختالًفا املختلفة — الثالثة األسباب هذه تتشابه قد
من بدَّ ال للتفسري قابٍل عاَلٍم يف لكن املبدأ، حيث من املالحظني عىل أمرها ويلتبس
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يف ظاهريٍة عشوائيٍة ألي الحقيقي املصدر هو منها) مزيٍج أيُّ (أو أيُّها ملعرفة طريقٍة
حدوث عن املسئولة هي املوازية واألكواَن التماثَُل أن يعرف أن للمرء كيف الطبيعة.

بعينها؟ ظاهرٍة
وهو بالذات، الغرض لهذا دائًما األدب يف األكوان بني االتصال تناُوِل إغراءُ يلوح
النحو هذا عىل القصُة تصبح قبُل، من ذكرُت فكما األكوان؛ «توازي» مسألَة يُنهي ما
االتصال هذا إن نقول بأن الحقيقة هذه تمويَه نحاول أن بوسعنا لكن واحد، كوٍن قصَة
ليُنتج الكونني من أيٍّ يف الناقل لضبط طريقٌة املثال سبيل عىل توجد قد «صعٌب».
إىل برسالٍة للبعث املرءُ يستخدمها أن يمكن ثَمَّ ومن اآلَخر؛ الكون يف كهربيًة دفقًة
قواننُي تحدُّ هذا وعىل خطر، أو التكلفة، مرتفُع إجراءٌ هذا أن نتخيََّل أن لنا لكن هناك،
وجه عىل وشبيِهه املرء بني الشخيص» «االتصال وتحظر استخدامه، من الفضائية املركبة
يف الحائِط ُعرَض الحظر بذلك املركبة طاقم أفراد أحُد يرضب هذا، ومع الخصوص.
وال — نحن نعلم سوناك.» «تزوَّْجُت تقول: رسالًة — لدهشته — ويتسلَّم ليليٍة، نوبٍة
كان الذي القهوة سكب لحادث عرضيٍّا أثًرا جاء الزواج هذا أن — الشخص هذا يعلم
وال الحد هذا عند اإلرسال ينتهي اآلَخر. الكون يف الكهربية للدفقة عرضيٍّا أثًرا بدوره
وراء الرسَّ أن — أيًضا الشخص هذا يعلم وال — نعلم نحن كهذه؛ أخرى رسائُل تصل
اآلَخر؛ الكون يف للمعدات املحظور االستخدام ذلك أمِر افتضاُح هو الرسائل تلك ِف توقُّ
هذه بعد من القصة تستكشف قد الحراسة. وُسبُل إجراءات من املزيد اتخاذُ تمَّ وعليه
املدهشة الرسالة تلك عىل ِبناءً ف الترصُّ يف الطاقم فرُد يبدأ عندما يحدث قد ما النقطة

تسلََّمها. التي
البحُث عليه أيكون شبيهه؟ زواج خرب إزاء املرء فعِل ردُّ يكون أن «ينبغي» كيف
دَْع شخصيٍّا، قبُل من يقابله لم يكون قد الذي هو، كونه يف ذاك الحياة رشيِك شبيِه عن
الحب قصص كعادة — يكون قد الذي أو عاطفيٍّا؟ ارتباًطا به ارتبََط قد يكون أن عنك
كذلك؟ أليس مشكالت، أي يف يتسبََّب أن كهذا لخٍرب يمكن ال يُطاق. ال شخًصا — األزلية
تماًما للخطأ عرضة — تقدير أقل عىل — بأنها اآلَخر الكون يف الناشئة األفكار تتسم
األخطاء. تصحيح صعوبة من يزيد فهذا املنال، صعبَة كانت وإذا كوننا؛ يف كالناشئة
ندمُت «ولقد الرسالة بقيُة كانت ربما لذا األخطاء؛ تصحيح عىل يعتمد املعرفة وابتكار
حال ا ممَّ اآلَخر الكون يف حينئٍذ الناقل حجرة إىل سوناك دَلَفت ربما أو بالفعل»، ذلك عىل
ما رسعان لكن اللحظة، تلك يف سعيدين الزوجان كان ربما أو التحذير، ذلك إرسال دون
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األكوان بني االتصاُل ذلك يتسبَّب قد الطالق. إىل بهما يؤدِّي كارثيٍّا انفصاًال سينفصالن
يف فرٍد كلُّ يتَّخذها التي الكارثية الزواج قرارات عدد مضاَعفِة إىل الحاالت تلك كل يف

عندئٍذ! فائدتَه أقلَّ وما وشبيهه، الطاقم
يف معيَّنًا قراًرا اتخاذه إزاء سعيًدا يبدو شبيهك بأن الخاص الخرب إن أعمَّ، بصفٍة
هناك إن حيث «مطابًقا»؛ قراًرا اتخذَت لو سعيًدا ستكون أنك يقتيض ال اآلَخر، الكون
من يكون أخباًرا)، اآلَخر الكون من األخباُر تصري ال دونها (التي الكونني بني اختالفاٍت
الكونني أحد يف تقابلتما لقد قرارك. نتيجة عىل االختالفات لهذه تأثريًا ع تتوقَّ أن الحصافة
استخدمت ألنك اآلَخر الكون يف وتقابلتما فيها، تشاركتما أن تصادف تجربٍة بسبِب
إحدى سعادة مدى عىل االختالُف هذا أيؤثِّر مرشوع؛ غري استخداًما املركبة معدات
تفسرييٌة نظريٌة لديك كانت إذا إال ذلك معرفة بمقدورك ليس لكن ال، ربما الزيجات؟
كهذه، نظريٌة لديك كانت وإذا يؤثِّر؛ ال وأيُّها الزيجات عىل يؤثِّر العوامل أيُّ تحدِّد جيدٌة

الناقل. حجرات إىل خلسًة للتسلُِّل حاجٌة لك تكن لم فربما
الواقع يف تسمح أنها األكوان بني االتصال فائدُة تكون قد عموميًة، أكثر وبصفٍة
الخيايل الرسد يف وصفتهما كما — الكونان كان ملا املعلومات. معالجة من جديدٍة بصوٍر
ق يُحقِّ اآلخر الكون يف بنظريه املرءِ اتصال فإن قريب، وقٍت حتى تماًما متشابَهنْي —
نفسه، املرء حياة فرتات من لفرتٍة بديلٍة لنسخٍة حاسوبيٍة محاكاٍة تشغيل تأثري نفَس
هذه إجراءُ يستحيل كامًال. إملاًما الصلة ذات املادية ات املتغريِّ بكل اإلملام إىل الحاجة دون
حول التفسريية النظريات اختبار يف نفًعا تُجِدي قد وهي آَخر، طريٍق بأي الحوسبة
الوصول عن بديًال أبًدا تكون ال هذا مع لكنها النتائج، عىل املتعدِّدة العوامل تأثري كيفيِة

النظريات. تلك إىل
تلك لتباُدِل يُستخَدم أن األفضل فمن شحيًحا، مورًدا االتصاُل هذا دام ما ولذلك،
تتأكََّد أن فستستطيع به، وأخربك مشكلٍة حل إىل شبيهك َل توصَّ إذا نفسها: النظريات
بها َل توصَّ التي الكيفية ملعرفة سبيًال تملك لم إْن حتى جيد، تفسري أنه كيف بنفسك

إليه. شبيُهك
تنفيِذ يف التعاوُن األكواِن بني االتصال الستخدام الة الفعَّ األخرى األساليب ومن
بعُض فيه يصاب نحٍو عىل مثًال القصة أحداُث تجري قد املطولة، الحوسبة عمليات
ترياَق يتناولوا لم ما ساعاٍت غضون يف املوت خطُر ويتهدَّدهم م بالتسمُّ الطاقم أفراد
من مختلفٍة أشكاٍل لتأثريات حوسبيٍة محاكاٍة عملياِت إجراءَ الرتياق إيجاُد يتطلَّب السم.
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عىل البحث بإجراءِ املركبة كمبيوتر نسختَْي من نسخٍة كلُّ تضطلع ثَمَّ ومن ما؛ عقاٍر
العثوُر يتمُّ عندما املدة. نصف يف البحُث ينتهي وبهذا املختلفة، األشكال قائمة نصف
التأكُُّد يمكن حيث اآلَخر؛ الكون إىل القائمة يف رقُمه يُرَسل الكونني، أحد يف العالج عىل
الدليل أن كيف ًدا مجدَّ نرى الكونني. كال يف الطاقم إنقاذُ يتمُّ وبهذا هناك، النتيجة من
وجود عىل دليٍل بمنزلة هو الناقِل عربَ النحو هذا عىل متاحٍة حاسوبيٍة قدرٍة وجود عىل
ُل التأمُّ يُبنيِّ الكونني. أحِد كمبيوتر يؤدِّيها التي غري حسابيٍة بعملياٍت يقوم آَخر كمبيوتر
أن كيف الكون هذا لساكني ذلك) إىل وما سون يتنفَّ كيف (مثل األشباه حياة تفاصيل يف
هكذا الذي كونهم، يف ما يماثالن وتعقيٍد بنيٍة ذو حقيقيٌّ مكاٌن ته بُرمَّ اآلَخر الكون ذلك

للتفسري. قابًال يصري
الواقعية؛ الَكمِّ فيزياء يف يحدث ال ألنه األكوان؛ بني باالتصال قصتنا يف نسمح لن
فرَدا فيه َج تزوَّ الذي التاريخ يف يستحيل للتفسري. للقابلية الطريُق هذا أماَمنا يَُسدُّ وعليه
أن أو باآلَخر أحدهما «يتصل» أن — بعُد فيه يتعارفان يكاَدا لم الذي وذلك — الطاقم
«يؤثِّر» أن الظروف بعض تحت التواريُخ تستطيع — سنرى كما — ذلك ومع يالحظه؛
تفسري إىل الحاجُة وتُقدِّم االتصال. درجة إىل تصل ال ُسبٍُل خالل من بعٍض، عىل بعضها

حقيقٌة. األكوان املتعدِّد الوجوَد أن عىل الدالَة الرئيسيَة الحجَة التأثرياِت هذه
يشءٍ كلُّ يوجد واحدة، فضائيٍة مركبٍة داخل االختالف يف قصتنا كونَا يبدأ عندما
تلك أن تخيُِّل يف نستمرَّ أن ينبغي تماًما. متشابهٍة نَُسٍخ أزواج هيئة عىل العالم يف آَخر
يحوياِنه ما سوى ليسا إنهما «وعاءَيْن»؛ ليسا الكونني ألنَّ رضوري فهذا متماِثلٌة؛ األزواج
منهما كلٍّ يف لألخرية َلباَت األشياء، تلك عن مستِقلٌّ واقٌع للكونني كان لو أشياء. من
غريَ األشياءِ تلك بجْعل كفيٌل وهذا اآلَخر، دون خصوًصا أحدهما يف الوجوِد خاصيُة

متماِثلة.
املثال: سبيل فعىل الحال؛ بطبيعة الكونني بني االختالف مساحُة ذلك بعد ستتسع
ستصبح األم. لكوكبَيْهما رسائَل ببعثهما الخربَ سيزفان الزواج، الطاقم فرَدا يقرِّر عندما
كان البداية يف الرسائل. وصول فور مختلفًة الكوكبني هذين من كوكٍب كل نسخة
املعلومات بعُض بَْت ترسَّ ما رسعان ولكن فقط، الفضائية املركبة نسختَِي بني االختالف
اختالٌف الزواج قرار عن مثًال ينتج إذ قصٍد؛ عن نرشها يف أحٌد يرشع أن قبل حتى
الضوءَ يجعل ا ممَّ شبيهتها؛ يف حركتهم عن الكونني أحد مركبة يف األشخاص حركة يف
جاعًال الفتحات، خالل من بعضه ب ويترسَّ مختلف، نحٍو عىل أجسامهم عن ينعكس
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الحرارة إشعاع عىل أيًضا القوُل يصحُّ ارتحل. أينما الكونني بني ضئيًال اختالًفا هناك
بدأ ما يتفاقم وهكذا هيكلها، يف نقطٍة كلِّ من املركبَة يغادر الذي األحمر) تحت (الضوء
الكونني بني تغايُر» «موجة ليصبح الكونني من فقط واحٍد كوٍن يف حدثَْت كهربيٍة بدفقٍة
لرسعة الكونني يف املعلومات انتقاِل رسعِة تجاُوُز كان وملا الفضاء. أرجاء كل يف ترسي
رسعة إن وحيث أيًضا. هي التغايُر موجِة رسعِة شأَن ذلك بات مستحيًال، أمًرا الضوء
أو الضوء رسعة نفس هي الغالب يف — ملقدمتها القصوى الحافة عند — املوجة تلك
أصغر بنسبٍة بعضها عىل االتجاهات بعض أفضلية بني االختالفات فستصبح قليًال، أقل
شكًال املوجُة اتخذت املسافة، هذه زادت فكلما املوجة؛ تقطعها التي املسافة إجمايل من

التغايُر». «كرة يها سأسمِّ وعليه كرويًة؛ أكثر
زالت ما إذ نسبيٍّا؛ قليلٌة الكونني بني االختالفات فإن التغايُر، كرة داخل وحتى
مسامعهم إىل تصل َمن وحتى القارات. نفس عليها توجد والكواكب تسطع، النجوم
يف نفسها البيانات بأغلب يحتفظون لذلك، نتيجًة مختلًفا سلوًكا ويسلكون الزفاف أنباءُ
الهواء، نوِع نفَس سون يتنفَّ ويظلون املعلومات، تخزين أجهزة من غريها ويف عقولهم

ذلك. إىل وما الغذاء، أنواِع نفَس ويتناولون
الزيجة تلك أنباءُ تُحِدث أالَّ بديهيٍّا املعقول من يبدو قد أنه من وبالرغم ذلك، مع
األنباء تلك أن تُثِبت أنها يبدو مختلفًة بديهيًة فكرًة هناك فإن األشياء، أغلب يف تغيرٍي أيَّ
إىل األنباءُ تصل عندما يحدث ما ْل لنتأمَّ ضئيًال. تغيريًا ولو يشء، كلَّ تُغريِّ أن يجب

اتصال. ليزر من نابعٍة فوتوناٍت نبضِة صورِة يف لنَُقْل كوكب؛
ع نتوقَّ قد برشية. تبعاٍت أيُّ تتبدَّى أن قبل حتى الفوتونات لهذه املادي األثُر يتبدَّى
فيما ذرٍة كل يعني ما وهو للشعاع، تتعرَّض ذرٍة كلِّ عىل زخًما الفوتونات تُضِفَي أن
ًا تغريُّ حينئٍذ الذرات تلك اهتزاُز سيتغريَّ للشعاع؛ املواجه الكوكب سطح نصف من يقرب
عىل ذرٍة كلُّ تؤثِّر بينها. فيما القوى بواسطة أسفلها الذرات عىل سيؤثِّر ا ممَّ طفيًفا؛
سيصل ما ورسعان كله، الكوكب حول رسيًعا التأثريُ ينترش ثَمَّ ومن األخرى؛ الذرات
الذرات. أغلب يف تخيُّلُه يمكن ال ا جدٍّ ضئيٍل بقدٍر كان وإْن الكوكب، يف ذرٍة كل إىل التأثريُ
ذرٍة كلِّ بني التماثُل إلنهاء كافيًا سيكون فإنه األثر، هذا ضآلُة تكن ومهما ذلك، ومع

التغايُر. موجة حدوث بعد متماِثٌل يشءٌ يبقى لن وهكذا اآلَخر؛ الكون يف ونظريتها
متقطِّع هو ما بني القديمة التفرقَة املتناقضتان البديهيتان الفكرتان هاتان تعكس
يوجد ما كل أنَّ عىل تنصُّ التي — السابقة الحجة تعتمد مستمر. أو متصل هو وما
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َغر»، الصِّ البالغة الفيزيائية ات «التغريُّ حقيقة عىل — يتغريَّ أن بد ال التغايُر كرة يف
ات التغريُّ هذه مثل وجود ينشأ قياسها. يستحيل بحيث الشديد َغر الصِّ من ات تغريُّ وهي
األساسية الكميات معظم ألن ذلك الكالسيكية؛ الفيزياء لتفسريات حتميًة نتيجًة باعتباره
فتنبع املناقضة، البديهية الفكرة أما باستمرار. ة متغريِّ (كالطاقة) الكالسيكية الفيزياء يف
متقطِّعٍة اٍت بمتغريِّ يتعلَّق فيما ثَمَّ ومن املعلومات؛ بمعالجة يتعلَّق فيما العاَلم ر تصوُّ من
هو ما لصالح التضاُرب هذا يف الكمِّ نظريُة تفصل مثًال. البرش ذكريات كمحتويات
يف بها يحلَّ أن يمكن ممكن» ٍ تغريُّ «أصغُر قياسيٍة فيزيائيٍة كميٍة لكلِّ يوجد متقطِّع.
من تحويلها يمكن الطاقة» من ممكنٍة كميٍة «أقلُّ املثال سبيل عىل فتوجد بعينه؛ موقف
يف ى تُسمَّ التي الكمية هذه من أقلَّ امتصاَص الذرُة تستطيع وال بعينها، ذرٍة إىل اإلشعاع
اكتشافها، يتمُّ الكمِّ لفيزياء مميزٍة سمٍة أول هي هذه كانت وملا طاقٍة؛ «كمَّ» الحالة هذه

أيًضا. التخيُّلية فيزيائنا يف ندمجها دعونا اسَمه. املجاَل ذلك أكسبَْت فقد
بسبب تتغريَّ الكوكب سطح عىل الذرات كلَّ أن صحيًحا ليس أنه نرى ثَمَّ، من
تعرُّضه عند ضخٍم ماديٍّ لجسٍم القياسية االستجابُة تكون الالسلكية. الرسالة وصول
يقتيض ولكْن تغيرٍي، أيِّ بال ذراته معظم بقاءَ هي الواقع يف َغر الصِّ بالغِة لتأثرياٍت
كمٌّ قدُره نسبيٍّا كبريًا متقطًِّعا ًا تغريُّ الذرات تلك بعُض تُبدَي أن الحفظ لقوانني االمتثاُل

واحٌد.
تحدث ات التغريُّ أن يعني هل : والتغريُّ الحركة حول تساؤالٍت ات املتغريِّ تقطُُّع يثري
منتصف يف العالم يبدو كيف آَخر: سؤاًال يثري الذي األمر كذلك؛ ليس األمر ال، لحظيٍّا؟
الذي فما ما، بمؤثٍِّر غريها دون بقوٍة ذرات بضُع تأثَّرت إذا كذلك، ؟ التغريُّ هذا حدوث
َن، خمَّ قد القارئ أن بد ال أنه كما بالتماثُل، متعلِّقٌة اإلجابة التأثري؟ يقع أيها عىل يحدِّد

ييل. فيما سأفرسِّ وكما
ببساطٍة هذا ألن املسافة؛ زيادة مع رسيًعا التغايُر موجِة تأثرياُت تتقلَّص ما عادًة
ضوئيٍة سنٍة مائة بُْعد عىل من حتى الشمس تبدو عامٍّ. بوجٍه املادية املؤثرات كلِّ شأُن
املستعرات كحال حالها يشء، بأي تأثريًا تُلحق تكاد وال السماء، يف وساطعٍة باردٍة كنقطٍة
ال للكويزرات عنًفا النفثية الدفقات أعتى إنَّ بل ضوئية، سنٍة ألف بُْعد عىل من العظمى
ظاهرٍة سوى توجد ال السماء. يف تجريديٍة لوحٍة عن مجاورٍة مجرٍة من لها تأمُّ عند تزيد
نوًعا يخلق وهذا املسافة، زيادة مع آثارها تخفت ال — حدثَْت إْن — معروفٍة واحدٍة
ذاتها تصويب عىل ا حقٍّ القدرَة للمعرفة إن تحديًدا. الالنهاية بداية املعرفة؛ من معينًا
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الوجهة تلك تغيري ثم تقريبًا، أثر أيِّ ترك دون الهائلة املسافات قطع ثم ما، وجهٍة نحو
جذريٍّا. تغيريًا

ملموًسا تأثريًا ق يُحقِّ أن الناقل لعطل أردنا إْن — قصتنا يف — أيًضا علينا يجب لذا
لسيول يكون لن املعرفة. بواسطة ليحدث ذلك نصوغ أن فلكية؛ مسافاٍت بُْعد عىل من
عن معلوماٍت — قصٍد غري أو قصٍد عن — تنقل التي املركبة، من ة املِشعَّ الفوتونات
وجوِد بإمكانية يهتمُّ َمن عليه كان إذا إال ، القيصِّ الكوكب عىل ملحوٍظ أثٍر أيُّ الزفاف،
رصدها. من تُمكِّنُه التي العلمية األدوات ُصنِْع عىل لحثِّه يكفي اهتماًما املعلومات تلك مثل
«دفقًة إن تقول التي قصتنا يف التخيُّلية الفيزياء قوانني إن أوضحُت، وكما واآلن،
كان إذا إال جربية، قوانني تكون أن يمكن ال اآلَخر» دون واحٍد كوٍن يف حدثَْت كهربيًة
صفِة انتفاءِ بعد أخرى مرًة الناقُل يُستخَدم عندما إذن يحدث ماذا متماثَلنْي. الكونان
عنها؛ بعيدة وهي األوىل نوع نفس من ثانيًة فضائيًة مركبًة تخيَّْل الكونني؟ عن التماثُل

األوىل؟ استخدَمتْه أن بعد مباَرشًة ناِقَلها الثانية املركبُة استخدَمِت إذا يحدث ماذا
ستنصُّ أخرى: بعبارٍة أو سيحدث. يشءَ ال أنه هي املمكنة املنطقية اإلجابات إحدى
عىل سيعمالن الناقلني أن عىل — مختلَفنْي الكونان بات بعدما — حينئٍذ الفيزياء قواننُي
وسيلَة سيقدِّم هذا أن غري الكهربية، الدفقات من مزيٍد يف أبًدا يتسبَّبَا ولن ، طبيعيٍّ نحٍو
االعتماد يمكن وال واحدٍة ملرٍة إال صالحٍة غري كانت إْن حتى الضوء، من أرسع اتصاٍل
الكهربية، الدفقُة حدثَِت فإذا له، وتشغِّ الناقل حجرة يف فولتمرتًا تضع بأْن وهي عليها؛
فعَلْت، لو (ألنها بعُد ناقلها ل تُشغِّ لم — بعَدْت مهما — األخرى املركبة أن فستعلم
الحاكمة القواننُي تسمح ال مكان). كل يف الكهربية الدفقات لكلِّ نهائيٍّا ا حدٍّ ذلك َلوَضَع
فيزيائنا لقوانني أردنا فإذا املعلوماتي؛ ق التدفُّ هذا بمثِل الحقيقي األكوان املتعدد للوجود
املركبُة تحذَو أن بد فال الوجود، هذا سكاِن نظر وجهة من عموميًة تكون أن التخيُّلية

اآلَخر. دوَن واحٍد كوٍن يف الدفقُة تحدث أن بد ال تماًما، األوىل حذَو الثانيُة الفضائيُة
الدفقة به ستحدث الكونني أيُّ بتحديد يشءٌ يضطلع أن بد ال الحالة هذه يف لكن
ال وكذلك حينئٍذ، جربيٍّا متطلَّبًا اآلَخر» دون الكونني أحد «يف متطلٌَّب يظلَّ لن الثانية.
بمنزلة ذلك ألن فقط؛ الكونني أحد يف الناقل تشغيُل تمَّ إذا الدفقُة تحدث أن ينبغي
إنَّ بل واحد، آٍن يف الناقل نسختَِي تشغيل عىل حدوثه يتوقَّف أن بد ال بينهما. اتصاٍل
توقيٍت يف الناقل تشغيل ييل: كما األكوان بني االتصال من بنوٍع يسمح قد ذلك حتى
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لم فإن الفولتمرت؛ ومالحظة قبُل، من مرًة دفقٌة به حدثَْت الذي الكون يف سلًفا ٍد محدَّ
من إذن. مأزٍق يف إننا اآلَخر. الكون يف مغلٌق الناقل أن عىل ذلك فسيدلُّ دفقاٍت، أيُّ تحدث
فيه، غموَض ال واضًحا يبدو ثنائيٍّ تمييٍز يف الدقيقة التفاصيل هذه كلُّ تكمن أن العجيب
الحقيقية الكم فيزياء يف يوجد متأثِّر». و«غري «متأثِّر» أو و«مختلف»، «متماثل» بني هو

الضوء. من األرسع االتصال وحظر الكوني االتصال حظر بني وثيٌق ارتباٌط أيًضا
التخيُّلية الفيزيائية قوانيننا جْعِل لرضورِة لالمتثال — الوحيَد أظنُّه — سبيٌل َة ثَمَّ
وهو أََال نفسه؛ الوقت يف الضوء من األرسع الكوني االتصال وملنع جربية، عموميًة قواننَي
تماثليٌة كلُّها التي األكوان من يُحَىص وال متناهيًا ال عدًدا تخيَّْل األكوان. من املزيد وجوُد
تماًما — باألساس تماثليًة كانت أكواٍن بني اختالٍف حدوث يف الناقُل يتسبَّب باألساس؛
الدفقُة «تحدث اآلن: ه نصُّ أصبح الصلة ذا الفيزياء قانوَن لكنَّ — قبُل من حدث كما
املركبتان قاَمِت إذا الحالة، هذه يف الناقُل.» فيها يُستخَدم التي األكوان نصف يف الكهربيُة
التي تلك األكوان: من أنواٍع أربعُة التغايُر كرتَِي تداُخِل بعد فستوجد ناقَليْهما، بتشغيل
الثانية مركبتها يف الدفقُة حدثَِت وأخرى فقط، األوىل مركبتها يف كهربيٌة دفقٌة حدثَْت
املركبتني. كال يف الدفقُة فيها حدثت ورابعة دفقات، أيُّ فيها تحدث لم وثالثة فقط،
يف منها تاريٍخ كلُّ ويحدث مختلفة، تواريخ أربعُة التداُخل مجال يف حدث أخرى: بعبارٍة

األكوان. ُربع
يكون بحيث فيها األكوان املتعدِّد للوجود كافيًة بنيًة التخيُّلية نظريتنا تقدِّم لم
الفصل يف رشحت وكما الحقيقية. الكم نظرية عكس عىل معنًى، األكوان» «نصف لتعبري
إىل بالنسبة واملتوسطات للنَِّسب معنًى إلضفاءِ النظريُة ره توفِّ الذي املنهُج ى يُسمَّ الثامن،
الفيزياء تخصيُص ذلك عىل املألوفة األمثلة من «القياس». باسم متناهيٍة ال مجموعاٍت
أن نفرتض دعونا . خطٍّ يف املرتَّبَة الالمتناهية النقاط ملجموعات «أطواًال» الكالسيكية

لألكوان. بقياٍس نا تمدُّ قصتنا
الطاقم فرَدا فيها َج تزوَّ التي األكوان يف ييل: كما للقصة حبكاٍت تأليُف اآلن لنا يحقُّ
هذه نصف يف تحدث املركبُة. تزوره بٌرش يسكنه كوكٍب يف العسل شهَر الزوجان يقيض
تشغيل يف وتتسبَّب الناقل، بواسطة املركبة إىل الزوجني عودِة إبَّان كهربيٌة دفقٌة األكوان
اآلَخَر خاَن قد العروسني أحد أن إىل ح تُلمِّ ألحدهم اإللكرتونية املفكرة عىل صوتيٍة رسالٍة
األصلية مجموعتُنا تحتوي بالطالق. تنتهي األحداث من سلسلٍة رشارَة يطلق مما بالفعل؛
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نصف يف الجاري وهو — أولها يف مختلفة؛ تواريخ ثالثة عىل اآلن املتماثلة األكوان من
عدد ُربع يف الجاري وهو — ثانيها ويف يتزوََّجا، لم الطاقم فرَدا زال ما — األكوان عدد
مطلقان. فهما — الباقي الرُّبع يف الجاري — الثالث التاريخ يف أما تزوََّجا، قد — األكوان
املتعدِّد الوجود من متساويًة ِنَسبًا تشغل ال الثالثة التواريخ أن كيف نرى وهكذا،
تطلََّقا ما عدِد ضْعَف قطُّ اآلَخر أحدهما فيها ج يتزوَّ لم التي األكوان عدُد يبلغ إذ األكوان؛

فيه.
األكوان املتعدِّد بالوجود درايٍة عىل الفضائية املركبة يف العلماء أن لنفرتض اآلن
الكتشاف وسيلٍة بأي بعُد نُمِدْدهم لم ذلك من بالرغم أننا (الِحْظ الناقل فيزياء ويفهمون
نَُسخهم من متناهيًا ال عدًدا أنَّ يعلمون للناقل تشغيلهم عند فهم إذن األمور)؛ تلك
يعلمون إنهم الوقت. نفس يف ذاته اليشءَ تفعل التاريخ، نفَس تُقاسمهم التي املتماثلة
أنه يعني ا ممَّ التاريخ؛ ذلك تشاركهم التي األكوان نصف يف ستحدث كهربيًة دفقًة أن
فولتمرتًا استخدموا إذا أنهم يعلمون هم هذا وعىل عندئٍذ، تاريخني إىل مناَصفًة سينقسم
عكس عىل َلها سجَّ قد الفولتمرت أن نَُسخهم نصُف فسيعرف الدفقة، رصد عىل قادًرا
لهم، سيقع الحدثني أيِّ عن سؤالهم أن كذلك يعلمون العلماء أولئك لكنَّ اآلَخر. النصف
يفرتضون لذلك ونتيجًة فحسب)، اإلجابِة مستحيَل (وليس معنًى ذي غري سؤال هو
سريصد الفولتمرت كان إذا بما التنبؤ عىل يقدر ال شيئًا أن األول الصلة؛ وطيَدِي تنبَُّؤيْن

يحدث. ما لكلِّ التامة الجربية من بالرغم ال، أم الدفقة
هي للدفقة الفولتمرت تسجيِل احتمال نسبَة أن ببساطٍة فهو اآلَخر، التنبُّؤ أما
(أْي ذاتي» نحٍو عىل «عشوائيًة التجارب هذه مثل نتائج تكون هذا وعىل النصف،
جربيٍّ نحٍو عىل محدٌَّد يحدث ما كلَّ أن من بالرغم لها)، مالحٍظ أيِّ منظوِر عىل تعتمد
أنهما الحقيقية؛ الفيزياء يف الكمِّ ميكانيكا وعشوائية احتمال سبب هو هذا موضوعي.
ا عمَّ بدوره الناجِم األكوان، املتعدِّد للوجود النظريُة تُقدِّمه الذي القياس عن ينجمان

تحظره. وما الفيزيائية العمليات أنواِع من النظريُة به تسمح
الحدوث، وشِك عىل املعنى) (بهذا عشوائيٌة نتيجٌة تكون عندما املوقَف أن الِحْظ
التي النتيجة ؛ املتغريِّ يف التبايُُن يكمن حيث املتماِثلة؛ األشياء بني تبايٍُن موقَف يكون
املرصيف الحساب كحالة حاالٍت منطق نفسه هو املوقف هذا منطق إن مالحظتها. ستتم
من بالرغم دوالرات؛ ال بٌرش املرة هذه املتماِثلة الكيانات أن باستثناء آنًفا، ناقْشتُها التي

اآلخر. النصف يشهدها وال الكهربية الدفقة نصفها سيشهد تماثُلها،
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إذ عديدًة؛ مراٍت التجربة تكراِر بواسطة عمليٍّا التنبؤ هذا اختباَر العلماء يستطيع
يخترب وهذا النهاية؛ يف بالفشل التجارب نتائِج بتسلُسِل التنبَؤ تزعم معادلٍة كلُّ ستبوء
نصف يف (والتواريخ) لألكوان العظمى الغالبية يف الدفقة وستحدث للتنبُّؤ. قابليتها عدَم
نَُسخ من قلٍة سوى تشهد لن لالحتمال. التنبُّئِية القيمَة يخترب وهذا تقريبًا؛ التجارب

مختلفة. نتائَج أيَّ املالحظني
خربَ للعروسني األم الكوكبني صحُف تنرش التواريخ، أحد يف قصتنا. وتستمر
فرَدْي الفضاء رائَدِي تعاُرِف إىل قاَدْت التي لألحداث وصًفا أعمدٍة عدُة وتتناول الخطبة،
الفضاء رائَدِي خطبة عن أخبار فيه ليس آَخَر تاريٍخ ويف ذلك، إىل وما املركبة طاقِم
حبٍّ قصُة أنها يتصادف قصريٍة بقصٍة الصفحة يف املساحة نفَس الصحف إحدى تَشغل
جمٍل مع القصة تلك يف الجمل بعُض تتطابَُق فضائية؛ مركبٍة سطح عىل أحداثُها تدور
يف العمود نفس يف املطبوعة الكلمات نفُس تكون اآلَخر، التاريخ يف املنشور الخرب يف
اآلَخر؛ يف وواقٍع تاريٍخ يف خياٍل عن تُعربِّ ولكنها التاريخني، بني متماثلًة الصحيفة نفس

املتماِثلة. األشياء بني تبايُنًا الواقع/الخيال خاصيُة تُحِدث وهكذا
يلزم فلن الناقل، استُخِدم فأنَّى رسيًعا؛ تزايًدا املغايرة التواريخ عدُد سيتزايد واآلن
الناقُل كان فلو وعليه بأرسها، املركبة تغمر حتى معدودٌة ميكروثواٍن إال التغايُر كرَة
بأكملها املركبة داخل يف املغايرة التواريخ عدُد َلتضاَعَف يوميٍّا، مراٍت عْرشَ عادًة يُستخَدم
ذراِت من أكثَر املغايرة التواريُخ ستغدو شهٍر غضون ويف يوم. كلَّ أضعاٍف عرشة حوايل
واملقدار التوقيت إن إذ دقيًقا؛ تشابًُها الكثري غريها مع أغلبُها وسيتشابه املرئي، كوننا
فيلم يف حدث الذي النوع من ملموٍس ٍ تغريُّ بوقوِع َال يُعجِّ لن الكهربية للدفقة الدقيَقنْي
يف املطَّردة الزيادة تستمر هذا، ومع التواريخ. من ضئيلٍة نسبٍة يف إال املنزلقة»، «األبواب
وقوع إىل أدَّى قد سيكون ا ممَّ لألحداث؛ متنوعة صوٌر ستوَجد ما ورسعان التواريخ، عدد
إجمايل يتزايد ثَمَّ ومن للمركبة؛ الكوني ع التنوُّ مستوى عىل التبايُن يف مؤثِّرٍة اٍت تغريُّ
التواريخ كل من ضئيلًة نسبًة تبقى أنها مع كذلك، مطَّرٍد نحٍو عىل التواريخ تلك عدد

املوجودة.
االحتمال» البعيدة و«املصادفات «الحوادث» من غريبة سالسُل تبدأ بقليٍل ذلك وبعد
عالماِت وضعُت لقد مطَّردة. زيادة يف كانت وإْن التواريخ، من أقل نسبٍة يف الوقوع يف
محتوٌم فجميُعها باملرة؛ عرضيًة ليَسْت األحداث تلك ألن التعبريين هذين حول االقتباس

الناقُل. جميًعا فيها تسبََّب ولقد الجربية، الفيزياء لقوانني طبًقا وقوُعه
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عمِل إىل — حذرنا نأخذ لم إذا — فيه الشائع املنطُق يسوقنا آَخر موقًفا إليك
أن مع متناقًضا، يبدو املواقف وْصَف يجعل وقد املادي، العالم حول خاطئٍة افرتاضاٍت
يحلِّل مثاًال قزح» قوس «تفكيك كتابه يف دوكينز يطرح تماًما. واضحٌة نفسها املواقف

دقيقة: تنبؤاٍت يقدِّم التليفزيون شاشة عىل ما روحانيٍّا وسيًطا أن الزعَم فيه

ال دقائق. بخمس تُقدَّر زمنيٍة فرتٍة ألف ۱۰۰ حوايل الواحد العام يف يوجد
من فرتٍة أيِّ يف — مثًال ساعِتي لنَُقْل — يٍد ساعِة أيِّ ِف توقُّ احتماُل يزيد
۱۰ يوجد لكْن بالطبع؛ ضعيف احتمال هذا .۱۰۰۰۰۰ يف ۱ عن الفرتات تلك
فإن الروحاني)؛ الوسيط بربنامج (الخاصة الحلقة يتابعون مشاهد ماليني
تلك من ٢٥ حوايل أن َع نتوقَّ أن فلنا يٍد، ساعاِت يرتدي فقط نصفهم كان
هؤالء ُربع اتصل لو الربنامج. عرض أثناء دقيقٍة أي يف سيتوقَّف الساعات
الجمهور انتباه لشدِّ كافيٍة من أكثر وهي مكاملات، ٦ فهذه باالستوديو، فقط
ساعاتُهم َفْت توقَّ الذين األشخاص مكاملاِت أضفَت إذا خاصًة وإذهاله، الساذج
وَمن أجدادهم، ساعات بل هم، ساعاتهم تتوقَّف لم والذين املايض، اليوم يف
قد «ساعتهم» بأن ليصفوهم الثكاىل أقاربُهم فاتََّصَل قلبيٍة سكتٍة إثَر ماتوا

جرٍّا. وهلمَّ أعمارهم، فانقَضْت حانَْت

أن دون أخرى أحداٍث تفسرِي عىل الظروف بعض قدرَة أن كيف املثال هذا يف يتضح
تناُقٍض من عليه تبدو ا ممَّ بالرغم ا جدٍّ مألوفٌة حقيقٌة فيها؛ التسبُّب يف دْخٌل لها يكون
يالحظ إذ األفق؛ ضيق صور من صورة هو «الساذج» الجمهور خطأ إن البديهة. مع
يف يفشل لكنه — فت توقَّ قد ساعاتهم ألن يتصلون مشاهدين عن عبارة وهو — الظاهرَة
املالَحظة غري األجزاء هذه أن ومع معظَمها، يالحظ ال وأعمَّ أكرب ظاهرٍة من جزءٌ أنها فهم
فإنها املشاهدين، نحن نالحظه ما عىل األحوال من حاٍل بأي تؤثِّر لم األعمِّ الظاهرة من
أفٍق ِضيِق َ خطأ الشائع واملنطق الكالسيكية الفيزياءُ ن تتضمَّ وباملثل، لتفسريه. رضورية
إطار ويف لغتنا يف ل املتأصِّ الخطأ هذا غريه. وال املوجود هو واحًدا تاريًخا أن يرى فكري،
بطريقٍة ومؤكًَّدا بطريقٍة تماًما ُمستبَعًدا يكون قد حدٍث أيَّ بأن القوَل يجعل مفاهيمنا

األمر. واقع يف غرابة أيُة تشوبه ال بينما غريبًا، قوًال أخرى
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األشياء من وُمرِبكًة دًة معقَّ مجموعًة باعتباره الفضائية املركبة بداخل ما اآلن نرى
بعضهم يؤدِّي والذين بالناس، املركبة سطح عىل املواقع معظُم تزدحم املرتاِكبة.
نَُسخ تسري بعض. إدراك بعضهم يستطيع ال وكلهم باملرة، معتادٍة غريَ مأمورياٍت
الطاقم نَُسخ فات ترصُّ بسبب طفيًفا، تبايُنًا متباينٍة عديدٍة طرٍق يف نفسها املركبة
قوانينُنا تكفل إذ بمخيلتنا؛ بالطبع ذلك كلَّ «نرى» طفيًفا. تبايُنًا بدورها تتبايَُن التي
ومن كهذا؛ يشءٍ أيَّ األكوان املتعدِّد الوجود يف مالِحٍظ أيُّ يرى أالَّ التخيُّلية الفيزيائية
يف عظيًما وانتظاًما تناُسًقا أيًضا نجد — مخيلتنا) خالل (من األدق وبالفحص — ثَمَّ
عىل أشخاٍص من حشوٍد وجود من بالرغم املثال: سبيل عىل الظاهرية. الفوىض هذه
من حشوٍد وجود من وبالرغم املركبة، قائد هو أغلبهم أن نرى فإننا املركبة، قائد مقعد
النوع هذا يرجع املركبة. قائد هو منهم قليًال أن نرى فإننا املالح، مقعد عىل أشخاٍص
نفَس تطيع — االختالفات من بينها ا ممَّ بالرغم — األكوان كافة أن إىل االنتظام من

األوىل). حاالتها فيها (بما الفيزيائية القوانني
من واحدٍة نسخٍة مع إال تتعاَمُل ال املركبة قائد من بعينها نسخٍة أيَّ أن أيًضا نرى
بالضبط هما األخريتان وهاتان األول، املساعد نَُسخ من واحدٍة نسخٍة ومع املالح، نَُسخ
إذ مستقلة؛ شبه التواريخ أن إىل االنتظام هذا يعود األخرى. مع إحداهما تتعامل اللتان
اللهم وحدها، فيها وقَعْت أحداٍث من سبق ما عىل إال منها كلٍّ يف يحدث ما يعتمد ال
يف للتواريخ االستقالُل هذا يزيد ال فقط. النواقل عن الناجمِة الكهربيِة الدفقاِت باستثناء
هذه االستقاللية صفَة أعطينا ألننا مهمة؛ غري تفصيلٍة مجرَد كونه عن اآلن حتى قصتنا
بالضبط هو ما لربهة: التفلُسِف من مزيًدا يستحقُّ األمر أن غري البداية، منذ «لألكوان»
يمكن ال التي األخرى والنَُّسِخ معها التعاُمل أستطيع التي نسخِتك بني االختالِف وجُه
مما ن تتكوَّ األكوان أن تَذَكَّْر ولكن أخرى»، أكواٍن «يف موجودة األخرية إن أدركها؟ أن
النَُّسَخ أرى أن أستطيع بأني القول عن اإلجابُة تلك تزيد ال لذا فحسب؛ أشياءَ من فيها
عىل األخرى هي تنصَّ أن بد ال الفيزيائية قوانيننا أن النتيجة أراها. أن أستطيع التي
أي مع التفاُعل بمقدورها منه النَُّسخ أيُّ د تُحدِّ معلوماٍت بداخله يحمل يشءٍ كل أن
فارٌق َة ثَمَّ ليس حيث متماثلة؛ األشياء تلك تكون عندما (إال األخرى األشياء من النَُّسخ
بمعلومات تُعَرف التي املعلومات، هذه مثَل الكمِّ نظرية تصف وأخرى). نسخٍة بني
بعَض للجدل حاليٍّا مثري أمر األشياء داخل بالكامل املعلومات تلك وجود (إن «التشابك».
بعنوان التي البحثية الورقَة انظر النقطة، لتلك ٍل مفصَّ فنيٍّ نفاٍش عىل وللحصول اليشء.
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(دورية هايدن وباتريك أنا وضعتُها التي املتشابكة» الكمية النُُّظم يف املعلومات ق «تدفُّ
(.((٢٠٠٠) سوسايتي» رويال ذا أوف «بروسيدجنز

مخيلتنا، يف جدٍّا غريبًا يبدو ًدا ومعقَّ واسًعا عامًلا اللحظة هذه حتى قصتنا يف نسجنا
تدركه الذي الوحيد للكون مطاِبٍق شبَه سكانه من العظمى الغالبية عيون يف يبدو ولكنه
عشوائيًة تبدو التي الهزات بعض جانب إىل الكالسيكية، الفيزياء به وتعرتف حواسنا
األحداث ببعض ملموًسا تأثًُّرا التواريخ من صغريٌة أقليٌة تأثََّرْت الناقل. تشغيل عند
عىل يؤثِّر ماذا أي: — املعلومات ُق تدفُّ ظلَّ التواريخ هذه يف حتى ولكن ا، جدٍّ «املستبعدة»
الغريبة املصادفات به املقيَّدة املركبة سجل نسخة تدرك فمثًال: ومألوًفا؛ عاديٍّا — ماذا

فال. نَُسخهم، ا أمَّ املصادفات، تلك وقوَع يتذكَّرون َمن فقط
متفرعة، شجرٍة صورة يف التخيُّيل األكوان املتعدِّد الوجود يف املعلومات ُق تتدفَّ وهكذا
الفروع تلك تتَّحد وال مختلف، (قياس) ُسْمك — التواريخ — فروعها من فرٍع ولكل
موجودٍة غري الفروع باقَي وكأنَّ فرٍع كل ف يترصَّ أبًدا. بعض عن بعضها انفصال بعد
التخيُّلية األكوان دد املتعِّ الوجود فيزياء قواننُي َلظلَّْت القصة، كلَّ هي هذه كانت لو باملرة.
تنبؤات عن تنبُّؤاتها تختلف لن إذ دائًما؛ الحال كانت كما كارثية، عيوب تعرتيها تلك
ثَمَّ ومن — املوجود هو واحًدا كونًا أن ترى والتي ومباَرشًة، وضوًحا األكثر القوانني
أشياء. من ينقل ما عىل تغيرٍي إلحاق يف عشوائيٍّا الناقل يتسبَّب وفيه — واحد تاريخ
يمر بل األحوال، تلك يف مستقلني تاريخني إىل التاريخ ينقسم ال القوانني، تلك ظل يف
الهائل األكوان املتعدد الوجود سينهار وبهذا عشوائي؛ نحٍو عىل التغيري بهذا يمر ال أو
يمر الذين األشخاُص فيها بما املتعددة كياناته ومعه — بالكامل تخيلناه الذي التعقيد
تماًما عدًما، ويغدو — تشابُكه ومعلومات الغريبة، وحوادثُه بعض، خالل من بعضهم
للفيلم الحساسة الطبقة يف عيبًا الثاني الفصل يف ذكرناها التي املجرة تلك غدت كما
ومن سيئًا؛ تفسريًا األحداث لنفس األكوان املتعدد الوجود تفسري سيصبح الفوتوغرايف.

حقيقيٍّا. كان لو سكانه إىل بالنسبة للتفسري قابٍل غريَ العاَلُم يصبح ثَمَّ
من الجهود بذلنا قد وكأننا املعلومات ق تدفُّ عىل الرشوط هذه كلَّ بفرضنا نبدو قد
عن تلك البالغة الكون تعقيدات كلِّ إخفاءُ وهي أََال بالذات، الخاصية هذه تحقيق أجل
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يبدو املرآة»، «عرب رواية يف األبيض الفارس لسان عىل كارول لويس بتعبري أو سكانه،
نفسه: يف يقول منَّا كالٍّ وكأنَّ األمر

خطة يف أفكر …
األخرض باللون لحيتي ألصبغ

جدٍّا كبرية مروحة دائًما وأستخدم
أحد. يراني لئالَّ

املروحة. هذه إزالة يف للبدء اآلن الوقت حان
السالسة بهذه األكوان املتعدد الوجود يف املعلومات ُق تدفُّ يتسم ال الكم، فيزياء يف
يٍة َكمِّ ظاهرٍة إىل ذلك يف السبب يرجع وصفتها؛ التي التواريخ شجرة بها ع تتفرَّ التي
(أي االندماج تعاود بأن معينٍة ظروٍف تحَت للتواريخ الحركة قواننُي تسمح إذ أخرى؛
الواحد التاريخ يف (التغايُر االنقسام عملية عكس هذا إن أخرى). مرًة متماثلًة تصبح أن
الطبيعية الطريقُة تكون ثَمَّ ومن بالفعل؛ قبُل من وصفُت كما أكثر) أو تاريخني ليصبح
إبطال عىل القدرَة الناقِل بإكساب التخيُّيل األكوان املتعدد الوجود عىل االنقسام هذا لتنفيذ

فيه. والعودة تاريَخه تقسيمه
التايل: بالشكل األصيل االنقساَم مثَّلنا لو

س
س

ص

التي الشاذة الدفقة قيمة هي و«ص» العادية، الكهربي الجهد قيمة هي «س» إن حيث
.1-11 الشكل يف لالندماج التاريخني عودِة تمثيُل إذْن يمكن الناقُل؛ فيها تسبََّب

فيما «ص» التاريخ وجوُد يتداخل إذ «التداخل»؛ بظاهرة الظاهرة هذه تُعَرف
األمُر يُشبه االندماَج. و«ص» «س» التاريخان ويعاود «س»، بالتاريخ عادًة الناقُل يفعله
إبطال إىل نحتاج ال أننا الفارق مع األشباح، منطقة قصص يف أصولهم مع أشباٍه اندماَج
يظل للتواريخ اإلجمايل فالقياس بالحفظ؛ خاصٍّ آَخَر قانوٍن أي أو الكتلة حفِظ قانون

ثابتًا.
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بالدليل األكوان املتعدد الوجود سكان إمداد عىل القادرة الظاهرة هو التداخل إن
بينها. فيما باالتصال التواريخ لتلك السماِح دون عاَلِمهم يف متعددة تواريخ وجود عىل
كما رسيع تعاُقٍب يف متتاليتني مرتني الناقل بتشغيل قاموا أنهم املثال سبيل عىل افرتْض

«رسيع»). معنى قليٍل بعد (سأرشح 2-11 الشكل يف

تداخل

س
س

ص

التداخل. ظاهرة يف االندماَج التواريُخ تُعاِوُد :1-11 شكل

مرة)، كل يف الناقل من مختلفٍة نَُسٍخ باستخدام (ِلنَُقْل متكرر بشكل ذلك فعلوا لو
عشوائيٍّا «ص» أو «س» التاريَخ تكون أن يمكن ال الوسطى النتيجة أن رسيًعا َالستنتجوا
،( س

س

ص (ألن: «ص» األحيان بعض يف النهائية النتيجُة َألتَِت كذلك كانت لو ألنها فقط؛
تفسرِي عىل قادرين غري الحال هذه عىل السكان يُميس دائًما. «س» الواقع يف هي بينما
الحقيقية القيمة هي — عشوائيٍّا تُختار — فقط واحدًة قيمًة أن بافرتاض يشاهدون ما

الوسطى. املرحلة يف الكهربي للجهد

س
س

س
ص

تداُخل. تجربة :2-11 شكل

تأثري عىل بل املتعددة، التواريخ وجود عىل تربهن أن كتلك تجربٍة شأن من أن ومع
التاريخ وجود حسب عىل مسلكها اختالف حيث (من قويٍّا تأثريًا أيًضا بعض عىل بعضها
رسائل إرسال (أْي التواريخ بني «اتصال» عىل تنطوي ال فإنها وجوده)، عدم أو اآلَخر

اآلخر). التاريخ إىل الرغبة بحسب
أرسع باتصاٍل تسمح بطريقٍة يحدث أن التواريخ بني لالنقسام نسمح لم قصتنا، يف
سبيل وأبسط التداُخل، وقوع عند الرشط نفَس نضمن أن يجب ثَمَّ ومن الضوء؛ من
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التواريخ. بني االندماج لعودة رشًطا باعتباره تغايٍُر موجِة حدوث عدم من التأكُّد هو
لم األخريُة كانت إذا إال الكهربية الدفقة يف الرجوَع الناقُل يستطيع ال أخرى: بعبارٍة أو
ما شيئًا تُغاِيُر موجٌة تغادر وعندما آَخر. يشءٍ أي عىل ٍة مغريِّ تأثرياٍت أي يف بعُد تتسبَّب
األشياء كل مع اليشء هذا «يتشابك» — ما ٍ ملتغريِّ مختلفتني وص س قيمتني بفعل —

.3-11 شكل انظر باملوجة تأثًُّرا ة املتغريِّ
التي األشياء يف فقط يحدث أن يمكن التداُخَل أن — باختصار — هي فقاعدتنا إذْن
تجربِة يف الناقل تشغيِل مرتَا تحدث أن ينبغي السبب، ولهذا العالم؛ باقي مع تتشابك لم
ا تامٍّ عزًال التجربة محل اليشء بعزل ذلك استبدال (يمكن رسيع». تعاُقٍب «يف التداُخل
عامٍة تداُخٍل لتجربة نرمز أن إذْن يمكن به.) يحيط ما عىل الكهربي جهُده يؤثَِّر لئالَّ

.4-11 بالشكل

س س
ص ص

غ! متشابك

تأثََّر ب «س»

متشابك

باقي العالم اليشءباقي العالم اليشء

ًا بأيٍّ لم يتأثَّْر تأثًُّرا مغ!ِّ
ًا) ب «ص» من س أو ص   تأثََّر (تأثًُّرا مغ!ِّ

التشابك. :3-11 شكل

باقي العالماليشءاليشء
االنقسام

التداخل

سباقي العالم س

س

ًا بأيٍّ من س أو صص لم يتأثَّْر تأثًُّرا مغ0ِّ

ًا بأيٍّ من س أو ص لم يتأثَّْر تأثًُّرا مغ0ِّ

وحده. عليه التداخل إجراء يمكن متشابك، غري اليشء كان إذا :4-11 شكل
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اليشء يتشابك أن بمجرد الناقل.) عمل إىل (4-11) السابق بالشكل السهمان (يشري
أن وحده عليه تُجَرى عمليٍة أليِّ يمكن ال وص، س بقيمتَْي يتعلَّق فيما العاَلم باقي مع
بالطريقة التاريخني، بني الفجوُة تزيد ذلك، من بدًال القيمتني؛ هاتني بني تداُخًال تخلق

.5-11 شكل يف كما املعتادة

اليشءاليشءاليشء باقي العالمباقي العالمباقي العالم

باقي العالم

س
سس

س

س

انقسام
صص

ص
ص

التشابك
ًاغ. متأثِّر لم يتأثَّر تأثًُّرا مغ.ِّ

بأيٍّ من س أو ص
تأثََّر ب «س»

ًا) ب  «ص» تأثََّر (تأثًُّرا مغ.ِّ

تأثََّر ب «س»

ًا) ب «ص»  تأثََّر (تأثًُّرا مغ.ِّ

ال تداُخل،
بل انقسام فحسب

من بدًال واالنقسام االنفصال من املزيد يقع العالم، مع املتشابكة األشياء يف :5-11 شكل
التداخل.

العالم، باقي يف ما يشءٍ عىل مغريًا تأثريًا فيزيائيٍّ ٍ ملتغريِّ أكثر أو قيمتان تؤثِّر عندما
تغايٍُر موجِة مع — الذِّْكَر أسلفُت كما — نهاية ال ما إىل املبارشة غري التأثرياُت تستمر
وإبطالها، املغرية التأثريات كلِّ يف الرجوُع أمكن إذا األشياء. من واملزيد املزيد مع تتشابك
ميكانيكا قوانني لكنَّ جديد، من ممكنًا األصليتني القيمتني هاتني بني التداُخل فسيصري
ورسيًعا املتأثرة، األشياء «كل» يف والتامَّ الدقيَق التحكَُّم اإلبطاُل هذا يقتَيض أن تُحتِّم الَكمِّ
الرتابط فقداُن يحدث الرتابط». «فقدان باسم تُعَرف عملية وهي ممكن، غريَ يصبح ما
ال االنقسام حظ من املعتاد يف الغلبة يجعل ما وهو املواقف، أغلب يف كبريٍة برسعٍة
أنه مع املعملية، التجارب يف بوضوٍح التداخل إثبات صعوبة سبب أيًضا وهو التداخل،

املجهري. املستوى عىل سهل
الوجود عىل الرئييسَّ دليَلنا ي الَكمِّ التداُخل ظواهُر وتشكِّل ممكن، فهو ذلك ومع
أمٌر السابقة للتجربة واقعيٍة محاكاٍة إجراء إن قوانينه. ماهية وعىل األكوان، املتعدد
الفولتمرت باستخدام التجارب إجراء من فبدًال ية؛ الَكمِّ البرصيات معامل يف وقيايس معتاد
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تُستخَدم رسيًعا)، الرتابُط فقدان يف به املحيطة البيئة مع العديدة تفاعالتُه تتسبَُّب (الذي
املسارين أيُّ هو الكهربي الجهد من بدًال التجربة محل املتغريِّ ويكون فردية، فوتوناٌت
العاكسة شبه املرآة يُدَعى بسيٌط جهاٌز الناقل من بدًال يُستخَدم الفوتون. يتخذه املمكنني
بهذه الفوتون يرتطم عندما التالية). األشكال يف املائلة الرمادية بالخطوط لها (يُرَمز
من يتضح كما اآلَخر، النصف يف خاللها من ويمرُّ األكوان نصف يف عنها يرتدُّ املرآة،

.6-11 الشكل

سدخول الفوتون

ص

العاكسة. شبه املرآة :6-11 شكل

للجهدين مماثًال سلوًكا تسلكان ص االتجاه أو س االتجاه يف التحرُّك خاصيتَِي إن
خالل من فاملرور إذن، بنا؛ الخاص التخيُّيل األكوان املتعدد الوجود سوصيف الكهربيني
— واحد فوتون نسختَا تقاِبل عندما أعاله. س

س

ص التحوُّل معاِدل هو العاكسة شبه املرآة
ثانية عاكسٍة شبه مرآًة — ص االتجاه يف واألخرى س، االتجاه يف إحداهما تحرََّكْت وقد
هكذا س؛ االتجاه يف تتحرَّكان النسختني إن أْي س؛

س

ص بالتحوُّل يمرَّان اللحظة، نفس يف
يُعَرف إعداٍد استخداُم يمكن العملية، هذه إثبات أجل ومن جديد. من التاريخان يندمج
يف والتداخل) (االنقسام التحوُّلني بهذين يقوم الذي ماخ-زيندر»، تداُخل «مقياس باسم

.7-11 الشكل يف كما وذلك رسيع، تعاُقٍب
مسار تحويل عىل املائلني) األسودين (الخطني العاديتني املرآتني دوُر يقترص

الثانية. إىل األوىل العاكسة شبه املرآة من الفوتون
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سدخول الفوتون

ص

خروج الفوتون

(ال يشء يخرج)

ماخ-زيندر. تداخل مقياس :7-11 شكل

األوىل املرآة «بعد» س االتجاه يف اليمني إىل يتحرَّك وكان الفوتون تمثيُل تَمَّ لو
إىل أو اليمني إىل — عشوائيٍّا يتحرَّك أنه لبََدا أعاله، بالشكل ح موضَّ هو كما قبلها، وليس
القول نفُس يصحُّ النقطة). هذه يف يحدث حينئٍذ س

س

ص (ألن األخرية املرآة من — أسفل
الفوتون لكن األوىل، املرآة بعد ص االتجاه يف أسفل إىل متحرًكا يمثِّل الذي الفوتون عىل
أسفل إىل وليس اليمني إىل دائًما سيتحرَّك السابق، بالشكل ح موضَّ هو كما يُمثَّل الذي
دونها، أو املسارين عىل كشٍف أدوات باستخدام مراٍت عدة التجربة تكرار عند مطلًقا.
أداَة ألن تاريخ؛ لكل فقط واحد فوتون سوى يوجد ال أنه من التأكَُّد املالِحُظ يستطيع
حقيقَة أن نجد هذا وعىل التجربة؛ هذه مثل خالل رصٍد إشارَة تُعطي فقط واحدًة كشٍف
إنكاَر تجعل س، الحتمية النتيجة يف «كليهما» وص س األوسطني التاريخني مساهمة

مستحيًال. أمًرا التجربة أثناء املتزامن حدوثهما
آَخر خاصٍّ جهاٍز أيِّ إىل أو الناقل إىل الحقيقي األكوان املتعدِّد الوجود يف حاجَة ال
الجسيمات تمرُّ الكمِّ، فيزياء لقوانني فطبًقا اندماجها؛ وإعادة التواريخ تغايُِر يف للتسبُّب
قد التواريخ أن عن فضًال هذا اختيارها، بمحض كتلك بعملياٍت الوقت طوال األولية
كالٍّ يُميِّز — عديدة تريليوناٍت إىل تنقسم ما عادًة — اثنني تاريخني من أكثر إىل تنقسم

307



الالنهاية بداية

تتعلَّق أخرى فيزيائيٍة اٍت متغريِّ أيِّ يف اختالٌف أو الحركة، اتجاه يف بسيٌط اختالٌف منها
ذاَت عامٍة بصفٍة تكون الناتجة التواريخ أن جانب إىل هذا املعنية، األولية بالجسيمات
التخيُّيل األكوان املتعدِّد الوجود يف الناقل عن نستغِن إذن دعنا متساوية. غري قياساٍت

أيًضا. خاصتنا
ما قدٍر وجود من بالرغم املنقسمة، التواريخ أعداد نمو معدل أمام العقُل يحار
األكوان املتعدد الوجود يف التداخل. بفضل يحدث الذي التلقائي االندماج إعادة من اآلن
فرعيٍة قاٍت تدفُّ إىل املعلومات َق تدفُّ هذه التلقائي االندماج إعادِة عمليُة تُحوِّل ال الحقيقي،
بني االتصال أن من وبالرغم متفرِّعة. مستقلٍة تواريَخ إىل أْي خالًصا؛ استقالًال مستقلٍة
تأثريًا بعٍض عىل يؤثر بعُضها فإنها موجود، غريَ يزال ال املراسلة) (بمعنى التواريخ

املوجودة. األخرى التواريخ عىل يتوقَّف تاريٍخ أي عىل التداُخِل أثَر ألن عميًقا؛
متساويًا تقسيًما ٍم مقسَّ غري بات األكوان املتعدد الوجود أن عىل األمُر يقترص ال
ْل تأمَّ نَُسخ. إىل متساويًا تقسيًما مًة مقسَّ تَُعْد لم الفردية الجسيمات إن بل تواريخ، إىل
ملوضع مختلفتني قيمتني وص س تمثِّل وفيها التالية، التداُخل ظاهرَة املثال سبيل عىل

.8-11 شكل انظر واحد جسيٍم

س
س

س

صص

يف الجسيم نسخُة ظلَّْت هل التداخل. أثناء هويتَها الجسيِم نَُسِخ فْقِد كيفية :8-11 شكل
التي الجسيم نسخُة عادت هل ص؟ املوضع إىل تحرَّكْت أم س، املوضع نفس يف س املوضع

س؟ املوضع إىل تحرَّكْت أم أخرى مرًة ص املوضع إىل البداية يف ص املوضع يف كانت

ثم مختلفني، موضَعنْي يف البداية يف كانتا الجسيم نَُسخ من املجموعتني هاتني ألن
ذاك. أو املوضع هذا إىل انتهت أيُّهما تحديُد يهمُّ فال متماثلتني، فيها كانتا بلحظٍة مرَّتَا
غريه؛ من تخلو مساحٍة يف وحيٍد لجسيٍم حتى الوقت طواَل التداخل من النوع هذا يحدث

املختلفة. األوقات يف الجسيم نسخة «نفس» يُدَعى ما يوجد ال هذا وعىل
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الواحد؛ التاريخ خالل حتى الوقت مع بهويتها الجسيماُت تحتفظ ال عامٍّ وبشكٍل
التايل: الشكل يشبه ما إىل الحادثة هذه تواريُخ تنقسم ذرتني تصادم عند فمثًال:

التايل: الشكل يشبه وما

عاكسة؛ شبه بمرآٍة باالصطدام أشبه حدٍة عىل جسيٍم لكل الحادثة تكون وبهذا
األكوان املتعدِّد الوجود رؤية لكن األخرى، الذرة أمام املرآة تلك دوَر ذرٍة كلُّ تلعب

هكذا: تبدو للجسيمني
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ذرًة قبُل من كان ما مع متماثلًة الذرتني كلتا نَُسخ بعُض تُميس االصطدام نهاية يف حيث
مختلفًة.

موقٍع يف جسيٍم نسخة «رسعة» عليه نُطلق أن يمكن ما يوجد ال نفسها، ولألسباب
املستغَرق الوقت عىل مقسومًة الجسُم يقطعها التي املسافُة أنها عىل الرسعُة تُعرَّف ما.
من بعينها نسخٍة بوجود يُدَعى ما فيها ليس التي املواقف يف له معنى ال ما وهو ذلك، يف
جسيٍم من املتماثلة النَُّسخ من مجموعٌة توجد باألحرى بل الوقت، طوال مميَّزٍة الجسيم
لحظة. بعد متباينًة أموًرا ستؤدِّي عامٍّ بوجٍه إنها أْي متعدِّدة؛ رسعات لها عامٍّ بوجٍه

املتماثلة».) األشياء بني «التباين من أخرى نسخة (هذه
املوضع نفس يف توجد النَُّسخ من متماِثلٍة مجموعٍة قدرِة عىل األمُر يقترص وال
نفُس لها النَُّسخ من متماثلٌة مجموعٌة تستطيع بل فحسب، متباينٍة رسعاٍت امتالك عىل
إىل الكمِّ فيزياء قواننُي تُفيض ذلك، إىل وباإلضافة متباينة؛ مواضَع يف تكون أن الرسعة
بعض تتَِّسم أن بد ال مادي ليشءٍ النَُّسخ من متماِثلٍة مجموعٍة «أي» إىل بالنسبة أنه
الفيزياء عالم اسم عىل لهايزنربج، اليقني» عدم «مبدأ ب ذلك يُعَرف بالتباين؛ خصائصها

الَكمِّ. نظرية من املبدأ لهذا صورٍة أول إىل خلص الذي هايزنربج فرينز
املختلفة املواقع من نطاًقا دائًما املفرد اإللكرتون يملك — املثال سبيل عىل — ولهذا
سلوُكه يكون لذلك ونتيجًة املختلفة؛ الحركة واتجاهات الرسعات من نطاٍق جانب إىل
اإللكرتوَن يحكم الذي الَكمِّ ميكانيكا حركة قانوَن إن تدريجيٍّا. الفراغ يف االنتشاَر التقليدي
يف ا جدٍّ صغريٍة مساحٍة يف واقًعا كان فإذا حٍرب؛ بقعِة النتشار الحاكم القانوَن يُشبه
التي التشابُِك معلوماُت تضمن ُده. تمدُّ بَُطؤ اتََّسع وكلما رسيًعا، سيتمدَّد فإنه البداية،
الدقَة، أردنا إذا (أو التاريخ نفس يف منه نسختني مساهمة استحالَة اإللكرتوُن يحملها
اصطداُم يستحيل نَُسٍخ يف تواريُخ بها «توجد» التي واألزمان األماكن يف اإللكرتون يوجد
فستتحرك الصفر، غري وسطى قيمٌة ما جسيٍم رسعاِت لنطاِق كان إذا ببعض). بعضها
هذا الكالسيكية؛ الفيزياء يف الحركة قواننَي تقريبًا مركُزها ويطيع كلها، الحرب» «بقعُة

الَكمِّ. فيزياء يف الحركة مفهوم هو — عام بوجٍه —
كذلك، متماثلًة تكون أن التاريخ نفس يف موجودٍة لجسيماٍت يمكن كيف هذا يفرسِّ
وجوٍد إىل كالهما ينتمي حرب» «بقعة جسيَمْي باستطاعة الذري. الليزر مثل يشءٍ يف
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عىل فيهما التشابك معلومات وتكون الفراغ، يف تامٍّ نحٍو عىل يتماكنا أن األكوان متعدِّد
أبًدا. التاريخ بنفس املوضع نفس يف منهما نسختني وجوَد يمنع نحٍو

واحد. إلكرتوٍن نَُسخ من تدريجيٍّا املتمددة السحابة هذه وسط يف بروتونًا َضْع واآلن
عن السحابة ُف تتوقَّ بهذا السالبة؛ الشحنة ذا اإللكرتوَن تجذب موجبة شحنٌة للربوتون
نزعتُها فيها تامٍّ نحٍو عىل تتساوى نقطٍة إىل حجمها يصل عندما واالنتشار ِد التمدُّ
إىل انجذابها مع — اليقني عدم مبدأ عن الناجم التبايُن بفعل — الخارج إىل لالنتشار

هيدروجني. ذرَة العملية هذه عن الناتجة البنيُة ى تُسمَّ الربوتون؛
كان إذ الَكمِّ؛ نظرية إنجازات أول من الذرات ملاهية التفسريُ هذا كان تاريخيٍّا،
موجبة نواٍة من الذرُة ن تتكوَّ الذرات. توجد أن الكالسيكية الفيزياء منظور من يستحيل
تتجاذبان، والسالبة املوجبة الشحنتني أن إال الشحنة، سالبة بإلكرتوناٍت محاطٍة الشحنة
هيئة عىل طاقٌة منهما وتنبعث األخرى نحو إحداهما فستتسارع تُكبَحا لم إْن وهما
داخل اإللكرتونات «انهيار» عدم رسُّ ظلَّ ولهذا حركتَيْهما؛ إبَّان كهرومغناطييسٍّ إشعاٍع
بمفردها منهما كلٌّ اإللكرتونات وال النواة تُشكُِّل ال غامًضا. ا رسٍّ إشعاٍع ومضة يف النواة
التباُعد؟ هذا كلَّ بينهما يباعد الذي فما الذرة، ُقطر من آالف عرشة عىل واحد من أكثَر
فني غري صعيد عىل الذرة بنية تُفرسَّ الحجم؟ هذا ظلِّ يف مستقرًة الذرَة يُبِقي الذي وما
مثل النواة حول تدور اإللكرتوناِت املرءُ يتخيَّل الشمسية؛ باملجموعة تشبيهها خالل من
تتحرَّك أوًال: أسباب؛ لعدة الواقَع يطابق ال هذا ولكن الشمس، حول الكواكب دوران
إشعاًعا ذلك إبَّان ُمصِدرًة الداخل، إىل بطيئًة حلزونيًة حركًة بالجاذبية املحكومة األشياءُ
يف سيتسبَّب كان ما وهو الثنائية)، النيوترونية النجوم يف العمليُة هذه (لُوِحظْت جذبويٍّا
وجوُد يدلُّ ثانيًا: الثانية. من كْرسٍ غضون يف الذرة يف الكهرومغناطيسية العملية انتهاء
عىل — بعض من شديدٍة مقربٍة عىل بعضها يقع ذراٍت من تتكوَّن التي — الصلبة املادة
الشمسية املجموعات عكس عىل بسهولة، بعٍض اخرتاَق بعُضها يستطيع ال الذرات أن
حني الهيدروجني، ذرة يف أنه َ تَبنيَّ هذا، كل إىل وباإلضافة تأكيد. بكل ذلك عىل القادرة
يكون — قلت كما — بل اإلطالق، عىل يدور ال فهو الطاقة حاالت أقل يف اإللكرتون يكون
لالنتشار نزعتَه الكهروستاتيكية القوُة تعادل حيث الحرب؛ بقعة مثل هو حيث قابًعا
والتبايُن التداُخل ظاهرتَِي أن كيف نرى الطريقة بهذه اليقني. عدم مبدأ عن الناجمة
األجسام كل فيها بما — الساكنة األشياء كل وثبات لبنية أساسيتان املتماثلة األشياء بني

صورها. كل يف للحركة أساسيتان أنهما كما بالضبط — لبة الصُّ
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عالقٍة أي من بريء أنه أؤكِّد دعني مضلِّل. مصطلح اليقني» عدم «مبدأ مصطلح إن
لإللكرتون يكون فعندما الَكمِّ؛ فيزياء روَّاَد راَوَد ربما مكدٍر نفيسٍّ شعوٍر بأي أو بالشك،
قيمة يف شكٍّ بوجود لذلك عالقَة فال واحد، موضٍع من أكثر أو واحدة، رسعٍة من أكثُر
مصلحُة عليه تحصل حسابه يف التي الدوالرات أيُّ حيال الفرد كَشكِّ إال الرسعة، تلك
أيُّ يعلمه ا عمَّ النظر برصف فيزيائية حقيقٌة الحالتني يف الخصائص تبايَُن إن الرضائب.

به. يشعر أو شخٍص
بأنه يوحي النحو هذا عىل فوصفه كذلك؛ «بمبدأ» ليس اليقني عدم مبدأ وباملناسبة،
مختلفة. نظريٍة إىل للوصول استبدالها أو نبْذُها منطقيٍّا يمكن مستقلة فرضية أو مسلَّمة
ال كما تماًما الَكمِّ، نظرية من اليقني عدم مبدأ إلسقاط سبيَل فال األمر، واقع يف أما
الكسوف»؛ لظاهرة ٌ «مبدأ يوجد فال الفلك، ِعلم من الكسوف ظاهرِة حذُف املرءَ يََسع
وديناميكا هندسة كنظريات أكرب عموميٍة ذات نظرياٍت من يُستنتَج أن يمكن فوجودها
الَكمِّ. نظرية مبادئ من مستنتَج مماِثٍل نحٍو عىل اليقني عدم ومبدأ الشمسية، املجموعة
إىل ينتمي يشءٌ — القوي الداخيل بالتداُخل املستمر مروره بفضل — اإللكرتون إن
إىل تنتمي أشياءَ من مجموعًة وليس اختزاله، يمكن ال وجٍه عىل األكوان متعدِّد وجوٍد
عدة، ورسعات عدة، مواضع لإللكرتون أخرى: بعبارٍة موازية. لتواريَخ أو موازيٍة أكواٍن
واحدة رسعة منها لكلٍّ مستقلٍة فرعيٍة كياناٍت إىل االنقسام عىل القدرة له تكون أن دون
ا؛ تامٍّ انفصاًال منفصلًة هوياٍت تملك ال املختلفة اإللكرتونات حتى إنه بل واحد، وموضع
التشويشات فيه وتنترش الفراغ، أرجاء يف يمتدُّ إلكرتوٍن «مجاَل» الواقُع يكون ثَمَّ ومن
الخاطئ املفهوَم أثاَر ما هو هذا أقل. أو الضوء رسعة تساوي برسعٍة موجاٍت صورة عىل
هي األخرى) الجسيمات كلُّ (ومثلها اإللكرتونات بأن القائل الَكمِّ نظرية روَّاد بني والدارج
«موجات») (أو مجاٌل األكوان املتعدِّد الوجود يف يوجد واحد». آٍن يف وموجات «جسيمات

بعينه. كوٍن يف نالحظه جسيٍم لكلِّ
هنا ها ْمُت قدَّ قد فإني رياضية، بلغٍة يكون الكمِّ نظرية عن التعبري أن ومع
هذا وعىل النظرية؛ تلك تصفه كما للواقع الرئيسية للمالمح عاديٍة بلغٍة مفهوًما عرًضا
األكوان املتعدِّد الوجود نفسه هو هنا أصفه الذي التخيُّيل األكوان املتعدِّد الوجوُد يصبح
الت» التأمُّ «سلسلُة قاَمْت التوضيح: يلزمها واحدٌة نقطٌة تبقى بآَخر. أو بنحٍو الحقيقي
أجل من وذلك األفكار، لتلك تصويٍب عىل ثم األشياء، من ونَُسٍخ أكواٍن عىل طرحتها التي
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أي عىل يقوم ال الحقيقي األكوان املتعدِّد الوجود لكن األكوان، املتعدِّد الوجود وصف
أو التواريخ، أو األكوان، ِذْكر عىل الَكمِّ نظريُة تأتي ال يشء. ألي تصويب هو وال يشء،
إن يحبون؛ ما وال حياتهم وال البرش وال الكواكب إىل تتطرَّق ال كما ونسخها، الجسيمات

األكوان. املتعدِّد الوجود يف تقريبية منبثقة ظواهر كلها هذه
بها تُشكِّل التي الكيفية بنفس األكوان املتعدِّد الوجود من جزءًا يُشكِّل تاريٍخ أيَّ إنَّ
متغرياته بِقيَم غريه عن تاريٍخ كلُّ يتمايز األرضية. القرشة من جزءًا جيولوجيٍة طبقٍة أيُّ
أنواع من فيها ُوِجد وما الكيميائي برتكيبها غريها عن طبقٍة كلُّ تتمايز كما الفيزيائية،
املعلومات؛ ِق لتدفُّ قناٍة عن عبارٌة تاريٍخ وأيَّ أرضيٍة طبقٍة أيَّ إنَّ ذلك. إىل وما حفرياٍت
ملحتوياتهما؛ الدائم التغريُّ من بالرغم «مستقلَّنْي»، شبه ألنهما املعلومات يحفظان فهما
نحٍو عىل تعتمد بعينه بتاريٍخ أو بعينها بطبقٍة تحلُّ التي التغريات إن أخرى: بعبارٍة أو
االستقالل، هذا وبفضل آَخر. مكاٍن أي يف ال بداخله، واألحوال الظروف عىل تقريبًا كامٍل
تكوَّنَِت عندما موجوًدا كان ما عىل دليًال باعتبارها اليوَم اكتُِشفت حفريٍة استخداُم يمكن
خالل من تاريٍخ أيُّ به يتحىلَّ الذي االستقالل هذا يُتيح وباملثل، بها. ُوِجدت التي الطبقُة
ماضيه. من التاريخ هذا مستقبِل جوانِب ببعض الصحيَح التنبَُّؤ الكالسيكية الفيزياء

شأن شأنها فيها، املوجودات عن منفصًال وجوًدا الجيولوجية الطبقة تملك ال
بدقٍة، دٌة محدَّ حدوٌد للطبقة ليس وأيًضا املوجودات، تلك من ن» «تتكوَّ فهي التاريخ،
الجيولوجية الطبقاُت فيها اندمَجْت األرض كوكب من مناطق توجد ذلك، إىل وباإلضافة
جيولوجيٍة عمليٍة بوجود أعتقد ال كنُت (وإْن — املثال سبيل عىل الرباكني من بالقرب —
لم وأخرى جديٍد)، من وتندمج التواريُخ تنقسم كما دْمَجها، وتعيد الطبقاِت م تُقسِّ
ن تتكوَّ — الجوي كالغالف — وأخرى لبِّه، مثل بتاتًا، جيولوجيٍة طبقاٍت أيُّ فيها توجد
مما كثريًا أقرص زمنيٍة ُمَدٍد يف وتختلط محتوياتها تتفاعل ولكن بالفعل، الطبقات فيها
يحوي ما األكوان املتعدِّد الوجود مناطق من يوجد وباملثل، األرضية. القرشة يف تستغرقه

تواريخ. أيِّ عىل تقريبًا تحتوي ال وأخرى األجل، قصرية تواريَخ
الجيولوجية الطبقات من كلٍّ ظهور طريقتَْي بني كبريًا واحًدا اختالًفا َة ثَمَّ أن بَيَْد
كلِّ نسب يمكن ال أنه من الرغم عىل بها. الخاصة األساسية الظواهر من والتواريخ
أغلِب نسب يمكن فإنه فيه، لبَس ال نحٍو عىل بعينها طبقٍة إىل األرضية القرشة يف ذرٍة
يشءٍ كل يف ذرٍة كلُّ تكون املقابل يف ولكن الطبقة، هذه إىل بعينها لطبقٍة املكوِّنة الذرات
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غري وهي األكوان، املتعدِّد الوجود إىل ينتمي شيئًا ذاتها حد يف اليومية الحياة يف حولنا
الحياة يف املوجودة األشياء ولكن مستقلة، شبه وتواريخ مستقلٍة شبه نَُسٍخ إىل مٍة مقسَّ
تلك مثل من جميعها تتكوَّن التي — املخطوبني واألشخاص الفضائية كاملركبات اليومية
كل يف منها يوجد ال حيث مستقلة؛ شبِه تواريَخ إىل فائقٍة بدقٍة مة مقسَّ — الجسيمات

واحد. موضٍع يف واحدة، رسعٍة ذات واحدة، نسخٍة سوى تاريٍخ
قبُل، من رشحُت فكما التداُخل؛ عىل التشابُك يفرضه الذي القمع إىل ذلك يرجع
كلما ولهذا مطلًقا؛ يحدث ال وإال االنقسام، بعد رسيًعا دائمٍة شبه بصفٍة التداخل يحدث
املستوى هذا يف بالتداخل. العام سلوكه تأثُُّر قلَّ وتعقيده، العملية أو اليشء حجُم زاد
تواريخ من األكوان املتعدِّد الوجود يف األحداُث ن تتكوَّ الظهور، من املصقول» غري «الخشن
يف فقط تتباين التي العديدة التواريخ من مجموعٍة من منها تاريٍخ كلُّ ن يتكوَّ مستقلة؛
التغايُِر كراُت تنزع التداُخل. بفعل بعٍض عىل بعضها يؤثر ولكن للغاية، دقيقٍة تفاصيَل
يجوز — فوقها وما اليومية الحياة وبمقياس — وعليه تقريبًا؛ الضوء برسعِة النموِّ إىل
كلُّ يشبه للكلمة، العادي باملعنى «أكوان» لفَظ املصقولة غري التواريخ تلك عىل نطلق أن
فهي «املوازية»؛ باألكوان نصفها أن الصحيح ومن الكالسيكية، الفيزياء كْوَن منها كوٍن

واحد. كوٍن ذي بعاَلٍم أشبَه سكَّانه عيون يف منها كوٍن كلُّ يبدو مستقلة. شبه
غري الخشن — األعم املستوى لهذا بالصدفة م تتضخَّ التي الدقيقة األحداث تندر
نفسه، املستوى ذلك عىل واحٍد تاريٍخ أي يف قصتنا) يف الكهربية الدفقة (مثل — املصقول
كونيٍّ شعاٍع جسيَم ْل تأمَّ املثال: سبيل عىل ككلٍّ. األكوان املتعدِّد الوجود يف شائعة ولكنها
يرتحل الجسيم ذلك أن بد ال العميق. الفضاء من قادًما األرضية الكرة اتجاه يف يرتحل
الوجود يف أنه ضمنًا يقتيض اليقني عدم مبدأ ألن قليًال؛ املختلفة االتجاهات من نطاٍق يف
تصبح قد تحرُّكه. أثناء الحرب كبقعة جانبيٍّا َد يتمدَّ أن الجسيم لذلك بد ال األكوان املتعدِّد
ثَمَّ ومن بأرسها؛ األخرية من أكربَ األرضية الكرة إىل الجسيم وصول عند البقعُة تلك
تَذكَّر املكشوف. السطح يف مكاٍن كلَّ الباقي ويرضب الكوكب إصابة يف أغلبها يخفق
أن ذلك ييل متماثلة، نَُسٍخ من يتكوَّن قد وهو فحسب، واحٍد جسيٍم سوى ليس هذا أن
وصولها مواضِع يف ذراٍت مع تفاُعلها بفعل وتنقسم النَُّسخ، تلك عن التماثُل صفُة تنتفَي

منفصل. تاريٍخ أصَل منها كلٌّ يصري النَُّسخ، من هائلة ولكن متناهيٍة أعداٍد إىل
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الكوني، الشعاع جسيم من مستقلة نسخة توجد التواريخ، تلك من تاريٍخ كل ويف
الشحنة ذات الجسيمات من كونية» أشعٍة «شالل تكوين أجل من طاقتها ستطلق التي
مختلفة. مواقع يف — املختلفة التواريخ يف — الشالُل ذلك يحدث هذا وعىل الكهربية؛
بعض يف برٍق. صاعقُة ذلك بعد تسلكه موصًال مساًرا التواريخ بعض يف الشالُل ر يوفِّ
أخرى تواريَخ ويف الصاعقة، تلك من األرض كوكب عىل واحدٌة ذرٌة تسلم ال التواريخ
الحمض بعَض يشوِّه حيث برشية؛ خليًة تلك الكوني الشعاع جسيمات أحُد يصيب سوف
اإلصابة حاالت كل من تجاُهلُها يمكن ال ونَِسٌب الخليَة. فيرسطن بالفعل، املشوَّه النووي
فيها يموت ما رسعان تواريُخ توجد لذلك، ونتيجًة الطريقة؛ بهذه تحدث بالرسطان
من وهناك بالرسطان. إصابته بعد وقت، أي يف تاريخنا يف حيٍّا يكون معني، شخٌص
برٍق صاعقِة بفعل أو كذاك، حدٍث بفعل حرٍب أو معركٍة مساُر فيه سيتغريَّ ما التواريخ
حَرص ال التي «العشوائية» األحداث من أيٍّ بفعل أو املناسبني، واملكان الزمان يف تحدث
األحداُث فيها تقع تواريخ وجوُد ا حقٍّ املسوغ من يكون النهج، هذا عىل واملستبعدة. لها
الرسمدية»، «روما أو األجداد»، «أرض مثل البديل، التاريخ قصص يف كما بآَخر أو بنحٍو

لألسوأ. أو لألفضل االختالف؛ كل أنت حياتك مجريات فيها تختلف تواريخ أو
ولكن األكوان؛ متعدِّد وجوٍد يف ما مكاٍن يف الحقيقة من الخيال أغلب يقرتب لهذا
الناقل؛ يف خلٍل وجوِد عن قصيص فيها ق تتحقَّ تواريخ توجد ال فمثًال: الخيال؛ كل ليس
ثوابُت فيها تختلف تواريخ توجد وال مختلفة. فيزيائيًة قواننَي تتطلَّب القصَص هذه ألن
«تبدو» قد ظروٌف توجد ذلك، ومع اإللكرتون، وشحنة الضوء كرسعِة األساسية الطبيعة
بسبب التواريخ؛ بعض يف معينٍة لفرتٍة حقيقية وكأنها مختلفٌة فيزيائيٌة قواننُي فيها
مختلفة فيزيائية قوانني بها أكواٌن أيًضا توجد (قد املستبَعدة». «الصدف من سلسلٍة
معقولة نظريٌة توجد ال ولكن الدقيق، للضبط اإلنسانية التفسرياُت تتطلَّب ما حسب عىل

اآلن.) حتى كذاك األكوان ِد متعدِّ وجوٍد حول
األرضية؛ الكرة نحو متَِّجًها فضائيٍة مركبٍة اتصاِل ليزِر من صادًرا فوتونًا تخيَّْل
سوف مختلفة. تواريَخ يف كله، السطَح فيغمر الفوتون يصل الكوني، الشعاع فمثل
البداية. يف تأثُّر أيَّ سواها يتأثَّر ولن فقط واحدٌة ذرٌة تاريٍخ كل يف الفوتوَن تمتصُّ
به تمرُّ الذي واملتقطَِّع نسبيٍّا، الضخم َ التغريُّ االتصاالت هذه مثِل استقباِل جهاُز يرصد
أنه العيون)، فيه (بما قياٍس جهاِز أيِّ بناء إىل بالنسبة املهمة العواقب من الذرة. تلك
املستوى بنفس للذرة الوافد الفوتوُن يعطيها التي الدفعُة تظلُّ املصدِر بُْعُد بلغ مهما
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صحيًحا هذا يكن لم لو الدفعات. تلك قلَّْت اإلشارُة ضعَفِت كلما أنه األمر يف ما كلُّ دائًما؛
العشوائي املحيل التشويُش بسهولٍة َلغمر — مثًال صائبًة الكالسيكية الفيزياء كانت لو —
التناظرية عىل الرقمية املعلومات معالجِة أفضليَة هذا يُشبه َدها؛ وبدَّ الضعيفَة اإلشاراِت

السادس. الفصل يف وضحُت كما
وهي الكمية»؛ الكمبيوتر «أجهزة بنظرية الفيزياء يف الخاصة أبحاثي بعُض تعلََّقْت
منِْعها بُغيَة متنوِّعٍة بوسائَل للمعلومات الحاملُة اُت املتغريِّ فيها تُحَمى كمبيوتر أجهزة
يقترص ال للحوسبة جديٍد بوضٍع التدبري هذا يسمح بها. املحيطة األشياء مع التشابُك من

هائلة أعداٌد تستطيع الكمية الحوسبة أنواع أحد يف واحد. تاريٍخ عىل املعلومات ق تدفُّ فيه
يف تساهم ثَمَّ ومن بعض؛ عىل بعضها يؤثِّر أن واملتزامنة املختلفة الحوسبة عمليات من

الكمي». «التوازي باسم هذا يُعَرف الحوسبة؛ عمليات إحدى مخرجات
يف التقليدية ية الَكمِّ الحوسبة عمليات إحدى يف الفردية املعلومات بتَّات د تُجسَّ
مجموعة منها واملتوافر — كميَّة بتَّات أْي — «كيوبتات» تُدَعى ماديٍة أشياءَ صورة
ٌ متغريِّ يوجد األوىل: جوهريتان؛ سمتان دائًما لها التي املادية التطبيقات من متنوعة
إجراءاٌت تُتََّخذ والثانية: متقطعتني، قيمتني من واحدًة قيمًة يتخذ أن يمكن كيوبت لكلِّ
املطلق. الصفر تقارب حرارٍة درجِة عند تربد كأْن التشابُك؛ من الكيوبتات لحماية خاصٌة
الحاملَة اِت املتغريِّ تجعل بأن يَّ الَكمِّ التوازَي تستخدم التي التقليدية الخوارزمية تبدأ
هذه إىل وبالنظر ثَمَّ، ومن واحد؛ آٍن يف قيمتَيْها تتَِّخذ الكيوبتات بعض يف للمعلومات
يف املستقلة النَُّسخ عدُد يتضاعف عدًدا، مثًال) (لنقل يمثِّل اًدا عدَّ باعتبارها الكيوبتات
الحوسبة عملياُت تُجَرى ثم الكيوبتات. عدد ألس اثنان ُمطَّرد: نحٍو عىل إجماًال اد العدَّ
الكيوبتات بعض إىل وصوًال التغايُِر موجاُت تنترش األثناء هذه ويف معينة، لفرتٍة التقليدية
ذلك. حدوَث تمنع التي املتََّخذة لإلجراءات امتثاًال وذلك هذا، من ألبعَد ليس ولكن األخرى،
التواريخ من الهائل العدد ذلك من واحٍد كلِّ يف منفصلًة معالجًة البيانات تعاَلج وهكذا
معلومات بضمِّ املتأثِّرة الكيوبتات سائَر تضمُّ تداُخٍل عمليُة تقوم النهاية ويف املستقلة،
املبدئية حالته عن التاريخ لذلك النهائية الحالة تختلف واحد. تاريٍخ يف التواريخ تلك كلِّ
ما وهو — املعلومات عالجت والتي — بينهما فيما جَرْت التي الحوسبة عملية بسبب
تشبه ولكنها ، سس

س

ص وهي: قليل، منذ ناقشتُها التي البسيطَة التداُخِل تجربَة يُشبه
.9-11 الشكل أكثر
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من هائلٍة أعداٍد تأثريَ قوا يحقِّ أن الفضائية املركبة طاقم أفراد استطاع ومثلما
نفَس يحسبون الذين أشباههم، مع املعلوماِت مشاركتهم خالل من الحوسبة عمليات
يَّ الَكمِّ التوازَي تستخدم التي الخوارزمية تفعل املدخالت، من مختلفٍة مجموعٍة عىل الدالة
حسبما اختالُقها يمكننا التي املركبة بلوائح محدوٌد التخيُّيل األثُر وبينما نفسه. اليشءَ
للتداُخل الحاكمة الفيزياء قواننَي الكمية الكمبيوتر أجهزُة تُقيِّد القصة، حبكة مع يتماىش
املتعدِّد الوجود بمساعدة تتمَّ أن املتوازية الحوسبة من معينٍة ألنواٍع فقط فيمكن ي؛ الَكمِّ
ي الَكمِّ التداُخل رياضياُت تناسبها أن يتصادف التي األنواع وهي الطريقة؛ بهذه األكوان

واحد. تاريٍخ يف النهائية النتيجُة تحتاجها التي املعلومات دْمِج أجل من

… س
االنقسام

ص١

ص٢

ص (ما ال نهاية)

التداخل
د«س»

وسطى نتائج نهاية) ال (ما ص … وص٢ ص١ تقليدية. كمية حوسبة عملية :9-11 شكل
بكفاءة. د«س» ناتج لحساب مطلوبة وكلها املدَخلة. س قيمة عىل تعتمد

مئات بضع عن يزيد ما فيه ليس ي َكمِّ كمبيوتر يستطيع العمليات هذه ويف
لقد املرئي. الكون ذرات كلَّ عددها يف تفوق متوازية حوسبٍة عملياِت يؤدَِّي أن الكيوبتات
إن كيوبتات. عرشة نحو ذات كمية كمبيوتر أجهزِة إنتاُج الكتاب هذا كتابِة زمِن يف تمَّ
ولكنها الَكم، تكنولوجيا أمام هائٍل تحدٍّ بمنزلِة أكرب ألعداٍد ع للتوسُّ التكنولوجيا «قابلية»

تدريجيٍّا. عليه التغلب يف آخذة
هي طفيٍف بمؤثٍر كبرٍي جسٍم أيِّ لتأثُّر املعتادة النتيجة أن كيف ذلك قبل ذكرُت
يف املثال: سبيل عىل ذلك؛ يف السبب ْرشَح اآلن أستطيع مطلًقا. تأثٍُّر بال الجسم بقاء
مسارين يف واحد فوتون من نسختان تتحرك قبُل، من املبنيَّ ماخ-زيندر تداُخل مقياس
إذا إال التداخل يحدث ولن مختلفتني؛ بمرآتني طريَقيْهما يف يصطدمان حيث مختلفني،
أيٌّ احتفَظْت إذا بالتأكيد يتشابك سوف ولكنه املرآتني، مع التشابك من الفوتون نجا
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من ُمغايٍر تأثرٍي بمنزلة سيكون هذا (ألن بها لالصطدام واهيًا ولو بتسجيٍل املرآتني من
قوائمها. عىل املرآة تذبذُب سعة يف واحد تغيرٍي ُكمُّ يكفي املختلفني). املسارين عىل النَُّسخ

الفوتون). لنسختَِي الالحق اِالندماج (أْي التداُخل دون للَحْول املثال: سبيل عىل
وعليه، زخُمها؛ يتغريَّ املرآتني، من أيٍّ من الفوتون نسختَِي إحدى ترتدُّ عندما
الفيزياء يف كما الَكمِّ فيزياء يف عموميٍّ نحٍو عىل (النافذ الزخم حفظ قانون وبحسب
يف له ومضاٍد املقدار يف له مساٍو بقدٍر املرآة زخُم يتغريَّ أن بد ال تماًما) الكالسيكية
بعد متذبذبًة تبقى أن يجب واحدة مرآة أن — تاريخ كل يف — يبدو ثَمَّ، ومن االتجاه؛
اتخذه الذي املساَر هذا الطاقة ُ تغريُّ يُميِّز قليًال. أكثر أو أقل بطاقٍة بها الفوتون اصطدام

الفوتون. مع تشابكتا قد املرآتان تكون وبهذا الفوتون،
من عاٍل مستًوى عند — أن تذكَّْر ا. حقٍّ يحدث ما ليس هذا أن الحظ ُحْسن من
يف الساكنة للمرآة واحًدا تاريًخا باعتباره تدقيٍق دون نراه ما — الكايف بالقدر التفاصيل
نَُسٍخ ذات ا جدٍّ كثريًة تواريَخ األمر حقيقة يف يكون قوائمها؛ عىل بهوادٍة املتذبذبة أو سلبية،
تتخذ الخصوص، وجه وعىل االندماج. تعاود ثم باستمرار تنقسم التي ذراتها كل من
«الكالسيكي». املتوسط حول يدور املمكنة الِقيَم من كبريًا عدًدا للمرآة اإلجمالية الطاقة
واحد؟ بَكمٍّ اإلجماليَة الطاقَة هذه ًا مغريِّ باملرآة الفوتون يصطدم عندما يحدث ماذا واآلن،
حيث لها؛ حَرص ال التي تلك من فقط للمرآة نَُسٍخ خمَس تخيَّْل للحظة؛ األمَر ِط لنُبسِّ
منه. أعىل نْي وكمَّ املتوسط من أقل نْي َكمَّ بني ترتاوح مختلفة تذبذبية طاقة نسخٍة لكلِّ
إضايف؛ واحٌد طاقٍة كمُّ فينبثق املرآة، من واحدٍة بنسخٍة الفوتون من نسخٍة كلُّ تصطدم
وستوجد واحٍد، َكمٍّ بقدر املرآة لنَُسخ املتوسطة الطاقة تزيد التصادم هذا وبعد ثَمَّ ومن
منه، أعىل وثالثة القديم املتوسط من أقل واحٍد كمٍّ بني ترتاوح طاقٍة ذات نَُسٌخ عندئٍذ
يرتبط مستقل تاريٌخ — التفصيل من الدقيق املستوى هذا عىل — يوجد ال دام ما ولكن
لها التي املرآة نسخ إحدى كانت إذا ا عمَّ نسأل ألْن معنى فال تلك، الطاقة ِقيَم من بأيٍّ
قبله؛ القيمة تلك لها كانت التي النسخة «نفس» هي التصادم بعد معينة طاقٍة قيمة
للمرآة، الخمس النسخ بني من أنه يف تتمثَّل املوضوعية الفيزيائية الحقيقية فإن ثَمَّ ومن
فإن وهكذا فال. الخامسة، وأما قبُل، من موجودًة كانت طاقة لها التي هي فقط أربع
السابق املتوسط من كموٍم ثالثة بمقدار أكرب طاقتها التي تلك — فقط واحدًة نسخًة
الفوتون بها ارتَطَم التي األكوان ُخْمَس أن يعني وهذا الفوتون؛ لتأثري سجالٍّ تحمل —
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ذلك نَُسخ بني الكائن التداخل وأن املرآة، التغايُر موجة فيها غمرت قد فحسب باملرآة
األكوان. تلك يف قْمُعه سيتمُّ تصطدم لم أو باملرآة اصطدمت التي الفوتون

يوجد أْي تريليون؛ تريليون يف واحًدا ذلك فرصُة تكون واقعيٍة أعداٍد باستخدام
عن كثريًا يقلُّ احتمال وهذا يتم، لن التداُخل أن تريليون تريليون من واحد احتماٌل
أنها أو معيبة، قياٍس أدوات عىل االعتماد بسبب دقيقٍة غري نتائَج التجربة إعطاء احتمال

برق. صاعقة بفعل ستتدمر
املتقطع التغريُّ لذلك يمكن كيف لنرى ذاك الوحيد الطاقة كمِّ وصول إىل اآلن لننظر
وال طاقته، كل ومعه فوتونًا ذرٌة تمتصُّ ممكنة: حالٍة أبسَط ْل تأمَّ انقطاع. بال يحدث أن
الكمية»؛ «القفزات عن قرأْتَه تكون قد يشءٍ أيَّ (انَس التو. يف للطاقة االنتقال هذا يحدث
بداية يف أبسطها: هذه ولكن ذلك، حدوث إلمكانية ُسبٍُل عدة توجد خرافة.) مجرد فهي
طاقٍة أقل إللكرتوناتها يكون حيث القاعية»، «حالتها يف مثًال) (لنقل الذرة تكون العملية
(يف الطاقة هذه نفس لها نسخها كل أن ذلك يعني الَكم؛ نظرية يف بها مسموٍح ممكنٍة
كذلك؛ متماثلة أنها افرتض املصقول). غري الخشن املستوى هذا عىل الصلة ذي التاريخ
لها التي املثارة»، «الحالة يف اآلن ولكنها العملية، نهاية عند متماثلًة النَُّسخ هذه كلُّ تظل
نَُسخها كلُّ زاَلْت ما العملية؟ منتصف يف الذرة تكون كيف الطاقة. من واحد إضايفٌّ كمٌّ
املثارة، الحالة يف اآلَخر والنصف القاعية، الحالة يف اآلن صار نصفها ولكن متماثلًة،
تدريجي. نحٍو عىل آَخر إىل مالٍك من ملكيته تغيريَ يواِصُل التغريُّ دائَم ماليٍّا مبلًغا وكأنَّ
التحوالت بها تحدث التي العامة الوسيلة وهي الكم، فيزياء يف اآللية هذه تشيع
الطفيف» «األثر يعني ما دائًما الكالسيكية، الفيزياء يف باستمرار. املتقطعة الحاالت بني
الفيزيائية املتغريات تكون الَكم، فيزياء يف للقياس. القابلة الكميات بعض يف طفيًفا تغريًا
الطفيف» «األثر يعني بل طفيف، ٍ تغريُّ بأيِّ تمرَّ أن يمكن وال متقطعة، الحال بطبيعة

املتنوعة. املتقطعة الخصائص «ِنَسب» يف طفيًفا تغريًا
نقايش يف أفرتض إنني متصًال. ًا متغريِّ نفسه الزمُن كان إذا ما مسألَة أيًضا هذا يثري
يتم ولن بعُد، األكمل الوجه عىل الزمن َكمِّ ميكانيكا فْهُم يتمَّ لم هذا، ومع كذلك، أنه هذا
ونظرية الَكمِّ نظرية بني الجْمَع تُمثِّل (التي الجاذبية حول كميًة نظريًة نملك أن قبل
غري حال، كل عىل البساطة بهذه ليست األمور أن يتضح ربما ولهذا العامة)، النسبية
حالة املختلفة «األزمان النظرية تلك يف أنه وهو منه، التأكُّد يسعنا واحًدا شيئًا َة ثَمَّ أن
كلَّ تضع وهي تشابٍُك، ظاهرُة الزمن إن أخرى: بعبارٍة املختلفة». األكوان من خاصة
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يصلح يشءٍ أي أو صحيٍح نحٍو عىل ُمَعدَّة ساعات عن (املأخوذة املتساوية الساعة قراءات
بيدج دون الفيزياء عاملا ذلك استوعب َمن أوَل كان التاريخ. نفس يف كساعة) لالستخدام

.١۹٨٣ عام يف ووترز ووليام
من الكاملة النسخة هذه ظلِّ يف تستمرَّ أن العلمي بالخيال الخاصة لقصتنا كيف
جانب من الَكمِّ نظريُة تْه شدَّ الذي االهتمام ُجلُّ تركََّز لقد األكوان؟ املتعدِّد ي الَكمِّ الوجود
يف بها. املوازية األكوان جانب حول العلمي الخيال أعمال ومؤلِّفي والفالسفة الفيزيائيني
التقدير ظل يف الكالسيكية الفيزياء عالم كثريًا يُشبه العاَلَم ألن املفارقة؛ من نوع هذا
عىل مرفوًضا الكثريون يراه ما هو بالذات الجانب هذا أن إال املوازي، للكون التقريبي

الَكم. نظرية يف مفهوٍم غري نحٍو
األكواُن تتيحها التي اإلمكانات كلِّ استكشاِف إىل َق يتطرَّ أن الخياُل يستطيع
عن يتساءلوا أن شخصياتها بوسع كان غراميًة، قصًة قصتنا كانَْت ملا فمثًال: املوازية؛
قد أنه «نعلم» ما وبني تخيُّالتهم بني القصة تقارن قد األخرى. التواريخ يف نظرائهم
حدٍث بواسطة زوجته خيانُة له تبيَّنَْت الذي الزوُج يتساءل قد األخرى. التواريخ يف حدث
مآلُه كان زواٍج من سعيدًة هروٍب فرصَة له َم قدَّ قد الحدث ذلك كان ما إذا «عشوائي»
تبًعا الخيانُة فيه تُكتَشف لم الذي التاريخ يف متزوَِّجنْي يزاالن أََال األحوال. كل يف الفشَل
«قوامها كان إذا حقيقية سعادة تكون أن يمكن هل سعداء؟ يزاالن أََال الحدث؟ لذلك
الزوجان فيه يزال» «ال تاريًخا أيًضا نرى األمور، تلك يف يتفكَّرون نراهم وبينما الكذب»؟

األمر. إليه آَل فيما (التخيُّلية) الحقيقة عىل ونتعرَّف متزوجني،
شمسهم إن القصة تقول قد أفًقا. أوسع أموًرا َر تتصوَّ أن أيًضا الشخصيات بمقدور
أسابيع بضعُة قْطِرها نصُف كرٍة يف جميعها تقع النجوم، عرشاِت يضمُّ عنقوٍد من جزءٌ
ثم بعيًدا، نشأَْت قد أنها يُبنيِّ النجوم تكويَن ألنَّ لعقوٍد؛ علماءهم هذا يُحريِّ ضوئية.
العلماءَ هؤالء تقود تماًما. املستبَعدة الصدف من سلسلٍة بعد الجاذبية قبضِة يف أصبَحْت
التصادمات؛ لكثرة هذه الكثيفة النجوم عناقيد يف قطًعا ر تتطوَّ ال الحياَة أن إىل حساباتُهم
تزور الفضائية املركبات من أساطيُل بٌرش بها املوجود األكوان أغلب يف توجد ال ثَمَّ ومن
ربما آليٍة اكتشاَف يحاولون باتوا لقد األخرى. تلو الواحدة املأهولة النجميَة املجموعاِت
فهل فشلوا؛ لكنهم ذكية، حياٍة تكوين من املجاورة النجوم ُقْرُب اليشء بعَض بها ع يُرسَّ
تفسري، بال األموِر تْرَك يبغضون ولكنهم محتملة؟ غري فلكيٍة صدفٍة مجرد يعتربونها
ليسوا الناس أولئك ا. حقٍّ حدث ما وهو اختارهم، قد أنه بد ال «شيئًا» أن إىل فينتهون
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بالذات اللحظة هذه يف يتساءلون وأحياء، ومفكِّرون، حقيقيون برش إنهم قصة؛ مجرد
لقد فقط: النقطة هذه يف الحظُّ جانَبَهم لقد أبًدا. ذلك يكتشفوا لن لكنهم أتوا، أين من
كلَّ إن اآلن. عنهم أرويها التي القصة اختارتهم لقد آَخر: بتعبرٍي ا. حقٍّ الصدفُة اختارتهم

. حقيقيٌّ الفيزياء قواننَي يخرق ال خياٍل
يف وذلك أيًضا، حقيقي الفيزياء قوانني يخرق وكأنه «يبدو» الذي الخيال وبعض
املتعدِّد الوجود بنية يف دقيقٍة مسألٍة إىل هذا يتطرَّق األكوان. املتعدِّد الوجود يف ما مكاٍن
وضعُت فإذا تقريبي؛ بوجٍه مستقل التاريخ التواريخ. انبثاق كيفية وهي: أََال األكوان،
الغالية فيه شغلت تاريٍخ يف حينئٍذ فسأكون الشاي، بعَض ألُِعدَّ غاليٍة يف ليغيلَ املاء بعَض
ا ممَّ الغالية؛ إليه تنقلها التي الطاقة بفعل تدريجيٍّ نحٍو عىل املاء حرارة فيه وتزايدت
ألن تاريخ هذا إن الشاي. ن يتكوَّ الوقت وبمرور ذلك، إىل وما فقاقيع تكوين يف يتسبَّب
وجوِد ِذْكر عىل مطلًقا يأتَي أن دون والتنبؤاِت التفسرياِت حوله يُقدِّم أن املرء بوسع
أو الشاي، من بدًال قهوًة أُِعدَّ أن فيها اخرتُت األكوان املتعدد الوجود يف أخرى تواريَخ
املتعدِّد الوجود من بأجزاءٍ طفيًفا تأثًُّرا املياه لجزيئات املجهرية الحركُة تأثََّرِت حيث
التاريخ ذلك من صغريًا جانبًا بأن التفسري ذلك يأبه ال التاريخ. هذا خارج واقعة األكوان
التاريخ، ذلك من دقيقٍة نقطٍة يف أخرى. أشياءَ ويفعل العملية تلك أثناء نفسه يمايز
بالشاي أحظى وال بعيًدا، يقفز أرنٍب إىل واملياه طويلة، قبعٍة إىل نفسها الغالية ل تتحوَّ
طريقٍة من ما أنه غري ل، التحوُّ ذلك بعد كذلك، تاريخ هذا إن باملفاجأة. ولكن بالقهوة وال
إىل اإلشارة دون — باحتماالته للتنبؤ وال — صحيًحا تفسريًا فيه يحدث كان ما لتفسري
بدأ فلقد لذا أرنب؛ فيها ليس كثريًا أكرب أجزاء األكوان، املتعدِّد الوجود من أخرى أجزاءٍ
فيما قبله حدث بما السببية عالقته ْرشُح يمكن وال ل، التحوُّ حدوث عند التاريخ هذا

األكوان. املتعدِّد بالوجود يتعلَّق فيما وإنما بالتاريخ، يتعلَّق
باستخدامها نستطيع جاهزٌة تقريبيٌة لغٌة البسيطة الحاالت هذه مثل يف توجد
بالتسليم لنا تسمح إنها العشوائية. األحداث لغة األكوان؛ املتعدد الوجود باقي ِذْكِر تقليَص
باستقالليٍة ف تترصَّ زالت ما باملوضوع واملتصلة األعىل املستوى ذات األشياء أغلب بأن
ذلك يُشكُِّل باألرنب. أنا تأثَّْرُت كما ذاتها، خارج بيشءٍ تأثََّرْت أنها واحًدا؛ جانبًا عدا فيما
أن ويمكن منه، األول انبثق والذي يسبقه الذي والتاريخ التاريخ بني االستمرارية بعَض
لم ذلك، ومع عشوائية». بأحداٍث تأثََّر الذي «التاريخ أنه عىل املنبثق التاريخ إىل نُشري
العشوائي» «الحدَث سبق الذي «التاريِخ» ذلك جزءَ إن : قطُّ حرفيٍّا حدث ما ذلك يكن
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يمكن فال عنه؛ منفصلة هوية له ليس ذلك وعىل األشمل، التاريخ باقي مع متماِثٌل
منفصل. نحٍو عىل تفسريه

بتعبرٍي أو ممكنًا، يظلُّ التاريخني هذين بني من األشمل التاريخ تفسري أن غري
مستقالٍّ األخريُ يبقى إذ الشاي؛ تاريخ عن أساسيٍّا اختالًفا األرنب تاريَخ يختلف آَخر:
ملا مطاِبقٍة بذكرياٍت مفعًما املطاف بَي ينتهي األرنب، تاريخ يف املدة. طوال بالغٍة بدقٍة
تاريٌخ يوجد لم مضلِّلة. ذكريات هذه لكن أرنبًا، املاءُ فيه أصبح تاريٍخ يف عليه ستكون
األرنُب، َن تكوَّ بعدما فقط الذكريات هذه عىل يحتوي الذي التاريُخ بدأ بل ، قطُّ كذلك
املنطقَة تلك حجُمها يفوق — األكوان املتعدِّد الوجود يف أماكن َة ثَمَّ الخصوص، هذا ويف
الذكريات تلك يُنتج جعله ا ممَّ «ُمخي»؛ سوى يتأثَّْر لم حيث — كبري نحٍو عىل األخريَة
ُمخي. لذرات عشوائيٍة حركٍة إىل ترجع هلوسٍة من أُعاِني الحقيقة يف كنُت بالضبط؛
الرِّيبة بظالل تُلِقي أنها مدَِّعني شديٍد، باهتماٍم األمور هذه مثل إىل الفالسفة بعض ينظر
املالحظاُت تشيع الواقع يف بالطبع. تجريبيون ولكنهم الَكمِّ، لنظرية العلمية املكانة عىل
لنا وينبغي التاريخ، يف حتى جميعها الزائفة والتأويالُت املضللة، والذكرياُت املضللة،

بها. االنخداع من أنفسنا وقاية عىل الدءوب العمل
التواريخ، بعض يف ينجح وكأنه يبدو السحر أن — مثًال — الصحيح من فليس لذا،
يف أبًدا. يكرِّرها لن ولكنه نجح»، «قد وكأنه السحُر فيها يبدو تواريخ فقط توجد بل
سابَق جسدي ذرات سائُر استعاَدْت إذ حائط؛ عرب مررت أني يبدو قد التواريخ بعض
ينطوي الحائط؛ عند بدأْت التواريخ تلك لكن الحائط، ذراُت بعثَرتْها أن بعد حالتها
ما نفرسِّ قد أو الحائط، ومن مني عديدة أخرى نَُسٍخ عىل حدث ملا الحقيقي التفسري
باليانصيب الفوَز األمُر يشبه ا. جدٍّ قليلٌة احتماليتُها عشوائيٍة كأحداٍث املجمل يف حدث
وجوِد ِذْكِر عىل يأتَي أن دون سليٍم نحٍو عىل فوِزه تفسريُ الرابَح يََسُع ال إذ ما؛ حدٍّ إىل

األخرى. املرء نَُسُخ هم األكوان املتعدِّد الوجود يف الخارسون هؤالء خارسين، ُكثٍُر
بل باالنقسام التواريُخ تكتفي ال عندما فقط بالكامل «التاريخي» التقريُب ينهار
معينٌة جزيئاٌت تتَِّخذ املثال: سبيل عىل التداُخل. ظاهرة وقوع عند أْي االندماج؛ تعاود
بعُضها متماسكة ذراٍت مجموعة هو «البناء» (حيث واحد آٍن يف أكثر أو بناءين صورَة
«الرنني» باسم الظاهرَة هذه الكيميائيون يعرف الكيميائية). الروابط بواسطة بعٍض مع
لتفسري طريقٌة توجد ال مًعا. يتخذهما بل بينهما؛ يرتدَّد ال الجزيء أن عىل البناءين؛ بني
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«الرنيني» الجزيء ألن واحٍد؛ ببناءٍ يتعلَّق فيما الجزيئات تلك ملثل الكيميائية الخصائص
ي. َكمِّ تداُخٍل يقع أخرى، جزيئاٍت مع كيميائيٍّ تفاُعٍل يف يشرتك عندما

إىل بنا وصَلْت لو حتى العنان، ملخيلتنا نُطلق أن العلمي الخيال أدب يف لنا يُسَمح
الحقيقي، العلم يف السوء بالغِة تفسرياٍت غريُ منها يتأتَّى ال الالمعقولية من مستوياٍت
البناء هذا يف الواعية الكائنات نحن — أننا الحقيقي العلم يف لنا تفسرٍي أفضَل ولكنَّ
حتى فيه تختلف والذي املادية، لألشياء فيه استمراريَة ال الذي املألوف غري العمالق
موجوداٍت يف مغروسون — خرباتنا نطاق يف ا عمَّ والتغيري كالحركة األساسية األشياء
أم علمية أداًة أكان سواءٌ — يشء أيَّ نراقب حني األكوان. املتعدِّد الوجود إىل تنتمي
ممتٍد أكرب ليشءٍ الكون أحاديَّ منظوًرا الحقيقة يف نراه ما يكون — إنسانًا أم مجرًة
تماًما، لناظرينا يبدو كما األكوان تلك بعض يف اليشء هذا يبدو أخرى؛ ألكواٍن ما بطريقٍة
الحقيقة يف ليس كزوجني املراقب يراه ما باملرة. غريها عن ويغيب غريها، يف ويختلف
وقد منهما وأخرى منهما، عديدًة متماثلًة نَُسًخا يضمُّ عمالٍق كياٍن من رقيقًة رشيحًة إال

. قطُّ ج تتزوَّ لم منهما ونَُسخ ُطلِّقا،
يف نسبيٍّا املستقلة األشياء وكل التواريخ، ومثلنا املعلومات، ق لتدفُّ قنوات نحن
املعرفة» «تنمو ففيها تماًما؛ استثنائيٌة قنواٌت واعيًة كائناٍت باعتبارنا أننا إال التواريخ؛
يُحِدث أن مثًال يمكنه (حيث فحسب التاريخ يف ليس قوية؛ آثاٌر ذلك يستتبع قد (أحيانًا).
نموُّ كان ملا كذلك. األكوان املتعدد الوجود عرب بل املسافة)، بفعل تتقلَّص ال تأثرياٍت
تتشابه ما رسعان الصواب، فرَص الخطأ فرُص وتُفوق أخطاء، تصحيِح عمليَة املعرفة
قدر وعىل األخرى. الكيانات من أكثر املختلفة التواريخ يف للمعرفة الخالقة الكيانات
بفعل األخرى اآلثار كلُّ تتقلص السمتني: بهاتني املعرفة خلق عملياُت تتفرد نعلم، ما

الطويل. املدى عىل األكوان املتعدِّد الوجود عرب االختالف يف وتأخذ الفراغ، يف املسافة
نسج عىل قادرٍة جامحٍة لتأمالٍت فرصة هاك فحسب. لنا املعلوم قدر ذلك أن بَيَْد
منبثقٍة ظواهَر يف يتسبََّب أن املعلومات» «تدفق غري ليشء كان لو ماذا علمي: خياٍل قصة
تنبثق أن — غريها أو — للمعرفة كان لو ماذا األكوان؟ د املتعدِّ الوجود يف متماسكٍة
يخدم حسبما األكوان متعدِّد تطويٍع يف يبدأ ثَمَّ ومن الخاصة؛ أهدافه له ويصبح منه،
باملعنى ليس ربما معه؟ التواُصَل سنستطيع هل تُرى نحن؟ نفعل كما األهداف، تلك
جديًدا معادًال القصُة تقرتح ربما ولكن املعلومات، ِق تدفُّ من نوٌع فذاك للتواُصل؛ الشائع
حرِب ك َرشَ يف سنقع هل ي. الَكمِّ التداخل شأن الرسائل إرسال عىل ينطوي ال للتواُصل
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كل من بالرغم ما نحٍو عىل مشرتٌك يشءٌ بيننا يكون أن يمكن أم الكيان؟ ذلك ضد إبادٍة
الجرس هو «الثقة» أو «الحب» أن اكتشاف مثل جانبًا، األفِق الضيقَة الحلوَل لنُنحِّ يشء؟
العام املخطط يف األهمية قمَة نعتيل إذ أننا لنتذكَّْر لكن وبينه، بيننا الفجوَة سيعرب الذي
عىل يناِزعنا أن التفسريات خلق عىل قادٍر آَخر كياٍن أي باستطاعة فإنه جميعها، لألشياء

متََّسع. دائًما القمة ويف املكانة، هذه

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

األصعدة. كافة عىل متطابق متماثل:
ته. بُرمَّ املادي الواقع العاَلم:

الَكمِّ. لنظرية طبًقا العاَلم األكوان: املتعدِّد الوجود
األكوان. املتعدد الوجود من مستقلٍة شبه مناطق األكوان الكون:

تاريخ عن نتحدَّث أن أيًضا يمكن زمن. مدار عىل املتماثلة األكوان من مجموعة تاريخ:
واحد. كوٍن من أجزاءٍ

وهي األكوان، املتعدد الوجود إىل لإلشارة اليشء بعَض مضلِّلة طريقة موازية: أكوان
األكوان املتعدِّد للوجود وألن تماًما، (مستقلة) «متوازيًة» ليَسْت األكوان ألن مضلِّلة

التواريخ. وحجم والتشابك، التماثُل، حيث من وخصوًصا أزخَر، بنيًة
إىل ينتمي يشءٍ كلُّ أكوان، عىل تحتوي التي األكوان املتعدِّد الوجود أجزاء يف نَُسخ:
وتوجد كذلك، ليس وبعضها متماثل بعضها «نَُسٍخ»، من تقريبيٍّا ن يتكوَّ الوجود هذا

األكوان. من واحٍد كل يف واحدة
متقطٍِّع. فيزيائيٍّ ٍ متغريِّ يف ممكٍن تغيرٍي أصغر الَكمُّ:

تحدِّد التي األكوان، املتعدِّد الوجود إىل ينتمي يشءٍ كل يف الكامنة املعلومات التشابُك:
إىل املنتمية األخرى األشياء يف األجزاء أي عىل التأثريَ تستطيع (نَُسخه) أجزائه أيُّ

األكوان. املتعدِّد الوجود
األكوان. بني تغايُر موجة تأثري يف الرجوع استحالة إىل ل التحوُّ عملية الرتابط: فقدان
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الوجود إىل منتميٍة أشياءَ من متماثلٍة غري نَُسٍخ ُل تحوُّ فيها يتسبَّب ظواهر : يٌّ َكمِّ تداُخٌل
متماثلة. نَُسخ إىل األكوان املتعدِّد

رضورة مفادها الَكمِّ، نظرية نتائج من التسمية) قة موفَّ (غري نتيجة اليقني: عدم مبدأ
مادي. يشءٍ نَُسخ من متماِثلٍة مجموعٍة أيِّ خصائص بعض تبايُِن

واحد. تاريٍخ يف املعلومات ُق تدفُّ فيها ينحرص ال حوسبة ية: َكمِّ حوسبة

الفصل ملخصهذا

املعلومات ِق تدفُّ كيفيَة بنيتُه تُحدِّد األكوان، متعدِّد وجوٍد عن عبارة املادي العالم إن
شبه تياراٍت هيئة يف األكوان املتعدِّد الوجود مناطق من العديد يف املعلوماُت ق تتدفَّ فيه.
لقوانني تقريبيٍّا األكوان تخضع «كوننا». يه نسمِّ ما وأحدها التواريخ، تُدَعى مستقلٍة
باقي حول علٍم من إليه وصلنا ما لكن ية)، الَكمِّ قبل (الفيزياء الكالسيكية الفيزياء
التداُخل ظاهرة إىل يُعَزى الَكمِّ فيزياء قوانني اختبار عىل وقدرتنا األكوان املتعدِّد الوجود
متطابقة. صورًة ال األكوان، املتعدِّد الوجود من منبثقًة صورًة الكوُن يكون وبهذا ي؛ الَكمِّ
قوانني األكوان. املتعدد الوجود يف للبديهة يًا تحدِّ وأكثرها األشياء أغرب أحُد التماثُُل
اختالف إىل يُعَزى إنما عشوائيٍة من يبدو وما حتميٌة، األكوان املتعدد الوجود يف الحركة
فيزياء يف بطبيعتها متقطعة واملتغريات متماثلًة. األمر بادئ يف كانت التي األشياء نَُسخ
ن تتضمَّ األكوان املتعدِّد بالوجود خاصة عمليٌة ألخرى قيمٍة من ها تغريُّ وكيفية الَكمِّ،

والتماثُل. التداُخَل
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عرش الثاني الفصل

من السيئة الفلسفة تاريخ
فيزياء عامل منظور

السيئ العلم حول املالحظات بعض مع

أحد منظوِر من الفيزياء «تاريَخ أدعوه ما هو للتوِّ أوجزتُه ما باملناسبة،
… مطلق نحٍو عىل صحيًحا ليس وهو علمائها»،

فاينمان ريتشارد
(١٩٨٥) واملادة» للضوء الغريبة النظرية الكمية: «الكهروديناميكا

األكوان؟ املتعدِّد الوجود يف مستِقلٍّ وشبُه منبثٌِق معلوماٍت ُق تدفُّ أنا إذْن قارئ:
كذلك. أنت ديفيد:

األمور وهذه اآلَخر، البعُض ويتشابه بعضها يتباين متعدِّدة، نَُسٍخ يف وأُوَجُد قارئ:
الَكم؟ لنظرية وفًقا غرابة، من العاَلَم يعرتي ما «أقل» هي

نعم. ديفيد:
التفسري هي ألنها النظرية؛ نتائج َقبول سوى لنا بديَل ال أنه تزعم لكنك قارئ:
املعروفة التجريبية االختبارات كلَّ اجتازت وقد الظواهر، من للعديد الوحيد املعروف

صحتها. وثبتت
تطرحه؟ أن تودُّ بديٍل رأٍي أيُّ ديفيد:
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فحسب. حجتَك ُص أُلخِّ أنا بل قارئ:
تفسريَ مرادك كلُّ كان لو لكن ، عموميٌّ مًدى ريٍب بال الَكمِّ لنظرية نعم، إذن ديفيد:
َحْسبك بل بأكملها، النظرية غور سْربُ يلزمك فال األخرى، األكوان بوجود معرفتنا كيفية
املرتوك املسار يؤثِّر إذ واحد؛ بفوتون يفعله فيما ماخ-زيندر تداُخل مقياس إىل التطلُُّع
لنفس أوضح رشًحا أردَت إذا كميٍّا كمبيوتر ْل تأمَّ أو الفوتون. اتخذه الذي املسار عىل
عدٍد يف املحوسبة الوسطى النتائج عىل الكمبيوتر ذلك مخرجاُت تعتمد سوف املسألة؛

«نفسها». للذرات «املختلفة» التواريخ من هائٍل
وليست متعددة، نَُسخ منها توجد «ذرات» بضع سوى ليست تلك لكن قارئ:

أناًسا.
الذرات؟ غري آَخر يشءٍ من ٌن مكوَّ أنك ِعي تدَّ هل ديفيد:

فهمُت. حسنًا، قارئ:
يعرقل إذ واحد؛ فوتون نَُسخ من واسعًة سحابًة تخيَّْل ذلك، عىل عالوًة ديفيد:
حدٍة عىل منها نسخٍة كلَّ يمتص أم نراه، الذي الحاجُز كلَّها أيمتصها ما؛ حاجٌز بعَضها

املوضع؟ نفس يف مستقلٍّ شبُه مختلٌف حاجٌز
فارًقا؟ هذا أيُشكُِّل قارئ:

ر. َلتبخَّ النَُّسخ، كلَّ نراه الذي الحاجُز امتصَّ لو نعم، ديفيد:
صحيح. قارئ:

األشباح ومنطقة الفضائية املركبة قصة يف فعلُت كما — نسأل أن لنا ويجوز ديفيد:
الكوكب ومن األرضية، من أخرى نَُسًخا تعتيل أنها بدَّ ال الحواجز؟ تلك تقوم عالَم —
واملالحظني هذا كلَّ أعدُّوا الذين املجربني االعتبار بعنِي نأخذ أن نستطيع حينئٍذ ته؛ بُرمَّ

ذلك. إىل وما لنتائجه،
عىل نافذًة التداخل مقياس خالل من املارة القليلة الفوتونات تلك تُقدِّم إذْن قارئ:

األكوان. من ومتنوعٍة كبريٍة مجموعٍة
الَكم. نظرية مدى من صغرٍي جزءٍ مجرد املدى؛ عىل آَخر مثال هذا إن نعم، ديفيد:
إال الكاملة، النظرية يف يصعب ما قدر منفصلًة التجارب تلك تفسرِي يف التغيريُ يصعب ال

أخرى. أكواٍن بوجود يتعلَّق فيما مجاًال للشكِّ يَدَع ال تفسري أنه
األمر؟ يف ما كل هو وهذا قارئ:

نعم. ديفيد:
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الَكم؟ فيزياء علماء من ا جدٍّ قليلٌة مجموعٌة إال هذا عىل يتفق ال إذْن ملاذا لكن قارئ:
السيئة. الفلسفة إنها ديفيد:
بهذا؟ تعني وماذا قارئ:

ومن اآلَخر عن مستِقالٍّ إليها منهما كلٌّ َل توصَّ فيزياء عامَلْي يد عىل الَكمِّ فيزياءُ اكتُِشفْت
رشودنجر» «معادلة يْت ُسمِّ رشودنجر. وإيرفني هايزنربج فرينر وهما: مختلف، اتجاٍه

الَكم. ميكانيكا يف الحركة قوانني عن للتعبري طريقٍة بمنزلة وهي اسمه، عىل
الحركَة منهما كلٌّ ْت َ وفرسَّ و١٩٢٧، ١٩٢٥ عاَمْي بني فيما النظرية نسختا صيغت
ْت نصَّ ُمدِهش. نحٍو عىل البديهَة تتحدَّى جديدٍة بطرٍق — الذرات داخل خصوًصا —
هي بل عددية، ِقيٍَم ذات ليست للجسيم الفيزيائيَة اِت املتغريِّ أن عىل هايزنربج نظريُة
املتغريات تلك مالحظات بنتائج ترتبط التي األعداد من عديدة صفوف أْي «مصفوفات»؛
التعدُّدية تلك وجود أن متأخٍر بإدراٍك اآلن نعلم إننا احتمالية. طبيعٍة ذات معقدٍة بطرٍق
الوجود يف يشءٍ كل من املختلفة النسخ يف مختلفًة ِقيًَما للمتغري أن إىل يرجع املعلوماتية
املصفوفة يات الَكمِّ أن حينئٍذ اعتقد قد غريه وال هايزنربج ال أنه بَيَْد األكوان؛ املتعدد

الواقع». «عنارص أينشتاين اه سمَّ ما بالضبط هي تلك وصفها التي القيمة
يف تتحرَّك موجًة الوحيد الجسيم حالة عىل تطبيقها عند رشودنجر معادلة وصفت
لم أكثر. أو جسيمني حالة يف يختلف األمر أن رشودنجر أدرك ما رسعان لكن الفراغ،
أكثر؛ أو موجتني هيئة عىل تصويُرها يمكن ولم املنحنيات، متعدِّدة موجًة الحركُة تُمثِّل
ذات أبعاده فراٍغ يف واحدٍة موجٍة شكَل تأخذ الحركُة كانت الريايض التعبري بحسب
كلِّ نَُسخ نسبِة قْدَر يُحدِّد املوجات تلك مثل أن متأخٍر بإدراٍك اليوم نعلم أكرب. إحداثياٍت
الجسيمات. يف املوجودة التشابك معلومات إىل باإلضافة الفراغ، يف منطقٍة كل يف جسيٍم
يسهل ال تماًما، مختلفني عاملني تصفان وكأنهما وهايزنربج رشودنجر نظريتا بََدْت
إلحاَق أن َ تبنيَّ ما رسعان ذلك ومع حينئٍذ، الواقع حول السائدة باملفاهيم منهما أيٍّ ربُْط
وعالوًة الدوام؛ عىل «تنبؤاتهما» تطابق يف سيتسبَّب منهما بكلٍّ معنٍي بسيٍط خربٍة حكِم

الباهر. نجاَحها التنبؤات تلك أثبتَْت ذلك، عىل
قياُس يتمُّ حينما ييل: كما ذاك الخربة حْكَم نصوغ أن نستطيع ر، متأخِّ وبإدراٍك
عشوائي؛ نحٍو عىل التاريخ هذا يُختار واحًدا، إال الوجود عن التواريخ كلُّ تكفُّ يشء، أيِّ
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ق تتحقَّ التي التواريخ كلِّ قياس إجمايلَّ ممكنٍة نتيجٍة كلِّ احتمال نسبُة تساوي حيث
النتيجُة. تلك فيها

نحو النظرية الفيزياء مجتمع معظم تقهقر ما فرسعان الكارثُة؛ حلَِّت وعندئٍذ
القويتني التفسرييتني النظريتني هاتني تحسني محاولة من بدًال شديٍد بإذعاٍن الذرائعية
الخربة حكم نجاح رسِّ تفسري من وبدًال بينهما، التكامل وتحقيق الطفيفة، العيوب ذواتَِي
داَمِت ما التفسري إىل ل التوصُّ رضورة عدَم ذلك يف منطُقهم كان إليهما. أضيف إذ
سوى» يشء «ال أنها عىل الَكمِّ نظرية إىل ينظرون طفقوا هنا ومن ناجحة؛ التنبؤاُت
وعىل للتجارب، املرصودة بالنتائج التنبؤ بُغيَة تُستخَدم التي الخربة أحكام من مجموعٍة
هذا، يومنا حتى منترشًة الحركُة هذه زاَلْت ما الواقع. عن (آَخر) يشءٍ بأي تخربنا ال أنها
واحسب فمك «أغلق باسم منارصيها) بعض بني حتى (بل معاِرِضيها بني تُعَرف وهي

الَكم». نظرية تفسريات
يتناقض الخربة حكم أن أوالها: الغريبة؛ الحقائق بعض إغفاَل ذلك معنى كان
فيها تكون التي املواقف يف إال استخدامه يمكن ال ذلك وعىل النظريتني؛ كلتا مع بشدٍة
لحظَة املواقف هذه تشمل أن الصدفة ومن تُالَحظ، أن من أصغَر ية الَكمِّ التأثرياُت
نعلم كما عنه الناتج الرتابط وفقدان القياس، أداة مع التشابك (بسبب ذاتها القياس
الحالة عىل تطبيقه إبَّان نفسه» «مع حتى يتعارض الخربة حكم أن وثانيتها: اليوَم).
نسختَْي أنَّ وثالثتها: آَخر. مالِحٍظ عىل يٍّ َكمِّ قياٍس بإجراء مالِحٍظ قيام وهي االفرتاضية،
إىل» «أدَّت التي الفيزيائية العمليات من «ما» نوًعا بوضوٍح تصفان كانتَا الَكمِّ نظريِة
الطبيعي الفضول خالل ومن املهنية بحكم — الفيزيائيون يستطع لم التجارب. نتائج
التساؤل، ذلك تجنَُّب حاولوا منهم الكثريَ لكنَّ العملية، تلك ُكنْه عن تساؤلهم مغالبَة —
تناُول عند للعلم املالزم النقد تقليد عن ذلك حاد نفسه. الدأب عىل بَه طالَّ أغلبهم َن ومرَّ

الَكم. نظرية
أنها عىل بل فحسب، الخاطئة الفلسفة أنها عىل ال السيئة» «الفلسفة أُعرِّف َدْعني
الذرائعية كانت الحالة، هذه يف األخرى. املعرفة نمو منع عىل بنشاٍط تدأب التي تلك

التكاُمل. أو النمو أو ر التطوُّ من وهايزنربج رشودنجر نظريتَِي يف التفسريات تمنع
للنظرية «تأويًال» الَكم) نظرية روَّاد من آَخر رائد (وهو بور نيلز الفيزياء عالُم َر طوَّ
الكم نظرية أن عىل التأويل ذلك ينصُّ كوبنهاجن». «تأويل باسم يُعَرف بعُد فيما أصبح
التناقضات عن بور تجاَوَز للواقع. كامٍل وْصٍف بمنزلة — الخربة حْكَم نًة متضمِّ —
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أنكر ولقد املدروس، والغموض الذرائعية من مزيًجا باستخدامه املتنوعة والفجوات
نتائج إن قال بل موضوعي»، وجوٍد ذات أشياءَ باعتبارها الظواهر عن الحديث «إمكانية
وإن املالحظة إن أيًضا بور قال ظواهَر. باعتبارها تحسب أن يجب ما هي فقط املالحظة
بينها، العالقات عن تكشف فإنها للظواهر»، الحقيقي «الجوهر إىل مطلًقا تصل ال كانت
ما بخصوص أما املالَحظ. واليشءِ املالِحظ بني الفارَق تطمس الَكمِّ نظرية إن كذلك وقال
فلقد آَخر، مالِحٍظ عىل يٍّ َكمِّ مستًوى ذات مالحظٍة عمليَة مالِحٍظ إجراء حاَل يحدث قد
اسم عىل ويجنر»، صديق «مفارقة باسم بعُد فيما ُعِرفت التي املسألَة، هذه بور تجنََّب

ويجنر. يوجني الفيزياء عالم
نظريتا بََدْت حيث املالحظة، عمليات بني والجارية املالَحظة غري العمليات عن أما
الوقت، نفس يف جاريًة التواريخ من متعدِّدًة مجموعًة تصفان وهايزنربج رشودنجر
عن التعبري أن ومفاده التكامل»، «مبدأ هو الطبيعة عن جديًدا رئيسيٍّا ً مبدأ بور اقرتح
قيمًة تُعطي التي اللغة أي التقليدية»؛ «اللغة باستخدام إال ممكٍن غريُ الظواهر تفسريات
إال استخدامها يمكن ال التقليدية اللغة لكن واحد، زمٍن أي يف الفيزيائي للمتغريِّ واحدًة
ا عمَّ السؤال من املرء ُمِنع لتوِّها. قيست التي تلك فيها بما املتغريات، ببعض يتعلَّق فيما
اتخذه املسارين «أيُّ السؤال: عن اإلجابة تكون مثًال وبهذا ِقيَم؛ من األخرى للمتغريات
ال حينما املسار هذا تحديد يمكن ال أنه هي ماخ-زيندر تداخل مقياس يف الفوتون؟»
املرآة عند يأخذ املسارين أيَّ الفوتون يعرف كيف «إذْن السؤال: أما مالحًظا. يكون
يُدَعى مبهٍم بتعبرٍي عنه فيجاب املسارين؟» كال يف حدث ما عىل هذا يعتمد إذ األخرية،
ويف الحجم)، صفري (ال ممتد جسم الفوتون أن يعني وهو والجسيم»؛ املوجة «ازدواجية
سيالحظ الخاصيتني أيَّ يختار أن وللمرء الحجم)، (صفري موضعي جسم الوقت نفس
آٍن يف وجسيم موجة «إنه بالتعبري: األحيان أغلب يف الفكرة هذه إىل يشار االثنتني. ال
الفوتون يكون التجربة تلك ففي ما؛ نحٍو عىل صحيٌح القول هذا أن واملفارقة واحد.»
تكون بينما (موجة)، ا ممتدٍّ — األكوان املتعدد الوجود إىل منتميًا شيئًا باعتباره — الكيل
يف املقصوَد املعنى هو هذا ليس لألسف موضعية. التواريخ) يف (الجسيمات، نسخه
التفكري وأساسيات الَكمِّ فيزياء بني التعاُرَض تثري األساسية ففكرته كوبنهاجن؛ تأويل
كل أن يرى وهو األمر. يف ما كلُّ وهذا متعارضًة، خواصَّ للجسيمات إن ذاتها: املنطقي
التقليدية» «اللغة الستخدام محاولًة يَُعدُّ ألنه صحيح؛ غري الفكرة هذه إىل ٍه موجَّ نقٍد

القياس). عمليات نتائج وصف (أْي املالئم نطاقها خارج
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يمكن ال والتي «اإلمكانيات»، اسم عنها بالسؤال املسموح غري الِقيَم هايزنربج أعطى
لإلمكانيات يمكن كيف قياس. عملية تتم عندما واحدة إمكانية إال بينها من ق يتحقَّ أن
الذي ما مبهًما. التساؤل هذا عىل الرد تُرك الفعلية؟ النتائج عىل تؤثِّر أن تحدث ال التي
التي — التمركز برشيِة بور لغِة مضمون إن «الفعيل»؟ إىل «املمكن» من َل التحوُّ يُسبِّب
ل التحوُّ هذا يف السبب أن هو — كوبنهاجن لتأويل الالحقة الرشوح أغلب يف جليًَّة باتت
أسايسٍّ مستًوى عىل دوٌر القول هذا بحسب للوعي يصبح وبهذا به؛ البرشي الوعي هو

الفيزياء. يف
عقوٍد مدار عىل الجامعات يف الفيزياء مناهج يف كله هذا من عديدة نَُسخ ُدِرست
َعى ادَّ برشية. ومركزيٍة للذرائعية واعتناٍق غموٍض من يشوبها ما مع حقائَق، بصفتها
أسئلة عن يجاب كان ثَمَّ ومن أحٌد؛ يفهمه لم الحقيقة ويف فهَمه، الفيزيائيني من قليٌل
تفهمها.» لم أنك فاعلم الَكم، ميكانيكا فهمَت أنك تعتقد كنَت «لو مثل: فارٍغ بَلْغٍو الطالب
نبوغ وكأنه األفق ضيق شأن وُرِفع «ازدواجيًة»، أو «تكاُمًال» بصفته التضارب عن ُدوِفع
وهذه التقليدية؛ النقد أشكال لكل تخضع ال أنها النحو هذا عىل النظرية زعمت فلسفي.

السيئة. للفلسفة أكيدة عالمة
املدركة والسلطة النقد ضد والحصانة الغموض من النظرية الزم الذي املزيج هذا
الشعوذة ورضوب العلوم أشباه من وابٍل أمام الباب فتح وهيبتها؛ األساسية للفيزياء
واملنطق الرصيح النقد امتهنت النظرية هذه وألن الَكم. نظريِة أسِس عىل قيامها املفرتض
مَلن كبريًة فرصًة بذلك أعَطْت فقد مرشوعيتهما، عدم بذلك مربرة «تقليدين» بصفتهما
اكتسبْت هنا من العقالنية. إىل املفتقر الفكر من قدٍر أكرب واعتناَق املنطق، مناَهضَة أرادوا
ما لكلِّ تأييدها سمعَة — الفيزيائية العلوُم عرفتْه اكتشاٍف أعمق وهي — الَكمِّ نظريُة

وغامضة. مبهمٍة مذاهَب من تقريبًا يُقرتَح
رفضوه ن ممَّ أينشتاين وكان تاله، وما كوبنهاجن بتأويل الفيزياء علماء كلُّ يقبل لم
من َم وقدَّ الواقع، مع يتفق بديٍل وضع أجل من بوم ديفيد الفيزيائي جاَهَد الدوام. عىل
صورٍة يف ولكن األكوان املتعدِّد الوجود نظرية نفس أنها أرى التعقيد إىل تميل نظريًة ثَمَّ
١٩٥٢ عام ويف شديدة. معارضًة املنطلق هذا من نظريته تناُوَل عاَرَض أنه مع مختلفة،
أنَّ من ما لحظٍة يف مازًحا الحضوَر فيها حذََّر محاَرضًة رشودنجر ألقى دبلن، مدينة يف
عندما معادلته أن هو عندئٍذ قوله عىل يوشك ما كان خبًال»؛ يبدو «قد قوله عىل يُوِشك ما
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لبعض، بدائل بعضها «ليس التواريخ هذه فإن مختلفة، تواريَخ عدَة تصف وكأنها تبدو
األكوان. املتعدِّد للوجود معروٍف ِذْكٍر أقدم هو هذا واحد». آٍن يف ا حقٍّ كلها تحدث وإنما
. ُجنَّ وكأنه يَُرى قد بأنه جمهوره يمازح جليٌل فيزيائيٌّ يقف كان اللحظة تلك يف
«صائبة». كانت ربما — نوبل جائزَة عنها حاز التي تلك — معادلته بأن الدِّعائه ملاذا؟
من ألبعَد الفكرَة يستأنف لم أنه ويبدو ، قطُّ املحارضة تلك رشودنجر ينرش لم
حول شاملًة نظريًة منفصٍل نحٍو عىل إيفرت هيو الفيزيائي نرش أعواٍم خمسة بعد ذلك.
انقَضْت ذلك ومع الَكم، لنظرية إيفرت» «تأويل باسم اآلَن تُعَرف األكوان املتعدد الوجود
وحتى الفيزيائيني، من قليلٍة مجموعٍة سوى إيفرت عمل يالحظ أن دون عدة عقوٌد
لطاملا الفيزيائيني. من يسرية أقليٌة إال تؤيِّدها لم إيفرت، نظريُة اشتُهَرْت أن بعد اآلن
ُمرضيًا تفسريًا لها أعلم ال لألسف أني عىل املعتادة؛ غري الظاهرة هذه تفسريُ مني ُطِلب
تحرِّي علينا وَجَب تفرُّده، أو الحدث هذا غرابة عدم سبِب فْهَم أردنا إْن ولكن بالكامل،

السيئة. للفلسفة األعم السياق

الفلسفة يشني ما َة ثَمَّ وليس هذا، يف عيَب وال للمعرفة، االعتيادية الحالة هو الخطأ إن
اإلبداعي الفكر بواسطة حلها يمكن ولكن الحدوث، حتمية فاملشكالت «الخاطئة»؛
العلم هو وذاك الجيدة، الفلسفة هي تلك الجيدة. التفسريات وراء الساعي والنقدي
طريق عن دوًما اللغَة األطفاُل يتعلَُّم فمثًال: آَخر؛ أو نحٍو عىل دائًما ُوِجَدا واللذان الجيد،
واختبارها. االفرتاضات تلك نقد ثم والواقع، األلفاظ بني العالقة عن افرتاضاٍت تكوين
عرش. السادس الفصل يف سأرشح كما أخرى، طريقٍة بأي اللغة تعلُُّم بوسعهم وليس

لألطفال: قيل لطاملا فمثًال: األخرى؛ هي دوًما موجودًة كانت السيئة الفلسفة أن بَيَْد
فإنه فلسفيٍّا، موقًفا باعتباره دائًما يُطَرح ال القول هذا أن من وبالرغم هذا.» قلُت «ألنني
مباحث من هائٍل قدٍر عىل الكلمات من قليٍل عدٍد يف يحتوي فهو كذلك؛ تحليله يستحقُّ
استخدامه يمكن إذ السيئ؛ للتفسري بليغ مثاٌل القول هذا أوًال: والسيئة. الخاطئة الفلسفة
فحواه؛ ال السؤال قالَب يعالج أنه السمة لهذه تحقيقه ُسبُل من ثانيًا: يشء. أي «لتفسري»
ل يَُؤوِّ إنه ثالثًا: الحقيقة. وراء السْعَي يناِقُض ما وهو القول، ال القائل حول يدور فهو
مطاَلبًة منها ليجعل ما؟) بحاٍل يكون أن ليشءٍ ينبغي (ملاذا حقيقي» «تفسري ب املطالبة
املربر. الحقيقي اإليمان َوْهُم هو وهذا األمر؟) هذا تأكيد لك ل يُخوِّ الذي (ما «تربير» ب
«البرشية» والسلطة — موجودة غري وهي — األفكار» «سلطة بني القوُل هذا يخلط رابًعا:
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يدَِّعي أنه خامًسا: السيئة. السياسية الفلسفُة اتخذَتْه ما كثريًا الذي الطريق ذلك (القوة)،
العادي. النقد لنطاق خضوعه عدم ذلك خالل من

التنويُر حرََّر وعندما السابق، القول نوعية إىل التنوير قبل السيئة الفلسفُة انتَمِت
الفلسفُة انتَرشِت ذلك وعىل التقدُّم، تحقيق يف منهما كلٌّ بدأ والعلم، الفلسفة من كالٍّ

«السيئة». الفلسفة «سوءُ» تَفاَقَم أْن املفارقة من ولكن الجيدة.
األفكار، تاريخ يف اًال فعَّ دوًرا األمر بادئ يف التجريبية ِت أدَّ كيف قبُل من ذكرُت
رئيسيٍّا دوًرا وأعطت الفكري، ب والتعصُّ التقليدية السلطات أمام صدٍّ كحائط وقَفْت بأْن
تعليل استحالة عن ينجم لم البداية يف العلم. يف للتجريب — خاطئًا دوًرا كان وإْن —
مهما دقيق. واقعيٍّ محمٍل عىل أحُدهم يأخذها لم إذ أذًى؛ أيُّ العلم آللية التجريبية
بشغف، الشائقَة املشكالِت تناولوا فلقد اكتشافاتهم، مصادر عن العلماء «قاله» ما كان
التفسريات استنتاجهم زعموا فقط النهاية ويف واختربوها، جيدة، تفسرياٍت وافرتضوا
خداَع يمنع ما يوجد لم َر. التطوُّ قوا حقَّ فلقد األمر؛ محصلَة نجاُحهم كان التجربة. من

يشء. أيُّ منه يُستخَلص ولم ذاك، الهنيِّ «الذات»
املزيُد عنها ينتج فطفق َحريفٍّ، نحٍو عىل التجريبية مع التعاُمل انترش الوقت مع ولكن
التاسع القرن يف ظهرت التي — «الوضعية» حاوَلِت املثال: سبيل عىل الضارة. اآلثار من
بما ولكن املالحظة»، من «يُستنتج لم يشءٍ كل من العلمية النظريات َي تُنقِّ أن — عرش
عىل بالكامل استبعاَده الوضعيون حاَوَل ما يعتمد أبًدا، املالحظة من يُستنتَج يشء ال أنه
الفيزيائي أثََّر فمثًال: األحيان؛ بعض يف الفائدة بعض األمر لهذا كان وحْدسهم. أهوائهم
عىل ماخ-زيندر) تداُخل مقياس ابتكار يف اشرتك الذي ماخ لودفيج (والد ماخ إرنست
افرتاض فيها بما الفيزياء، من املختربة غري االفرتاضات استبعاد عىل ه حضَّ حني أينشتاين
فكرًة تلك كانَْت أْن تصادف مالحظيه. كلِّ لدى املعدل بنفس يمرُّ الزمن بأن نيوتن
تحديًدا ذلك؛ عن الناتجة النسبية نظريَة يعارض جعَلتْه ماخ عند الوضعية لكنَّ رائعًة،
مالحظًة مالحظته استحالة من بالرغم حتى ا، حقٍّ موجود الزمكان أن إىل رَمْت ألنها
كثريًا أصغر أنها بحجة مستميتة، معاَرضًة الذراِت وجوَد أيًضا ماخ عاَرَض «مبارشة».
التي املجاهر أيدينا وتحت — َّهات الرتُّ هذه من اآلن نسخر قد معمليٍّا. تُالَحظ أن من
منها السخريَة الفلسفة دوُر يكون أن ينبغي كان ولكن — الذرات رؤية من تُمكِّننا

«آنذاك».
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من الذرية النظريَة بولتسمان لودفيج الفيزياء عاِلم استخدم عندما ذلك، من بدًال
الوضعيني من وغريه ماخ بشدٍة هاَجَمه وامليكانيكا، الحرارية الديناميكا بني التوحيد أجل
األحوال تبدُّل ُقبيل االنتحار إىل لجوئه يف ساَهَم ما ذلك ولعل منه، اليأُس تمكََّن حتى
ازدهار دون يَُحْل لم الحني ذلك منذ نفسها. عن ماخ تأثريَ الفيزياء فروع أغلب ودرء
ا مناِرصً وبات الوضعيَة أينشتاين رَفض أْن أيًضا الحظ ُحسن ومن يشء. الذرية الفيزياء
أتساءل: إنني مطلًقا. كوبنهاجن لتأويل َقبوله عدم سبَب هو هذا كان للواقعية؛ رصيًحا
نظرية يف يفكِّر أن له أكان الجد، محمل عىل الوضعية أخذ يف أينشتاين استمرَّ لو ماذا
مرئيٍّ غري ديناميكي كيان هو بل فحسب، الزمكان يوجد ال وفيها أبًدا، العامة النسبية
لنظرية حدث كما ستتعثَّر الزمكان نظرية كانت أم الكتلة؟ ذات األجسام تأثري تحت يقع

الَكم؟
الفيلسوف هو مهم (باستثناء ماخ بعد من سوءًا العلم فالسفة موقف ازداد لألسف،
بني العمومي شبه املذهَب هي العرشين القرن مرِّ عىل الالواقعية أصبحت بوبر). كارل
واستشعر باملرة، املادي العالم وجوَد البعض أنكر العلماء. بني أيًضا وشاعْت الفالسفة،
إْن هذا العالم، ذلك بتفسري للعلم ِقبََل ال بأنه االعرتاف إىل حاجًة منهم األعظُم السواُد
يقول: نقادي» حول «تأمالت مقاله يف كون توماس الفيلسوف كتب فمثًال: هذا؛ فعل

أنا؛ وأرفضها اتخاذها، العلم فالسفة معظم من الكثريُ يتمنَّى [خطوة] َة ثَمَّ
وبيانًا للطبيعة، تمثيًال باعتبارها [العلمية] النظريات بني املقاَرنَة يتمنَّْون إنهم

الواقع». يف ا حقٍّ «موجود هو ا عمَّ

(١٩٧٩) املعرفة» ونمو «النقد
موزجريف وآالن الكاتوس إيمري تحرير

املالحظُة تدعمها ال نتائَج أيَّ أنَّ رأت التي املنطقية»، «الوضعية إىل الوضعية َلِت تحوَّ
املعرفة بمحو ذلك َد هدَّ كذلك. معنًى ذات غري هي بل فحسب، القيمة من خاويًة ليست
املنطقية الوضعية وباألخص أيًضا؛ كلها الفلسفة ومعها بأرسها، التفسريية العلمية
وعليه املالحظة؛ بواسطة منها ق التحقُّ يمكن ال فلسفيٍة نظريٍة عن عبارة لكونها نفسها،

الفلسفية). النظريات من سواها وما (هي املعنى من خواءَها تؤكِّد فهي
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(بتسميتها التضمني ذلك من نظريتهم إنقاذَ املنطقيون الوضعيون حاول
ذلك فيتجنشتاين اعتنق ثم جدوى. دون ولكن الفلسفية)، من بدًال مثًال «باملنطقية»
أي من خاوية بأنها — الخاصة فلسفته فيها بما — بأرسها الفلسفة ووسم التضمنَي
االلتزام يحاول لم أنه ومع الفلسفية، املشكالت إزاء الصمِت بالتزام نادى لقد مغًزى.

العرشين. القرن عباقرة أعظم أحَد باعتباره إليه نظروا الكثريين فإن ، قطُّ بذلك
هناك كان لألسف ولكن الحضيض، بذلك بلغ قد الفلسفي الفكر أن املرء يظنُّ ربما
العام الفلسفي التياُر يحاول لم العرشين القرن من الثاني النصف فطوال ذلك؛ من أسوأ
بذلك. اهتمامه وَفَقَد يُماَرس، أن يجب كما أو بالضبط، يُماَرس كان كما العلم َفْهَم
عقيدتها التي اللغوية»، «الفلسفة مدرسُة الوقت لبعض فيتجنشتاين آراء بعد ساَدْت
حول ألغاٍز سوى األمر واقع يف ليس فلسفيًة مشكالٍت باعتباره يبدو ما أنَّ األساسية
آَخر يشءٍ أيِّ دراسة يسعهم ال الفالسفة وأن اليومية، الحياة يف الكلمات استخدام كيفية

معنًى. ذات مجديًة دراسًة
مع نشأ تيار وهو يشء»، «أي فهم محاولة عن الحًقا الفالسفة من العديُد أحَجَم ثم
والعقل الحقيقية فكرتَِي برضاوٍة هؤالء هاَجَم كله. الغرب يف انترش ثم األوروبي، التنوير
بحجِة الهجمات تلك مثل انتقاد مجرد إن فحسب. والواقع التفسري فكرتَِي ال ذاتيهما،
َلُهَو — كذلك ا حقٍّ وهي — املنطقية الوضعية إىل بالنسبة الحال هي كما الذاتي تناُقِضها
األقل عىل وفيتجنشتاين الوضعيني الفالسفة ألن تستحقه؛ ال نحٍو عىل إقرارها بمنزلة

باملرة. صحيٍح غريَ فارًقا أيَُّدوا وإْن والالمعقول، املعقول بني «فارٍق» بتحديد اهتموا
الحداثة، بعد ما منها: عدة، أسماءٍ تحت التأثرِي نافذُة فلسفيٌة حركٌة اآلن تنترش
تزعم هنا. ها تعنينا ال تاريخيٍة لتفاصيَل تبًعا تسميتها وتتحدَّد والبنيوية، والتفكيكية،
لكونها بالرضورة اعتباطية العلمية، النظرياُت فيها بما األفكار، كلَّ أن الحركُة هذه
السياق هذا يف إليها يشار قصص، سوى ليست إنها للتربير؛ قابلٍة غريَ افرتاضيًة
هذه تنظر الالواقعية، من أخرى وصوٍر صارمٍة ثقافيٍة نسبويٍة بني وبمزجها «بالرسد».
أنهما عىل — به واملعرفة الواقع إىل وكذلك — املوضوعيني والخطأ الصحة إىل الحركة
أو كالنخبة — األشخاص من معينٍة جماعٍة لتأييد ترمز أللفاٍظ تقليديٍة قوالَب مجرد
والتنوير العلم يزيد وال ما، لفكرٍة أخرى اعتباطيٍة سلطٍة أيِّ أو ما صيحٍة أو — األغلبية
محض العلم يزعمها التي املوضوعية املعرفة وترى الصيحة، تلك مثل عن نظرها يف

متعجرفة. ثقافيٍة غطرسٍة
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فهي نفسها؛ الحداثة بعد ما حركة عىل االتهامات هذه إثبات من مناص ال ربما
أنها بحجة النقد صور لكافة رفضها منطلق من التحسني، أو العقالني النقَد يقاوم رسٌد
معايري تحقيِق سوى ا حقٍّ الحداثة بعد ملا ناجحٍة نظريٍة وْضُع يتطلَّب ال رسد. إال هي ما
سلطوية. أُُسٍس ذا واستئثاريٍّا ًدا معقَّ مجتمًعا ليصبح َر تطوَّ الذي الحداثة، بعد ما مجتمع
إيجاد صعوبُة ترجع ال إذ العقالني؛ التفكري طرق عىل الصفات هذه من أيٌّ تصح ال
والتوقعاِت يتفق ال موضوعيٍّ واقٍع وجود إىل بل شخص، أي قرار إىل الجيد التفسري

السيئة التفسريات واضعو يختلق السلطات. عات توقُّ فيها بما شخص»، «ألي السابقَة
يخلق الجيدة التفسريات وراء السعي منهج لكن بالفعل، حقيقيٍة غري أموًرا كالخرافات
هذا كذلك، الجيدة الفلسفة مضمار يف بل فحسب، العلم مضمار يف ال الواقع مع تفاعًال

مختلقة. معايري يناسب بما القصص تلفيق مع تعاُرضها وسبب نجاحها، رس

يبقى زال ما العرشين، القرن أواخر منذ تربز طفقت التي التحسني عالمات من وبالرغم
السيئة: الفلسفة من هائٍل لقدٍر األبواَب ويفتح الحرية يف يتسبَّب ما التجريبية إرث من
حول وادِّعاءاٍت جهٍة، من تنبُّئِيٍة خربٍة أحكام إىل العلمية النظرية تقسيم إمكانية فكرة
فدون كهذا؛ لقوٍل معنى ال أخرى. جهٍة من «التأويل») باسم أحيانًا يُعَرف ما (أو الواقع
ينجح أن يُفرتض التي الظروف تمييُز يستحيل — السحرية الخدع يف كما — التفسري
ألن الخصوص؛ وجه عىل األساسية الفيزياء يف له معنى وال ما. خربٍة حكِم تطبيُق فيها

مالحظة. غري فيزيائية عملية نفسها هي ما ملالَحظٍة بها املتنبَّأ النتيجة
أن مع الفيزياء، فروع أغلُب ومنها اآلن، حتى التقسيَم هذا عدة علوٌم تجنَّبَْت
ال — مثًال الحفريات علم يف — فإننا هنا ومن ذكرُت؛ كما بأعجوبٍة نَجْت قد النسبية
عن نظرياتنا ألفضل «تأويًال بصفته السنني ماليني منذ الديناصورات وجود إىل نشري
نظرية تدور ال حال، أي وعىل الحفريات. تلك لوجود «تفسري» أنه نزعم إننا الحفريات»؛
منها يوجد ال التي جيناتها، حول بل الديناصورات، حتى وال الحفريات حول التطوُّر
تملك كانت وأنها ا، حقٍّ موجودًة كانت الديناصورات أن نزعم إننا لها. حفريات حتى وال
ممكنة منافسة «تأويالت» من له نهاية ال ما وجود من بالرغم كيمياءها، نعلم جيناٍت
وجيناتها الديناصورات أن تؤكِّد ولكنها التنبؤات، بنفس جميعها تأتي البيانات، لنفس

. قطُّ توجد لم
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بخاطر يجيش ا عمَّ تعبرٍي مجرد بأنها الديناصورات يصف ما التأويالت تلك من
لكن حقيقية، املشاعر الحفريات. يف يحدِّقون حني مشاعَر من الحفريات علماء
عنها نعلم أن نستطيع فلن حقيقيًة، األخريُة كانَِت إذا أو كذلك، ليست الديناصورات
اإليمان نظرية جرَّاء املرءُ إليها ينزلق التي االشتباكات خضم من واحدة وهذه شيئًا؛
يوجد بالفعل. الكثريَ الديناصورات عن نعرف الواقع يف ألننا للمعرفة؛ املربر الحقيقي
الحفريات عاِلُم يستخرجها عندما فقط توجد الحفريات أن يرى الذي «التأويل» أيًضا
علماء إىل نقله يستطيع نحٍو عىل ويستشعره يختاره، الذي النحو عىل الصخور من
ذلك عىل وهي عمًرا، البرشي الجنَس بالتأكيد الحفرياُت تفوق ال الحالة تلك يف آَخرين.
يسعنا قد أو تلك؛ املالحظة إجراءات عىل فقط بل الديناصورات، وجود عىل بدالئل ليَسْت
مجموعَة باعتبارها بل كحيوانات، ليَسْت ولكن ا»، «حقٍّ حقيقية الديناصورات إن القول
هذا من املرءُ يستخلص قد فحسب. الحفريات حول مختلفني أناٍس خربات بني عالقاٍت
— التقليدية» «اللغة وأن الحفريات، وعلماء الديناصورات بني واضٍح فارٍق وجوِد عدَم
ال بينهما. الوصف فوق عالقٍة عن التعبري عىل قادرٍة غريُ — منها مناص ال كان وإْن
لكنها للحفريات، العقالني التفسري عن تجريبيٍّا «التأويالت» تلك من أيٍّ تمييُز يمكن
أيِّ إلنكار صالحٌة األغراِض كلَّ تخدم وسائُل جميعها سيئًة؛ تفسرياٍت لكونها تُستبعد

رشودنجر. معادلة صحة إلنكار حتى استخدامها املرءُ يستطيع يشء.
استبعاِد أسلوب فإن األمر، واقع يف مستحيل التفسري عىل القائم غري التنبؤ وألن
النقد. ضد وتحصينها بالتفسريات للتشبُّث تُتخذ وسيلٍة سوى ليس العلم من التفسري
النفس. علم وهو: أََال عنه، نتحدَّث ا عمَّ الصلة بعيِد مجاٍل من أستعريه مثًال أرضب دعني
علم عىل تُطبَّق حينما الذرائعية وهي السلوكية»، «النظرية عن ثُْت تحدَّ أن سبق
من وبالرغم عدة، لعقوٍد املجال ذلك يف سائًدا تأويًال السلوكية النظرية باتت النفس.
لصالح التفسري قيمة من يقلِّل النفس علم يف البحث زال ما اليوَم، منها العام التربُّؤ
السلوكية التجارب إجراء أن نجد مثًال لهذا للمثريات؛ االستجابة من النابعة الخربة أحكام
وراثيًة — السعادة أو كالوحدة — برشيٌة نفسيٌة حالٌة تكون مًدى أي إىل الستكشاِف
أن عىل الجيد. العلم مصاف ضمَن يَُعدُّ امليالد)، (كتاريخ تكون ال أو العني) (كلون
أوًال: التفسريي؛ املنظور من كتلك دراسًة تشوب التي الرئيسية املشكالت بعض هناك
بمعنى النفسية؟ لحاالتهم تقديرهم يف األشخاص وتوفيق موضوعية مدى نقيس كيف
تَِعس إنساٌن الحقيقة يف أنه مع ،٨ باملستوى سعادته درجَة البعُض يقدِّر قد أنه
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يف السعادة، من أكرب قْدٍر َر تصوُّ يستطيع ال بحيث التشاؤم من هو وكذلك تماًما،
أسعد فحسب ٣ باملستوى سعادتهم ملدى تقديَرهم يدَّعون ن ممَّ بعٌض يكون قد حني
يتعلَّم مَلن بالسعادة يفيض بمستقبٍل يَِعُدهم هوًسا اعتنقوا ولكنهم غريهم، معظم من
إىل يميلون ٍ معنيَّ لجنٍي الحاملني األشخاص أن اكتشفنا إذا ثانيًا: املتواصلة. الشكوى
إذا ما تقرير لنا أين فمن يحملونه، ال الذين أولئك من أعىل بمستًوى سعادتهم تقدير
التقدير عىل اإلقدام صفَة يحمل كان ربما السعادة؟ لصفة الحامَل هو الجنُي ذلك كان
باملرة، املخ عىل مؤثٍِّر غريَ املذكور الجني كان ربما أو الشخصية، السعادة لحجم الضئيل
إذ املتوسط؛ يف غريهم من أسعد مظهًرا األجمل األشخاص كان وربما املظهر؛ عىل بل
تسعى ال الدراسة ولكن املمكنة، للتفسريات حدوَد ال غريهم. من أفضل معاَملًة يُعاَملون

تفسريات. إىل
وراقبَِت للسعادة الذاتي الشخيص التقييم عامِل استبعاَد التجارُب حاوَلِت ولو
سعيدة)، بألحاٍن الدندنة أو الوجه (كتعابري ذلك عن عوًضا التَِّعس أو السعيد «السلوك»
التي الذاتية التأويالت بني باملقارنة ترتبط بالسعادة العالقُة تنفك فلن األمر؛ اختلف ملا
واحًدا التأويل مستوياُت أيًضا ستزيد بل معياري؛ أسلوٍب باستخدام قياسها إىل سبيَل ال
تكون قد وعليه للتعاسة؛ عالٌج «السعيد» السلوك ممارسة أن الناس بعض يعتقد كذلك:

سعادتهم. «عدم» عىل ا ً مؤرشِّ أو نائبًا ًا متغريِّ — هؤالء لدى — السلوكيات تلك
صفًة السعادة كانت إذا ما تحديَد سلوكيٍة دراسٍة أيُّ تستطيع ال األسباب، تلك لكل
تفسرييٍة نظرياٍت إىل َل نتوصَّ أن قبل كهذه مسألٍة حلُّ العلم بمقدور فليس ال؛ أم وراثيًة
وعن للسعادة، تشخيصهم إبَّان األشخاُص إليها يستند التي املوضوعية الخصائص عن

الخصائص. بتلك الجيناِت تربط التي املادية األحداث سلسلة
الباحث يرشح بدايًة: إذن؟ كهذه مسألًة التفسريات من الخايل العلم يعالج كيف
مستًوى اختيار كسلوك فحسب مؤًرشا يقيس بل مباَرشًة، السعادة يقيس ال أنه كيف
املؤرشات، من سالسَل العلمية القياس عمليات كلُّ تستخدم «السعادة». يُدَعى نطاٍق يف
مصدًرا السلسلة يف حلقٍة كلُّ تَُعدُّ — والثالث الثاني الفصلني يف رشحُت كما — ولكن
ما وهو حلقة، كل نظرية بنقد إال أنفسنا خداع تفادَي نستطيع وال للخطأ، إضافيٍّا
ال ولهذا الصلة؛ ذات الكميات وبني املؤرشات بني تفسريية نظريٌة ربطت إذا إال يستحيل
ح توضِّ تفسرييًة نظريًة امتلك إذا إال كميٍة قياِس ادِّعاء عىل الحقيقي العلم يف املرء يجرس

القيمة. تلك دقِة ومدى لقيمته القياس إجراء إنتاِج وكيفيَة أسباَب
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للقياس القابل املؤرش بني يربط الذي الجيد التفسريُ فيها «يتوافر» ظروف َة ثَمَّ
تشوب ال حاالت وهي الصلة، ذات والكميات — معني نطاٍق مستويات أحد كاختيار —
ما السياسية الرأي استطالعاُت تسأل قد املثال: سبيل عىل الالعلمية؛ نقيصُة فيها الدراسَة
االنتخابات، يف لنفسه ٍ معنيَّ سيايسٍّ ترشيِح بإعادة «سعداء» األسئلة عن املجيبون كان إذا
النظرية تلك تُختَرب نفسها. االنتخابات يف باختيارهم تيش تلك إجابتهم أن نظرية ظل يف
توجد فال السعادة؛ موضوع يف كذاك الختباٍر نظري يوجد ال االنتخابات. يف ذلك بعد
التي اإلكلينيكية التجارُب الجيِد العلم عىل األخرى األمثلة من لقياسها. مستقلة طريقة
يكون التعاسة. من ومعرَّفة) (محددة أنواٍع تخفيُف منه يُرَجى عقاٍر الختبار تُجَرى قد
كقول «سلوٍك» يف يتسبَّب العقار كان إذا ما تحديَد ًدا مجدَّ الحالة هذه يف الدراسة هدف
إذا مؤذية). جانبيٍة بأعراٍض اإلصابة دون (وأيًضا سعادًة أكثر حالٍة يف إنه الشخص
جْعَل هو أثره كان إذا فيما الفصل عن عاجًزا العلم فسيبقى االختبار، يف العقار نجح
يشء أو معايريهم من يدني بما شخصياتهم تغيري فقط أم ، بحقٍّ سعادًة أكثر املرىض
النظرية فيه توجد الذي الزمن بحلول إال العجز ذلك من العلم يتعاىف ال القبيل. هذا من

السعادة. ملاهية واملفرسة لالختبار، القابلة التفسريية
واملؤرش الفعلية السعادة بأن تفسرياٍت تُقدِّم ال التي العلوم يف الباحُث يعرتف قد
«بالسعادة» املؤرش تسمية يواِصل ذلك مع أنه غري بالرضورة، نظريين ليسا القياس محل
يقترص أنه (مع الظاهر يف عشوائية اختياًرا الناس من كبريًا عدًدا فيختار قدًما؛ ويميض
عن الباحثني من بعينه بلٍد يف الجامعة كطلبة أقليات، عىل الواقع أرض يف اختياره يف
يمكن التعاسة أو للسعادة طارئًة أسبابًا يملكون َمن ويستبعد إضافية)، دخٍل موارِد
«أشخاص فاملبحوثون إذْن لفاجعة). التعرُّض أو باليانصيب، حديٍث (كفوٍز تحديدها
تمثيًال للواقع ممثلني كانوا إذا ما يجزم أن يمكن ال الحقيقة يف الباحث أن مع عاديون»،
الصفة «موروثيَة» الباحث يعرِّف ثم تفسريية؛ نظريٍة إىل االستناد دون سليًما إحصائيٍّا
غريُ تعريٌف هذا جديٍد من جينيٍّا. األشخاص قرابة بدرجة إحصائيٍّا ارتباطها بمقدار
كانت صفًة باعتبارها عدمها من العبودية إىل النظر يجوز كهذا، لتعريٍف فتبًعا ؛ تفسرييٍّ
االعرتاف من للمرء بد ال أعم، وبصفٍة العائالت. توارثتها فلقد أمريكا؛ يف بشدٍة متواَرثًة
الباحث ولكن اآلَخر، يف يتسبَّب األشياء أيُّ تحديِد يف تفيد ال اإلحصائية االرتباطات بأن

موحيًة.» تكون قد أنها «مع املبهم: االستقرائي القوَل ذلك يضيف
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خمسني بنسبة لنَُقْل «متوارثة»، صفٌة «السعادة» أن ليجد الدراسَة الباحُث يُجِري ثم
التفسريية النظرياُت تُكتَشف حتى نفسها السعادة بخصوص شيئًا ذلك يفيد ال باملائة.
االصطناعي الذكاء ويصبح الوعي يُفَهم بعدما ربما باملستقبل؛ ما زمٍن (يف الصلة ذات
املعاني بواسطة يَُؤوِّلونها إذ الناس؛ اهتماَم تثري النتيجة تلك أن إال شائعة)، تقنيًة
صاحُب يُِقرَّه لن الذي — التأويل هذا وبحسب و«متوارثة»، «سعادة» للفَظْي الشائعة
النتيجُة تميس — عمله يف والدقَة الحرَص التَزَم قد كان إذا األحوال من حاٍل بأي الدراسة
العقل طبيعة حول والعلمي الفلسفي الجدل عمليات من واسعٍة لرشيحٍة عميقًة مساهمًة
وتُنَرش األمر، هذا االكتشاف بهذا الخاصة الصحفية التقاريُر تعكس سوف البرشي.
دون ٥٠٪»؛ بنسبة وراثية صفة السعادة أن ح توضِّ جديدة «دراسة مثل: عناوين تحت

العلمية. املصطلحات حول تنصيٍص عالمات
تجرَّأ شخًصا أن لنفِرتْض املنوال. نفس عىل ذلك تتَِّبع التي السيئة الفلسفُة تسري
سيخمن اإلنسانية، السعادة مسببات حول تفسرييٍة نظرياٍت إليجاد السعي عىل عندئٍذ
أما الفرُد، يواِجُهها التي للمشكالت املستمر الحل من حالة السعادة أن الشخُص ذلك
املشكالت حل ويعتمد الحلول. تلك إيجاده مساعي يف املزمن التعرُقُل فيُسبِّبها التعاسة
جانبًا الخارجية العوامل وبتنحية — ثَمَّ ومن بها؛ تَُحلُّ التي الكيفية معرفة عىل نفسه
خاصٍة كحالٍة هذا القراءُ يجد (قد الكيفية. تلك معرفة عدَم هو التعاسة سبُب يكون —

التفاؤل.) مبدأ حاالت من
املعرفة عدم ألن تلك؛ السعادة نظرية فنَّدْت قد بأنها الدراسة ُمَؤوِّلو ح سيُرصِّ
ا أمَّ سيقولون، كما األكثر، عىل باملائة خمسني بنسبة إال التعاسة يف يتسبَّب ال بالكيفية
الوراثية، العوامُل تحدِّدها إذ سيطرتنا؛ نطاق خارج فتقع األخرى، باملائة الخمسون
من إليه الوصول يمكن ما رهن ثَمَّ ومن به؛ نؤمن أو نعلمه ا عمَّ مستقلة فهي هذا وعىل
العبودية، مثال عىل املنطق نفَس طبَّقنا (لو الصلة. ذات الوراثية الهندسة علوم خالل
ثَمَّ ومن وراثية؛ ألسباٍب كانت العبودية من باملائة ٩٥ أن ١٨٦٠ عام يف َالستخلصنا

معالجتُها.) السياسية الحركة عىل استحال
نتيجتها بانتقال — تفسرياٍت تقدِّم ال التي النفسية الدراسة تقوم النقطة، هذه عند
غري ولكن السليمة نتيجتها بتحويل — الوراثية» العوامل «تحدِّدها إىل «متوارثة» من
وتناولْت (التفاؤل)، جوهرية فلسفية مسألة تناولْت فلقد ا؛ جدٍّ شائٍق يشءٍ إىل الشائقة
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مثل عقليٍة حاالٍت يف املخُّ فيها يتسبَّب التي بالكيفية املتعلقة العلمية املسألة أيًضا
عنها. يشءٍ أيَّ تعرف أن دون كله ذلك فعلْت أنها غري الكيفيات،

عىل مقدرتهم عدَم يدركون أنهم حني موضِّ َل، التمهُّ الدراسة ُمَؤوِّلو منك سيطلب
عساه َمن ويسألون: منها)، جزء (أو بالسعادة خاصة جينات هناك كانت إذا فيما البتِّ
بطريقٍة أم الحسن املظهر بمنح أكان سواءٌ التأثري، إحداث يف الجني تَسبُِّب بكيفية يكرتث

حقيقي. نفسه التأثري أن هو يهمُّ ما أخرى؟
دون تغيريه إمكانية مقدار اكتشاف عىل قادرٍة غريُ التجربَة لكنَّ حقيقي، التأثري
إىل هذا يرجع بها؛ يحدث التي الكيفية معرفة بمجرد فقط الوراثية، الهندسة إىل اللجوء
املثال: سبيل عىل املعرفة. عىل تعتمد السعادة عىل الجيناُت تلك بها تؤثِّر التي الطريقة أن
ميَْل حينئٍذ سيُغريِّ ما وهو ثقايف، ٍ تغريُّ بفعل حسنًا» «مظهًرا الناس يراه ما يتأثَّر قد
أي من الدراسة تخلو معيَّنة. جيناٍت امتالكهم جرَّاء من سعادًة أكثر يكونوا ألن البعض
ما تحديَد تستطيع ال هي وباملثل: كهذا؛ ٍ تغريُّ وقوع احتمال استكشاف عىل قادٍر عامٍل
املعرفة نقص بأن الناس من نسبًة ليقنع األيام من يوٍم يف يُؤلَّف سوف ما كتاٌب كان إذا
تفسريات إىل ل التوصُّ أجل من السعي بواسطة تُخَلق املعرفة وأن الرشور، كل أصل هو
كان ا ممَّ أكرب بقدٍر — املعرفة من املزيِد بخلق هؤالء بعُض قام إذا ذلك، عىل بناءً جيدة؛
باملائة الخمسني من جزءًا فإن سعادًة، أكثر فأصبحوا — الكتاب فكرة دون يخلق أن له
لن الوراثية»، العوامُل «تحدِّدها أنها إىل السابقة الدراسات كلُّ أشاَرْت التي السعادة من

كذلك. يكون
الكتاب! ذلك مثل تأليف استحالَة أثبتَِت قد بأنها هذا عن الدراسة ُمَؤوِّلو يجيب قد
الفلسفُة تكون بهذا كهذه. أطروحٍة إىل يصل ولن كهذا، كتابًا أحدهم «يكتب» لن بالقطع
الِحْظ املعرفة. نموَّ آنذاك قَمَع قد بدوره سيكون الذي السيئ، العلم يف تسبَّبَْت قد السيئة
للمنهج املثىل الرشوط كافُة فيها تتوافر التي السيئ العلم صور من صورة هذه أن كيف
تمَّ سليم. إحصائيٍّ وتحليٍل سليم، وتحكٍُّم عشوائية، لعينٍة سليٍم اختياٍر من العلمي؛
يُرَجى ال هذا ومع أنفسنا»، خداع عن «االمتناع لكيفية «الشكلية» القواعد كافة اتباُع
تملك ال تفسرياٍت تقدِّم ال التي فالنظريات إليه»: يسَع لم «ألنه تقدُّم؛ أيِّ تحقيُق منها

بالفعل. املوجودة السيئَة التفسرياِت خ ترسِّ أن من أكثر
النتيجة أن — وصفتُها التي التخيُّلية الدراسة يف — يشء يف الصدفة قبيل من ليس
إليه سيصل ما بمدى تتنبَّأ التي النظريَة إن التشاؤم. نظرية من د تعضِّ وكأنها بََدْت

342



فيزياء عالم منظور من السيئة الفلسفة تاريخ

لذا االعتبار؛ يف املعرفة خلق بتأثريات األخذُ يمكنها ال األرجح)، (عىل سعادٍة من الناُس
التحيُّز إىل ثَمَّ من وستجنح ن، تكهُّ مجرد — املعرفة بخلق يتعلَّق فيما — النظرية فهذه

للتشاؤم.
نظرياٍت إىل — بطبيعتها — البرشي النفس علم مجال يف السلوكية الدراسات تؤدِّي
العقل حول التنظري رْفَض ألن ذلك البرشية؛ الحالة حول اإلنسانية للصفات نازعٍة

اإلبداع. عىل قادٍر غريَ آليٍّا إنسانًا باعتباره إليه النظَر يُعادل سببيٍّا عامًال بصفته
«ما لتحديد تطبيقه عند والفشل العقم من الدرجة نفس عىل السلوكي املنهُج يظلُّ
يتعلَّق فيما السابع الفصل يف بالفعل انتقدتُه لقد ال. أم عقًال يملك ما كياٌن كان إذا»
إذا ما مثًال: — الحيوانات عقول حول الخالف إزاء نفسه األمر ينطبق تورنج. باختبار
فلسفيٍة نزاعاٍت من ينشأ الذي — ال أم مرشوًعا أمًرا الحيوانات تربية أو صيد كان
يف البُرش ها يُحسُّ التي الكيفياِت يماثل بما تُحسُّ الحيوانات كانت إذا ما حول تدور
هذه حول لنا ليُقدِّمه الكثريَ العلم يملك ال ذلك. صحَّ لو وأيها األلم، أو الخوف حاالت
تعوزنا ثَمَّ ومن الكيفيات؛ لتلك تفسريية نظريٌة توجد ال إذ الراهنة؛ اللحظة يف القضية
إلقاء محاولة عن الحكوماِت هذا يردع ال ذلك ومع التجريب؛ عرب استكشافها ُسبُل
؛ موضوعيٌّ أنه املفرتض التجريبي العلم ملعب يف سياسيٍّا الشائك املوضوع هذا كرة
باتريك الحيواِن عاِلَمِي الوطني املجلُس كلََّف ١٩٩٧ عام يف — املثال سبيل عىل — لذا
َم قدَّ اصطيادها. عند تتألَّم األيائل كانَِت إذا ما بتقرير برادشو وإليزابيث بايتسون
… جسيًما إجهاًدا «مجهٌد الصيد ألن ا؛ حقٍّ تتألَُّم بأنها أفاد الذي تقريَرهما العاملان
إليها املشار للقياس القابلة الكميات أن التقريُر هذا «يفرتض» ذلك ومع ومؤلٌم»، ومرهٌق
كيفياٍت وجود عىل تدلُّ الدم) مجرى يف اإلنزيمات (كمستويات و«األلم» «اإلرهاق» يف
كانَِت الذي الهدف أنه والناس الصحافُة افرتَضِت ما بالضبط وهو األسماء، نفس تحمل
نفس حول دراسٍة بإجراء الريف تحالُف قام التايل العام يف «اكتشافه». ل تسعى الدراسُة
تلك مستويات أن إىل وخلص هاريس، روجر البيطرية الفسيولوجيا عاِلم بقيادة املسألة
القدم، ككرة لعبٍة بممارسة يستمتعون حينما البرش يف منها يوجد ما تضاهي الكميات
يتناقض ال هاريس تقرير يف شيئًا بأن دقيٍق نحٍو عىل بايتسون ردَّ يتألَّمون. عندما ال
عالقٍة أي إىل الدراستني افتقار إىل الحقيقة يف يرجع هذا لكن نفسه. هو تقريره مع

بحثيهما. بموضوع
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يف تتنكَُّر سيئٍة فلسفٍة عن تفسرياٍت يقدِّم ال الذي العلم من الصورُة هذه تزيد ال
أن ينبغي التي املعاملة حول الدائر الفلسفي الجدَل تكبح أن أثرها ومن العلم، شكِل
أرض عىل أما فحسب. العلم بمعرفة ُحِسم قد األمر أنَّ تدعَي بأْن الحيواناُت، اها تتلقَّ
املعرفُة تُكتَشف حتى وافيًة إجابًة الجدل لهذا — يملك ولن — يملك ال فالعلم الواقع،

للكيفيات. التفسريية
تضخيم وهي أخرى، بطريقٍة التقدُّم ُخَطى تفسرياٍت يقدِّم ال الذي العلُم يعرقل
عدد متوسط بقياس ُكلِّفَت قد أنك لتفِرتْض قليًال: غريبًا مثاًال لك أقدِّم َدْعني األخطاء.
الدخوَل وألنَّ عدة، مداخل وله كبري املتحف مبنى يوم؛ كلَّ بميزوري املدينة متحف زوَّار
لن لك، املساعدين بعض بتعيني تقوم لذلك العادة؛ يف الزوَّاِر عدُد يُحَىص ال مجانيٌّ
قلَّْت كلما — سيتضح وكما — الواقع يف بل كفاءة، أو صيٍة تخصُّ معرفٍة أي تلزمهم

أفضَل. نتائُجك كانت كفاءتُهم،
عىل عالمًة منهم كلٌّ ويرسم صباح، كل يف األبواب عند أماكنَهم مساعدوك يأخذ
أن بعد عالماِتهم املساعدون يُحيص يراقبه. الذي الباب عرب يدلف شخٍص لكلِّ ورقٍة
ثم محدَّدة، ملدة يوم كلَّ ذلك تفعل نتائجهم؛ بجمع أنت وتقوم أبوابَه، املتحُف يُغِلق

باملهمة. كلََّفك الذي لعميلك الرقَم هذا وتقدِّم اليومي، الزوَّار عدد متوسَط تحسب
إليه ل تتوصَّ الذي الرقم أن تزعم لكي التفسريية النظريات بعُض يلزمك ولكْن
مداخل هي بمراقبتها تقوم التي األبواب أن تفرتض أنت مثًال: املتحف؛ زوَّار عدَد يساوي
إىل يؤدِّي األبواِب تلك أحَد أن فلو املتحف؛ إىل «إال» تقود ال وأنها بالضبط، املتحف
ال عميلَُك كان إذا كبريًا ً خطأ تقرتف األغلب عىل َلكنَت أيًضا، املتحف متجر أو الكافيرتيا
باملتحف؛ العاملني مشكلُة ستبزغ كما املتحف». «زوَّار من املكانني هذين زوَّاَر يُحيص
اليوم، نفس يف ويعودون يغادرون الذين الزوَّار إىل باإلضافة هذا الزوَّار؟ من يَُعدُّون هل
يعنيه ما حول عميقٌة تفسرييٌة نظريٌة لديك تكون أن إىل تحتاج ثَمَّ، ومن ذلك؛ إىل وما

لَعدِّهم. اسرتاتيجيًة تضع أن قبل املتحف» «زوَّار ب العميُل
نظريٌة لديك كانَْت فلو للمتحف؛ «املغادرين» بَعدِّ قمَت قد أنك كذلك لتفِرتْض
خارجه أو داخله إىل يدلف ال أحًدا وأن الليل، طواَل دائًما خاٍو املتحف بأن تفيد تفسرييٌة
وال ينقسمون، وال رون، يُدمَّ وال بداخله، يُخَلقون ال الزوَّار وأن األبواب، خالل من إال
أن لك الداخلني: عدد الختبار ذاك املغادرين عدِد استخدام َألمكنك ذلك، إىل وما ينبثقون
ملدى تقييم لديك فسيكون يتساويَا، لم إذا إذْن متساويني؛ يكونَا أن يجب بأنهما تتنبَّأ
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يجعلها لدقتها تقييٍم إجراء دون نتائجك تقديم إن الجيد؛ العلم هو هذا إحصائك. «دقة»
آَخر يشءٍ أي أو املتحف مغادري عدد استخدام يمكنك ال لكْن معنًى، أي بال الحقيقة يف
الداخل. من املتحف حول تفسرييٌة نظريٌة لديك تكن لم» «ما خطئك مدى تقييِم بُغيَة

تفسرياٍت، يقدِّم ال الذي العلم باستخدام الدراسَة هذه تُجِري أنك اآلَن افِرتِض
تأويُل افرتََض مثلما للنقد، قابلٍة وال معلومٍة غري تفسرياٍت ذو علم الواقع يف ومعناه
املالحظات بني ما يربط ُمالَحٍظ غري واحٍد تاريٍخ سوى فقط يوجد ال أنه كوبنهاجن
من املتحف إىل الداخلني عدَد اطرح يوم، لكل ييل: كما النتائَج تُحلَِّل أن إذْن لك املتعاقبة.
الجوهرية الخطوة هي وهذه — إذْن فأطِلْق صفًرا، الفارق يكن لم فإذا له؛ املغادرين عدد
اسم أو العفوي»، البرشي الخلق «عد اسم موجبًا عدًدا كان إذا الفارق عىل — الدراسة يف
ه فَسمِّ الصفَر، يساوي كان إذا أما سالبًا؛ العدد كان إذا العفوي» البرشي التدمري «عد

التقليدية». الفيزياء مع «متواِفق
اتفاٍق «عدم حاالت حدوِث احتماالُت زاَدِت لديك، والفرز العدِّ كفاءُة قلَّْت كلما
(الخلق صفًرا تساوي ال التي النتائج أن «أثبت» ذلك بعد تلك. التقليدية» الفيزياء مع
يف الدليَل هذا أدِرْج التقليدية. الفيزياء مع متواِفقٍة غريُ العفويان) البرشيان والتدمري
يكونون األرضقد كوكب خارج من القادمني الزوَّاَر بأن إقراًرا أيًضا أدِرْج ولكْن تقريرك،
مكاٍن إىل اآلني االنتقال وأن بها، لنا علَم ال التي الفيزيائية الظواهر تسخري عىل قادرين
يف يشء) ال (من «خلق» أو أثر)، دون (أْي «تدمري» أنه عىل ً خطأ يُعرَّف قد منه أو آَخر

التفاوتات. تلك يف ممكنًا مسببًا باعتباره استبعاده يمكن ال بذلك وأنه تجربتك،
محتملة مالحظة يؤكِّدون: «العلماء شاكلة عىل صحفية عناوين تصدر عندما
أمر للبرش الفضائيني اختطاف أن يثبتون و«العلماء املدينة»، متحف يف اآلني لالنتقال
نتائجك وأن القبيل، هذا من شيئًا تزعم لم إنك وتقول معرتًضا تتململ أن عليك حقيقي»،
لتحديد رضوريٌّ الدراسات من املزيد إجراءَ وأنَّ فحسب، موحيٌة هي بل قاطعًة ليست

املربكة. الظاهرة تلك آلية
التقليدية» الفيزياء مع متواِفقٍة «غري تصبح قد فالبيانات باطلة؛ مزاعم تُقدِّم لم إنك
السعادة يف الجيناُت تتسبَّب قد كما تماًما األخطاء، عىل احتواؤها هي بسيطٍة وسيلٍة بفعل
توضيِحَك عدُم يعني ال مظهرنا. عىل كالتأثري بسيطٍة وسائَل من له حَرص ال ما بفعل
— آنًفا قلُت وكما — ذلك إىل وباإلضافة صحيحة، غري أنها تقريرك يف النقطَة هذه
رشيطَة خاطئة، تكون أن يمكن ال والتعريفاُت تعريف، وجود يف املهمة الخطوُة تتمثَّل
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الداخلني عدد زيادة مالحظة «عرَّفت» لقد التقليدية. الفيزياء قوانني مع متَِّسقًة تكون أن
اليومية الحياة لغة يف تقرتن العبارة هذه داللة أن ومع الزوَّار، «بتدمري» الخارجني عن
أين من الدراسة؛ هذه يف العبارُة تعنيه ما ذلك فليس مفاجئ، نحٍو عىل البرش باختفاء
غري فضائيٍة مركباٍت يف يُختَطفون أو مفاجٍئ نحٍو عىل ا حقٍّ يختفون ربما تعلم؟ أن لك
بل رأيًا، عليه يبني وال موقًفا منه يأخذ ال بْحثَك لكنَّ بياناتك، مع ذلك يتوافق مرئية؛

مالحظاتك. نتائج حول بالكامل يدور
غري نحٍو عىل الناس عدِّ عند املرتكبة «األخطاء ب بحثَك تُعنون أالَّ األفضل من لذا
العنواُن ذلك يَُعدُّ قد اإلعالمي، بالجانب يختصُّ فيما كارثي عنوان أنه عن ففضًال كفء»؛
«تأويِل» من موقٌف فيه يلوح إذ تفسرياٍت؛ يقدِّم ال الذي العلم منظور من حتى علميٍّ غريَ

دالئل. أيَّ عنه يقدِّم ال املالحظة، البيانات
النظريات يف ما أهم هو التفسري إن فحسب؛ صوريٍّا علمية تجربٌة رأيي يف هذه
تافهة. غري علميٍة تجربٍة أيِّ تصميِم محتوى أغلَب «األخطاء» تفسريُ ويشكِّل العلمية،

األخطاءُ ازداَدِت كلما أنه هي للتجريب العامُة السمُة السابق، املثاُل ر يُصوِّ وكما
النتائج إثارُة زاَدْت املقيسة، الكميات وتأويل تسمية يف أم األعداد يف سواءٌ ترتكبها، التي
فيها تطمس بلبلٍة إثارِة خطورَة هذا يحمل حقيقية». كانت «إذا عليها، تحصل التي
وتصحيحه الخطأ الستكشاف يوجد لم ما وذلك الصحيحة، النتائَج الخاطئُة النتائُج
تتَِّبع ما عادًة التي — الطبيعية» «العلوم يف تفسريية. نظرياٍت عىل تعتمد الة، فعَّ أساليُب
تنجم قد التي الخاطئُة النتائُج ذلك من بالرغم تشيع — الصحيحة العلميَة املمارساِت
لهذا يمكن وال وتُخترب؛ تفسرياتها تُنتقد حينما تُصوَّب ولكنها الخطأ، من نوٍع أي عن

تفسرياٍت. يقدِّم ال الذي العلم يف يحدث أن
بالتفسريات املطالبة عن بالكفِّ ألنفسهم العلماء يسمح أن بمجرد َم، تقدَّ ملا نتيجًة
للخداع أنفسهم يُعرِّضون فإنهم عدمها، من التنبؤ دقة مدى بتحديد ويكتفون الجيدة،
عىل الفيزياء علماء كبار من سلسلٌة بواسطتها ُخِدع التي الوسيلَة هي هذه كانت الذاتي.
ق يتحقَّ أن يمكن السحرية الخدع من العديَد أن صدَّقوا إذ َسَحرة؛ أيدي عىل عقوٍد مدار

«خارقة». بوسائل

ومطاردتها؛ السيئة الفلسفة —محارصُة والتفسري الجدل — الجيدة الفلسفة عىل يسهل ال
يف الناس يرغب «التقدُّم». هو ذلك عىل يقدر َمن لكن بحرص، نفسها ن تُحصِّ فاألخرية
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السيئة الفلسفة قبوَل ب يُصعِّ والتقدم ذلك، ينكرون إذ صوتهم عال مهما العالم فهم
أن ع أتوقَّ تفسري. مسألُة بل التجربة، أو باملنطق تفنيٍد مسألَة ليست وهذه بها، واإليماَن
طبًقا تترصف املجهر يف يراها أن بمجرد الذرات وجوَد لتقبََّل اليوَم حيٍّا كان لو ماخ
بل ذراٍت، أرى ال «إني يقول: أن له يجوز يزال ال املنطق حيث من الذرية. للنظرية
غري أنا».» «عني بل الذرات، عن النظرية لتنبؤات ًقا تحقُّ ليس أراه وما عرض، شاشة
«حسنًا، يقول: أن أيًضا ملاخ يجوز عليه. ستنقلب عام سيئ تفسري ذلك أن حقيقة أن
أُِتيح إذا اللعبَة هذه يملُّ ربما لكن موجودة.» غري اإللكرتونات لكن ا، حقٍّ موجودة الذرات
ليس كله هذا أن سيدرك ما رسعان وعندئٍذ الرسيع؛ ُم التقدُّ َق تحقَّ إذا أْي غريُها؛ أماَمه

بلعبة.
والوسيلُة وجوده، أو فيه الرغبة أو التقدُّم إمكانيَة تُنكر التي هي السيئة الفلسفة إن
غريَ أمًرا نهايٍة بال ِم التقدُّ استمراُر كان لو التقدُّم. إحراُز هي ملناهضتها الوحيدة الة الفعَّ

صحيحة. حينئٍذ ستكون ألنها ثانية؛ مرًة السيئة الفلسفُة َلَهيَْمنت ممكن،

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

املعرفة. نمو منع عىل تدأب التي الفلسفة السيئة: الفلسفة
التنبُّئِي جزئها عن االختالف به ويُفرتض العلمية، النظرية يف التفسريي الجزء التأويل:

الذرائعي. أو
املدروس والغموض البرش ومركزية الذرائعية بني بور نيلز َمْزج كوبنهاجن: تأويل

الواقع. حول نظريًة باعتبارها الكم نظرية فهم لتفادي واملستخدم
من «مستنتَج غري يشءٍ كلِّ استبعاِد رضورَة ترى التي السيئة الفلسفة الوضعية:

العلم. من املالحظة»

منها ق التحقُّ يمكن ال نتائَج أيَّ أن ترى التي السيئة الفلسفة املنطقية: الوضعية
معنًى. ذات غريُ باملالحظة

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

السيئة. الفلسفة رفض •
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الفصل ملخصهذا

االستثناء هي الجيدة الفلسفُة بينما القاعدة، هي السيئة الفلسفُة كانت التنوير، قبل
سوءًا أكثَر باتَْت السيئة الفلسفة أن غري الجيدة، الفلسفة من مزيًدا التنوير جلب النادر.
املنطقية، والوضعية الوضعية، إىل باطلًة) كونها عن تزْد لم (التي التجريبية بتدنِّي
بها ارتبط وما الحداثة» بعد «ما وحركة اللغوية، والفلسفة وفيتجنشتاين، والذرائعية،

فلسفية. حركاٍت من
النظرية تقسيم فكرة خالل من العلم إىل السيئة للفلسفة الرئييس التأثريُ تسلََّل
الفكر تفسري إجازة عىل هذا ساَعَد فية)؛ (تعسُّ وتأويالت مفرسة) (غري تنبؤات إىل العلمية
الفلسفُة َِت عربَّ الَكم، نظرية يف اإلنسانية. للصفات نازعًة تفسرياٍت اإلنساني والسلوك
ويف املختلفة، وأشكاله كوبنهاجن تأويل صورة يف رئييسٍّ نحٍو عىل نفسها عن السيئة
املنطقية الوضعية مثل ملذاهب النماذُج هذه راَقْت واحسب». فمك «أغلق التأويل صورة

النقد. ضد نفسها ولتحصني املنظم، االلتباس تربيِر بُغيَة
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الواليات تاريخ يف رئايسٍّ فيتو أوَل واشنطن جورج استخَدَم ،١٧٩٢ عام من مارس يف
بأن أشكُّ بالفعل، تلك الكونجرس مع خصومته سبَب تعلم ال كنَت إذا األمريكية. املتحدة
بل هذا، يومنا حتى خالٍف موضَع السبُب ذلك يبقى ذلك ومع تخمينَها، استطاعتك يف
كما — جذوَره ألن الخالف؛ ذلك يف الحتمية من قدٍر وجوَد ًرا متأخِّ اآلَن يدرك قد املرء إن
وهو البرشي، االختيار طبيعة حول االنتشار واسع خاطٍئ مفهوٍم يف راسخٌة — سأرشح

اليوم. حتى سائًدا يزال ال
«كم وحسب: بسيطٍة فنيٍة تفصيلٍة عىل خالٌف وكأنها ظاهرها يف املسألة تبدو
«إشكالية باسم يُعَرف ما وهو األمريكي؟» النواب مجلس يف واليٍة كلُّ تستحقه مقعًدا
ما «موزَّعًة النواب مجلس مقاعُد تكون أن عىل األمريكي الدستور ينص إذ التوزيع»؛
من باملائة ١ واليتُك ْت ضمَّ فإذا وعليه، سكانها»؛ ألعداد تبًعا … املختلفة الواليات بني
النواب. مجلس مقاعد من باملائة ١ بذلك فستستحقُّ املتحدة، الواليات سكان عدد إجمايل
رضورة منطلق من للشعب»، املمثِّلة «الحكومة مبدأ تطبيق بقصد التقسيم ذلك جاء
النواب. بمجلس حاٍل كل عىل اختصَّ ولقد الشعب، ألفراد الترشيعية السلطة تمثيل
واليٍة كلُّ تحظى ثَمَّ ومن االتحاد؛ «واليات» األمريكي الشيوخ مجلُس يمثِّل املقابل، (يف

بمقعدين.) — سكانها عدد عن النظر برصف — فيه
١ ا حقٍّ واليتك سكان عدُد كان لو وهكذا مقعًدا؛ ٤٣٥ حاليٍّا النواِب مجلُس يضمُّ
عدَد الدقيق التناُسُب َد َلحدَّ األمريكية، املتحدة الواليات سكان عدد إجمايل من باملائة
ال عندما .٤٫٣٥ أنه عىل — «بحصتها» يُعَرف ما أو — تستحقها التي النوَّاب مقاعد
عىل تقريبها من بد ال — بالطبع حدوثُه يندر ما وهو — صحيًحا عدًدا الحصُة تكون
توزيٍع قاعدَة الدستوُر د يحدِّ لم التوزيع». «قاعدة باسم التقريب منهُج يُعَرف ما. نحٍو
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منذ املستمر الخالُف نشب هنا ومن للكونجرس، التفاصيل تلك مثل ترك إذ بعينها؛
قرون.

املقاعد عدُد يختلف لم إذا الحصة» حدود «يف تزال ال بأنها التوزيع قاعدُة تُوَصف
صحيح؛ واحٍد مقعٍد عن يزيد بمقداٍر الوالية تلك حصة عن واليٍة لكلِّ صها تُخصِّ التي
أربعَة إما الوالية لتلك القاعدُة فستمنح مقاعد، ٤٫٣٥ تبلغ ما واليٍة حصُة كانَْت إذا فمثًال:
إبَّان املعلومات من قدٍر أيَّ حسبانها يف تأخذ أن للقاعدة خمسة. وإما املجلس يف مقاعد
غري آَخر رقٍم أيِّ تعينَي استطاَعْت لو لكنها خمسة، أو أربعٍة بني ما اختيارها تحديِد

بالحصة». «تخلُّ بأنها َلُوِصفت الرقمني، هذين
الوسطى الحلوُل تبزُغ مرة، ألول شخٍص مسامع إىل التوزيع إشكاليُة تصل عندما
ما كان وكذا؟» كذا فحسب يفعلون ال «ِلَم الجميع: يسأل ذهنه. يف بسهولٍة فورها من
لتلك طبًقا صحيح؟ عدٍد أقرب إىل واليٍة كلِّ حصَة يقرِّبون ال ملاذا هو: بدوري أنا سألتُه
إىل صعوًدا مقاعد ٤٫٦ وتقريب مقاعد، ٤ إىل نزوًال مقاعد ٤٫٣٥ تقريب سيتمُّ القاعدة
مطلًقا، مقعد «نصف» من أكثَر تنتقص أو تضيف ال القاعدُة هذه كانت وملا مقاعد؛ ٥
نصف بمقدار إال حصتها عن يختلف ال مقاعد عدَد واليٍة لكلِّ ستضمن أنها يل بََدا فلقد

معقول. بهامٍش الحصة» حدود «يف بهذا فتبقى كريس،
تطبيقها بواسطة ذلك توضيُح يسهل بالحصة. تخلُّ قاعدتي إن إذ مخطئًا؛ كنُت
إحدى أن افِرتْض واليات؛ أربع ذات دولٍة يف مقاعد، عرشة به تخيُّيلٍّ نوَّاٍب مجلس عىل
الواليات وأن الدولة، سكان عدد إجمايل من باملائة ٨٥ عن قليًال يقلُّ ما تضمُّ الواليات
طفيٍف بقدٍر تقلُّ حصٌة إذْن الكبرية للوالية بقليل؛ باملائة ٥ يفوق ما تضمُّ األخرى الثالث
تفوق حصًة األخرى الثالث من واليٍة كلُّ وتملك ،٨ إىل قاعدتي تُقرِّبه ما وهو ،٨٫٥ عن
بذلك نكون ولكننا صحيح، واحٍد إىل قاعدتي تُقرِّبه ما وهو زهيد، بفارٍق الكريس نصف
عىل فليس ذاتها؛ حدِّ يف مشكلًة هذه ليست مقاعد. عرشة ال مقعًدا عَرش أحَد وزَّْعنا قد
هذا أن هي الحقيقية املشكلة إن الخطة. عن زائٍد واحٍد ٍع مرشِّ عىل تنفق أن سوى الدولة
تساوي ال كرسيٍّا عرش أحد من باملائة ٨٥ ألن صحيح؛ نحٍو عىل ممثًال يَُعْد لم التوزيع
فحسب مقاعد ثمانية عىل حصَلْت التي — الكبرية الوالية تكون وبهذا ،٩٫٣٥ بل ٨٫٥
تمثيل يف قاعدتي تقرصِّ واحد. مقعٍد عن يزيد ما ينقصها إذ الحصة؛ مكتملة غري —
مجموُع يساوَي أن بد ال لذا مقاعد؛ عرشة توزيَع «قصدنا» فلقد السكان؛ من باملائة ٨٥
سيضمُّ املجلس كان وإذا عَرش. أحَد املقرَّبة الحصص مجموَع ولكنَّ عرشًة؛ الحصص
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كلِّ حصوَل يفرضان والدستور، للشعب، املمثِّلة الحكومة مبدأ فإن مقعًدا، عرش أحد
فقط. قصدناها التي العرشة من ال عرش، األحد املقاعد من العادلة حصتها عىل واليٍة

يزيدون ال فلماذا …؟» يفعلون ال «ِلَم نوع: من أفكاٌر جديٍد من الذهن إىل تقفز
«حدود إىل بذلك التوزيَع فيُِعيدوا األكرب، للوالية صونها ويخصِّ فقط إضافية مقاعد ثالثَة
املقاعد من عدٍد أقلَّ أنَّ من التأكُّد يف القرَّاء من االستطالع ُمِحبُّو يرغب (قد الحصة»؟
مقعِد بإحالة ذلك عن عوًضا يقومون ال ملاذا أو ثالثة.) هو ذلك لتحقيق اإلضافية
مقعَد ذلك يكون أن األجدر من كان ربما الكبرية؟ الوالية إىل الصغرية الواليات إحدى
ُف الترصُّ هذا سيُعيد السكان. من ممكٍن عدٍد أقل إال يضار لئالَّ سكانًا؛ الواليات أقلِّ
إجمايل سيُعيد بل فحسب، ذلك وليس الحصة؛ حدود إىل واليٍة كل عىل املقاعد تخصيَص

األصل. يف املزمعة العرشة إىل املقاعد عدد
قادرة وهي التخصيص»؛ إعادة «مخطَّطات باسم االسرتاتيجيات تلك مثل تُعَرف
صية التخصُّ اللغة باستخدام إذْن؟ يعيبها ماذا الحصة. بحدود االلتزام عىل بالفعل
العادية باللغة — أو التوزيع»، «مفارقات هي: السؤال هذا عن اإلجابُة تكون ملوضوعنا،

و«الالعقالنية». «اإلجحاف» —
متحيِّز ألنه باإلجحاف؛ األخري التخصيص إعادة مخطَّط يتَِّسم املثال: سبيل عىل
يف التقريب. أخطاء تصحيِح كلفَة وحدهم لون يتحمَّ الذين عدًدا األقل الوالية سكان ضد
التوزيع عدالة فإن هذا ومع صفر، إىل املجلس يف تمثيلهم ُقرَِّب وصفتُها التي الحالة
ُحِرم السابق ففي مثاليٍة؛ شبَه تكون — الحصة عن االنحراف بتقليص يتعلَّق فيما —
يف جميًعا فتمثيلهم اآلن أما بأكملها، العادلة حصتهم نيل من السكان من باملائة ٨٥
مقاعد من حصتهم من صحيٍح عدٍد أقرَب السكان من باملائة ٩٥ نال كما الحصة، حدود
التصويَت يستطيعوا لن وعليه — اآلن فيه ُمَمثَّلني ليسوا باملائة ٥ َة ثَمَّ أن صحيح املجلس.
ولم الحصة، حدود يف األمر هذا فإن ذلك، مع ولكن — باملرة الكونجرس انتخابات يف
شبه مسافٍة عىل وواحد صفر (الرقمان قليًال. إال الفعلية حصتهم عن ابتعاُدهم يَِزِد
منارصي أغلب أن غري قليًال.) واحٍد نصف عن يزيد الذي الحصة مقدار من متساويٍة
التمثيل؛ هذا تحقيق يف سابقتها من أعجز النتيجة هذه سيجدون للشعب الحكومة تمثيل

بالكامل. الرشعية حقوَقهم ُحِرموا قد سيكونون باملائة الخمسة هؤالء ألن
املقياَس هو ليس الحصة» عن لالنحراف األدنى «الحد أن يعني ذلك أن بد ال
ظلٍم بني السليمة املقايضة هي ما إذن؟ الصحيح املقياس هو فما للتمثيل؛ الصحيَح
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مختلفًة مفاهيَم أن سون املؤسِّ اآلباءُ أدرك منهم؟ لقلٍة قاٍس وظلٍم الناس من لكثرٍي بسيٍط
الديمقراطية مسوغات من كان فمثًال: بعض؛ مع بعضها يتعارض قد التمثيل أو للعدل
من ممثٌِّل القانون طائلة تحت فرٍد لكلِّ كان إذا إال رشعيًة تكون ال الحكومة أن لديهم
تمثيل». دون رضيبَة «ال شعارهم يف ذلك عن التعبري ويظهر القوانني، واضعي بني
من يخلَو أن الحكم لنظام أرادوا إذ «التمييز»؛ عىل القضاء أيًضا طموحاتهم من وكان
يتضارب أن الوارد من كان وملا املتناسب. التوزيَع فرضوا هنا ومن الداخيل، االنحياز
لكل «يكون وهو: واضًحا، فصًال بينهما يفصل بنًدا الدستوُر َن تضمَّ املطمحان، هذان
الوارد بمعناه للشعب املمثِّلة الحكومِة َ مبدأ البنُد هذا ل يفضِّ األقل.» عىل واحد نائٌب واليٍة
القضاء هدف يف الوارد بمعناه املبدأ نفس حساب عىل تمثيل»، بال رضيبَة «ال شعار يف

التمييز. عىل
حكومٍة لتشكيل سعيًا املؤسسني اآلباء مجادالت يف ظهوُرها يرتدَّد التي املفاهيم ومن
لكن اإلرادة، لتلك ع تُرشِّ أن الحكومات يف يُفرتض الشعب». «إرادة مسألُة للشعب، ممثلٍة
«الناخبني»، سوى يُحتَسب ال االنتخابات ففي التناقضات؛ من ملزيٍد مصدًرا يظلُّ هذا
الذكور يسريًة؛ قلًة الزمان ذلك يف الناخبون كان بل بناخبني، «الشعب» كافُة وليس
شملت النقطة هذه ملعالجة غريهم. دون والعرشين الحاديَة أعماُرهم جاوَزْت ن ممَّ األحرار
الناخبني غري فيهم بما الوالية، سكاِن كافَة الدستور يف إليها املشاُر السكان» «أعداُد
كافَة يُعاِمَل أن الطريقة بهذه الدستور حاَوَل والعبيد. واملهاجرين، واألطفال، كالنساء،

مساواٍة. دون «الناخبني» عاَمَل بأن باملساواة، «السكان»
الناخبني غري من األعىل النَِّسب ذاِت الواليات إىل املنتمني للناخبني َص ُخصِّ وهكذا،
كان التي الواليات يف أنه يف تَمثَّل سلبيٌّ تأثريٌ لهذا كان فرد. لكل النوَّاب من أكرب عدٌد
نال ا)، جدٍّ صغريًة أقليًة كانوا حيث (أْي داخلها بالفعل امتياًزا أكثر فيها الناخبون
األخرى؛ الواليات يف الناخبني من سواهم َمن إىل بالنسبة االمتياز من مزيًدا الناخبون
سياسية مسألة تلك أصبحت الكونجرس. يف أكثر نيابيٌة مقاعُد لهم صت ُخصِّ فلقد
بسطوٍة تُختَصَّ أن للعبيد املالكة للواليات يحقُّ فلماذا العبيد؛ مالكي يخص فيما شائكة
تمَّ التأثري، ذلك وطأة ولتخفيف عبيد؟ من تملك ما أعداد مع يتناسب بما أكرب سياسيٍة
املقاعد تقسيم بهدف إنساٍن أخماس بثالثة العبُد أساسها عىل يُحَسب تسويٍة إىل الوصوُل
الكثريين. عيون يف ظلًما ظلَّْت فحسب الظلم أخماس ثالثة فإن هذا ومع املجلس؛ يف
عالقَة ال لكنها للعبيد، الدونيَة النظرَة ح توضِّ أنها عىل ً خطأ القاعدُة هذه أُوَِّلْت ما (كثريًا
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هذا لكن البيض، من أقلُّ أنهم عىل السود إىل النظُر بالفعل شاع القضية. بهذه لها
بما باملقارنة للعبيد، املالكة الواليات سلطان «تقليص» بهدف م ُصمِّ قد خصوًصا القياس
بشأن اليوَم الخالف هذا نفس يوجد آَخر.) فرٍد كأيِّ احتُِسبوا لو عليه ستصبح كانت
خاصٍة توزيعيٍة ألغراٍض السكان من جزءًا يَُعدُّون والذين الرشعيني، غري املهاجرين
غري املهاجرين من كبريٌة أعداٌد تسكنها التي الوالياُت تحصل وهكذا النيابية؛ باملقاعد

أخرى. واليات لذلك تبًعا تخرسها فيما الكونجرس، يف إضافيٍة مقاعَد عىل الرشعيني
،١٧٩٠ عام األمريكية املتحدة الواليات يف األول الرسمي السكان إحصاء إتمام بعد
باستخدام النواب مجلس مقاعُد ُوزِّعْت تناُسب، من الجديد الدستور يفرضه ما وبمخالفة
الرئيس اقرتحها التي القاعدة تلك فإن ذلك إىل وباإلضافة الواليات، بحصة أَخلَّْت قاعدٍة
عدًدا بمنحها األكرب السكان عدد ذات الواليات حابَِت جيفرسون، توماس آنذاك، املستقبيل
قاعدًة بها واستبدل إللغائها، اقرتاًعا الكونجرس أجرى لهذا فرد؛ كل عن النوَّاب من أكرب
وال بالحصة تُخلُّ ال نتيجًة تضَمن هاميلتون ألكسندر اللدود جيفرسون غريم اقرتاح من

الواليات. بنَي ٍ بنيِّ نحٍو عىل تُميِّز
وقد ضدَّه، الفيتو واشنطن جورج الرئيُس استَخدم الذي التغيريَ هو ذلك كان
رأى فقد تخصيص؛ إعادِة عمليَة ببساطٍة ن يتضمَّ املعِنيَّ التغيري بأن ذاك إجراءَه علَّل
«موزَّعة» مصطلَح َل أوَّ ألنه دستورية؛ التخصيصغري إعادة مخططات كافَة أن واشنطن
دون ولكن ذلك، بعد مقرَّبة ثم مناسب، عدديٍّ قسمٍة معامِل بواسطة مة» «مقسَّ بمعنى
انتماؤه هو واشنطن موقف وراء الحقيقي السبب أن يف محالَة ال البعُض شكَّ آَخر. تغيرٍي
الواليات بني من السكان من األكرب العدد ذات فريجينيا والية إىل — جيفرسون مثل —

هاميلتون. قاعدة تنفيذ حال املجلس يف مقاعَد تخرس أن شأنها من كان التي كافة،
بغرضالوصول بدائَل ويقدِّم التوزيع قواعَد يتباحث الحني ذلك الكونجرسمن بات
من أخرى بها واستُبِدل ،١٨٤١ عام جيفرسون بقاعدة العمُل أُبِطَل املثىل. الصيغة إىل
أيًضا، بالحصة وتُخلُّ تخصيٍص إعادة عملية عىل تقوم وبسرت دانيال السيناتور اقرتاح
بني العدالة مراعاَة محاولته يف هاميلتون قاعدة تُشبه بذلك وهي نادرة، حاالٍت يف ولكن

الواليات.
هاميلتون قاعدة واستُبِدلت الحق، عقٍد بعد بدورها وبسرت بقاعدة العمل أُبِطَل ثم
تطبيًقا مطبًَّقا أمىس للشعب الحكومة تمثيل مبدأ أن األخرية عن املدافعون اعتقد بها.
يف كانت األمل خيبة أن إال التوزيع، إلشكالية نهايًة ذلك يضع أن َرَجْوا وربما ا، تامٍّ
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بما والخصومة السجال من مزيٍد يف هاميلتون قاعدُة تسبَّبَْت ما فرسعان انتظارهم؛
توزيعاٍت ترسم أخذَْت — وتناسبها إنصافها من بالرغم — ألنها سبق؛ عهٍد أيَّ فاق
بعُد فيما ي ُسمِّ ملا عرضًة املثال سبيل عىل كانت فلقد واالنحراف؛ الفساد مفرطَة بََدْت
مقعًدا تعداٍد آِخر منذ السكاني نموُّها تَساَرع واليٌة «تخرس» قد إذ السكان»: «مفارقة ب

سكانها. عدُد تناَقَص أخرى واليٍة لصالح املجلس يف
مفارقة بفعِل خَرسْت التي للواليات ويمنحونها جديدًة مقاعَد يطرحون ال» «ِلَم إذن
املحدَّدة، الحصة عن التخصيص بخروج يعود قد لألسف ذلك لكن فعلوا، بل السكان؟
مفارقة تحدث أالباما». «مفارقة تاريخية: أهميٍة ذات أخرى توزيٍع مفاَرقَة يجلب وقد

فيه. مقعًدا واليٍة خسارُة املجلس «مقاعد» عدد إجمايل زيادة عن تنجم حينما أالباما
بالرضورة «ُمجِحفًة» تكن لم املفارقات تلك أن عىل الوحيدة، املفارقة هي تلك تكن لم
عبارة ألنها «املفارقات» ب ب تُلقَّ بل توزيعها، يف متناسبٍة غري أو متحيِّزًة كونها بمعنى
وهذه وآَخر. توزيٍع بني الالمعقولية بيِّنَة تغيرياٍت تُنِتج ظاهرها يف منطقيٍة قاعدٍة عن
تحيُّز، أيِّ عن ال التقريب أخطاء أهواء عن تنتج ألنها الحال؛ بطبيعة عشوائيٌة التغيريات
ق يحقِّ ال البعيد» املدى «عىل اإلنصاَف لكنَّ الطويل. املدى عىل بعًضا بعضها يُلِغي وهي
البعيد» املدى عىل «العدالُة ُق تتحقَّ قد للشعب. املمثِّلة الحكومة وهو املرجوَّ الهدَف
جمهور بني من عشوائيٍّا الترشيعية الهيئة اختيار بواسطة انتخاباٍت حتى دون بالكامل
خمسني نتيجًة تعطَي أن مرٍة مائَة تُقذَف لعملٍة يستحيل كما ولكن جميًعا، الناخبني
من ن تتكوَّ ترشيعيٍة لهيئٍة عمليٍّا يستحيل بالضبط، «كتابة» مرًة وخمسني «ملك» مرًة
سيبلغ فإحصائيٍّا، وقت؛ أي يف التمثيل حقَّ الشعَب تُمثِّل أن عشوائيٍّا اختريوا فرًدا ٤٣٥
تذبذُباٌت وستنشب مقاعد، ثمانية حوايل للشعب األمثل التمثيل عن التقليدي االنحراُف
آثاٌر وصفتُها التي التوزيع ملفارقات الواليات. بني املقاعد تلك توزيع بشأن كذلك كبرية

مماثلة.
يجعله ال هذا لكنَّ قليًال، املفارقاُت حوله تدور الذي املقاعد عدُد يكون ما عادًة
يتقارُب النواب مجلس يف األصوات عدد ألن األمر هذا بشأن الساسُة يقلق مهم. غريَ
صوٍت بفعل تمريرها يفشل أو القوانني مرشوعاُت تُمرَّر ما فكثريًا األحيان؛ أغلب يف ا جدٍّ
فأينما لذا آَخر؛ أو بتكتٍُّل النوَّاب اْلِتحاِق عىل السياسية الصفقاُت تعتمد ما وغالبًا واحد،
قاعدِة ابتكاَر يحاولون الناس طفق سياسية، نزاعاٌت التوزيع مفارقات إحدى عن نجم
املتداَرسة املفارقاُت تجعل خصوًصا. املفارقة تلك يف رياضيٍّا تتسبََّب أن يمكن ال توزيٍع

354



االختيارات

ما، بسيٍط بتغيرٍي قاموا «أنهم» لو فقط يرام ما عىل سيصبح يشءٍ كلَّ وكأنَّ يبدو األمَر
بجديٍة السعُي تمَّ مهما أنه وهي مزعجة، بخاصيٍة تتَِّسم مجملها يف املفارقات أن عىل

مختلف. بشكٍل ولكن للظهور، ثانية مرًة تعود فإنها الستبعادها،
لذا ١٨٥١؛ عام هاميلتون قاعدة تطبيق بعد ملموٍس بدعٍم تنعم وبسرت قاعدُة ظلَّْت
حصيفة؛ تسويًة ر ستوفِّ وكأنها بََدْت حيلًة — األقل عىل مناسبتني يف — الكونجرس ذَ نفَّ
هذا أن املفرتض من القاعدتان. تتوافق حتى املجلس يف املقاعد عدد تعديل يف تمثََّلْت
يف ُمغِرقة ذلك نتيجَة أن الواليات بعُض رأْت ١٨٧١ عام يف لكن الجميع! سرُييض كان
تماًما، مدروٍس غري كان الذي األمر، تسوية ملحاولة ترشيٍع ظهور استتبع ا ممَّ اإلجحاف؛
اعتَمَد قد كان إْن اعتمدها التي تلك تخصيٍص قاعدِة أيُّ الواضح غري من بات حتى
طْرَح َن تضمَّ وقد وبسرت، قاعدة وال هاميلتون قاعدة ق يحقِّ لم توزيًعا طبََّق فقد واحدة؛

دستوري. غريَ الكثريون ه وَعدَّ واضح، سبٍب دون لحظٍة آِخر يف جديدٍة مقاعَد
قاعدِة تبنَِّي ١٨٧١ عام تََلْت التي القليلة العقود يف للسكان رسمي تعداٍد كلُّ شهد
١٩٢١ عام يف املختلفة. القواعد بني الجمع بهدف املقاعد، عدد يف تغيريًا أو جديدٍة توزيٍع
يكون قد ٌف ترصُّ (وهو القديمة بالقاعدة ُعِمل بل اإلطالق، عىل توزيٍع قاعدُة تُوَضع لم

قاعدة. عىل االتفاَق الكونجرس أعضاءُ يستطع لم إذ اآلَخر)؛ هو دستوريٍّ غريَ
تمَّ مرتان منها مرة، من أكثر بارزين رياضياٍت علماء إىل التوزيع مسألِة تحويُل تمَّ
توصياٍت األساطني هذه َمْت قدَّ مرٍة كل ويف للعلوم، الوطنية األكاديمية إىل فيهما اللجوءُ
كان الرياضيات». «يف األخطاء بارتكاب أسالفه اتََّهَم منهم أحٍد من ما لكْن مختلفًة،
يف األمر من الريايض الشقِّ يف تكمن ال اإلشكالية هذه بأن ذلك يُنِذَرهم أن بالجميع حريٍّا

تتواىل. والنزاعات املفارقاُت ظلَِّت الخرباء توصيات اتُّبعت وأنَّى الواقع،
املجلس يف املقاعد توزيَع يُبنيِّ جدوًال ١٩٠١ عام يف األمريكي اإلحصاء مكتُب نرش
من حسابيٍة مراوغٍة يف هاميلتون. قاعدة باستخدام مقعد، و٤٠٠ ٣٥٠ بني عدٍد لكلِّ
أي من مقاعد ثالثة عىل تحصل أن كولورادو لوالية كان التوزيع، حساب يف يشيع نوٍع
فقط. اثنني عىل عندئٍذ مقاعدها عدُد يقترص حيث ،٣٥٧ العدد إال األعداد تلك من عدٍد
كان إْن أدري ولسُت إلينوي، والية من كان (الذي للتوزيع املجلس لجنة رئيُس اقرتح
قاعدُة تُطبَّق وأن ،٣٥٧ املجلس مقاعد عدُد يصبح أن كولورادو) ضد غضاضة قلبه يف
واعتمد ذلك، بعد الكونجرس رَفَضه ثم بارتياٍب، االقرتاح هذا مع التعاُمُل تمَّ هاميلتون.
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مقاِعَدها كولورادو واليَة أعَطْت التي وبسرت، قاعدة باستخدام مقعًدا ٣٨٦ بني توزيًعا
مقعًدا ٣٥٧ ال ذي من إنصاًفا أكثَر ا حقٍّ التوزيُع ذلك كان هل لكن «املستحقة». الثالثة
قواعد ضد األغلبية تصويت أهو معيار؟ فبأي كان، وإن هاميلتون؟ لقاعدة املستخدم

التوزيع؟
ثم املتنافسة، التوزيع قواعد من كبرٍي عدٍد ثمرة استخالِص يف بالضبط العيب ما
التخصيص؟ إعادة مخططات أغلبيُة عليها تنصُّ التي التمثيل مقاعِد عدَد واليٍة كلِّ َمنِْح
محاولُة أدَّْت باملثل، توزيع. قاعدة بمنزلة ذاته حد يف اإلجراء هذا أن هي نقطٍة أهم
الذي وما ثالث. مخطٍَّط تبنِّي إىل ١٨٧١ عام ووبسرت هاميلتون مخطََّطْي بني التوفيق
ببعض ليتمتَّع م ُصمِّ قد منه يتكون مخطَّط كلَّ أن املفرتض من املخطَط؟ هذا ينتظر
فلن السماُت، تلك له تكون بحيث م يُصمَّ لم الذي املختلط املخطَّط أما املرغوبة، الخواص
بعَض سريث بل مكوناته، مزايا بالرضورة يَِرَث لن وبهذا الصدفة؛ بمحض إال يملكها
جيًدا يكون أن عساه ِلَم لكْن مثَليْهما، من يخصه بما ويتصف املساوئ، وبعض املزايا

لذلك؟ ًما» «مصمَّ يكن لم إذا
قواعد أغلبيُة عليه أجمَعْت ما تبنِّي فكرُة كانت إذا اآلن: الجدل هواة أحُد يسأل قد
جيدة؟ فكرة أنه عىل «الناخبني» أغلبية تصويت إىل إذْن يُنَظر فلماذا هكذا، سيئًة التوزيع
علماء عدَد مني املنجِّ عدُد يفوق مثًال. العلم يف األغلبية تصويت يُستخَدم أن الكارثي من
عىل املزعومني الشهود عدَد أن إىل «الخارقة» بالظواهر املؤمنون يشري ما وكثريًا الفلك،
يُطاِلبون لهذا وتبًعا العلمية؛ التجارب أغلب عىل الشهود عدَد كثريًا يفوق الظواهر تلك
إذ الطريقة؛ بهذه األدلة تقييم عن بنفسه ينأى العلم أن إال ذلك، مع تتناسب بمصداقيٍة
«الديمقراطي» للمبدأ اعتناُقه بالعلم يرضُّ ا ممَّ كان إذا إذْن الجيد. التفسري بمعيار يلتزم
حني ترششل وصفه الذي للسبب هذا هل ذاته؟ املبدأ اتِّبَاُع للسياسة يصحُّ فلماذا ذاك،
والبالء الخطيئة عاَلِم يف الكثري غريها وسيُجرَّب للحكومات، ة عدَّ نُُظٌم ُجرِّبْت «لقد قال:
إنها عنها قيل فقد حكمتها؛ شموَل أو الديمقراطية مثاليَة أحٌد ِعَي يدَّ أن يمكن ال هذا.
كفى آلَخر.» آٍن من تجربتها ت تمَّ التي األخرى النُُّظم كل باستثناء الحكم نُُظم أسوأ
كما وذلك بالتفسري، كلها تتعلَّق أخرى دامغًة أسبابًا َة ثَمَّ أن عىل ا؛ حقٍّ سبٍب من بذلك

سأرشح.
التوزيع، ملفارقات الصارخ االنحراف من بشدٍة األحيان بعض يف الساسُة يتحريَّ
عن النائُب ميلز كيو روجر اشتكى ذاتها. بالرياضيات التنديد إىل األمُر بهم وصل حتى
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الرياضيات أن اعتقدُت إلهي. ِعْلٌم الرياضيات أن … «ظننُت قائًال: ١٨٨٢ عام يف تكساس
ها [لكن] عملياته، كل يف الخطأ عن منزًَّها وكان باإللهام نطق الذي الوحيد الِعْلُم هي
إي جون النائب قال ،١٩٠١ عام يف باطلة.» الحقيقة أن يُثِبت جديٌد ريايضٌّ نظاٌم هو
أالباما: مفارقة بفعل ماين والية عن نائبًا باعتباره املجلس يف مقعده َد ُهدِّ الذي ليتلفيلد،
تهمُّ ذلك من وبدًال لتساعدك، ذراَعها الرياضياُت إليك تمدُّ إذ ماين؛ والية يا هللا «لِك

بك.» بالبطش
الرياضية املعرفة أن يعني ما الريايض(وهو «باإللهام» يُدَعى ما يوجد ال الواقع، يف
الفصل يف رشحُت فكما )؛ الرَّبُّ عادًة بها ويُقَصد الخطأ، من معصوٍم مصدٍر من تأتي
يعني ميلز النائب كان إذا لكن الخطأ، من معصومًة ليَسْت الرياضية معرفتُنا الثامن،
يكونوا أن املفرتض من أو — املجتمع يف عدوٍل قضاٍة أفضل هم الرياضيات علماء أن
بالطبع. الفيزياء لعلماء ذلك ينبغي حيث ُمخِطئ؛ ببساطة فهو — ما نحٍو عىل كذلك
للكونجرس توصياتها َمْت قدَّ التي للعلوم الوطنية لألكاديمية التابعة اللجنة بني من كان
التي القاعدة أن اللجنُة قرََّرِت نيومان. فون جون والفيزياء الرياضيات عاِلُم ،١٩٤٨ عام
األكثر هي اليوم)، املستخَدمة القاعدة (وهي هيل أدنا جوزيف اإلحصاء عاِلُم ابتَكَرها
بعد خلَصا يانج وبايتون بالينسكي ميشيل الرياضيات عاِلَمِي لكنَّ الواليات، لكلِّ إنصاًفا
املختلفة املعايري أن كيف أخرى مرًة ذلك ح يوضِّ األصغر. الوالياِت تُحابي أنها إىل ذلك
هي منها أيٌّ تحديد الرياضيات تستطيع وال مختلفة، توزيٍع قواعَد تُحابي «لإلنصاف»
إن أْي — لقوله الساِخَر املعنى يقصد ميلز النائُب كان لو الحقيقة، يف الصحيح. املعيار

ا. ُمِحقٍّ َلكان — تعالجه أن وال الظلم يف تتسبََّب أن يسعها ال وحدها الرياضيات
حول الدائر الجدل طبيعَة َ غريَّ ريايضٍّ اكتشاٍف إىل ُل التوصُّ تمَّ حال، أي عىل
والخلوِّ بالتناُسِب تتَِّسم توزيٍع قاعدة نحو السعَي أن اآلن نعلم فإننا األبد؛ إىل التوزيع

.١٩٧٥ عام ويانج بالينسكي هذا أثبت وقد أبًدا، ينجح لن املفارقات من

ويانج بالينسكي مربهنة

واليٍة كلُّ ها تستحقُّ التي بالحصة تُخلُّ ال توزيٍع قاعدِة كلَّ أن عىل املربهنة هذه «تنصُّ
السكان.» مفارقُة تشوبها
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حلِّ يف التاريخية اإلخفاقات من الطويلة السلسلَة تُفرسِّ القوية املربهنة هذه
لضمان رضوريًة تبدو قد التي األخرى املتنوعة الظروف عن فضًال التوزيع، إشكالية
وتجنُّب التناسب متطلبات أبسط استيفاء عىل توزيٍع قاعدة أي تقدر ال إذ التوزيع؛ عدالة
أخرى كالسيكيٍة بمفارقاٍت تتعلَّق مربهناٍت ويانج بالينسكي أثبََت السكان. مفارقة

كذلك.
العرشين القرن يف ظهر فحسب. التوزيع إشكالية من أرحب سياٌق العمل لذلك كان
الكربى السياسية الحركات أغلب بني إجماٌع — الثانية العاملية الحرب بعد وخاصًة —
مستوى عىل القرار وصنِع التخطيط زيادِة عىل سيعتمد البرشية مستقبل رخاء أن عىل
أن أَمَل أنه يف الشموليني نظرائه عن الغربي اإلجماُع اختلف العالم). (وحبذا املجتمع
منارصو أُجِرب وهكذا املواطنني؛ واختيارات رغبات إرضاءَ املمارسات هذه هدُف يكون
الشموليون، يطرحه لم جوهريٍّ سؤاٍل مع التعاُمل عىل الغرب يف املجتمعي التخطيط
يف املواطنون ويختلف ما، أمٍر بشأن االختيار بأرسه املجتمع عىل يكون عندما وهو: أََال
تبنِّيه؟ للمجتمع األفضل من يكون خياٍر فأي املتاحة، بالخيارات يتعلَّق فيما تفضيالتهم
كذلك. التخطيط إىل الحاجُة تنتفي ولكن مشكلة؛ فال خياٍر، عىل املواطنني سائُر أجمع إذا
الشعب»؛ «إرادة يمثِّل بصفته بعقالنيٍة عنه الدفاع يجوز خيار فأي يُجِمعوا، لم إذا أما
أن للمجتمع ينبغي كيف آَخر: سؤاًال هذا يطرح املجتمع؟ «يريده» الذي الخياُر إنه أْي
«يريدها»؟ التي الخياراِت ا حقٍّ تبنِّيَه يضمن بما به الخاصة القرار صنِْع عمليَة يُنظَِّم
عىل الحديثة. الديمقراطية بداية منذ — ضمنيٍّا وجوًدا ولو — السؤاالن هذان ُوِجد طاملا
يف «الشعب» حق عن األمريكيَّنْي والدستور االستقالل إعالن من كلٌّ يتحدَّث املثال: سبيل
فرٍع يف محوريَّنْي اليوَم السؤاالن هذان أصبح الحكومات. تنحية مثل معينة، أموٍر فعل

االجتماعي». االختيار «نظرية باسم يُعَرف الرياضية األلعاب نظرية من
بعَض وغريبًا غامًضا فرًعا قبُل من كانَْت أن بعد — األلعاب بنظرية ُدفع وهكذا
حدث كما تماًما اإلنسانية، األمور قلب إىل فجأًة دفًعا — الرياضيات فروع من اليشء
الرياضية العقول أفضل من نخبٌة برَزْت وهكذا النووية. والفيزياء الصواريخ لعلَمِي
املؤسسات احتياجاِت تدعم نظريٍة تطويِر تحدَِّي لتواِجَه — نيومان بينهم ومن — بالعالم
أدواٍت ابتكاَر هؤالء استهدف تنشأ. أخذت التي الجمعي القرار بصناعة الخاصة العديدة
أن تفضيالته أو احتياجاته أو املجتمع برغبات إملامها بعد تستطيع جديدٍة رياضيٍة
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أي تحديَد كذلك أرادوا الشعب». «إرادة ق تُحقِّ وبهذا املجتمع، «يريده» ما بدقٍة تحدِّد
يريده. ما للمجتمع ق ستحقِّ والترشيع التصويت أنظمة

— ُوِجد إْن — منها ا جدٍّ القليل لكن الشائقة. الرياضية األدوات بعض اكتشاُف تمَّ
قواعد تحقيق استحالة إىل تشري التي املربهناُت أثبتَِت العكس، وعىل بالغرض. يفي كان
خلف الكامنة االفرتاضات أن وتكراًرا مراًرا ويانج، بالينسكي كمربهنة العادلة، التوزيع

ومتضاربة. ُمفكَّكة االجتماعي االختيار نظرية
واملجهود الوقت ذلك كلَّ استنزَفْت التي تلك — التوزيع إشكالية أن اتََّضح وهكذا
بضيق ليست اإلشكالية إن غيث. من قطرٍة سوى ليست — املرشعني من والحماس
نسبيٍّا أقل التقريب أخطاءُ تكون فمثًال: تبدو؛ ا ممَّ أعمق هي بل عليه، تبدو الذي األفق
املجلَس يجعلون ال ِلَم إذْن املقاعد. من كبرٍي عدٍد ذي ترشيعيٍّ مجلٍس عىل يُطبَّق حينما
التقريب أخطاء كلُّ تُميس بحيث — مثًال عضٍو آالف عرشة ُقْل — جدٍّا ضخًما الترشيعيَّ
سيُضطر الضخامة بهذه ترشيعيٍّا مجلًسا أن ذلك إمكانية عدم أسباب من تُذَكر؟ ال قليلًة
املجلس داخل التكتُّالُت ستُضطر قرار. أي ُصنع أجل من داخليٍّا نفسه تنظيم إىل
مشكالت كلَّ فإن ثَمَّ ومن جرٍّا؛ وهلمَّ واسرتاتيجياتها، وسياساتها، قائديها، تحديد إىل
الترشيع. مجلس داخل ستنشب الصغري الحزبي «املجتمع» هذا داخل االجتماعي االختيار
الشعب بتفضيالت يتعلَّق ال أنه كما التقريب، بأخطاء يتعلَّق ال األمر أن كيف إذْن نرى
كيف — الضخمة املجموعات يف القرار صناعِة تفاصيَل َل نتأمَّ أن فبمجرد الكربى؛
برغباتها لتُعربِّ نفَسها تُنظَِّم أن األحزاب داخل والتكتالت واألحزاب الترشيعية للمجالس
يظلُّ إذ والثالثة؛ الثانية، اختياراتهم الحسبان يف نأخذ أن علينا — املجتمع» «رغبات عن
عىل باملوافقة األغلبية إقناَع يستطع لم إذا القرار صنع يف املساهمة يف الحقُّ للشعب
االعتبار يف العوامل تلك مثل لوضع مة املصمَّ االنتخابية األنظمة أن غري األول. اختياره
معينة. أموٍر تحقيق استحالة عىل تدل التي واملربهنات املفارقات من مزيًدا دائًما تجلب
عام يف معينة أموٍر تحقيق استحالة عىل الدالة املربهنات أوىل من واحدة أُثبتت
عام لالقتصاد نوبل بجائزة فوزه يف وساهمت أرو، كينيث االقتصادي يد عىل ١٩٥١
بمبدأ وتصطدم األساس، من االجتماعي االختيار لوجود ُمنِكرًة أرو مربهنُة تبدو .١٩٧٢

الكثري. ذلك وغري نفسها، والديمقراطية والتوزيع، للشعب، املمثِّلة الحكومة
تُعرِّف قاعدٍة ألي ينبغي أوليٍة مسلَّماٍت خمَس البداية يف طرح أرو؛ فعل ما هاك
املسلَّمات تلك بََدْت وقد بها، تفَي أن — ما جماعٍة تفضيالت أْي — الشعب» «إرادَة
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املسلَّمات تلك إحدى تقيض القول. نافلة من وكأنها حتى للغاية، منطقيًة وهلٍة ألول
تقيض الجماعة. هذه أفراِد تفضيالِت خالل من الجماعة تفضيالِت القاعدُة تُعرِّف بأن
«تفضيالت أنها عىل بعينه شخٍص آراء إىل تُشري أالَّ القاعدة عىل بأنه أخرى مسلَّمة
«الالدكتاتورية». مسلَّمة باسم هذه تُعَرف اآلخرون؛ يريده ما إىل النظر دون الجماعة»
يكون أن بمعنى — ما أمٍر عىل الجماعة أفراد إجماع عند أنه عىل الثالثة املسلَّمُة تنُص
هذا الجماعة رأَي تعكس أن القاعدة عىل يتعنيَّ — بشأنه التفضيالت نفس جميًعا لديهم
للشعب. املمثِّلة الحكومة مبدأ عن — املوقف هذا يف — الثالث املسلَّمات هذه تُعربِّ أيًضا.
ٍ معنيَّ تعريٍف ظل يف — أنه افرتض ييل: ما عىل فتنصُّ الرابعة، أرو مسلَّمة أما
تفضيل إنه لنَُقْل محدًدا، تفضيًال للجماعة أن القاعدة احتسبت — الجماعة» «لتفضيالت
تفضيل هو هذا أن عن ًة معربِّ تظل أن إذْن القاعدة عىل يجب الهامربجر؛ عىل البيتزا
الهامربجر) لوا فضَّ (أْي قبُل من معها «اختلفوا» ن ممَّ أفرادها بعُض قام إذا الجماعة
تفتقر السكان. مفارقة نبْذَ الرشُط هذا يُشبه البيتزا؛ لون يفضِّ وأصبحوا آرائهم بتبديل

أفرادها. التجاه معاكًسا اتجاًها لتتَِّخذ «رأيها» َلْت بدَّ إذا العقالنية إىل الجماعُة
بعُض َ غريَّ ثم ما، تفضيٌل للجماعة كان إذا أنه فهي الخمس، املسلَّمات آِخر أما
األول التفضيل تعيني يف القاعدة فستستمر آَخر»، «يشء بخصوص آراءَهم أفرادها
آراءَهم الجماعة أفراد بعُض َ غريَّ إذا املثال: سبيل عىل الجماعة. تفضيل باعتباره
بالبيتزا يتعلَّق فيما تفضيلهم وا يغريِّ لم ولكن والتوت، الفراولة بني التفضيل بخصوص
والهامربجر. بالبيتزا املتعلِّق الجماعة تفضيل عن تُعربِّ القاعدُة تظلَّ أن بد فال والهامربجر،
الجماعة أفراد من أيٌّ يُغريِّ لم إذا منطقية: كمسألٍة اآلَخر هو الرشط هذا اعتباُر يمكن

املقارنة. تلك من الجماعة تلك موقُف بدوره يتغريَّ فلن ما، مقارنٍة بخصوص رأيَه
بالرغم بعض، مع بعضها يتضارب للتوِّ رسدتُها التي املسلَّمات هذه أن أرو أثبت
الشعب» «إرادة تحقيق إىل يسعى نهٍج ألي ِقبََل فال منطقي، مظهٍر من عليه تبدو ا ممَّ
عليها تقوم التي لالفرتاضات مقتٍل يف رضبة هذه إن كلها. الخمس املسلَّمات باستيفاء
إليه تصل ا ممَّ أعمق مستًوى عىل أيًضا تكون ربما بل االجتماعي، االختيار نظريُة
يبدو بما التوزيع موضوع حول أرو مسلَّمات تدور ال أوًال: ويانج. بالينسكي مربهنات
ٍر تصوُّ وضع إىل فيه نسعى قد موقٍف أي إىل تمتد بل ظاهري، أفٍق ضيق من عليه
مرغوبًة ليَسْت الخمس املسلَّمات هذه أن البديهي من ثانيًا: تفضيالت. لها جماعٍة عن
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يتضارب هذا ومع منطقيٍّا؛ لجعله رضورية بل فحسب، نظاٍم أي يف العدالة إرساء بُغيَة
بعض. مع بعضها

جماعيٍة قراراٍت باتخاذ تقوم جماعٍة أي افتقاِر رضورة يستتبع ذلك أن يبدو وفيما
قبضة يف الوقوع أو الدكتاتورية، تشوبها قد بآَخر. أو بوجٍه واملنطقية العقالنية إىل
«رأيها» ستغريِّ — الثالثة التمثيل رشوَط استوَفْت إذا — أنها بد ال أو ما، فيٍة تعسُّ قاعدٍة
الجماعة ستتخذ إذْن تمهيده؛ يف واإلقناع النقد نجح الذي لذلك معاكٍس اتجاٍه إىل أحيانًا
وُحْسن حكمٍة من وفعلوها تفضيالتها أوَّلوا الذين األشخاص بلغ مهما خاطئًة قراراٍت
يُدَعى يشءٌ إذْن يوجد ال برهٍة). بعد لذلك (سأتطرَّق دكتاتوًرا أحدهم كان إذا إال ِنية،
تفضيالٍت ذا للقرار صانًعا كيانًا باعتباره املجتمع إىل النظر يمكن وال الشعب»، «إرادة
االجتماعي االختيار نظرية من املرجوَّ النتيجَة هي هذه تكن لم بالطبع االتساق. ذاتية

بها. العالم عىل الردُّ
مضامينها إلصالح محاوالٍت أرو مربهنُة شهَدْت التوزيع، إشكالية مع حدث وكما
االعتبار يف يُؤَخذ ال ِلَم مثًال: منها وكذا؟» كذا يفعلون ال «ِلَم نوع من أفكاٍر بواسطة
بالكاد الناخبني نصف عن قليًال يزيد ما َل فضَّ لو أْي الشعب؟ تفضيالت قوة» «مدى
أو حياٍة مسألة «ص» الخيار تنفيذ أن الباقون رأى بينما «ص»، الخيار عىل «س» الخياَر
يمثِّل أنه عىل «ص» الخياَر للشعِب املمثِّلة للحكومة البديهية املفاهيم أغلُب فستُعنيِّ موت،
التفاوتات وخصوًصا التفضيالت! قوة مدى تعريَف أصعَب ما ولكن الشعب». «إرادة
املختلفة، األوقات يف الواحد الشخص مستوى عىل حتى أو األشخاص، بني بها يتعلَّق فيما
أيَّ كهذه أموٍر إدراُج يُحِدث ال حال أي وعىل السعادة! تعريف يصعب مثلما تماًما

باقيًة. ما أمٍر تحقيِق استحالة عىل الدالة املربهناُت تظلُّ إذ اختالف؛
لصنع نظاٍم يف فجوًة املرءُ سدَّ كلما أنه يبدو التوزيع، إشكالية يف الحال وكما
عويصٌة مشكلٌة تفاقَمْت آَخر. جانٍب يف أخرى فجوٌة ظهرْت ما، بجانٍب يتعلَّق فيما القرار
تُغِري املؤسسات تلك أن وهي القرار، ُصنِْع مؤسسات من كثريٌ بها اصطدم أخرى
كان لو املثال: سبيل عىل تفضيالتهم. بصدد ليكذبوا بالحوافز القرار صنع يف املشاركني
بشدٍة ل تفضِّ أنك تؤكَِّد أن عىل َألغَرْوك اآلَخر، عىل قليًال أحدهما ل تفضِّ خياران أمامك
لكنَّ املدنية، باملسئولية شعوٍر من بوازٍع ذلك فعل عن تمتنع ربما له. تفضِّ الذي الخياَر
غري أهميًة َمنُْحه هو املدنيُة املسئوليُة استقامته يف تتحكَّم الذي القرار ُصنِْع نظاِم عيَب
عىل الكذب. عن يتورَّعون وال املدنية باملسئولية الشعور إىل «يفتقرون» َمن آلراء متناسبٍة
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بحيث كاٍف وعٌي فيه الجميع لدى الذي املجتمع لدى يكون أن يمكن ال اآلخر، الجانب
أهميًة حينها النظام وسيعطي ال، فعَّ رسي اقرتاٍع نظاُم الكذب، هذا مثل حدوث يصعب

املرتددين. تخويف عىل قدرًة األكثر للتكتُّل متناسبٍة غري
النظام تحديد مشكلُة باستمراٍر للجدل املثرية االجتماعي االختيار مشكالت من
من بدًال ولكنه الرياضية، الناحية من التوزيع مخطََّط النظام هذا يُشبه االنتخابي؛
األحزاب) (أو املرشحني عىل يوزِّعها سكانها، عدد أساس عىل للواليات املقاعد تخصيص
يفوق ما الجسيمة التبعات من وله التوزيع، من تناُقًضا أكثر لكنه األصوات، أساس عىل
برمتها؛ العملية يف محوريٍّا «اإلقناع» عنُرص يكون االنتخابات حالة ففي األخري؛ تبعات
التوزيع يرتبط (ال به. مقتنعني املصوِّتون أصبح ما تحدِّد أن االنتخابات يف يفرتض إذ
يساهم قد ثَمَّ، ومن األخرى.) الواليات من إليها بالهجرة الناَس الوالياِت إقناع بمحاولة
يكبحها. وقد فيه، يُطبَّق الذي املجتمع يف النقد تقاليد قواعد إرساء يف انتخابيٌّ نظاٌم

جزئيٍّا أو كليٍّا املقاعد ع يوزِّ الذي االنتخابي النظام يُدَعى مثًال: لذلك لنرضْب
ونعلم التناسبي»، «التمثيل بنظام حزٍب كل بها فاز التي األصوات عدد مع بالتناسب
عرضًة فسيكون التناُسبيَّة، بالغ كان إذا االنتخابي النظام أن ويانج بالينسكي بفضل
بيرت السياسية العلوم أستاذ َ بنيَّ ولقد املفارقات. من وغريها السكان مفارقَة يماِثل ملا
الدنمارك يف أُجِريت عامٍة انتخاباٍت ثمانية آِخر عىل أجراها دراسٍة يف — كورليد-كليتجارد
شهدْت قد الثمانية االنتخابات تلك من كالٍّ أن — التناسبي) التمثيل بنظام (املطبَّقة
ل يفضِّ التي أقل»، ومقاعد أعىل «تفضيل مفارقُة املفارقات تلك بني من كان مفارقات.
بمقاعد «ص» الحزُب يفوز ولكن «ص»، الحزب عىل «س» الحزَب املصوتني أغلبيُة فيها

«س». الحزب من أكثر
فهناك منطقية؛ غرِي خصائَص من التناسبي التمثيل يعرتي ما أقل ا حقٍّ ذلك أن بَيَْد
«غري» أهمية إعطاء وهي اعتداًال، التناسبية النُُّظم أكثر حتى بها تتَِّسم أهم خاصية
يف أيًضا األصغر األحزاب إىل بل الترشيعي، املجلس يف حزب» أكرب «ثالث إىل تناسبية
بأغلبيٍة واحد حزٌب يفوز أن نظام) أي (يف النادر من ييل: كما ذلك يحدث األحيان. أغلب
املجلس داخل متناسٍب نحٍو عىل األصوات تمثيُل تمَّ إذا ثَمَّ ومن األصوات؛ من ساحقٍة
ال كما تمريره، بُغيَة األحزاب بعُض تعاونَْت إذا إال ترشيٍع تمريُر يتمَّ فلن الترشيعي،
األكرب الحزبان ينجح بينه. فيما ائتالًفا بعضها شكَّل إذا إال حكومة أي تشكيُل يمكن
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حزٍب أكرب ثالِث قائَد أن هي شيوًعا األكثر النتيجة لكن األحيان، بعض يف هذا تنفيذ يف
تشكيل يف سيشاركه األكرب الحزبني أي ويقرِّر القوة»، «ميزان يف املتحكَِّم هو يصبح
«جمهور أمام الصعوبة تفاقم هذا يعني مدة. وأليِّ جانبًا، ى سيُنحَّ وأيهما الحكومة،
من سيخرج — السياسات وأي — األحزاب أي اختيار بشأن قرارهم إزاء الناخبني»

السلطة.
سابًقا) الغربية (أملانيا أملانيا يف حزٍب أكرب ثالَث هو الحر الديمقراطي الحزب كان
املسيحي الديمقراطي االتحاد حزب من كالٍّ أعدُّ (إنني و١٩٩٨. ١٩٤٩ عاَمْي بني املدة يف
الخاصة لألغراض واحًدا حزبًا هنا ها ببافاريا املسيحي االجتماعي االتحاد وحزب
يحصل كان بل — األصوات من باملائة ١٢٫٨ من بأكثر قطُّ يَُفْز لم أنه ومع بالعرض.)
سلطًة منحه قد بالدولة التناسبي التمثيل نظام فإن — املعتاد يف كثريًا ذلك من أقلَّ عىل
الحزبني من الحكومَة سيتوىل َمن الحزب هذا اختار الناخبني. آراء بتغريات تتأثَّر لم
شعبيًة الحزبني أقل يضع أن واختار مرتني، انتمائه جبهَة َ وغريَّ مرٍة، من أكثَر األكرب
يُعنيَّ كان الغالب، يف مرات. ثالث السلطة يف عليها) الحاصل األصوات عدد (بقياس
أملانيا أن عنه نتج مما االئتالف؛ صفقة من كجزءٍ وزيًرا الحر الديمقراطي الحزب رئيس
من األخرية عاًما والعرشين التسعة طوال الحزب هذا إىل ُمنْتٍَم خارجيٍة وزيِر من تخُل لم
يد عىل ١٩٩٨ عام الرابع املركز إىل الحزب ذلك تزحزح عندما ألسبوعني. إال الفرتة تلك
املكانة تلك عىل الخرض حزُب واستوىل الفور، عىل الحكومة من استُبِعد الخرض، حزب
السلطة هذه إن كذلك. الخارجية وزارَة الخرض حزب وتوىلَّ النافذ، السيايس التأثري ذات
الجبني لها يندى نقيصٌة حزٍب أكرب لثالث التناسبي التمثيل يمنحها التي التناسبية غري
السيايس التأثري توزيع هو — املفرتض األخالقي ومربره — كلها وجوده» «علة نظام يف

تناسبي. نحٍو عىل
كذلك، األفراد عىل وإنما فحسب، الجماعي القرار صنع عىل أرو مربهنة تنطبق ال
أمامه؛ عدٍة خياراٍت بني ما اختياٍر موقف يف رشيًدا شخًصا تخيَّْل ييل. فيما سنرى كما
— مبدئيٍّا ولو — بتفسرٍي يقرتن أن خياٍر لكل بد فال تفكريًا، يتطلَّب القرار كان إذا
فكيف له؛ تفسرٍي اختياَر يعني خياٍر اصطفاء إن األفضل. الخياَر يجعله قد الذي للسبب

سيعتمد؟ التفسريات أي يقرِّر أن إذْن املرء عىل
الذي الدليَل يَِزن أن أو التفسريات، تلك «وزَن» املرء عىل أن السليم املنطق يُخربنا
موازيَن العدالة تماثيُل حمَلْت فلطاملا قديمة؛ استعارة هذه إن منها. كلٍّ حجُج تُقدِّمه
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قائلًة القالب، نفس يف العلمي التفكريَ االستقرائيُة صبَِّت األقرب التاريخ ويف الِقَدم. منذ
— األول املقام يف ما نحٍو عىل وتُكوَّن بل — وتُعتَقد وتُربَّر، تُختار، العلمية النظريات إن

لها. املثبت الدليل» «لوزن طبًقا
إحساس، كل فيه بما الدليل، من جزءٍ كل تلك. االفرتاضية الوزن عمليَة ْل لنتأمَّ
يف «وزن» من الدليل لذلك ما بقدر — ذلك إىل وما وحجة، ومسلَّمة، وقيمة، وتحاُمل،
التفسريات بني من الشخص هذا «تفضيالت» يف بقدٍر يسهم سوف — الشخص ذهن
أنه عىل أرو مربهنة بحسب دليٍل أي من جزءٍ كل إىل النظر يجوز هنا ومن املتنوعة؛

«الجماعة». هو ككلٍّ الشخص يكون بحيث القرار؛ صنع عملية يف يشرتك «فرد»
الرشوط ببعض تفَي أن املختلفة التفسريات بني تفصل التي العملية عىل يتحتم
بعينه خياًرا أن قرََّر أن بعد — املرءُ ى تلقَّ لو فمثًال: باملنطقية؛ تتحىلَّ أن لها كان إذا
التفضيل عىل لتعنيِّ الخيار، لهذا أكرب وزنًا تمنح التي األدلة من مزيًدا — األفضل هو
هذه أن أرو مربهنُة تخربنا وهكذا. الخيار، نفَس هو يظلَّ أن الشخص لذلك النهائي
— التفكري صور وسائر — القرار صنع صور كل أن إىل يلمح ا ممَّ متضاربة؛ املتطلبات
آراءِ تجاُوُز سلطته من دكتاتوًرا العملية أطراف أحُد كان إذا إال بالرضورة، منطقيٍة غريُ
«الدكتاتور» هذا يختار كيف نهائي: ال نكوص هذا لكن مجتمعة. األخرى األطراف كل
العملية؟ يف األخرى األطراف كل آراءَ فيه يتجاوز نحٍو عىل املتنافسة، التفسريات بني من
األفراد عقول من كلٍّ يف القرار، لصنع التقليدي النموذج هذا يف جدٍّا خطري عيب َة ثَمَّ
النموذُج هذا يتخيَّل إذ االجتماعي؛ االختيار نظرية يف مفرتض هو كما الجماعات ويف
(كقاعدة معينة لصيغٍة طبًقا موجودٍة خياراٍت بني من اختياٍر عمليُة وكأنه القرار صنَْع
صنع عملية «نهاية» يف إال ذلك يحدث ال الواقع يف ولكن انتخابي)، نظاٍم أو توزيٍع
النموذج يشري إديسون: تعبري وباستخدام إبداعيٍّا. فكًرا تتطلَّب ال التي املرحلة يف القرار،
مرحلة دون وأنه ملشكلة، حلٌّ هو القرار صنع أن يدرك أن دون فقط، الجهد مرحلة إىل
ابتكاُر القرار صنع عملية قلب يف يقبع خيارات. أيُّ تُتاح وال مشكلٍة أيُّ تَُحلُّ ال اإللهام

تعديلها. أو حاليٍة خياراٍت ونبْذُ جديدة، خياراٍت
وعليه به؛ املقرتن التفسري اختياُر َلُهَو العقلية الناحية من غريه دون خياٍر تبنَِّي إنَّ
طريق عىل خطوًة باعتباره بتفسريه، بل الدليل بوزن العقالني القرار صنُع يتعلَّق ال
بإبداٍع يحدث ما وهو مربرات، ال تفسرياٍت بصفتها الحجج عىل املرء يحكم العالم. تفسري
الجيدة التفسريات لطبيعة ونظًرا النقد. أشكال كلَّ يروِّضه الذي االفرتاُض انتهج ما إذا
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املرءَ تُغريَنَّ فال خيار. لكلِّ واحد تفسري إال منها يوجد ال فيها، التعديل يصعب التي
البدائل حجة بحجته وغلب كفته، رجحت إذ الجيد؛ التفسري ذلك يبتكر أن بمجرد البدائُل
التفسريات بني ليفاِضَل ال االبتكارية العملية أثناء املرءُ يشقى الحال وبطبيعة ونبذها.
حني يُسِعده وَلَكْم جيد، واحٍد تفسرٍي إىل ليصل يشقى بل املتكافئة، شبه الالمحدودة

األخرى. التفسريات كافة من يتخلَّص أن إليه يصل
آَخر، خاطٍئ مفهوٍم إىل األحيان بعض يف الوزن بواسطة القرار صنع فكرة تقود
منارصي بني الخالف أن تحديًدا هو أو املنوال؛ هذا عىل حلُّها يمكن املشكالت أن وهو
لكن مًعا. مقرتحاتها لكل وزنيٍّ متوسٍط إىل ل بالتوصُّ حلُّه يمكن املتنافسة التفسريات
— التفسريية قوتَه إفقاده دون فيه التعديل الستحالة — الحقيقة يف الجيد التفسري
كلٍّ من أسوأ بينهما وسٍط حلٍّ أيُّ يكون ما عادًة إذ منافس؛ تفسرٍي مع دمجه يصعب
إبداعيٍّا مجهوًدا «أفضل» تفسرٍي خلِق أجل من تفسريين دْمُج يتطلب حدة. عىل منهما
ولهذا السيئة، التفسرياُت بينها ب تتشعَّ منفصلًة الجيدة التفسريات نجد لهذا إضافيٍّا؛

التفسريات. بني من اختيارنا إبَّان منفصلًة خياراٍت نواجه أيًضا
م يُتمِّ وفيها آيل، جهٍد مرحلَة املعقدة القرارات يف اإلبداعية املرحلُة تتبع ما غالبًا
كذلك جعلها يمكن ولكن بعُد، فيها التعديل يصعب ال التي التفسري تفاصيل حْسَم املرءُ
عن معماريٍّا مهندًسا عميل يسأل عندما املثال: سبيل عىل إبداعية؛ غرِي وسائَل بواسطة
يصل ال املتطلبات، بعض مراعاة مع سحاب، ناطحُة عليه تُبنَى أن يمكن ارتفاٍع أقىص
عمليُة «تنتهي» قد فحسب. معادلٍة عن ناتٍج رقٍم حساب بواسطة إجابته إىل املهندس
تصميٍم مراعاة كيفية حول بأفكاٍر إبداعيًة بدايًة تبدأ ولكنها كذاك، بحساٍب القرار صنع
— بإبداٍع — يقرِّروا أن ذلك قبل العمالء عىل كان ومتطلباته. العميل ألولويات جديٍد
تلك بداية يف يُدركوا أن للعمالء املمكن من يكن لم واملتطلبات. األولويات تلك ماهيَة
قد وباملثل، املعماريني؛ للمهندسني يقدِّمونها تفضيالٍت من إليه سينتهون ما العملية
قضيٍة لكلِّ «وزنًا» أيًضا يقيم قد بل املختلفة، األحزاب سياسات قوائَم الناخب ص يتفحَّ
يتفكَّر «بعدما» إال يتأتَّى ال كهذا فعًال لكنَّ القضية؛ تلك أهميَة يمثِّل سياساتها يف
األهمية مدى الشخصية لقناعته يفرسِّ وبعدما الشخصية، السياسية فلسفته يف الناخُب
تتَِّبَعها أن املحتَمل السياسات هي وما املختلفة، القضايا عىل الفلسفُة تلك تُعلِّقها التي

وهكذا. القضايا، بتلك يتعلَّق فيما املتنوعة األحزاُب
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من االختيار عىل تقوم نوعيٍة من «قراًرا» االجتماعي االختيار نظريُة تفرتض
واملثال ومتَِّسقة؛ ومحدَّدة، معروفة، لتفضيالٍت طبًقا ومحدَّدة، معروفٍة خياراٍت بني
ليختار بل مرشحني، بني ليفاضل ال االقرتاع لجنة يف يقف إذ الناخُب ذلك عىل النموذجي
لعملية دقيٍق وال واٍف غريُ نموذٌج رشحُت كما هذا إن ورقة. عىل تأشرٍي خانات بني من
تأشري. خانات ال تفسريات، بني من يختار الواقع يف الناخب ألن البرشية؛ القرار صنع
— التأشري خانات عىل بأنفسهم التأثريَ الناخبني من ا جدٍّ قليلٌة قلٌة إال يختار ال وبينما
الخاص تفسريَهم العقالنيني الناخبني سائُر يكوِّن — املعنية للمناصب حوا يرتشَّ بأن

بعينها. تأشرٍي لخانة الشخيص الختيارهم
مظاهر من بالرضورة يعاني القرار ُصنَْع أنَّ الصحيح من فليس هذا وعىل
لقيام بل املربهنات، من مثيالتها أو أرو مربهنة يف عيٍب لوجود ال تلك؛ الفجة الالعقالنية
والقراَر. التفكريَ يُشكِّل ما حول باطلٍة افرتاضاٍت عىل نفسها االجتماعي االختيار نظرية
وبني القراِر ُصنَْع تها» «سمَّ مجردٍة عمليٍة بني تخلط فالنظرية زينوني؛ خطأ هذا إن

االسم. نفس تحمل واقعيٍة حياتيٍة عمليٍة
دكتاتوًرا يكون أن بالرضورة ليس أرو مربهنة يف «دكتاتوًرا» يُدَعى َمن فإن وباملثل،
املجتمع قرار ُصنِْع قواعُد تختصه فاعٍل عنٍرص أيُّ ببساطٍة إنه للكلمة؛ املتداول باملعنى
وبهذا آَخر؛ شخٍص أي تفضيالت عن النظر برصف معنٍي قراٍر التخاِذ املنفِرد بالحقِّ
لالغتصاب املكافحة القوانني مثل — ما يشءٍ عىل الفرد مواَفقَة يتطلَّب قانوٍن كلُّ يُمثِّل
شخٍص كل إن أرو. مربهنة يف املستخَدم باملعنى «دكتاتورية» — القرسية والجراحات
ممتلكاته عىل للمرء دكتاتوريًة للرسقة املكافحة القواننُي وتُمثِّل جسده، عىل دكتاتوٌر
ناخٍب كلُّ يكون التي االنتخابات هي — تعريفها بحكم — الحرة االنتخابات إن الخاصة.
ُصنِْع يف املشاركني كل أن أرو مربهنة تفرتض الخاصة. اقرتاعه ورقِة عىل دكتاتوًرا فيها
رشوِط أهمُّ تتطلَّب أعم، وبصفٍة فيه، «مساهماتهم» عىل املنفردة السلطَة يملكون القرار
يف األفراد وحق املعارضة، واحرتام والتعبري، الفكر كحرية — عقالنيٍّا ُصنًعا القرار ُصنِْع
سبب املفهوم من أرو. مربهنة يف إليه املشار باملعنى «دكتاتورياٍت» — مصريهم تقرير
أبرز من التي بالدكتاتورية له عالقَة ال السياق هذا يف ولكنه املصطلح، لهذا اختياره

الفجر. زوَّاُر سماتها
استحالِة عىل الدالة واملربهنات املفارقات هذه عىل املعلقني كلُّ تقريبًا استجاب لقد
ذلك يشري لها. «يأسفون» فهم اإليحاء؛ من قدٍر وعىل خاطئة استجابًة ما أمٍر تحقيِق

366



االختيارات

البحتة الرياضية املربهنات هذه كانت لو يتمنَّْون إنهم عنه؛ أتحدَّث الذي الخلط إىل
نحن بَنَيْنا لكنَّا فقط، بذلك تسمح الرياضيات كانت لو إنه قائلني ويشتكون خاطئة،
ال — ذلك استحالة لنا اتضح إذ — ولكننا عقالنية؛ قراراٍت يتخذ عادًال مجتمًعا البرش
من أكثر إعجابنا يثري ما والالعقالنية الظلم أشكال من نختار أن سوى أمامنا يبقى
ما «إن التوزيع: إشكالية عن وبسرت كتب وكما القانون. بقدسية ثَمَّ من ونحيطها غريه،
وإذا للمثالية، يكون ما أقرب نحٍو عىل ذَ يُنفَّ أن بد ال مثايلٍّ، نحٍو عىل تنفيذه يمكن ال
لها.» عميلٍّ نهٍج أقرِب اتِّباع من بد فال األمور، طبائع بسبب التامة الدقة تحقيُق استحال
لغٌو، املنطق مع التعارض إن املنطق»؟ مع «تتعارض التي تلك «مثالية» أي ولكن
العقالنية، أو املنطق متطلبات مع العدل عن مفهومك تضاَرَب إذا كثريًا: أبسط والحقيقة
هذه يف (أو رياضيٍة مربهنٍة مع العقالنية عن مفهومك تضاَرَب وإذا عادل، غري فهو
العنيد اإلرصار أما عقالنيٍّا. ال العقالنية عن مفهومك يغدو مربهنات)، عدة مع الحالة:
تحقيق استحالة من املحدود باملعنى الفشل فقط يضمن فال منطقيٍّا، مستحيلٍة ِقيٍَم عىل
الرشور»)، كل أصل املعرفة «نقص (أي التفاؤل نبذ عىل أيًضا املرء يجرب بل الِقيَم، تلك
وجود عىل عالمٌة منطقيٍّا مستحيٍل أمٍر تَمنَِّي إنَّ التقدُّم. إحراِز وسائِل من بهذا ويحرمه
الفصل يف إليه أرشُت الذي حْديس صحَّ وإذا — ذلك عىل وعالوًة لنتمنَّاه. أفضل أمٍر

كذلك. شائقٍة» «غري املستحيلة فاألمنية — الثامن
التقدم، وال العقل، وال املنطق، مع يتضارب ال يشء لنتمناه، أفضل يشءٍ إىل نحتاج
يكون لكي السيايس النظام يف توافره الواجب الرئييس الرشط إنه بالفعل؛ صادفناه ولقد
من التخلص من النظام بتمكني الخاص بوبر معيار املستمر: التقدُّم تحقيق عىل قادًرا
ينبغي «مَلن معيار عن التخيلَ ذلك يستلزم عنف. دون السيئة والحكومات السياسات
جميع تأطري عىل العادة جَرِت السياسية. النظم عىل للحكم أداًة باعتباره الحكم؟»
قالب: يف األخرى االجتماعي االختيار نظرية قضايا وكافة التوزيع لقواعد املعنية األطراف
ماذا سيايس؟ حزٍب لكل أو والية، لكل الصحيح املقاعد عدد هو ما الحكم؟» ينبغي «مَلن
— األفراد وعىل الفرعية جماعاتها عىل الحكم يف الحق لها املفرتض — الجماعة «تريد»

«تريد»؟ ما لها ق ستحقِّ املؤسسات وأي
من فبدًال املرة؛ هذه بوبر بمعايري الجمعي القرار ُصنِْع يف النظر نُِعِد إذْن دعنا
األكثُر ذلك إىل وما والتمثيل للعدالة واملتضاربة البديهية املعايري أي بجديٍة نتساءل أن
الفعلية السياسية املؤسسات كافة ومعها املعايري تلك عىل لنحكم َخها، نُرسِّ لكي بديهيًة
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والسياسات السيئني الحكام من التخلُّص عىل تشجيعها جودة مدى ضوء يف واملقرتحة
الحكام، عن السلمي، النقدي النقاش تقاليد تُجسد أن عليها يتعنيَّ بذلك، وللقيام السيئة؛

نفسها. السياسية واملؤسسات والسياسات،
طريقٍة مجرد أنها عىل الديمقراطية للعملية تأويٍل كل أن نرى املنظور، هذا ومن
تطبيقها؛ الالزم السياسات أو الحكم، له ينبغي َمن تحديد أجل من الشعب الستشارة
بنفس الرشيد املجتمع يف االنتخابات تقوم ال يحدث. ما حقيقة استيعاب يف يخفق
املجتمعات يف امللك، أوامر طاعة أو الكاهن، أو العرَّاف استشارة به قامت الذي الدور
إبَّان النظاُم ينتقيه الذي االختيار يف ديمقراطيٍّا القرار ُصنِْع عملية جوهر يكمن ال الغابرة.
عدة من واحدٌة إال االنتخاباُت وما االنتخاب. عمليات بني املبتكرة األفكار يف بل االنتخابات،
وتعديلها، واختبارها، النور، إىل بالخروج األفكار تلك ملثل السماح وظيفتها مؤسساٍت
إنهم تجريبيٍّا؛ منها الحكمة «استنباط» يمكن حكمة بمناهل الناخبون ليس ورفضها.
يسَعْون إنهم تحسينه؛ ثَمَّ ومن — للخطأ قابليٍة وجود مع — العالم تفسريَ يحاولون
عقالنيني. كانوا إن ذلك عليهم ينبغي أو — وفرادى جماعات — الحقيقة نحو جميًعا
ليس واملجتمع للحل، قابلة فاملشكالت املسألة؛ قلب يف «موجودة» املوضوعية الحقيقة
وزََّعْت بأن اليوَم إليه وصلْت ما إىل التنوير حضارة تصل لم صفري: مجموٍع ذات لعبة
وصلْت ما إىل وصلْت بل بدأت، حني نزاٍع محلَّ كان ما وكلَّ وأصواتَها ثرواِتها بمهارٍة
ليس االنتخابات أثناء خاصٍّ بوجٍه الناخبون يفعله ما إن «االبتكار». بواسطة اليوم إليه
تنفيذها، يجب التجارب أي يختارون إنهم «املجتمع». اسمه خارٍق كياٍن لقرار خلًقا
ويف أفضليتها، سبَب يُحدِّد جيٍد تفسرٍي وجود لعدم البداية) (يف استبعادها يجب وأيها

التجارب. تلك بدور — وسياساتهم — الساسة يقوم هذا
صياغة يف أرو كمربهنة ما أمٍر تحقيق استحالة عىل الدالة املربهنات تُستخَدم عندما
الواقعية عن ٍ بنيِّ حيٍْد يف — مضطرٍّا نفسه مستخدمها يجد حقيقية، قراٍر ُصنِْع عملية
بتعديل اآلخرين إقناع عىل قادٍر غريُ الجماعة يف القرار ُصنَّاع من أحًدا أن الفرتاض —
ولكن املوجودة، عن عليها االتفاق يسهل جديدٍة تفضيالٍت ابتكار عىل أو تفضيالتهم،
القرار صنع عملية نهاية يف يظل أن يجب ال والخيارات التفضيالت من أيٍّا أن األمر واقع

بدايتها. يف كان كما
عملياٍت وا يَضمُّ بأن االجتماعي االختيار نظريَة يصلحون … ال ِلَم تسأل: ربما
كيفية ألن هي: اإلجابة القرار؟ لُصنِْع الريايض نموذجها إىل واإلقناع كالتفسري إبداعيًة
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هو «سيكون كهذا نموذًجا إن بعُد. معروٍف غري أمر اإلبداعية العملية نموذج صياغة
اصطناعيٍّا. ذكاءً إبداعيًة؛ عمليًة نفسه»

مفاهيُم املتعددة االجتماعي االختيار مشكالت من تظهر كما «العدالة» رشوَط إن
يشارك َمن القرار؛ صنع عملية «مدخالت» حول كلها تدور للتجريبية: مناِظرٌة مغلوطٌة
العقالني التحليل عىل يجب الجماعة»؟ «تفضيل لتشكيل آراؤهم تُدَمج وكيف فيها؟
من» «التخلُّص يف واملؤسسات القواعد مساهمة كيفية عىل ذلك عن عوًضا يُركَِّز أن

جديدة. خيارات خْلق وكيفية السيئني، والحكام السيئة السياسات
عىل جزئيٍّا. ولو التقليدية، املتطلبات أحَد التحليل هذا مثل يؤيد األحيان، بعض يف
ال هذا ولكن التمثيل، من يُحَرم أو الجماعة أفراد أحُد يُميَّز أالَّ ا حقٍّ املهم من املثال: سبيل
خ تُرسِّ التفرقة هذه مثل أن إىل ذلك يرجع الحل؛ يف أعضائها كافة مساَهمِة إمكانيَة يعني
القراُر ن» «يتضمَّ أن يُعَقل ال املحتملة. «انتقاداته» بني من معينًا تفضيًال النظام يف
«استبعاد» التقدُّم يعوز بل منها، أجزاءً حتى أو الجميع لدى لة املفضَّ السياساِت الجديد
األفكار ابتكار وترويج خ، الرتسُّ من ومنعها النقد، أمام الصمود يف تفشل التي األفكار

الجديدة.
حكوماٍت إىل يؤدِّي األخري أن عىل األغلب يف التناسبي التمثيل عن الدفاُع يقوم
من خليٍط بمنزلة هي التي — التسويات ولكن توافقية، تسويٍة وسياساِت ائتالفيٍة
من أفضُل ريب وال أنها فمع تستحقها؛ ال جيدٍة بسمعٍة تحظى — املساهمني سياسات
سياسٌة تكن لم إذا سيئٌة. سياساٌت — رشحُت كما — عامة بصفٍة فإنها العاجل، العنف
ما أسوأ هذا ليس لكن تنجح؟ عساها فلماذا ينجح، قد لحلٍّ أحدهم فكرَة األصل من ما
تُطبَّق حينما شيئًا منها يتعلَّمن ال أحًدا أن هو الرئييس عيبها إن التوافقية؛ السياسات يف
التفسرياِت التوافقية السياساُت تَحجب وبهذا مطلًقا، معها يتفق لم أحًدا ألن وتفشل؛
واالستبعاد. للنقد التعرُّض من وتمنعها ما، لتكتٍُّل األقل عىل أفضل تبدو التي الدفينَة

التي البلدان أغلب يف الترشيعية املجالس أعضاء النتخاب املتَّبَع النظام بموجب
يف انتخابية») «دائرة (أو منطقٍة كلُّ تستحقُّ الربيطاني، السيايس النهج عىل تعتمد
األصوات من عدٍد أكرب صاحب املرشح به يفوز الترشيعي، املجلس يف واحًدا مقعًدا الدولة
«أكرب «األكثرية»: تعني (حيث األكثرية» «انتخاب نظام باسم هذا يُعَرف الدائرة، تلك يف
ال إذ أصواتًا»؛ لألكثر «الفوز نظاُم عليه يُطَلق ما وغالبًا الناخبني»)، أصوات من عدٍد
نُُظٍم عكس (عىل ثانيٌة انتخاٍب دورُة تقام وال يشء، بأي الثاني املركز يف يأتي َمن يفوز
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انتخاب نظاُم يبالغ النتائج). تناُسب زيادة بهدف السمتني هاتني تُِتيح أخرى انتخابيٍة
يحصالن التي األصوات بنَِسب مقاَرنًة الحال، بطبيعة حزبني أكرب «تمثيل» يف األكثرية
بزجِّ كفيٌل وهو السكان، مفاَرقِة تجنَُّب النظاُم هذا يضمن ال ذلك، إىل وباإلضافة عليها،

أكثر. أصواٍت بإجمايل فاز َمن هو غريه حزبًا أن حني يف السلطة، إىل حزٍب
األكثرية، انتخاب نظام ضد حجًجا باعتبارهما السمتني بهاتني يُستشَهد ما كثريًا
مخططاٍت أي وإما بحذافريه، النسبي التمثيل نظام إما — تناسبيًة أكثر نُُظٍم ولتفضيل
يف بصمٍة من لهما بما دورتني عىل االنتخاب ونُُظم للتحويل القابلة األصوات كنُُظم أخرى
كله فهذا بوبر، وبمعيار ذلك، ومع الترشيعي. املجلس يف الناخبني تمثيل تناُسب تعزيِز
الحكومات من التخلُّص يف األكثرية انتخاب لنظام األكرب بالفاعلية املقارنة إىل يرقى ال

السيئة. والسياسات
النتيجة إن أكثر. بوضوٍح األكثرية انتخاب نظام يف املزية تلك آليَة أتتبََّع أن يل اسمح
الفائز الحزب حصوُل هي األكثرية، انتخاِب بنظاِم أُجِريت انتخاباٍت تتبع التي املعتادة
يتوىلَّ فهو هذا وعىل الترشيعي، املجلس يف املقاعد أغلبية عىل األصوات من عدٍد بأكرب
يف ذلك يندر بالكامل. السلطة من الخارسة األحزاب كافُة وتُستبَعد منفرًدا، املسئوليَة
االئتالف يف مطلوبًة تظلُّ القديم االئتالف أحزاب بعض ألن التناسبي؛ التمثيل نظام ظل
ال السياسية واألحزاب الساسة أن هو األكثرية انتخاب نظام منطق فإن ثَمَّ ومن الجديد؛
إقناَع يستطيعوا لم ما السلطة، من نصيٍب عىل الحصول يف هزيلٍة فرصٍة سوى يملكون
تفسرياٍت إليجاد األحزاب سائَر ذلك يحفز لصالحهم. بالتصويت السكان من كبريٍة نسبٍة
فشلوا لو ألنهم بالفعل؛ الحالية بتفسرياتهم الناس من املزيد إلقناع األقل عىل أو أفضل،

التالية. االنتخابات يف السلطة من َالستُبعدوا هذا يف
إذ واالختبار؛ للنقد حينئٍذ األكثرية انتخاب نظام ظل يف الفائزة التفسريات تخضع
«الساسُة» ل يتحمَّ وباملثل، املعارضة. الربامج أفكار بأهم تمتزج أن دون تطبيقها يمكن
األعذار الختالق مجاٍل أقل سوى لهم يرتك ال بما بالكامل، اختياراتهم مسئوليَة الفائزون
الناخبني لجمهور إقناعهم وهن فإذا سيئًة؛ اختياراٍت كانت أنها اتَّضح لو بعُد فيما
ذاك. من بالرغم السلطة يف تُبقيهم لصفقاٍت مجاٌل يوجد فلن التالية، االنتخابات بحلول
يف طفيفٍة اٍت تغريُّ حدوث إىل يشءٍ أيُّ يُعَزى ما نادًرا التناسبي، النظام ظل يف
العام. الرأي مع املتعارض االتجاه إىل السلطُة ل تتنقَّ أن السهل ومن العام، الرأي
بل — القائد يقي وذلك حزب، أكِرب ثالِث قائِد رأِي يف ات التغريُّ هو يهم ما أكثر إن
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من اإلزاحَة — الترشيعية الهيئة يف ملواقعهم الشاغلني والساسة السياسات و«معظم»
َدْعَم بفقدهم إال األغلب يف الخطر ذلك بهم يُحدق ال بل االنتخابات، بواسطة السلطة
عىل بوبر معياَر النظاُم هذا بشدٍة يخذل األحزاب. بني التحالفات بتغيري أو أحزابهم،
«الكل طبيعة إن األكثرية. انتخاب نظام ظل يف صحيٌح العكُس بينما الصعيد، هذا
لألحزاب ضعيٍف تمثيٍل من يتبعها وما الدوائر انتخاباُت بها تتمتَّع التي الاليشء» أو
الرأي ل يتحوَّ عندما الطفيفة. الرأي لتحوُّالت حساسًة اإلجماليَة املحصلَة تجعل الصغرية؛

تماًما. السلطَة فقدانه خطر عادًة األخري يتهدَّد الحاكم الحزب عن بعيًدا
مع وتفاُقمه النظام إجحاف الستمرار قويٌة حوافُز التناسبي التمثيل ظل يف توجد
بها تَئُول فقد كبري، حزٍب عن صغرية كتلٌة خرَجْت إذا املثال: سبيل عىل الوقت. مرور
األصيل؛ الحزب يف داعموها بقي إذا ا عمَّ سياساتها تمرير يف أكرب فرصٍة امتالك إىل الحال
بدوره يزيد ا ممَّ الترشيعي؛ املجلس يف الصغرية األحزاب رشاذم انتشاُر ذلك عىل يرتتَّب
املزيد يعطيها ا ممَّ األصغر؛ األحزاب مع التحالفات فيها بما االئتالفات، نشوء رضورة من
األكثر االنتخابات نظام ذات الدولة — إرسائيل عىل ذلك أثر كان تناسبية. غري سلطٍة من
السطور هذه كتابة زمن يف — حزبني أكرب أن لدرجة عنيًفا أثًرا — العالم يف تناسبيًة
ظل يف التناُسب ق يتحقَّ لم ذلك ومع األغلبية، لهما تكون أن مجتِمَعنْي يستطيعان ال —
يف للتناسب: املفرتضَة العدالَة ًال مفضِّ األخرى االعتبارات بكافة ى ضحَّ الذي النظام هذا
فاَزِت بينما األصوات، أغلبية عىل اليمينية األحزاب مجمل حصل ١٩٩٢ عام انتخابات
نسبٌة اليميني التيار إىل انتَمْت أن ذلك يف (السبب املقاعد. بأغلبية اليسارية األحزاب

واحد.) مقعٍد عىل ولو للحصول ل التأهُّ يف فشلت التي الثانوية األحزاب من هائلة
األكثرية انتخاِب نظاُم بها يتحىلَّ التي الخطأ تصحيح خصائص تجنح املقابل، ويف
حاَل برسعٍة إبطالها وإىل نظريٍّا، النظاُم لها معرًَّضا يكون التي املفارقات تجنُّب إىل
حدث بما مثًال لنرضْب النظام؛ هذا ظل يف تُعَكس الحوافز تلك كل ألن ذلك وقوعها؛
ضعف من أكثَر عىل املحافظني حزب حصل :١٩٢٦ عام الكندية مانيتوبا مقاطعة يف
السبعة املقاعد من واحًدا» مقعًدا «ولو يَنَْل لم ولكنه آَخر، حزٍب أيُّ بها فاز التي األصوات
بالرغم الوطني الربملان يف للسلطة خسارته ذلك عىل فرتتَّب املقاطعة؛ لتلك صة عرشاملخصَّ
الحالة هذه يف وحتى — ذلك ومع كذلك، الدولة مستوى عىل األصوات بمعظم فوزه من
إذ معقوًال؛ الربملان يف الرئيسيني الحزبني تمثيل بني التناُسُب كان — واملتطرفة النادرة
بمقدار املحافظ نظريِه نسبَة تفوق الربملان يف تمثيٍل نسبُة العادي الليربايل للناخب كانت
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عدٍد بأكرب التالية االنتخابات يف املحافظني حزب فاز ذلك؟ بعد حدث ماذا مرة. ١٫٣١
عظمى أغلبيًة املرَة هذه منََحه هذا ولكن أخرى، مرًة الدولة مستوى عىل األصوات من
باملائة، ٣ بنسبة االنتخابات تلك يف املحافظني حزب لصالح التصويُت زاد الربملان. يف
األحزاب أنصبَة ناَسَب ا ممَّ املقاعد؛ عدد إجمايل من باملائة ١٧ بنسبة زاد تمثيله ولكن

باهر. بنجاٍح بوبر معياَر ولبَّى تقريبيٍّا، تناُسبًا املقاعد من
االنتخابات أن وهي األكثرية، انتخاب نظام يف أخرى مفيدٍة سمٍة إىل جزئيٍّا هذا يرجع
خطر حيث من وأيًضا األصوات، حيث من كبري: نحٍو عىل النتائُج فيها تتقارب ما عادًة
النُُّظم يف ذلك يحدث أن يندر الحكومة. أعضاء سائَر يتهدَّد الذي البالغ االستبعاد
أغلبيَة األصوات أغلبية ذي الحزب منِْح جدوى ما السابقني. املعنينَْي من بأيٍّ التناسبية
ليضَعا حزب، أكرب ثاني إىل السلطة منِْح عىل عندئٍذ قادًرا حزٍب أكِرب ثالُث كان إذا املقاعد
األكثرية انتخاب نظام عن ينتج ؟ قطُّ أحٌد له يصوِّت لم تواُفقيٍّا برنامًجا مًعا بذلك
نسبيٍّا كبريٌ ٌ تغريُّ التصويت يف البسيط التغريُّ عن فيها ينتج مواقف األحيان أغلب يف
قلَّْت النظام، تناُسُب زاد كلما الحكومة؛ سيشكِّلون َمن ماهية يف االتجاه!) نفس (يف

األصوات. يف التغريات تجاَه وسياساتها، عنه الناتجة الحكومة محتوى حساسيُة
ا ممَّ أقوى إخالًال بوبر بمعيار اإلخالل بمقدورها سياسية ظواهُر األسف مع توجد
املتأصلة، الِعرقية التقسيمات املثال سبيل عىل منها السيئة؛ االنتخابية النُُّظم به تقوم
التي االنتخابية النُُّظم مناقشة من أقصد ال ولهذا املتنوعة؛ السيايس العنف أشكال أو
الحق» الوحيد «النظام بأنه ووصفه األكثرية، انتخاب لنظام شامٍل تأييٍد نْسَج سبقت
الديمقراطية إن الظروف. كل ويف الحاكمة السياسية النُُّظم لجميع الصالح للديمقراطية
— له وينبغي — يمكن املعرفة خلق لكن الظروف، بعض يف للتنفيذ قابلٍة غريُ نفسها
تمثيل ف توقُّ وفكرُة املتقدمة، السياسيِة التنوير ثقافاِت ظلِّ يف أولويًة األعىل يكون أن
فيه. لبَس ال نحٍو عىل خاطئٌة الترشيعي املجلس يف التمثيل تناُسب عىل للشعب الحكومة
عن فيه يختلف نحٍو عىل ممثًِّال الشيوخ مجلُس يكون أن يجب األمريكي، النظام يف
سياسيٍّا كيانًا منها كلٍّ كون لحقيقة احرتاًما بالتساوي، «الواليات» تَُمثَّل النواب: مجلس
مقعَديْن واليٍة كلُّ تستحق واملميزة. الخاصة والقانونية السياسية نظمه له منفصًال
اختالٍف أيَّما تختلف الواليات وألن سكانها، عدد عن النظر برصف الشيوخ مجلس يف
عددهم يبلغ حيث حاليٍّا؛ سكانًا الواليات أكثر هي (كاليفورنيا سكانها عدد حيث من
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تُشكِّل اإلطالق)، عىل الواليات بني سكانًا األقل وايومنج والية سكان عدِد ضعَف سبعني
عدد عىل القائم التناسب نهج عن صارخًة انحرافاٍت الشيوخ مجلس مقاعد توزيع قاعدُة
ومع النواب. مجلَس يخصُّ فيما بشدٍة عليها املتناَزع تلك من كثريًا أكرب وهي السكان،
أحزاٌب االنتخابات بعد والنوَّاب الشيوخ مجلَيسِ عىل تسيطر أن تاريخيٍّا النادر من ذلك،
الترشيعي املجلس َكْون أْي — «التمثيل» مجرد عن يزيد ما َة ثَمَّ أن إىل هذا يشري مختلفة؛
حلُّ أيكون تلك. الواسعة واالنتخابات التوزيعات عملية يف — الشعب لرأي انعكاًسا
الناخبني، «خيارات» باستمراٍر يُغريِّ ما هو األكثرية انتخاب نظام يدعمه الذي املشكالت
والتفضيالت اآلراء «تلتقي» وبهذا باإلقناع؟ الخيارات، بني من «تفضيالتهم» يُغريِّ كما
تخلق الحلول (ألن بينها االختالف انتهاء بمعنى ليس لكن — املظاهر من بالرغم —

املشرتكة. املعرفة من مزيٍد خلق بمعنى ولكن جديدة)، مشكالٍت
أفراده آماُل اختلَفْت العلماء من مجتمًعا نجد أن العلم محراب يف يفاجئنا ال
املتنافسة، نظرياتهم حول مستمرٌة خالفاٌت بينهم ودارْت األمر، بادئ يف عاتهم وتوقُّ
ذلك (ومع القضايا من مجموعٍة بخصوص تامٍّ شبِه جماعيٍّ اتفاٍق إىل بالتدريج يصُل
يف — للمالحظة قابلٍة حقائَق لوجود هذا يفاجئنا ال الوقت). طوال االختالف يف يستمرون
قضيٍة أي عىل العلماء هؤالء يتالقى نظرياتهم. الختبار استخدامها بإمكانهم — حالتهم
نرى أال املعتاد فمن السياسة عالم يف أما املوضوعية، الحقيقة عند جميًعا يتالَقْون ألنهم

التالقي. ذلك مثل لحدوث إمكانيًة
الفلسفية املعرفة من كبري قدر كان الغربية، الثقافة يف تشاؤمية. رؤيٌة هذه أن بَيَْد
— فحسب قليلٍة عقوٍد منذ ج متأجِّ خالٍف محلَّ تقريبًا الجميُع اليوَم بها يُسلِّم التي
عدم أو الترشيح، قانونية أو للعمل، الخروج يف املرأة حرية أو االستعباد، كشناعة لنَُقْل:
البديهيات هي ذلك حني املناقضة اآلراءُ وكانت — البرشة بلون الجيش يف الرتقي ربط
شبِه أو عامٍّ إجماٍع نحَو طريَقه الحقيقة عن والباحث الناجح النظاُم يشقُّ بها. املَسلَّم
ُصنِْع نظريات ملفارقات عرضًة العام الرأي فيها يكون ال التي الوحيدة الحالة وهي عامٍّ،
أمٌر عامٍّ إجماٍع يف التالقَي فإن لذا، ؛ حقيقيٌّ معنًى الشعب» «إرادة ل يكون وحيث القرار،
تشوب التي لألخطاء األمر يعنيهم َمن كلِّ استبعاد حقيقُة تُمكِّنه الزمن، بمرور ممكٌن
تيسري أهميُة تفوق املوضوعية. الحقائق يف وتالقيهم يوم، بعد يوًما ومواقفهم آراءهم
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املتنازعني التكتُّلني أيُّ أهميَة — ممكن وجٍه أفضل عىل بوبر معيار بتلبية — العملية هذه
بعينها. بانتخاباٍت يفوز املتساوي شبه الدعم ذَوِي

اٌت تغريُّ األمريكي الدستور تفعيل منذ وقعت أيًضا، التوزيع قضية يخص وفيما
املرأة بحق االعرتاُف ضاَعَف للشعب. الحكومة «تمثيل» يعنيه ا عمَّ السائد املفهوم يف عدة
السكان عدد نصف أن ضمنيٍّا وأوضح الناخبني، عدد من املثال سبيل عىل االنتخاب يف
فيه مبالًغا كان اآلَخر النصف تمثيل وأن السابقة، االنتخابات كل يف حقوقه ُحِرم قد
إجحاف حاالت كل املظالم هذه ه تُسفِّ عددي، منظوٍر من العادل. بالتمثيل باملقاَرنة
يعود ذلك، ومع القرون؛ مرِّ عىل السياسية الطاقة من كبريًا ا كمٍّ استنزفت التي التوزيع
عامٍة بصفٍة والغرب األمريكية، املتحدة الواليات شعب وإىل السيايس، النظام إىل الفضل
واليٍة من بسيطٍة مئويٍة تمثيٍل نسبة نقل عدالة حول املتَِّقد جدالهم من بالرغم — أنهم يف
وأصبحت إدخالها، يف ونجحوا املصريية التحسينات هذه أيًضا تدارسوا قد — ألخرى

عليها. خالَف ال اليوَم
عىل القائمة األخرى واملؤسسات االنتخابية، والنُُّظم التوزيع، نُُظم مت ُصمِّ لقد
طرٍق ولتوفري اليومية، الخالفات مع التعاُمِل بُغيَة — َرْت تطوَّ أو — البرشي التعاون
— ألنه أفضلها ينجح األفضل. حول الحاد الخالف أنف رغم عنٍف دون قدًما للميض
الخالفات مع التعاُمُل أصبح ثَمَّ ومن املدى؛ شاسعة حلوًال طبََّق — قصٍد دوَن عادًة
النُُّظم يف األغلبية إرادة عىل النزول هدُف يصري أن بدَّ ال لغايٍة. وسيلٍة مجرَد والنزاعات
املعِنيَّة الجهات كلِّ منِْح خالل من املستقبل، يف اإلجماع من نُوِّ للدُّ نهًجا الديمقراطية
تغيريًا الخيارات» «تغيري إن منها. أفضل أخرى وتقديم السيئة األفكار لنبذ الحاِفَز
الدالة املربهنات تصفها بطرٍق بالتعاون الواقعية الحياة يف للناس يسمح ما هو إبداعيٍّا
من باالختيار األفراد لعقول يسمح ما وهو بل باملستحيلة؛ ما أمٍر تحقيِق استحالة عىل

األساس.
العكس، فعىل الخالف؛ النتهاء باإلجماع عليها املتفق املعرفة حجم زيادُة تؤدِّي ال
تلك َقْت حقَّ إذا ا. جدٍّ جيد أمر وهذا اآلن، عليه هو ا عمَّ أبًدا البرش بني بني الخالُف يقلَّ لن
لألفضل، — إجماًال — ات التغريُّ تكون أن يف األمَل — تفعل أنها يبدو كما — املؤسسات
مغلوطًة مفاهيَم متخطِّني نتقدَّم إذ حدود؛ بال ن تتحسَّ أن البرشية الحياُة فستستطيع

وأفضل. أفضل مغلوطٍة مفاهيَم نحو

374



االختيارات

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

الترشيعية السلطة آراءُ أو تشكيُل بموجبه يَعكس حكم نظام للشعب: املمثِّلة الحكومة
الشعب. آراءَ

رغبات خالل من املجتمع» «إرادة تحديد إمكانية دراسة االجتماعي: االختيار نظرية
إرادته تفعيل من الشعب تمكني عىل القادرة االجتماعية املؤسسات وماهية أفراده،

تحديدها. تمَّ التي
اكتشاَف اإلمكان قدَر ل تُسهِّ التي تلك هي الجيدة السياسية املؤسسات بوبر: معيار
الحكَّام من التخلَُّص أيًضا ل وتُسهِّ خطأً، ما سياسٍة أو حاكٍم اختياُر كان إذا ما

كذلك. كانوا إذا عنٍف دون السيئة والسياسات

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

الخيارات بني املقارنة من بدًال جديدٍة خياراٍت خلق ن يتضمَّ الذي االختيار •
املوجودة.

بوبر. معياَر تُلبِّي التي السياسية املؤسسات •

الفصل ملخصهذا

خياراٍت بني من انتقاءٍ عملية عن عبارة القرار وُصنَْع االختياَر ر نتصوَّ أن الخطأ من
وهو أََال القرار، ُصنِْع عملية يف عامٍل أهمَّ ذلك يغفل محدَّدة. لصيغٍة طبًقا موجودٍة
تنفصل ذلك وعىل الجيدة، السياسات يف التعديل الصعب من الجديدة. الخيارات ابتكار
التفكريُ ن يتضمَّ ال وكما فيٍّا. تعسُّ مزًجا بينها املزُج يمكن وال املتضاربة، السياسات
نحو للسعي والنقد الحْدس استخدام بل املتنافسة، النظريات مربرات تقييَم العقالني
بد ال االنتخابية. النُُّظم من مرجوٍّا هدًفا ليست االئتالفية فالحكومات تفسري، أفضل
رها توفِّ التي السهولة بمدى الخاص بوبر ملعيار طبًقا االنتخابية النظم عىل الحكم من
األكثرية انتخاِب نظاَم ذلك يجعل السيئة. والسياسات السيئني الحكَّام من للتخلُّص

املتقدمة. السياسية الثقافات حالة يف نظاٍم أفضَل
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الزهور؟ السببوراءمجال ما

جانب عىل الزهور بعض إىل … آنذاك الستة األعوام ذات جوليت، ابنتي أشاَرِت
ال بإجابٍة ْت فردَّ اعتقادها، يف الربية الزهوِر وجوِد علِة عن سألتُها الطريق.
إنتاج عىل النحل وملساعدة العاَلم، لتجميل «لسببني: قائلًة: ٍل تأمُّ من تخلو
ليس ذلك أن أخربها أن الضطراري وأسفت قالت، بما تأثَّْرُت لنا.» العسل

صحيًحا.
(١٩٩٦) الالاحتمال» جبل إىل «الصعود دوكينز، ريتشارد

هكذا البناء.» يَنَْهِر واحدٍة عبارٍة موِضَع ْ غريِّ املقام. يَْختَلَّ واحدٍة نغمٍة موِضَع ْ «غريِّ
يذكرنا شافر. بيرت ملؤلفها (١٩٧٩) «أماديوس» مرسحية يف موتسارت موسيقى ُوِصَفْت
عن ثًا متحدِّ الكتاب، هذا بها استهللُت التي ويلر أرتشيبالد جون بمالحظة الوصف هذا
إننا حتى والجمال، البساطة يف غاية «فكرة األساسية: للفيزياء مرجوٍة موحدٍة نظريٍة

ذلك؟» غري يكون أن لألمر يمكن كيف نتساءل: … نستوعبها حني
يشءٍ يف التعديل يصعب أنه وهي الخاصية، نفس يصفان وويلر شافر من كلٌّ كان
جماليٍّا، الجيدَة املوسيقى األوىل الحالة يف الخاصية تصف لوظيفته. مؤديًا يظلَّ أن عىل
العلمية النظرية كون عن ويلر ويتحدث الجيدة. العلميَة التفسرياِت الثانية الحالة ويف

التعديل. بصعوبة فيها يصفها التي اللحظة ذات يف «جميلًة»
بحقيقٍة وثيًقا ارتباًطا ترتبط ألنها الجيدة؛ العلمية النظريات يف التعديل يصعب
وتركيبنا الشخصية، وتفضيالتنا ثقافتنا، عن املستقلة الحقيقة تلك موضوعية؛
موتسارت؟ موسيقى يف التعديل صعوبة يف شافر بيرت يعتقد ملاذا لكن البيولوجي.
الفنية املقاييس أن — أعتقد فيما — هي وغريهم الفنانني بني السائدة النظر وجهة إن



الالنهاية بداية

إن الناظر. عني يف — السائر املثل يقول كما — الجمال موضوعي. جانٍب أي من تخلو
األمر.» يف موضوعية حقيقة «ال عبارة: مع بالتبادل تُستخَدم ذوق» مسألة «إنها عبارة
األحداث من وغريها للصيحات أدواٍت من أكثَر املنظور هذا يف الفنية املقاييس ليَسِت
لإلقرار استعداٍد عىل الكثريين إن البيولوجي. االستعداد أو الفردية، لألهواء أو الثقافية،
أخرى فكرٍة من موضوعيٍّا أصحَّ تكون أن والعلوم الرياضيات يف لفكرٍة يمكن كيف
عدم عىل ون يُرصُّ الناس أغلب لكن ذلك)، حتى يُنكر — رأينا كما — البعض أن (مع
تميض (هكذا براهينها للرياضيات آَخر. يشءٍ من موضوعيٍّا أجمل بأنه يشءٍ وْصِف جواز
مؤلًِّفا كان موتسارت أن تعتقد أن اخرتَت لو لكنك التجريبية؛ اختباراتُه وللعلم حجتهم)،
يشءٍ أيُّ وال التجربُة، وال املنطُق، ذلك يف عاَرَضك َلَما األلحان، ناِشَز أخرَق موسيقيٍّا

البتة. موضوعيٍّ
ألنه كهذا؛ لسبٍب املوضوعي الجمال وجوِد إمكانيَة نُقَيص أن الخطأ فمن ذلك، ومع
وجود أن عىل التأكيد وهو التاسع؛ الفصل يف ناقْشتُه التجريبية آثار من أثًرا إال ليس
الجمالية الِقيَم «استنتاُج» املستحيل من أنه صحيح باملرة. ممكٍن غريُ الفلسفية املعرفة
لم ذلك لكن منها، األخالقية امُلثُل استنتاج يمكن ال كما بالضبط العلمية، النظريات من
كما التفسريات، بواسطة الفيزيائية بالحقائق الجمالية الحقائق تجمع صلًة ليمنع يكن
التي عبارته يف بالًغا ُدنوٍّا الصلة هذه تأكيد من ويلر دنا األخالقية. الحقائق بها تتصل

ذكرتُها.
النظريات نقد يف تُستخَدم مثلما الجمالية، النظريات نقد يف الحقائق استخداُم يمكن
عىل قادرٍة غري أنها يرى الذي الفنون إىل ه املوجَّ النقُد املثال سبيل عىل يوجد األخالقية.
املحدودة البرشية الحواس خصائص عىل أغلبها اعتماد بسبب موضوعيٍّ يشءٍ أي تحصيل
األشخاص لدى يكون قد تحديدها). تستطيع التي األصوات أو األلوان (كنطاق األفق
الالسلكية املوجات سوى تلتقط ال التي الحواس ذوي األرض، كوكب خارج من القادمني
يسري قد صحيح. والعكس إليها، الوصوَل نستطيع ال فنوٌن — الصوت وال الضوء ال —
استكشاِف طريِق بدايِة يف فنوننا زالت ما ربما أوًال: التايل؛ النحو عىل النقد هذا عىل الردُّ
لقد ثانيًا: أو عمومي. ليشءٍ مبدئيٌّ تقريٌب لكنها األفق، محدودُة ا حقٍّ إنها ممكن؛ هو ما
مُّ الصُّ يتعلَّم ال فِلَم وتذوَّقوها؛ رائعًة موسيقى األرض كوكب عىل مُّ الصُّ املوسيقيون ألََّف
ولو ذاته، األمَر يفعلوا أن الَخْلقي) َمِم الصَّ ذوو البرش (أو األرض خارج من القادمون
أو أمخاخهم؟ يف مُّ الصُّ املوسيقيون يملكها التي الجمايل التذوق حزمِة تنزيل بواسطة
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واستخدام الكويزرات، فيزياء لفهم الالسلكية التلسكوبات استخدام بني الفارق ما ثالثًا:
الالأريض؟ الفن ِق تذوُّ بُغيَة جديدٍة) كيفياٍت لَخْلق املخ يف (املثبتة التعويضية الحواس
يكون قد ا ممَّ وطالءً؛ عيونًا أسالفنا امتلك فنية؛ «مشكالت» ب أيًضا الخربُة نا تمدُّ قد

أجمَل. تبدو بطريقٍة األخري استخدام كيفية عن التساُؤِل إىل دَفَعهم
أخالقيٍة بِقيٍَم اْلِتزاٍم عىل يعتمد العلمي االكتشاف أن إىل برونوفسكي أشار وكما
كثريًا حقيقة َة ثَمَّ الجمال؟ من معينٍة صوٍر تذوُّق أيًضا ذلك يستتبع أن يحتمل أََال معينة،
علماءُ يُطِلق جميلة. تكون ما غالبًا العميقة الحقيقة أن وهي ، تُفرسَّ ما ونادًرا تُذَكر ما
الجمال هي األناقة «األناقة». الجماِل من الصورة هذه عىل النظرية والعلوم الرياضيات
— صحة أو — جودة ملدى األحوال من حاٍل بأي مراِدفًة وليست التفسريات، يف الكامن
«الجمال بأن ( أظنُّ فيما ساخًرا زعًما (وكان كيتس جون الشاعر زعُم ُرِفض ما. تفسرٍي
توماس رية التطوُّ البيولوجيا عالم اه سمَّ ما ِقبَل من الجمال»، هي والحقيقة الحقيقة، هو
تحدث وهي قبيحة، حقيقٍة يد عىل جميلٍة فرضيٍة إزهاق الكربى: العلم «مأساة هاكسيل
أن أعتقد «العلماء»). هنا «الفالسفة» ب (عنى الفالسفة» ومسمِع مرأَى عىل باستمراٍر
الكربى، املأساة وْصَف العملية هذه عىل أطلق حينما اآلَخر هو ساخًرا كان هاكسيل
بعض أن الحقيقي من أن بَيَْد التلقائي؛ التولُّد نظريات رفض إىل يُشري كان أنه خاصًة
األناقة؛ عن تكون ما أبعُد — العلمية النظريات بعض وكذلك — املهمة الرياضية الرباهني
تقديٍر أقل عىل — تبيت األناقة أن لدرجة أنيقًة، الحقيقُة «تكون» ما فكثريًا ذلك ومع
تُزَهق وعندما األساسية. الحقائق عن البحث يف مساِعدٍة استكشافيٍة طريقٍة بمنزلة —
لنظرية حدث كما األحيان، أكثر يف منها أجمل فرضيٌة بها تُستبَدل جميلٌة»، «فرضيٌة
له بد فال إذْن الطبيعة؛ يف واطِّراد انتظاٌم بل بصدفة، ليَسْت حتًما هذه التلقائي؛ التولُّد

تفسرٍي. من
جديدٌة فنيٍّ إبداٍع عمليُة تُثِبت أن يندر إذ مختلفتني؛ والفن العلم عمليتا تبدو قد
يستوعبوا أو مجهر، خالل من منظٍر إىل الفنانون ينظر أن ويندر قديمة، أخرى خطأ
يف الفتًا تشابًها يتشابهان الفني واإلبداع العلمي اإلبداع أن إال معادالت، بواسطة منحوتًة
يحتاجها التي الوحيدة األدوات أن إىل مرٍة ذات فاينمان ريتشارد أشار األحيان؛ بعض
يشبه ما وهو مهمالت، وسلة رصاص، وقلم أوراق، رزمُة هي: النظرية الفيزياء عالم
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قبل بالضبط األدواِت نفَس الروائيون استخَدَم عمَلهم. يُباِرشون إذ الفنانني بعِض حاَل
الكاتبة. اآللة اخرتاع

فيما ألنهم آَخر؛ بعَد تغيرٍي إثر بيتهوفن فان لودفيج مثل موسيقيون نون ملحِّ عانى
بعد إال ق تتحقَّ ال معايريَ ولتحقيق إبداعه، ينتظر أنه يعلمون كانوا يشءٍ نحو سَعْوا يبدو
عرف نفسه. األمَر العلماء يفعل ما كثريًا املتكررة. واإلخفاقات اإلبداعي املجهود من الكثري
رسينفاسا الرياضيات عالم أو موتسارت، مثل استثنائيَّنْي مبدَعنْي والفن العلم من كلٌّ
لكننا يُذَكر، مجهوٍد دون مجاالتهم يف اجٍة وهَّ إسهاماٍت بتقديم ُعِرفوا ْن ممَّ رامانجن،
يف — واألخطاء — املجهود أن إىل — املعرفة خلق عن نعرفه ا ممَّ — نخلص أن نستطيع

عقولهم. داخل يف مرئيٍّ غري نحٍو عىل حدَث الحاالت تلك
اعتقد حينما نفسه يخدع بيتهوفن كان هل فحسب؟ سطحيٌة التشابُهات هذه هل
من «أسوأ» كانت أنها «أخطاء»، عىل تحتوي املهمالت سلة يف بها ألقى التي النوتات أن
فحسب، لثقافته االعتباطية املقاييس يُلبِّي كان هل املطاف؟ نهاية يف نرشها التي النوتات
مع لتتماىش عاٍم كلَّ بدقٍة ثيابهن أطواَل يعدِّلن كنَّ اللواتي العرشين القرن سيدات مثل
وموتسارت بيتهوفن موسيقى إن قول يف حقيقيٍّا معنًى َة ثَمَّ أن أم الصيحات؟ أحدث
بعضها املاموث عظام بقرع املعزوفة الحجري العرص من أسالفهما موسيقى فوق تسمو

العد؟ عالمات عن رامانجن رياضيات ترقى مثلما ببعض،
هي أفضَل كانت مطابقتها وموتسارت بيتهوفن حاَوَل التي «املعايري» أن وْهٌم أهو
يعجبني»، ما «أعلم هو فحسب يوجد ما كل هل أفضل؟ يُدَعى ما يوجد ال أنه أم األخرى؟
عالم وجد به؟ لإلعجاب جيناتُنا تؤهبنا ما أم جيد، أنه عىل والسلطة الثقافة تُعيِّنه ما أم
هذا فهل الناشزة، عىل املتناغمة املوسيقى ل تفضِّ العصافري أن واتانابي شيجريو النفس

البرش؟ لدى الفني ق التذوُّ عليه ما كل
لكل أنَّه — اإلطالق عىل حجٍج دون أو بسيطٍة بحجٍج — النظريات تلك تفرتض
الذي بالفن أهلُها يستمتع قد ثقافٌة — مثًال ُقْل — توجد منطقيٍّا ممكٍن جمايلٍّ مقياٍس
بنفس وراثي استعداد يوجد ربما أو عميًقا؛ تأثًُّرا به ويتأثَّرون املقياس، ذلك يُلبِّي
الجمالية املقاييس بأكثر إال املطاُف ينتهَي أالَّ منطقيًة األكثر من أليس لكن الخواص.
أبرز بعُض قىض الذي الهدَف هي تكون أن أو ثقافة، أي يف املعياَر لتكون استثنائيًة
بصفٍة جديدة؟ فنيًة أساليَب يبتكرون وهم تحقيقه أجل من يسَعْون أعماَرهم الفنانني
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ما تفسري يف بالغًة صعوبًة األخالق) أو بالفن يتعلَّق (فيما الثقافية النسبويُة تجد عامة،
ما. تقليٍد من نون يُحسِّ أنهم يعتقدون حينما الناُس يفعله

عىل فنية؟ غري غاياٍت ذات وسيلٍة مجرد الفنُّ هل الذرائعية: معادُل يقابلنا ثم
شيئًا، َر تُصوِّ أن اللوحُة تستطيع معلومات؛ تضخَّ أن الفنية اإلبداعات بوسع املثال: سبيل
هذا يف يكمن ال جمالهما أن عىل ما، شعوًرا تُمثَِّل أن املوسيقية املقطوعُة وتستطيع

املضجرة: الصورة هذه مثًال إليك الشكل، يف يكمن إنه رئيسية. بصورة املحتوى

املحتوى: نفس بها أخرى صورة هي وها
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لها إن الثانية. للصورة التفكري من قدًرا أعطى قد أحدهم أن يرى أن املرء بوسع
وبؤرة. وإضاءة، ونمق، وإطار، تركيب، من املصور، لها أعطاها التي التصميم» «هيئة
فهي وظيفٍة؛ أيَّ الصورة لهذه أن يبدو ال باييل، ساعة بعكس يشء؟ ألي تصميٌم لكْن

ذلك؟ معنى ما لكن األوىل. من أجمل فقط تبدو
أن الجميل اليشء يستطيع «االجتذاب». هو للجمال املمكنة الذرائعية األهداف أحد
تأدية بعينه) جمهوٍر (إزاء اليشء لجاذبية يمكن للجمال؛ املتذوقني األشخاص يجتذب
جذَّابًا يكون أن الفن بوسع العلمي. للقياس وقابلة واقعية كمية وهي الة، فعَّ وظيفٍة
معرٍض زوَّار يتلكَّأ قد تجاَهه. التحرُّك إىل يدفعهم بأن للكلمة، الحريف باملعنى للناس
يسافر قد بسببها. جديٍد من إليه يعودون وقد ما، لوحًة مشاهدتهم إثَر مغادرته يف فنيٍّ
عمًال رأيَت إذا وهكذا. موسيقية، معزوفٍة إىل االستماع أجل من بعيدٍة ملسافاٍت الناس
املزيَد َق لتتذوَّ انتباهك، تعطيَه وأن فيه، االسرتساَل تريد أنك يعني فذلك وتذوَّْقتَه، فنيٍّا
تُِربَزه، أن فأردَت فيه، يشءٌ فنيٍّ لعمٍل ابتكارك غمار يف استوقفك ثم فنَّانًا، كنَت لو منه.
تبدعه لم فنيٍّ عمٍل «فكرُة» حينئٍذ تجذبك بعُد؛ تَخربه لم جماٍل إىل انجذبَت قد تكون

بعُد.
فوق من وتقع اتِّزانَك تفقد فعندما الجمال؛ بفلسفة كلها الجاذبية صور تتعلَّق ال
تالعٍب مجرد هذا يبدو قد األرض. كوكب اتجاه يف ننجذب جميًعا ألننا فذلك خشبي، لوٍح
وهو جمالية، ِقيٍَم إىل ال فيزيائيٍّ قانوٍن إىل األرض نحو انجذابُنا يُعَزى «اجتذاب»: بكلمة
املرور إشارة يف األحمر الضوءُ يدفعنا قد سواء. حدٍّ عىل والحيوانات الفنانني عىل يؤثِّر ما
أنه مع اآلَخر، هو فني ٍق بتذوُّ ليس ذلك لكن كذلك، أنه دام ما فيه والتحديق ف التوقُّ إىل

آيل. أمٌر إنه االنجذاب؛ من نوع
الفيزياء لقوانني آيلٌّ. — التفاصيل من كاٍف بقدٍر يُحلَّل حينما — يشء» «كل لكن
بمعنًى يتمتَّع ال الجمال بأن تفيد نتيجٍة إىل االنتهاء املرء يستطيع هل إذْن السيادة؛
بواسطة ثَمَّ ومن أذهاننا؛ يف تجري عملياٍت بواسطة إليه ننجذب «ما سوى موضوعيٍّ
موضوعيٌّ وجوٌد املادي للعاَلِم يكون ال الحجة تلك بموجب ألنه ال، الفيزياء»؟ قواعد
بالصحيح، وصفه يف الريايض أو العاِلُم يرغب ما كذلك تحدِّد الفيزياء قوانني ألن أيًضا؛
دومينو ِقَطع تفعله ما أو — الريايض يفعله ما « َ «يفرسِّ أن يستطيع ال أحًدا لكنَّ

للرياضيات. املوضوعية الحقائق إىل الرجوع دون — هوفستاتر
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العلمية االكتشافات شأن ذلك يف شأنها الجديدة، الفنية باألعمال التنبُُّؤ يمكن ال
بعبارٍة املعرفة؟ خلق لعملية األعمق الالمعلومية أم العشوائية، َالتَنبُّئِيُة هذه فهل الجديدة؛
يف السؤال هذا يُطَرح والرياضيات؟ العلم مثل بحق، إبداعية عملية الفن هل أخرى:
مغلوطٍة مفاهيَم بفعل لدينا مشوَّشًة اإلبداع فكرُة زالت ما إذ عكسية؛ بصورٍة املعتاد
ولطاملا إبداعية، غري آلية عملية أنه عىل خاطئًا تصويًرا العلَم التجريبيُة ُر تُصوِّ متنوعة.
ال بصفته ثَمَّ ومن «إبداعه»، ب االعرتاف من بالرغم العلم، نقيض أنه عىل الفن إىل نُِظر
عليه؛ للحكم قابٍل أو موضوعيٍّ غريَ يجعله مما للتفسري؛ قابٍل وغريَ وعشوائيٍّا، عقالنيٍّا،
غري جديًدا شيئًا جديٍد فنيٍّ عمٍل كلُّ َألضاف موضوعيٍّا، ا» «حقٍّ الجمال كان لو لكن

االكتشاف. حديثَا رياضيٌة مربهنٌة أو طبيعيٌّ قانوٌن يفعل كما العالم، إىل منتقٍص
بأقلِّ رحلتنا مواصلَة لنا يتيح الفعل هذا ألن األحمر املرور إشارة ضوء يف نُحدق
أن وبمجرد افرتاسه؛ أو معه، التزاوج بغرض آَخر إىل حيواٌن ينجذب قد ممكن. تعطيٍل
سيلفظها إذ سيئًا؛ طعمها يجد لم ما أخرى قضمٍة إىل ينجذب قضمٍة أول املفرتس يقضم
ق التذوُّ مسألة يف وتتسبَّب الحريف، باملعنى ٍق تذوُّ مسألة أمامنا ما إن الحالة. هذه يف نافًرا
عدَم َن نُخمِّ أن نستطيع والحيوية. العادية الكيمياء قوانني صورة يف طبيعيٌة قواننُي هذه
السلوك ألن ذلك الحيواني؛ املستوى باستثناء األعىل املستوى ذي للسلوك تفسرٍي وجود

عشوائيٍّا. يكون هكذا، يكون ال وعندما تكراري، وهو به، للتنبؤ قابل
حقيقية. حداثًة اإلنسانية األذواق يف نجد أن يمكن بل التكرار، عىل الفنُّ يعتمد ال
يترصف ما كثريًا عموميون. مفرسون ألننا جيناتنا؛ إىل باالنصياع نكتفي ال ببساطٍة إننا
يف مرسخًة تكون أن منطقيٍّا الوارد من تفضيالٍت أي مع تتعارض بطرٍق مثًال البرش
ممارسة عن البعض ويعزف األحيان، بعض يف جماليٍة ألسباٍب الناس، يصوم جيناتنا؛
املسببات من قدٍر أليِّ وإما دينيٍة ألسباٍب إما ٍع تنوُّ أيَّما الناس مسالك تتنوع الجنس.
من فطريٍّا نفوًرا لدينا إن نزوية. أم كانت وعمليًة علمية، أم كانت فلسفيًة األخرى،
الشعور هذا عن رغًما ال باملظالت، القفَز الناُس يمارس هذا ومع والسقوط، املرتفعات
إعادَة البُرش يستطيع ما بالضبط هو بالنفور الفطري الشعور هذا إن أجله. من بل
تذوُّقها يف ويرغبون منها، املزيَد يريدون فهم لهم؛ جذَّابًة تكون أرحب صورٍة عىل تأويله
القفز هو جميل جميلًة؛ عنها وننكص نخشاها التي اآلفاَق القفز العُب يجد أعمق. تذوًُّقا
تجربته. عن لتَثنيَنا رْت تطوَّ التي األحاسيس ذات يف جماله من جزء ويكمن باملظالت،
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قانوٍن كمحتويات تماًما فطريٍّا، ليس االنجذاب أن هي منها مناَص ال التي النتيجة
جديدة. رياضيٍة مربهنٍة أو جديٍد فيزيائيٍّ

نُخدَع وقد الحقيقة، إىل سعينا مثل الجمال إىل نسعى إننا بحتًا؟ ثقافيٍّا أمًرا أيكون
من مزيٍج بسبب ربما أو بحق، كذلك ألنه جميًال فنجده وجًها، نرى فقد الحالتني؛ يف
إذا إال ُقبٍح، سوى فيها وأنت أنا نرى ال أخرى إىل خنفساءُ تنجذب وثقافتنا. جيناتنا
وإما كجميلٍة إما األشياء من كثرٍي رؤيَة «يتعلَّموا» أن الناُس يستطيع حرشات. عاِلَم كنَت
الخاطئة العلمية النظريات إىل النظِر تعلَُّم يستطيعون املنوال نفس عىل ولكن كدميمة،
ال املوضوعية؛ العلمية بالحقيقة ى يُسمَّ ما يوجد ال أنه غري العكس، أو صحيحة أنها عىل

ال. أم املوضوعي بالجمال تسميته يجوز ما َة ثَمَّ يوجد كان إذا إذْن ذلك يخربنا
الجانب هذا يف املتحكمة الجينات ألن عليه؟ تكون الذي الشكَل الزهرُة تأخذ ملاذا
الزهرَة تزور عندما الحرشات ألن هذا؟ تفعل ِلَم للحرشات. جذابًة لتجعلها رْت تطوَّ قد
ومن النوع؛ نفس من أخرى زهراٍت يف حينئٍذ ذلك بعد تودعه الذي باللقاح، تغربها
هي هذه واسع؛ مًدى عىل اللقاح ذلك يف املوجودة النووي الحمض جيناُت تنترش ثَمَّ
ظهور قبل اليوَم: أكثُرها عليها يعتمد والتي املزهرة، النباتاُت َرتْها طوَّ التي التكاثُر آلية
لتطوير إال لتنجح اآلليُة هذه تكن لم لكن األرض. كوكب عىل زهور توجد لم الحرشات
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الزهور ألن هذا؟ فعلت ملاذا الزهور؛ نحو تجذبها جيناٍت — الوقت نفس يف — الحرشات
لتنسيق الجينات بني مشرتك ٌر تطوُّ يوجد وكما طعامها. هو الذي الرحيَق لها تُقدِّم
املسئولة الجينات ُر تطوُّ تزاَمَن النوع، نفس من واإلناث الذكور بني التزاوج سلوكيات
عن املسئولة الحرشات جينات ِر تطوُّ مع وألوانها أشكالها وتحديد الزهور تكوين عن

األفضل. الرحيق ذات الزهور عىل التعرُّف
املشرتك البيولوجي ر التطوُّ هذا إبَّان رْت تطوَّ الفن، تاريخ يف حدث ما نهج وعىل
الزهوَر أعطى ما هو هذا املعايري»؛ هذه مطابقة «وسائُل معها وتطوَّرت «املعايريُ»،
من تُمكِّنها التي املعرفَة الحرشاِت وأعطى الحرشات، جذب بكيفية الخاصة املعرفَة
الزهور هذه نفس أن املفاجأة لكن تجاهها؛ للطريان والنزعة الزهور، تلك عىل التعرُّف

أيًضا». البَرش «تجذب
يف فكِّْر لكْن أملعيَّتها، إدراك الصعب من يصبح حتى جدٍّا مألوفة حقيقة هذه إن
منهم كلٌّ يجد كيف أيًضا وفكِّْر الطبيعة، يف دميمٍة حيواناٍت من له حَرص ال ما كلِّ
بالوجه نراها ال أننا يفاجئنا ال لذا جذَّابًا؛ املظهَر ذلك ليجد َر تطوَّ ألنه بالنظر؛ زوَجه
ال تناُفيسٍّ نحٍو عىل ولكن مشاِبه، مشرتك ٌر تطوُّ والضحية املفرتس حالة يف يوجد نفسه.
أو نحوه والركض اآلَخر عىل التعرُّف من لتُمكِّنه َرْت تطوَّ جيناٌت منهما فلكلٍّ تعاُوني؛
الخلفية من حاِملها تمييَز ب لتُصعِّ أخرى جينات َرْت تطوَّ بينما دوره، بحسب كلٌّ منه،

السبب. لهذا مخطَّط جلٌد فللنمور فيها؛ يوجد التي الطبيعية
يف املتطورة تلك، األفق الضيقة الجاذبية معايريُ تُنِتج أن وآَخر آٍن بني يتصادف
استثناء ذلك أن إال مثًال، الطاووس كذيل البرش؛ نحن عيوننا يف جميًال يبدو شيئًا ما، نوٍع
حالة يف أما للجاذبية، معايريها من أيٍّا األنواع من العظمى الغالبيَة نشارك ال فنحن نادر؛
بل جميلًة، شجٍر ورقُة تكون ما فأحيانًا صحيح؛ فالعكس — الزهور معظم — الزهور
فاألمر الزهور مع أما نادرٌة، مصادفاٌت هذه جديٍد من ولكْن جميلًة. ماءٍ بركُة تكون قد

ثابت.
الزهور؟ جمال سبب ما تفسريه؟ ما الطبيعة. يف آَخر انتظام هذا إن

تتَِّصف زالت ما التي — العلمية األوساط يف السائدة االفرتاضات إىل بالنظر
جماًال ليس الزهور جمال أن املعقول من يبدو قد — ما حدٍّ إىل واالختزالية بالتجريبية
إىل تفتقر الرؤية تلك أن أعتقد لكني ثقافية، ظاهرٍة محض جاذبيتها إن بل موضوعيٍّا،
ثقافتُنا، تعرفها ولم قطُّ قبُل من نََرها لم زهوٍر يف الجماَل نرى إننا كثب. عن التدقيق
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«جذور» عىل ينطبق ال هذا أن غري الثقافات، أغلب يف الناس أكثر عىل بالَقْطع ذلك ويصحُّ
فقط؟ الزهور ملاذا أوراقها. أو النباتات

يف اشرتاكه وهو والحرشات، الزهور بني املشرتك ر التطوُّ يف معتاٍد غري ملمح َة ثَمَّ
اللغة هذه عىل َ تعنيَّ «األنواع»؛ بني املعلومات لنقل دٍة معقَّ — لغة أو — شفرٍة خْلِق
أن الرضوري من كان صعبة. اتصاٍل مشكلَة الجيناُت واجَهِت إذ دة؛ معقَّ تكون أن
عىل التقليد وصعبَة ناحيٍة، من الصحيحة الحرشات ِقبَل من التبيان سهلَة الشفرُة تكون
من لقاحها تمكنَي األخرى األنواُع استطاَعِت لو إذ أخرى؛ ناحيٍة من الزهور أنواع مختِلف
طاقًة، يتطلَُّب ما وهو لها، رحيٍق إنتاج إىل الحاجِة دون الحرشات نفس بواسطة االنتشار
أن الحرشات يف املطور للمعيار الرضوري من كان هنا، ومن انتقائية؛ مزيًة تمتلك َلباتَْت
تصميم عىل وكان ا، تامٍّ تقليًدا املقلدة ال الصحيحة الزهور النتقاء الكايف بالتمييز يتحىلَّ
األنواع عىل يسهل تصميٍم أيِّ وبني بينه الخلُط معها يمكن ال بصورٍة يتفرََّد أن الزهور
بصعوبة يتَِّسَما أن كَليْهما مطابقته وسبيل املعيار عىل كان لذا إليه؛ ُر التطوُّ األخرى

فيهما. التعديل
املشرتك ر التطوُّ يف األخص عىل النوع، «داخل» مماثلًة مشكلًة الجيناُت تواِجُه عندما
املشرتكة الوراثية املعرفة من كبريٌ قدٌر بالفعل لديها يكون األزواج، اختيار وسمات ملعايري
ورْصِد حامله، نوِع أفراِد عىل للتعرُّف تكيُّفاٍت عىل مثًال الجينوم يحتوي فقد لتستخدمها؛
إىل باإلضافة هذا املشرتك؛ ر التطوُّ ذلك يبدأ أن قبل من حتى فيها، املختلفة السمات
من موضوعيٍّ نفٍع ذاَت تكون قد التزاُوِج إبَّان النوع فرُد عنها يبحث التي السمات أن
تلك أن الزرافة رقبِة ِر تطوُّ نظرياِت إحدى ترى الزرافة. يف الطويلة كالرقبة البداية،
من بعدئٍذ استمرَّْت ولكنها الغذاء، عىل الحصول أجل من التكيُّف من كنوٍع بدأَْت السمة
األنواع بني املشرتكة املعرفُة هذه تتواَفُر ال حاٍل أي عىل ولكن الجنيس؛ االنتقاء خالل

الصفر. من تبدأ فهي بينها؛ الفجوَة تلك يمأل ما عليها تبنَي لكي البعيدة
نماذَج وبواسطة كتلك، فجوٍة عرب إشارٍة إلرسال طريقٍة أسهَل أن أظنُّ ذلك، وعىل
مواءمة عىل قادرٌة املضاهاة صعبُة خوارزمياٌت عليها لتتعرَّف مٍة مصمَّ التقليد صعبِة
جماًال تخلق أن إذْن الزهور عىل للجمال؛ «موضوعية» مقاييس استخداُم هي النماذج؛
الزهور إىل تنجذب ال وبذلك موضوعي؛ جماٍل عىل تتعرََّف أن الحرشات وعىل موضوعيٍّا،

بالطبع. والبرش ذلك، أجل من مشرتًكا تطوًرا َرْت تطوَّ التي الحرشات أنواُع إال
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من قدٍر عىل كان الزهور عن دوكينز ابنُة قاَلتْه ما أن َلَعنَى صحيًحا، هذا كان لو
الجمال ليس أو العالم، تجميل هو ا» «حقٍّ وجودها من الغرض إن يشء. كل رغم الصحة
ليس لتمتلكه. خصوًصا َرْت تطوَّ ما إنه بل فيها، عارًضا جانبيٍّا أثًرا — األقل عىل —
عىل قدرًة الجينات أفضل ألن بل جميًال، يكون أن للعالم يريد من وجود بسبب ذلك
النوع. أفراد بني نفسها نرش أجل من املوضوعي» «الجمال تجسيد عىل تعتمد االنتشار
السكر ماء هو الذي — العسل صنع يسهل أخرى؛ قصة فله — مثًال — العسل أما
جميًعا ألننا سواء؛ حدٍّ عىل والحرشاُت البُرش طعَمه ويستسيغ والنحل، الزهور عىل —
يشمل والذي قبلهم، وما املشرتكني أسالفنا إىل يعود الذي املشرتك الوراثي اإلرَث «نملك»

عليه. التعرُّف ووسائل املتعدِّدة السكر استخدامات حول حيويًة كيميائيًة معرفًة
ولكنه ا، حقٍّ موضوعيٍّا شيئًا — الفن أو — الزهور إىل البرش يجذب ما أيكون
التباينات أو الزاهية، باأللوان كاإلعجاب شيئًا أبسط؛ شيئًا كان ربما «الجمال»؟ ليس
يُعتَقد إذ بالتناسق؛ فطري إعجاب لديهم البرش أن يبدو املتناسقة. األشكال أو القوية،
عىل مساعدتنا يف كذلك مفيًدا يكون وقد الجنسية، الجاذبية عوامل من التناُسق أن
لهذه الجانبية اآلثار من يكون قد لذا ومفهوميٍّا؛ ماديٍّا بيئتنا وتنظيم األشياء تصنيف
ولكن وتناسق؛ ألواٍن من تملكه أن يتصادف ملا بالزهور، اإلعجاُب الفطرية التفضيالت
نستطيع ال ألوان لها يكون فقد األقل، عىل لنا تبدو هكذا (أو بيضاء الزهور بعض
مع الزهور كلُّ تتباين جميلًة. ذلك مع أشكالها ونرى الحرشات)، تستطيع بينما رؤيتها
— املعلومات توصيل يف لالستخدام أسايس رشط وهذا — أخرى أو بصورٍة خلفياتها
عىل ساحٌق إجماٌع يوجد وال أكرب، تبايُنًا خلفيته مع يتباين ام الحمَّ يف العنكبوت ولكن
مظهٍر ذات العناكب إن وأقول فأعود بالتناُسق، يتعلَّق فيما أما املنظر. ذلك مثل جمال
هذا يقلِّل ال ذلك ومع باملرة، متناِسقٍة غري كاألوركيد الزهور بعُض بينما التناُسق، تامِّ
حينما الزهور يف نراها ما هي والتباين واأللوان التناسق أن أعتقد ال لذا لنا؛ جاذبيتها من

جماًال. نرى أننا نظنُّ
من مزيٌد الطبيعة يف يوجد أنه يف تتمثَّل االعرتاض هذا من معكوسة صورة هناك
املشرتك ر التطوُّ عىل وال اإلنساني اإلبداع عىل ترتتَّب لم أشياء جميلًة، نراها التي األشياء
لكن تلك؟ مثل الزهور تكون ال فلماذا والغروب؛ والشالالت، الليل، سماء مثل: فجوة عرب
بهيئة تحظى ال لكنها املنظر، بجمال األشياءُ هذه تتحىلَّ قد إذ هنا؛ ها تختلف الحاالت
ال الوقت. لحساب كأداٍة للشمس نظريٌة بل باييل، لساعة نظريًة ليَسْت إنها التصميم؛
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ألنها الوقت؛ حساب تناُول دون عليه هو ما عىل الساعة تصميِم تفسريَ املرء يستطيع
كما — الشمس لكن طفيف، باختالٍف ُصِنعت إذا الوقت لحساب نفٍع ذات غري ستكون
الشمسية. املجموعُة َِت تغريَّ لو حتى املهمة لهذه نافعًة أداًة تبقى — قبُل من ذكرُت
كثقالة ليستعمله املنزل إىل أخذه ربما جذَّاب، شكٍل ذا حجًرا باييل وجد ربما وباملثل،
هذه تأدية عن الحجِر عْجِز حول دراسًة يؤلَِّف كي ليجلس كان ما لكنه زينة، أوراق
عىل القول نفس ينطبق الحال. يكون لن ذلك ألن فيه، تفصيلٍة أيُّ َلْت تبدَّ ما إذا الوظيفة
هيئُة لها األزهار لكن تقريبًا، األخرى الطبيعية الظواهر وكلِّ والشالالت، الليل، سماء
جاذبيتَها َلفَقَدْت الجذور، أو النبات، كأوراق بََدْت لو ألنها بالجمال؛ الخاصة التصميم

املقاُم. يختل واحدة، بتلٍة مكاَن ْ غريِّ العمومية.
موقَف موقُفنا يُشبه الجمال؛ هو ما نعلم ال لكننا ألجله، الساعُة َمِت ُصمِّ ما نعلم
مجرد ال ككتاباٍت تبدو إنها عتيق: قٍرب يف معروفٍة غري بلغٍة نقوًشا يجد إذ آثاٍر عاِلِم
نُِقشت قد وكأنها تبدو ولكنها خاطئًا، ذلك كان ربما الجدران. عىل معنًى بال عالماٍت
ندعوه لهدٍف َرْت تطوَّ بأنها ييش ما املظهر من لها الزهور؛ هكذا ما. لغرٍض هناك

طبيعته. نفهم نكاد ال ولكننا ناقًصا)، (تعرًُّفا عليه التعرَُّف نستطيع «الجماَل»،
البرش انجذاب لظاهرة واحٍد تفسرٍي سوى أرى أن يسعني ال الحجج، هذه ضوء يف
يف تأتي «الجمال» عليها نُطلق التي الخاصية أن وهو أََال ذكرتها؛ التي ولألدلة للزهور
أو الثقافة، أو النوع، نطاق يف يدور الجاذبية، من األفق محدود نوع أولهما: نوعني؛
موضوعية نفس وله عمومي، فهو هذا؛ كلِّ من بأيٍّ يرتبط ال وثانيهما: الواحد. الفرد
الثانَي النوَع لكنَّ معرفًة، ذاك أو النوع هذا من الجمال خْلُق يتطلَُّب الفيزياء. قوانني
مشكلة ذي الزهرة جينوم من يمتد إنه ؛ عموميٍّ مًدى ذات معرفًة يتطلَّب األخص عىل
ليس . كفنٍّ الناتجَة الزهوَر ق تتذوَّ التي البرشية العقول حتى ليصل التنافيس، التلقيح
صعب مظهٍر ذو فنٌّ لكنه ع، متوقَّ هو كما كثريًا، أفضُل البرشيون فالفنانون عظيًما؛ فنٍّا

الجمال. لتصميم التقليد
ذلك يُضاهي ما ماضينا يف يكن لم إذا املوضوعي الجماَل «البُرش» ق يتذوَّ ملاذا إذْن
مفرسون أننا ببساطٍة هي املستويات أحد عىل السؤال هذا عن اإلجابة املشرتك؟ َر التطوُّ
املعرفة خْلَق أردنا ملاذا السؤال: يبقى ولكن يشء، أي عن املعرفة خلق نستطيع عموميون
إن والحرشات. الزهوُر واجَهتْها التي املشكلة نفَس «واَجْهنا» ألننا بالذات؟ الجمالية
بالكامل. مختلفني نوعني بني فجوٍة عرب اإلشارَة تُماِثُل شخصني بني الفجوة عرب اإلشارة
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بمنزلة َلُهو — إبداعي وتفرٍُّد معرفٍة من يحويه ما حيث من — البرشي الكائن إن
تقريبًا، جيناتهم يف الربمجة نفَس آَخر نوٍع أيِّ أفراِد سائُر يحمل مستقل. حيويٍّ نوٍع
إذ باملرة؛ ذلك فغري البرش أما تجاهه؛ وللترصف لالنجذاب املعايري نفَس ويستخدمون
بقدٍر يزيد وما نوع، أيِّ جينوم يف ما معلوماٍت من برشيٌّ عقٌل يحويه ما قدُر يفوق
إنما البرشيون فالفنانون لذا الواحد؛ اإلنسان يف الفريدة الوراثية املعلومات عن هائٍل
الذي ذلك عن يقلُّ ال االتساع من قدٍر عىل البرش بني فجوٍة عرب إشارٍة توصيَل يحاولون
ولكن بنوعهم؛ خاصٍة معايريَ استخداَم الفنانون يستطيع كأنواٍع. والحرشات الزهور بني
معرفتنا كلِّ عىل اليشء نفُس ينطبق املوضوعي. الجمال لبلوغ التطلُّع أيًضا يمكنهم
سلًفا، محتومٍة رسائَل إرسال بواسطة اآلَخرين البرش مع التواُصَل نستطيع إذ األخرى؛
وكي — الثانية الحالة يف جديد. يشءٍ اخرتاَع نستطيع أو ثقافتُنا، أو جيناتُنا حتََّمتْها
وأن األفق، ضيق عن لنرتقَي نثابر أن علينا — التواصل لتحقيق فرصٍة أي لنا تتسنى
املساعي تلك يف البرش لبدء املباِرشَ السبَب ذلك يكون قد عمومية. حقائَق نحو نسعى

األزل. منذ
أن ا جدٍّ املمكن من أن — أعتقد فيما — النظرية لهذه الطريفة النواتج من
الجمال ملعايري ملبيًا — البرشي الجنيس باالنتقاء تأثََّر كما — البرشي «املظهر» يكون
القردة عن ننفصل لم إذ كثريًا؛ نبتعد لم ربما بالنوع. خاصٍة ملعايريَ وكذلك املوضوعي،
مظهر عن ا تامٍّ ًا تغريُّ مظهُرنا يتغريَّ لم لذا مَضْت؛ قليلٍة أعواٍم آالف مئات منذ إال العليا
أغلب أن حينئٍذ سيتضح أفضل، فهًما يُفَهم حني الجمال أن تخميني يف لكن بعُد، القردة

القردة. من موضوعيٍّا أجمل البَرش جعل اتجاٍه يف تصبُّ االختالفات
البحت، بالنوع تسميتهما يجوز املشكالت، من نوعني حلِّ بُغيَة الجمال نوَعا يُخَلق
بواسطة املعتاد يف ويَُحلُّ املعلومات، توصيل يف التطبيقي النوع د يتجسَّ التطبيقي. والنوع
الجماُل يُخَلق أيًضا: النوع هذا من مشكالٌت البَرش تواجه األفق. الضيق الجمال نوع خْلِق
يف الجهاز استخدام يف والكفاءة االرتياح لتعزيِز للكمبيوتر الرسومية املستخِدم واجهة يف
مزيٍد إلضفاء مشابه؛ عميلٍّ لسبٍب األحيان بعض يف أغنيٌة أو قصيدٌة تؤلَّف قد األول. املقام
مرشوبات. عن لإلعالن حتى أو سيايس، برنامٍج لتعضيد أو ما، ثقافٍة عىل التماُسك من
«موضوعي»، جماٍل خلق بواسطة أحيانًا تحقيقها يمكن األهداف هذه إن ألقول أعود

أسهل. ابتكاره ألن األفق الضيق النوع املعتاد يف يُستخدم ولكن
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البيولوجيا، علم يف له نظريَ ال الذي — البحت النوع — املشكالت من الثاني النوع أما
نَة، املحسَّ الجمال معايري ابتكار يتضمن ما وهو الجمال، أجل من الجمال بخلق فيتعلق
من النوع بهذا املرتبطة العقل حاالت تتشابه البحت. العلمي البحث ذلك يف يناظر وهو
موضوعيٍة حقيقٍة نحو يسعى فكالهما الجوهر؛ حيث من الفن من النوع وذاك العلم

عمومية.
هذا يكون الجيدة. التفسريات عرب الحقيقة تلك وراء يسعيان النوعني كال أن وأعتقد
ففي القصيص؛ األدب قصص؛ عىل تنطوي التي الفن قوالب يف يكون ما كأوضح السعي
جيٍد بتفسرٍي الجيدُة القصُة تتمتع — عرش الحادي الفصل يف ذكرُت كما — القالب هذا
يصعب الفن. قوالب كافة عىل أيًضا ينطبق األمر لكن تُصورها، التي الخيالية لألحداث
كان لو حتى بعينه، فنيٍّ عمٍل جمال تفسري عن بالكلمات التعبريُ خصوًصا بعضها يف
فهي بالكلمات؛ عنها يُعربَّ ال باملوضوع الصلة ذات املعرفة ألن التفسري؛ هذا يعلم املرء
ولكن طبيعية، لغٍة إىل املوسيقيَة التفسرياِت يرتجم كيف بعُد أحد يعلم ال رصيحة». «غري
يكون املقاُم»، يختل واحدة، نغمٍة موضَع ْ «غريِّ بسمة موسيقيٌة مقطوعٌة تتَِّسم عندما
يوٍم يف لها. املتذوقني املستمعني لدى معلوم وهو املؤلف، لدى معلوًما كان تفسري: لذلك

الكلمات. بواسطة عنه التعبري سيُمكن ما
والرياضيات الشعر يشرتك إذ يبدو؛ كما والرياضيات العلم عن يختلف ال أيًضا وهذا
عن للتعبري العادية اللغة عن تختلف لغًة ران يطوِّ أنهما وهي خاصية؛ يف الفيزياء أو
بشدة. الكفاءة إىل العادية باللغة عنه التعبريُ سيفتقر ما وهو اًال، فعَّ تعبريًا فحواهما
فْهَم ليستطيع األخرية فْهُم املرء عىل يتعنيَّ العادية؛ اللغة من تنويعاٍت ببناء ذلك يفعالن

تفسريات. من بدورها تقدِّمه وما نفسها، األوىل تفسريات
إىل نحتاج وكما متشابهني، الحس إىل بالنسبة والبحت التطبيقي الفن نوَعا يبدو
حركة وهي — السماء يف املارة الطيور حركة بني الفرق عىل لنستدلَّ الرصينة املعرفة
تتسبَّب ذاتيٍّ وهٍم مجرد وهي — السماء عرب الشمس حركة وبني — موضوعيٍّا تحدث
من كلٌّ يمتزج — االثنني من مزيج هي التي — القمر حركة وكذلك — نحن حركتنا فيه
لألشياء. الذاتي تذوُّقنا يف األفق، واملحدود العمومي والجمالني والتطبيقي، البحت الفنني
غري التقدُّم إحراَز َع نتوقَّ أن لنا ليس إذ اآلَخر؛ عن منهما كلٍّ تمييز املهم من سيكون
تحارصها حيث بطبيعتها؛ متناهية األخرى االتجاهات املوضوعي. االتجاه يف إال املحدود

املوجودة. وتقاليدنا جيناتنا يف لة املتأصِّ املتناهية املعرفُة
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ت اهتمَّ الفن. ماهية حول املتنوعة الحالية بالنظريات وثيقٍة بصلٍة ذلك يرتبط
وغريها البرشية األجساد أشكال تمثيل بمهارة — مثًال اإلغريق عند — القديمة الفنون
أسباٍب بني من — ألنه املوضوعي؛ الجمال نحو كالسعي ذلك وليس املوجودات، من
يمكن ال مستًوى إىل به يصل قد الذي السيئ (بالوجه الكمال إىل للوصول قاِبٌل — أخرى
الفن نحو للسعي طريًقا للفنانني تفسح قد كهذه مهارًة أن غري كثريًا)، فيه التحسني
ذلك إحياء مع جديٍد من إليه وعادوا القديم، العالم يف ذلك فعلوا ولقد كذلك، البحت

النهضة. عرص يف التقليد
ه تُسفِّ كما تماًما البحت الفن من ه تُسفِّ وهي الفن، دور حول نفعية نظرياٌت توجد
ما إزاء خياًرا يملك ال أحًدا لكنَّ البحتة، والرياضيات البحت العلم من الحجج نفُس
الرياضيات. يف خطأ أو صواب هو فيما اصطفاء ال أنه كما الفني، التحسنُي منه ن يتكوَّ
سياسيٍّا، برنامًجا لُرتيض الفلسفية مواقِفه أو العلمية، نظرياِته تعديَل املرءُ حاَوَل ولو
لتحقيِق الفنِّ «استخداُم» يمكن األهداف. يف بتضاُرٍب َالصطَدَم شخصيًة، تفضيالٍت أو

منه. تُستنبط وال آخر، يشءٍ ألي تخضع ال الفنية الِقيَم لكن عدة، أهداٍف
صياغُة «التعبريَ» إن ذاتي؛ تعبري الفن أن ترى التي النظرية عىل النقد نفس ينطبق
جديد. يشءٍ ابتكاِر حول يدور الفن يف املوضوعيَّ َم التقدُّ أن حني يف بالفعل، موجوٍد يشءٍ
البحت الفنُّ بينما شخيص، يشءٍ عن التعبريَ الذاتي التعبريُ ن يتضمَّ ذلك، إىل وباإلضافة
فقط تلقائيٍة أو آليٍة أفعاٍل من مكوَّنًا الفن من نوٍع أيُّ يصري نفسه وللسبب موضوعي.
ُمفتِقًرا — الفورمالدهايد مادة يف الحيوانات حفظ أو الرسم لوحة يف األلوان كوْضِع —
قبل األخطاء من بكثرٍي ويمرُّ عسريٌ، الحقيقيَّ َم التقدُّ ألن الفني؛ التقدُّم إحراِز وسائِل إىل

نجاح. أي إىل يصل أن
كلِّ كمستقبل العقل، أمامه يذهل مستقبل الفن انتظار يف فسيكون مصيبًا، كنُت إذا
الجمال. يف محدودٍة غريَ زياداٍت يخلق أن املستقبل فن يستطيع املعرفة: من آَخر نوٍع
د التوحُّ من جديدٍة أنواٍع حدوَث افرتاًضا ع نتوقَّ أن يمكننا ولكن التأمل، سوى يسعني ال
وأفضل أجدد طرًقا نجد ربما فْهٍم، خريَ الحقيقية األناقة ماهيَة نفهم عندما كذلك.
حواسَّ تصميَم سنستطيع أننا وأخمن الجمال، أو األناقة باستخدام الحقيقة نحو للسعي
يمكننا ال الجمال من جديدٍة بأنواٍع اإلحاطة جميًعا مقدورها يف جديدة، وكيفياٍت جديدة،
سؤال هو اًشا؟» خفَّ كان لو املرء يُحس «بماذا للكلمة. الحريف باملعنى اآلن ُرها تصوُّ
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حواسَّ امتلك إذا املرءُ يُحسُّ بَم أدق: بصفٍة (أو نيجل. توماس الفيلسوف طرحه شهري
السؤال هذا عن الكاملة اإلجابة كانت ربما الخفاش؟) يملكها التي بالصدى الرصد
الفن مهمَة سيكون بل املستقبل، يف بالفلسفة منوًطا يكون لن ذلك استكشاَف أن هي

الخربة. هذه نفَس لنا َم ليُقدِّ التكنولوجي

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

والفن. الجمال بطبيعة املعنية الفلسفة الجمال: فلسفة
ذلك. إىل وما الرياضية، والصيغ التفسريات، جمال األناقة:

الرموز. أو بالكلمات عنه معربَّ واضح، رصيح:
الرموز. أو بالكلمات عنه معربَّ غري غريرصيح:
أخرى. معلوماٍت يف ن متضمَّ أو ُمضَمر، ضمني:

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

الحقيقة. إىل استكشايف دليل األناقة أن حقيقة •
البرش. مختِلف بني التواُصل إتاحة أجل من املوضوعية املعرفة خلق إىل الحاجة •

الفصل ملخصهذا

التجريبية. آثار من أثر ذلك تُنكر التي املعتادة الحجة موضوعية. حقائق الجمال فلسفة يف
الفنية املشكالت وألن التفسريات، بواسطة الواقعية بالحقائق الجمالية الحقائق تتصل
عيون يف الثابت الزهور جمال حقيقُة فيزيائية. ومواقَف حقائَق من تنبثق أن يمكن
أن عىل دليٌل بذلك؛ لها عالقَة ال أن يبدو ألغراٍض رْت تطوَّ تصميماتها أن مع البرش
التقليِد صعبِة إشاراٍت خلِق مشكلَة تلك املتالقية الجمال معايريُ تحلُّ موضوعي. الجمال

لتوفريها. كافيٍة غري السابقة املشرتكة املعرفة تكون عندما
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عرش الخامس الفصل

الثقافة ر تطوُّ

باقية أفكار

يف متماثلًة فاٍت ترصُّ فون يترصَّ معتنقيها تجعل التي األفكار من مجموعة «الثقافة»
وقادرٍة البرش، عقول يف للتخزين قابلٍة معلوماٍت أيَّ «باألفكار» أعني املناحي. بعض
التواُصل عىل والقدرُة أمة، يف املشرتكة الِقيَُم تكون هذا، عىل سلوكهم؛ عىل التأثري عىل
— كلها ؛ معنيَّ موسيقيٍّ لوٍن ُق وتذوُّ ما، أكاديميٍّ حقٍل يف املشرتكُة واملعرفُة ما، بلغٍة
هذه من كثرٍي عن التعبري يمكن ال الثقافات. تُعرُِّف أفكار» «مجموعات — بآَخر أو بوجٍه
نحٍو عىل رصيٍح غري مكوِّنًا مكوناتها بني تضمُّ الواقع يف األفكار كل إنَّ بل املجموعات،
لبعض أذهاننا. يف كبرٍي حدٍّ إىل رصيحٍة غريَ تظل الكلمات بمعاني معرفتنا حتى ألنه ما؛
كبرٍي نحٍو عىل رصيٍح غريُ محتًوى — الدراجات ركوب عىل كالقدرة — البدنية املهارات
بني الفارق إن واملعرفة. كالحرية الفلسفية املفاهيم يف الحال هي مثلما خاصة، بصورٍة
مثًال ساخٌر عمٌل أو قصيدٌة تتناول فقد الدوام؛ عىل حاسًما ليس الرصيح وغري الرصيح
— تلقني ودون — بعينها ثقافٍة جمهوُر يَُؤوِّلها بينما موضوًعا، الرصيح املستوى عىل

مختلًفا. موضوًعا تتناول أنها عىل
الفلسفية والحركات واللغات، األمم، فيها بما — املهمة العالم ثقافات تكوَّنَْت
آالف بل مئات مدار عىل تراكميٍّ نحٍو عىل — واألديان االجتماعية، والتقاليد والفنية،
— الرصيحة غري األفكار فيها بما — الثقافات لهذه املعرِّفة األفكار أغلب تملك األعوام.
أفكاًرا أو «ميماٍت»، األفكاَر هذه يجعل ا ممَّ آلَخر؛ شخٍص من التناقل من طويًال تاريًخا

ناسخة.
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ما وأحيانًا أذهانهم، يف الثقافية األفكاَر الناُس يُعدِّل إذ ؛ تتغريَّ الثقافات لكن
كذلك، عمٍد بغري التعديالت بعض حدوث من مناص فال لة، املعدَّ النَُّسَخ تلك يتناقلون
الرصيحة غري األفكار توصيل لصعوبة وبعضها الرصيح، للخطأ نتيجًة بعضها يقع
إن الكمبيوتر. برامج كمثل آلَخر عقٍل من مباَرشًة لنقلها سبيٍل من فما دقيق؛ نحٍو عىل
شخصني تجد ال لذا تتباين، الواحدة للكلمة اللغة لنفس األصليني املتحدثني تعريفات
أن بمجرد السبب ولهذا نادًرا. إال عقَليْهما يف بالضبط الثقافية الفكرة نفس لديهما
بني الشقاق يقع ذلك، قبل حتى أو دين، أو فلسفية، أو سياسيٍة حركٍة س مؤسِّ يموت
حول بينهم فيما االختالف الكتشاف الحركة معتنقي أصدق يُصَدم ما كثريًا التابعني.
تُذَكر مقدس كتاٌب للدين يكون حني كثريًا األمر يختلف وال لعقائدها، «الحقيقية» املاهية
الجمل. وتأويل فيه، الكلمات معاني حول الخالفات تنشب فحينئٍذ بوضوح؛ العقائد فيه
التماثل، التامة امليمات من مجموعة أنها عىل عمليٍّا تُعرَّف ال فالثقافة هذا، وعىل
قليًال بعضها يختلف أساسيًة سلوكياٍت تُنتج التي التنويعات من مجموعة أنها عىل بل
عنها الحديث أو بتنفيذها معتنقيها عىل التأثري إىل التنويعات بعض تميل بعض. عن
إىل باإلضافة هذا النطاق، هذا يف تأثريه يقل اآلَخر البعض أن حني يف غريها، من أكثر
مع العوامل هذه تؤثر غريه. من املحتملني متلقيه أذهان إىل النسخ يف أسهل بعضها أن
بعض أن غري دقيق، نحٍو عىل امليمات أحد من تنويٍع كل تناُقل إمكانية مدى عىل غريها
الثقافة يف تنترش أن إىل — واحد عقل يف تبزغ أن بمجرد — تميل االستثنائية التنويعات
مثل عنها). تنجم التي السلوكيات من يتبنيَّ (كما معناها يف يُذَكر تغيرٍي دون تها بُرمَّ
أنواع ذلك مع ولكنها العمر، الطويلة الثقافات منها ن تتكوَّ إذ لنا؛ مألوف امليمات هذه
قبل عدٍة أفكاٍر بني البرشي العقل يفاضل العمر. قصريُ األفكار فأكثر األفكار؛ من فذَّة
املنتقاة األفكار هذه من ضئيلٌة نسبٌة وتُنتج عليها، بناءً ف يترصَّ فكرٍة أيَّ ينتقَي أن
ضئيلة؛ نسبًة إال األخرية هذه من عقولهم إىل اآلَخرون ينسخ وال اآلَخرون، يالحظه سلوًكا
من جزءٌ يتحدَّد ثَمَّ ومن أقل؛ أو واحٍد عمٍر يف األفكار من العظمى األغلبية تختفي وبذلك
تلبث لن التي الحديثة األفكار بواسطة جزئيٍّا األمد الطويلة الثقافات يف األشخاص سلوك
نُِسخت التي االستثنائية األفكار أِي األمد»؛ «الطويلة امليمات بواسطة وجزئيٍّا تزول، أن

متالحقة. عديدٍة ملراٍت بدقٍة
االستثنائية قدرتُه األمد الطويل للميم أين من الثقافات: دراسة يف أسايس سؤال َة ثَمَّ
فيما محوري وهو — آَخر سؤال َة وثَمَّ املتعددة؟ النسخ عمليات عرب التغيري مقاومة عىل
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هي ما بالفعل، امليماُت تلك تتغريَّ عندما وهو: — الكتاب لهذا العام باملوضوع يتعلَّق
األفضل؟ إىل ظلها يف تتغري أن يمكن التي الظروف

علم يف الِقَدم من ر التطوُّ لفكرة ما األقل عىل الِقَدم من الثقافات ر تطوُّ فكرة تبلغ
ر. للتطوُّ خاطٍئ فهٍم عىل بُنِيت ِرها تطوُّ كيفية فهم محاوالت أغلب ولكن البيولوجيا،
تطوريًة نظريًة كانت التاريخ عن نظريته أن مثًال ماركس كارل الشيوعي املفكِّر اعتقد
لكن االقتصادية، الحركة» «قواننُي حدَّدته التاريخية املراحل عرب ارتقاءٍ عن تحدَّثت ألنها
سمات خالل من الحية الكائنات بسمات بالتنبُِّؤ لها عالقَة ال الحقيقية ر التطوُّ نظرية
العلوم يف أساًسا «تقدِّم ر التطوُّ عن داروين نظرية أن أيًضا ماركس اعتقد أسالفها.
ل املتأصِّ الرصاع عن فكرته بني يقارن كان إذ التاريخي»؛ الطبقات لرصاع الطبيعية
ولقد البيولوجية. األنواع بني املفرتضة املنافسة وبني االقتصادية االجتماعية الطبقات بني
دقيقٍة غري أو محرَّفًة تطوريًة أفكاًرا كالنازية الفاشية األيديولوجياُت باملثل استَخدَمْت
البيولوجي ر التطوُّ يف املنافسة أن عىل العنف؛ تربير أجل من وذلك لألقوى»، «البقاء مثل
ال ما وهو الواحد»، النوع يف جينية «تنويعات بني بل األنواع، بني ليست األمر حقيقة يف
من غريه أو العنَف تُثري أن هذه «بإمكان» باملرة. املزعوم الطبقي» «الرصاَع ذلك د يجسِّ
بني التعايش (مثل التعاون إىل تؤدَِّي أن أيًضا بإمكانها ولكن األنواع، بني التنافس صور

وذاك. هذا بني املعقدة الخليط درجات وكلِّ والحرشات)، الزهور
فإنه البيولوجي، ر التطوُّ عن باطلًة نظرياٍت افرتضوا والفاشيني ماركس أن مع
قاتمٍة برًؤى الحيوي واملحيط املجتمع تشبيه يقرتن ما كثريًا أنه الصدفة من ليس
والغزو، والخداع، بالنهب، حافل جاهم؛ قاتم مكان الحيوي فاملحيط املجتمع؛ عن
هذه أن يعتقدون بَمن األمر ينتهي املنطلق، هذا ومن واإلبادة. واملجاعات، واالستعباد،
بقبول وإما استاتيكي)، بمجتمٍع (منادين يعارضوه بأن إما الثقايف ر التطوُّ حال هي

محتوم. أو رضوري أنه بحجة الالأخالقي السلوك من النمط ذلك
عىل تقريبًا شيئني أي بني تشبيٍه أيُّ يحتوي باطلة. التشبيه عىل القائمة الحجج إن
التفسريَ يمتلك أن قبل الحقيقة هذه عىل يَده يضع أن املرءَ يسع ال لكن الحقيقة، من جزءٍ
تشبيُه عليها يبعث التي الرئيسية الخطورة إن وأسبابه. التشبيه طرَيف حول املستقلَّ
اختزاليٍّا ًرا تصوُّ البرشية الحالة ِر تصوُّ عىل ع تُشجِّ أنها هي الحيوي باملحيط الثقافة
وبني واإلبداع، الغباء بني كالفروق لفهمها، الرضورية األعىل املستوى لفروق طامًسا
البيولوجي، املستوى عىل الفروق لهذه معنى ال والخطأ. الصحيح وبني والتخيري، التسيري
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عناَرص البرش كون عن البديهية الفكرة تفنيد بغرض يُجَرى ما كثريًا التشبيه هذا إن بل
ألنفسهم. جديدٍة معرفٍة وخلق األخالقية االختيارات انتقاء عىل القدرة لهم مسبِّبة، فاعلًة
كما — الضمنية النظرية نفُس تصفهما والثقايف البيولوجي َريْن التطوُّ أن مع
ا ممَّ كبريًا؛ اختالًفا تختلف فيهما واالختيار والتنوع، االنتقال، آليات فإن — سأرشح
حيوي، لنوٍع ثقايفٌّ شبيٌه يوجد ال بدورها. مختلفًة الناتجة الطبيعية» «التواريخ يجعل
عىل وامليمات الجينات بني شتان جنيس. ال أو جنيسٍّ تكاثٍر أو خلية، أو حي، كائٍن أو
مستويات من مستًوى أدنى عىل إال يتشابهان ال إنهما بل والنتائج، اآلليات مستوى
املبادئ نفُس تحكمه ثَمَّ ومن «املعرفة»؛ د يجسِّ «ناسخ» منهما كالٍّ أن وهو التفسري،
يمكن والتي تُهَدر، أو فيها املعرفُة تُحَفظ أن يمكن التي الظروَف د تُحدِّ التي األساسية

يمكن. ال أو ظلها يف تحسينها

امليمات ر تطوُّ

ألَّفها التي «املازح»، العلمي الخيال أدب إىل املنتمية الكالسيكية القصرية القصة يف
والنكات. املزح يدرِّس كعاِلٍم الرئيسية الشخصية تعمل ،١٩٥٦ عام أزيموف إسحاق
ال — وأصلية فطنًة مالحظاٍت أحيانًا يُقدِّم أغلبهم أن مع — الناس أن العاِلُم هذا يجد
ونهايٍة حبكٍة ذات قصًة تكون أْن أْي نظره؛ وجهة من الكاملة النكتة مطلًقا يبتكرون
فحسب تكراًرا تكون كتلك، نكتًة وا قصُّ متى أنهم يجد الضحك. عىل السامعني تبعث
اإلجابُة يؤلِّفها؟ َمن أصًال؟ النكاُت تأتي أين من إذْن آَخر؛ شخٍص من سمعوها لواحدٍة
لكن هنا، تعنينا وال االحتمال بعيدُة «املازح» القصرية القصة تُقدِّمها التي الخيالية
املعقول من أنه وهي اإلطالق، عىل عبثيًة ليست القصرية القصُة تعالجها التي الفرضية

َرْت. تطوَّ فلقد أحٍد؛ ابتكاِر من النكات بعُض تكون أالَّ ا حقٍّ
الحقيقي. ومنها الخيايل، منها بعض؛ عىل بعُضهم املسلية القصَص الناُس يقصُّ
لجْعل الكايف بالقدر شائقًة قصًصا أْي ميمات؛ يصري بعضها ولكن نكاتًا، ليست إنها
نادًرا لكنهم بدورهم، يردِّدونها هؤالء وبعض آَخرين، مسامِع عىل يردِّدونها سامعيها
تخرج هنا ومن محتواها؛ يف تفصيلٍة بكل يحتفظون فال حريف؛ نحٍو عىل يتناقلونها ما
يف غريه؛ من أكثر النسخ هذه بعُض سرُيدَّد الدارجة. القصة من مختلفة نَُسٌخ للوجود
لرتديد الرئييسَّ السبَب هو هذا يصبح وعندما مسليٍّا. يجدونه الناس ألن الحاالت بعض
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مواتيًة الظروف نجد وهكذا تسليًة. أكثَر املتداولة الالحقة النَُّسُخ تصبح النَُّسخ، هذه
فتصبح باالنتقاء، بينها يُباَدل للمعلومات املتقن غري النَّْسخ من متكررة دورات ر؛ للتطوُّ
املعالم كاملُة نكتٌة تكون وبهذا الناس؛ إلضحاك الكايف بالقدر مسليًة الوقت مع القصة

َرْت. تطوَّ قد
قدرتها تحسنَي منها القصُد يكن لم تنويعاٍت خالل من نكتٌة َر تتطوَّ أن الوارد من
فهم أو سماع يف يُخِطئون قد قصًة، الناس يسمع عندما املثال: سبيل فعىل اإلضحاك؛ عىل
عن تنتج البحتة، بالصدفة قليلٍة حاالٍت ويف عملية، ألسباٍب ونها يغريِّ أو منها، جوانَب
من الطريقة بهذه النكتُة َرِت تطوَّ إذا أفضل. انتشاًرا عندئٍذ تنترش هزًال، أكثر نسخٌة هذا
أن وهي أخرى، إمكانية َة ثَمَّ مؤلٍِّف. بال ا حقٍّ تكون فإنها نكتًة، األصل يف تكن لم قصٍة
مساهماتهم، موا» «صمَّ نكتًة، لتصبح طريقها يف وهي الشائقة القصة يف لوا عدَّ َمن أكثر
قد النكتة تكون الحاالت، هذه مثل ويف عمٍد؛ عن هزًال أكثر لجعلها اإلبداَع مستخدمني
لإلبداع نتيجًة تكوَّنْت قد هزليتُها تكون ذلك ومع واالنتقاء، التبديل بفعل ا حقٍّ تكوَّنَْت
شاَرَك بل يؤلِّفها»، لم «أحًدا إن نقول أن املضلِّل من يكون الحالة هذه ويف البرشي؛
الحقيقُة ظلَِّت ربما لكن النتيجة. يف ٍق خالَّ بفكٍر منهم كلٌّ وساَهَم تأليفها، يف الكثريون
ال ثَمَّ ومن عليه؛ هي ما عىل النكتة طرافِة رسَّ للكلمة الحريف باملعنى يفهم ال أحًدا أن

أراد. متى الجودة بنفس أخرى نكتٍة ابتكاَر أحٌد يستطيع
تطورية عملية نفسه هو أنه نعلم فإننا بالضبط، اإلبداع عمل آليَة نعلم ال أننا مع
(بُغيَة والنقد التنويع) (وهو الحْدس عىل يعتمد ألنه ذلك األفراد؛ عقول داخل تجري
مسترتٌة وانتقاءاٌت تنويعاٌت ترتاكم — عقولنا يف ما نقطٍة ويف — لذا األفكار)؛ انتقاء

أعىل. انبثاقيٍّ مستًوى عىل ًقا خالَّ فكًرا ن لتُكوِّ
الذي — رأيي يف والخاطئ — الراديكايل النقد من هائل لقدٍر امليمات فكرُة تعرََّضْت
الديانة ُحِظرت عندما املثال: سبيل عىل التحامل؛ أو والعقم، الغموض بصفات رماها
سبيل عىل اآلن كان وإْن — آلهتها حكايات قصُّ ذلك مع واستمرَّ القديمة، اإلغريقية
سلوكياٍت يف اآلن تتسبَّب أنها مع امليمات، نفس القصص تلك ظلَّت هل — األدبي الخيال
أن يف تسبَّبَْت الالتيني، أصلها من اإلنجليزية إىل نيوتن قواننُي تُرِجمْت عندما جديدة؟
هذه مثل لكن امليمات؟ نفس كانت هل تَُرى مختلف. نحٍو عىل كلماٌت وتُكتَب تُنَطق
يُشبه مفهومها. فائدة عىل وال امليمات، وجود عىل الشك بظالل تُلقي ال الواقع يف األسئلة
بلوتو هل «كواكب»؛ تسمية تستحق الشمسية املجموعة يف األجرام أيُّ حول الخالَف ذلك
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عطارد هل الشمسية؟ مجموعتنا يف األقمار بعض من أصغر أنه مع «حقيقي» كوكٌب
موجودة وامليمات ا، حقٍّ املوجود هو املهم يهم، ال مشتعل؟ غري نجٌم بل ا حقٍّ بكوكٍب ليس
النظريُة َرِت تطوَّ وكما لها. تصنيفنا كيفية أو به يها نُسمِّ ا عمَّ النظر برصف ا، حقٍّ
— اليوَم ندرك طويل، بوقٍت إيه إن دي النووي الحمض اكتشاف قبل للجينات األساسية
االنتقال عىل قادرٌة األفكار بعض أن — العقول يف األفكاُر تُخزَّن «كيف» نعلم أن دون

األفكار. تلك هي امليمات الناس؛ سلوك عىل التأثري وعىل آَخر، إىل شخٍص من
ماديٍة صوٍر يف تُخزَّن ال — الجينات عكس عىل — امليمات أن األخرى النقد ُسبُل من
عن بالرضورة امليمات يعوق ال — سأرشح كما — هذا لكن حامليها، كل يف متماثلٍة
تحافظ امليمات أن نعتقد أن َّاءٌ بَن ٌر لتصوُّ إنه بل ر، للتطوُّ املهم بمعناها «دقة» ب االنتقال

يليه. من إىل لها حامٍل شخٍص من انتقالها إزاء هويتها عىل
نعتقد أن يمكننا ما لتحقيِق مجموعاٍت يف األحيان أغلب يف الجينات تعمل وكما
— تستطيع متعددٍة أفكاٍر من متكونة ميمات مجمعات توجد واحدة، تكيٍُّف كعمليِة أنه
لذا الجديدة؛ الداروينية أو الَكمِّ كنظرية دة، معقَّ واحدٍة فكرٍة هيئَة تأخذ أن — بالتباُدل
نظرية إىل أرشنا إن يهم ال كما تماًما امليمات، كأحد ميمات مجمع إىل نشري كنَّا إْن يهم ال
فيها بما — فاألفكار ذلك، ومع النظريات. من مجموعًة أو واحدًة نظريًة باعتبارها الَكمِّ
سيصل التحليل ألن فرعية؛ ميماٍت إىل ٍد محدَّ غري نحٍو عىل تُحلَّل أن يمكن ال — امليمات
فإن لذا نسخه؛ عدم إىل نفسه بامليم امليمات أحد من جزءٍ استبداُل يؤدِّي حيث نقطٍة إىل
أن لنفسه يُتيح لكي يلزم ما إىل يفتقر ألنه املثال؛ سبيل عىل ميًما ليس «٥ = ٣ + ٢»
ذات ما حسابيًة نظريًة أيًضا تنسخ أن شأنها من ظروٍف يف إال موثوق، نحٍو عىل يُنَسخ

.٥ = ٣ + ٢ أن معلومة نقل دون نقلها يمكن ال ، عموميٍّ مًدى
نعلم ال لكننا ذاتها، النكتة عن ناجمان سلوكان رسدها وإعادُة النكتة من الضحُك
قد نعلمه. ال ولكننا امليم، يف موضوعيٍّا موجود السبب نمارسهما، ملاذا األحيان أكثر يف
الطرافة أن مثًال نخمن فقد صحيًحا؛ بالرضورة يكون لن تخميننا لكن التخمني، نحاول
أنها النكتة بنفس الخربة تكراُر يُبنيِّ قد لكْن خاتمتها، فجائية يف تكمن بعينها نكتٍة يف
للبديهة مناقٍض موقٍف يف نكون الحالة هذه يف ًدا. مجدَّ نسمعها عندما ُمضِحكًة تبقى

الشخيص». سلوكنا مسبب بصدد «نخطئ حيث شائع)؛ (ولكنه
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مثًال: الربيطانية اإلنجليزية يف نقول النحو؛ قواعد مع تقريبًا اليشء نفس يحدث
I am learning to play the مطلًقا: نقول وال ،I am learning to play the piano
يعلم ال أكثرنا ولكنَّ صحيحة، صياغًة الجمل هذه مثل نصوغ كيف نعلم .basketball
موجودة نتبعها التي الرصيحة غري النحوية القاعدة أن — باألمر نتفكََّر أن إىل —
لذا األمريكية؛ اإلنجليزية يف قليًال القاعدة تختلف ُكنِْهها. معرفَة عنك دَْع األصل، من
أن ن ونُخمِّ السبب، عن نتساءل قد مقبولًة. learning to play piano العبارة تصري
التفسري: هو ليس هذا لكن األمريكيني، من أكثر التعريف بأداة مغرمون الربيطانيني
in يكون األمريكية بنظريتها بينما ،in hospital املريض يكون الربيطانية باإلنجليزية

.the hospital
معلوماٍت عىل ضمنًا تحتوي إنها إذ عامة؛ بصفٍة امليمات عىل نفسه األمر ينطبق
ولهذا متشابهة؛ بسلوكياٍت فون يترصَّ ذلك مع تجعلهم ولكنها لحامليها، معروفٍة غري
يف the استخداَم تربيرهم يف مخطئني األصليون اإلنجليزية متحدِّثو يكون قد وكما —
— خاطئًة تفسرياٍت غالبًا األخرى امليمات أشكال كافة منشئو يقدِّم — املذكورة الجملة

النحو. هذا عىل فهم ترصُّ أسباب عن — ألنفسهم حتى
األحيان) أغلب يف رصيحٍة (غري معرفٍة عىل — الجينات مثل — امليمات كلُّ تحتوي
النووي، الحمض سالسل يف املعرفة هذه ر تُشفَّ نفسها. نَْسخ يف التسبُّب كيفية حول
التناسخ؛ يف لنفسها للتسبُّب املعرفُة «تتكيَّف» الحالتني ويف تباًعا، العقول تتذكَّرها أو
نتيجًة التكيُُّف هذا يأتي الحالتني، ويف تقريبًا. املنوَّعة صورها كل من أقدر ذلك يف وهي

واالنتقاء. للتنويع املتبادلة للجوالت
ففي كبريًا؛ اختالًفا امليمات يف عنه الجينات يف النسخ آلية منطق يختلف ذلك، ومع
أيٌّ يُنسخ ال أو التايل، الجيل إىل الجينات سائُر تُنَسخ باالنقسام، تتكاثر التي الكائنات
كاملٌة مجموعٌة فتُنَسخ الجنيس، التكاثر يف أما التكاثر). يف الفرد إخفاق حالة (يف منها
اإلطالق. عىل أيُّها ينتقل ال أو الذُّرِّية، إىل األبوين كال من عشوائيٍّا املختارة الجينات من
من عشوائيٍّا. الجينات تُنَسخ تلقائيٍّا؛ الحاالت كل يف النووي الحمض نسخ عملية تحدث
(دون عنها» «يُعربِّ أن دون عدٍة أجياٍل عرب يُنَسخ أن يمكن الجينات بعض أن هذا نتائج
استشفاء عن املسئول الجني سينتقل املثال: سبيل عىل مطلًقا. سلوك) أي يف التسبُّب
ا عمَّ النظر برصف محتملة، غري طفراٍت حدوَث مانًعا نسلك، وإىل إليك املكسورة العظام

ال. أم والَديَْك ألحد بالعظام كْرسٌ وقع قد كان إذا
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كل يف سلوٍك صورة يف امليم عن يعربَّ أن يجب تماًما. مختلًفا موقًفا امليمات تواجه
امليمات باقي تخلقها التي البيئة ظل (يف فقط السلوك هذا ألن نسخه؛ فيها يتم مرٍة
يف امليم تجسيِد رؤيَة يستطيع ال َي املتلقِّ ألن ذلك النسخ؛ عىل يؤثِّر ما هو كلها) األخرى

يُمثَّل. لم ما امليم يُنَسخ لن حاسوبي. كربنامٍج امليم تحميل يمكن ال حامله. عقل
بالتبادل، مختلفتني ماديتني صورتني يف امليمات د تجسُّ رضورُة تتبلور لذلك نتيجة

.1-15 الشكل يف كما سلوك، أو العقل، يف ذكريات هما:

وك
سل

يف 
يتسبَّب 

وك
سل

يف 
ب 

يتسبَّ

ميمميم
(يف العقل رقم ٢)(يف العقل رقم ١)

سلوكسلوك

يُالَحظ ويُنَسخ

األخرى. إىل منهما كلٌّ وتُنسخ سلوكية، وصورٍة ذهنيٍة صورٍة يف امليم يوجد :1-15 شكل

يف األخرى) الصورة إىل مرتجمة (وبالتحديد الصورتني «كلتا» تُنَسخ أن يجب
تستطيع آخر). فرٍد إىل نسٍخ حاالُت ببساطٍة هي امليمية («األجيال» ميميٍّ جيٍل كل
يكون قد املثال: سبيل عىل امليم؛ حياة لدورة املراحل من مزيًدا تضيف أن التكنولوجيا
قد التي للميم، ثالثة مادية هيئة عليه يرتتب مما بالكتابة؛ يشءٍ تسجيَل هو السلوك
امليم ظهور يف حينئٍذ يتسبَّب ما وهو آَخر، سلوٍك ممارسة يف لها لقارٍئ بعُد فيما تتسبَّب
األقل. عىل ماديتني صورتني يف امليمات كل توجد أن يجب لكن الشخص، هذا ذهن يف

الحمض سلسلة واحدة؛ ماديٍة صورٍة يف إال الجينات يف الناسخ يوجد ال املقابل، ويف
الكائن من أخرى مواضَع يف تُنَسخ أن يمكن هذه أن ومع الجنسية). (للخلية النووي
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الصور تلك فإن سلوك، صورة يف عنها ويُعربَّ ريبي، نوويٍّ حمٍض إىل وتُرتَجم الحي،
من صورة َلهي ناسًخا، السلوك يكون أن إمكانية فكرة إن ناسخ. عن عبارة ليست كلها
الظروُف. َلتْها عدَّ التي السلوكيات توريِث إمكانيَة ضمنيٍّا تعني ألنها الالماركية؛ صور

مختلفتني آليتني أمام الصموُد عليه يتعنيَّ تبادلية، ماديٍة صوٍر من للميم ما وبسبب
العقل ذكريات صورة عىل يجب جيل. كل يف — األغلب عىل مرتبطني غري — لالنتقاء
للمتلقي تتسبَّب أن السلوكية الصورة عىل ويجب السلوك، تجسيد يف لحاملها تتسبََّب أن

وتجسيدها. تذكُّرها يف الجديد

ج�ج�ج�

سلوك سلوك

تم نسخه تم نسخه

صورة
تم التعب) عنه يف 

(غ) معربَّ عنه بالرضورة
يف كل جيل)

صورة
تم التعب) عنه يف 

تُنَسخ. التي الصورة وهي فقط، واحدٍة ماديٍة صورٍة يف الجني يوجد :2-15 شكل

أطفاَله الشخِص تعليم مثل سلوكياٍت تفرض األديان أن مع املثال، سبيل عىل إذْن،
ذلك؛ لتحقيق آَخر شخٍص أي أو األطفال إىل امليم لنقل النية عْقُد يكفي ال اعتناَقها،
محاولة مع حتى جديدة، أدياٍن نرش محاوالت من العظمى الغالبية تخفق السبب، ولهذا
فكرٍة نجاَح هو حدث ما يكون الحاالت هذه يف لها. الجاد للرتويج املؤسسني أعضائها
فيها بما منها، متنوعٍة سلوكياٍت تجسيد عىل اعتنقوها َمن إرغام يف البعُض اعتنََقها
السلوك لكن اليشء، نفس بفعل يقومون وغريهم األطفال جْعل منها املقصود السلوكيات

ني. املتلقِّ أولئك أذهان يف تُحَفظ أن الفكرة لنفس يتيح أن يف فشل قد
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ُسذَّج»، «األطفال االفرتاض: منطلق من األمد الطويلة األديان وجوُد يُفرسَّ أحيانًا،
التفسري. هو ليس هذا أن عىل الغيبيات؛ قصص خالل من اإلفزاع» «سهلو أنهم أو
— غريهم أو األطفال إقناع يتطلَّبه ما إىل ببساطة األفكار من العظمى الغالبية تفتقر
غريهم. ألناٍس نفسه اليشء يؤدوا أن — أخرى طريقٍة أي أو خداعهم، أو إخافتهم، أو
أفراد من الراشدين سائر َلربع دقيق، نحٍو عىل ناسٍخ ميٍم إرساءُ السهل من كان لو
أو أطفاًال، كانوا عندما إياه تلقينهم يف املبذولة الجهود بفضل الجرب علم يف مجتمعنا

بارعني. جٍرب «معلِِّمي» — الدقة من ملزيٍد — جميًعا ألصبحوا
كيفية حول ومعقدٍة رفيعٍة معرفٍة عىل تحتوَي أن يلزمها ميًما، الفكرة تصبح لكي
إن وتجسيده. بكفاءة، امليم استيعاب األقل: عىل مستقلني أمرين ذون ينفِّ البرش جْعل
تحويه ما كمِّ إىل تشري عديدٍة أجياٍل إىل عاليٍة بدقٍة نفسها نَْسخ عىل امليمات بعض قدرَة

معرفة. من

األنانية امليمات

— املالئمة الظروُف تحلُّ عندما — قطًعا عنه يُعربَّ فلسوف جينوم، يف ما جني ُوِجد إذا
كما املميزة؛ آثاُره حينئٍذ عنه وستنتج السادس، الفصل يف وصفُت كما إنزيم، هيئة عىل
امليم وجود مجرد يؤدِّي ال املقابل، يف أما بنجاح. جينومه باقي نُِسخ إذا إهمالُه يمكن ال
— أخرى أفكاًرا ينافس أن امليم عىل سلوك: صورة يف تلقائيٍّا عنه التعبري إىل العقل يف
عىل الحصول أجل من العقل نفس يف — املوضوعات كل وتقريبًا امليمات، وغري امليمات
امليمات مع ي املتلقِّ يف تلقائيٍّا ينسخه ال فحسب سلوكيٍّا امليم َد تجسُّ أنَّ كما املزية. تلك
السلوك ألوان كل ضد وَقبوله، املتلقي انتباه عىل للحصول يتنافس أن امليم عىل األخرى:
االنتقاء نمط مقابل إىل باإلضافة وذلك نفسه، املتلقي أفكار ومع اآلخرين، عن الصادر
املجتمع، أفراد سائر يف نفسه من نَُسٍخ مع امليم يتنافس حيث الجيناُت؛ به تمر الذي

مفيد. لغرٍض معرفٍة باحتواء ربما
به تمرُّ ما جانب إىل د، واملتعمَّ منه العشوائي التنويع، أنواع لجميع امليمات تخضع
الجينات: منطق نفُس الحد هذا إىل عليها ينطبق لذا، ر. تتطوَّ وبهذا انتقاء؛ عمليات من
نفسها، حتى أو مجتمعها أو حامليها، لتُفيد بالرضورة ر تتطوَّ ال إنها «أنانية». امليمات
«أغلب» أن (مع األخرى امليمات من أفضل نحٍو عىل تناُسخها ناحية من إال مجدًدا،
هو الناجح امليم تنويع منها). تنويعاٍت مجرد ال لها، مناِفسًة اآلن باتَِت األخرى امليمات
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األخرى امليمات رصف عىل امليم قدرة من يعظِّم تغيريًا حامليه سلوَك يغريِّ الذي ذلك
أو ثقافتهم، أو حامليه، ذلك الناجح تنويعه يف امليم يفيد قد املجتمع. أفراد أذهان من
الضارة امليمات إن انتشاره. من ذلك حدَّ ملا َرهم، دمَّ أو آذاهم لو لكنه بأكمله، نوعهم
منارصو به أتى الذي الرضر إىل تنظر أن سوى عليك ليس مألوفة، ظاهرة باملجتمع
بعض ألن املجتمعات رت ُدمِّ ا. خاصٍّ مقتًا تمقتها التي — األديان أو — السياسية الرؤى
عىل مثاًال وسأناقش باملجتمع، الرضر ألحقت أفرادها بني االنتشار عىل األقدر امليمات
بهم ْت أرضَّ ميماٍت تبنِّي بسبب ُقِتلوا أو تأذَّْوا َمن أكثَر وما عرش. السابع الفصل يف ذلك
قصة أن الطالع ُحسن من الخطرة. التقليعات أو الطائشة، السياسية كاأليديولوجيات
االعتبار بعني ننظر أن علينا القصة، بقية نفهم ولكي الحد، هذا عند تنتهي ال امليمات

الدقيَق. النَّْسَخ لنفسها امليماُت بها تتيح التي األساسية االسرتاتيجيات إىل

االستاتيكية املجتمعات

واالنتقاء، بالتنوع، يعجُّ ميداٌن — الجينوم عكس عىل — أوضحُت كما البرشي العقل إن
الخيال، يف تجربتها بهدف تسكنه التي األفكار معظَم العقُل يخلق الشديدة؛ واملنافسة
نَْسَخ يتخلَّل أخرى: بعبارٍة الشخص. وتفضيالِت تتواءم حتى فيها والتعديل ونقدها،
دورُة تتكرَّر فقد حدة؛ عىل برشيٍّ عقٍل كلِّ داخل يف يحدث وهو ٌر، تطوُّ نفَسه امليمات
امليمات؛ من تنويعاٍت أيُّ َد تتجسَّ أن قبل املرات آلالف الحاالت بعض يف واالنتقاء التنويع
اكتمَلْت قد حياته دورُة تكون ال جديد، حامٍل إىل امليم يُنَسخ أن بعد وحتى وحينئٍذ،
من تجسيَده الحامِل اختياُر وهي أََال أخرية، انتقاءٍ عملية يف ينجح أن عليه زال فما بعُد،
ذاتها؛ حد يف ميمات هي كهذا اختياٍر إزاء العقل يستخدمها التي املعايري بعض عدمه.
توجد ولن أخرى)، طريقٍة بأي أو امليمات، (بتعديل لنفسه العقُل كوَّنها أفكار بعضها
لكنها وآَخر، شخٍص بني التبايُن بالغَة األفكار هذه مثل تكون قد أبًدا. آَخر عقٍل أي يف

معني. شخٍص يف اندثاره أو ميٍم أي استمرار عىل الحاسم التأثري عىل قادرٌة
فإنه وجيزة، بمدٍة له يه تلقِّ بعد غريه إىل وينقله امليم َد يُجسِّ أن املرء وسع يف كان ملا
تحدث أن املمكن ومن البرشي، الجيل من كثريًا أقَرص يكون أن امليمي للجيل يتسنَّى
إىل هذا واحد، ميميٍّ جيٍل مدار عىل حتى املعِنيَّة العقول يف عديدٌة وانتقاءٍ تنويٍع دوراُت
رسعُة تتفوَّق البيولوجي. حاملها نسل غري أشخاٍص إىل توريثُها يمكن امليمات أن جانب
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إليه يُعَزى ما وهو العوامل، تلك كل بفضل الجيني نظريه رسعة عىل امليمي ِر التطوُّ
االستعارة أن نجد هنا من املعرفة؛ من الكبري الَكمِّ لهذا امليمات احتواء تفسري من جزءٌ
فقط بدأَْت وكأنها اإلنسانية الحضارَة ر تُصوِّ التي األرض، عىل الحياة لتاريخ الشهرية
جانبًا إن إذ مضلِّلة؛ استعارٌة الحياة؛ فيه ُوِجدْت الذي «اليوم» من األخرية «الثانية» يف
— األمر واقع يف — حدث قد اآلن حتى كوكبنا شهده الذي ر التطوُّ إجمايل من كبريًا
لقصة تمهيًدا إال كله البيولوجي ُر التطوُّ يكن لم بدأ. بالكاد وهو البرشية، العقول يف

امليمات. ر تطوُّ الرئيسية؛ ر التطوُّ
الجينات. نَْسخ من بطبيعته موثوقيًة أقلَّ امليمات نَْسخ يبدو السبب لنفس ولكن
نَْسُخ يتعذَّر إذ باملعجزة؛ أَشبُه َألمٌر واحدٍة ملرٍة ولو الدقيق االنتقال يف ميٍم أيِّ نجاَح إن
حامليه؛ سلوكيات من تخمينه من مناَص ال بل بحذافريه، الرصيح غري امليمات محتوى
هذه تُهيمن وبالفعل، له. حامٍل كلِّ يف كبريٍة عمديٍة تنويعاٍت إىل امليم يتعرَّض قد وأيًضا

األمد. الطويلة امليمات كل بقاء اسرتاتيجيات عىل املشكلُة
أفكارهم؛ تحسنَي ويحاولون الناُس، يُفكِّر آَخر: نحٍو عىل املشكلة هذه صياغة يمكن
وتكراًرا، مراًرا املشكلة بتلك تمرُّ فكرٌة األمِد الطويُل امليُم لها. تغيريُهم عليه يرتتب ا ممَّ

ذلك؟ يمكن كيف وتبقى؛ تصمد ذلك ومع
الذي التاريخ يف الوحيد املجتمع هو التنوير بعد ما حقبة يف الغرب مجتمع إن
وقَعِت ما دائًما مالحظته. للناس يتسنَّى بحيث الرسعة من ًا تغريُّ عمرين من ألكثر شهد
وحاَوَل وانتهت؛ والحروب، واألوبئة، املجاعات، بدأت األمد: القصرية الرسيعة ات التغريُّ
آلَخر، آٍن من عجٍل عىل اإلمرباطورياُت ُكوِّنت ثوري؛ تغيرٍي إحداَث التقليديني غريُ امللوك
مناحي كلُّ ستبدو كانت ما، مجتمٌع استمرَّ ما إذا لكن الرسعة، بنفس حضاراٌت رْت وُدمِّ
ساعتُهم تحلَّ أن عوا يتوقَّ أن لهم كان أفراده؛ عيون يف تتغريَّ ال وكأنها املهمة الحياة
والتقنية، املفاهيمي، واإلطار الشخصية، املعيشة وأساليب األخالقية، الِقيَم نفس ظل يف
سوى يكن لم ْت تمَّ التي التغيرياُت وحتى ُولِدوا، منذ فيه السائد االقتصادي اإلنتاج ونمط
االستاتيكية»: «املجتمعات اسم املجتمعات هذه مثل عىل أطلق سوف لألفضل؛ أقلِّها
فهم من نتمكََّن أن قبل علينا أفراُدها. يالحظه ال زمنيٍّ نطاٍق عىل تتغريَّ التي املجتمعات

املجتمعات. من واالستاتيكي املعتاد النوَع نفهم أن املعتاد غري الديناميكي مجتمعنا
شديٍد ببطءٍ تتغريَّ أن أو ميماته، تتغريَّ أالَّ بد ال استاتيكيٍّا، املجتمع يكون لكي
. التغريُّ الرسيع مجتمعنا منظوِر من كتلك أوضاٍع تخيُّل مجرد علينا يصعب يُالَحظ، ال
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ألجياٍل تغيرٍي بال — سبٍب ألي — بقي معزوًال بدائيٍّا مجتمًعا املثال سبيل عىل افِرتْض
ال ألنهم ؛ يتغريَّ أن يف حتى له يرغب لم املجتمع يف أحًدا أن ا جدٍّ املحتمل من ملاذا؟ عديدة؛
الجوع، أو األلم، ضدَّ نني محصَّ ليسوا فأفراُده هذا ومع للحياة، آَخر أسلوبًا رون يتصوَّ
يحاول العقلية. أو الجسدية املعاناة أشكال من آَخر شكٍل أي أو الخوف، أو الحزن، أو
ِفَكِرهم بعض تتسم املعاناة. تلك بعض وطأَة ف تُخفِّ أفكاًرا يجدوا أن املجتمع هذا أفراُد
يلزمها ال الهدف. ذلك تحقيق عىل مساعدتهم يف إحداها تنجح وآَخر وقٍت وبني باألصالة،
الجهد، بعض توافر غذاءٍ زيادِة أو للصيد كطريقٍة وأوَّليٍّا؛ صغريًا نًا تحسُّ تُحِدَث أن سوى
ربما أو القوانني، أو املديونيات لتسجيل أفضل كنهٍج ربما قليًال؛ أفضل أدواٍت ُصنْع أو
موقًفا كانت ربما أو واألبناء، اآلباء بني أو والزوجة، الزوج بني العالقة يف دقيٍق كتغيرٍي

ذلك؟ بعد سيحدث ماذا آلهته. أو املجتمع حكَّام تجاَه االختالف طفيَف
الفكرَة يصدِّقون َمن سيجد عليها؛ آَخرين إطالع يف الفكرة تلك صاحُب يرغب قد
وسيخربون ا، وِقَرصً ووحشيًة، بغًضا، أقلَّ الحياَة تجعل أن عىل قادرٌة أنها ويَرْون
عقول يف الفكرة ستتنافس بدورهم؛ ذويهم سيخربون وأولئك وأصدقاءهم، عائالتهم
عىل افرتض— لكن األغلب. عىل خاطئ معظمها الحياة، لتحسني أخرى أفكاٍر مع الناس

املجتمع. يف وانتَرشْت ُصدِّقْت خصوًصا الصحيحة الفكرة هذه أن — النقاش سبيل
سببُه ًا تغريُّ كان ذلك أن إال كثريًا، يتغريَّ لم ربما ؛ تغريَّ قد بهذا املجتمع سيكون
العقول بعدد إذْن ذلك كلَّ ضاِعْف فحسب؛ واحدٍة فكرٍة يف فكََّر بأن واحد، شخٌص
أجيال، لبضعة يستمر هذا ودَْع منهم، لكلٍّ الفكر من عمٍر وبمقدار املجتمع، يف املفكِّرة
جوانب من جانٍب كل تُغريِّ األضعاف، ألضعاِف متناميًة ثوريًة قوًة النتيجُة لتُمَيس

املجتمع.
حقيقِة من وبالرغم استاتيكي. مجتمٍع يف مطلًقا تحدث ال تلك الالنهاية بداية لكن
يستطيعون ال وأنهم حياتهم، تحسنَي يحاولون أناٍس سوى ليس افرتضتُه ما كلَّ أنَّ
فإني ر؛ ستتطوَّ واالنتقاء للتنويع املعرَّضة املعلومات وأن ا، تامٍّ مثاليٍّا نقًال أفكارهم نْقَل

القصة. هذه يف استاتيكيٍّ مجتمٍع تخيُّل يف تماًما أخفقُت
تضعه لم ما إن آَخر. أمٌر أيًضا فيه يُجَرى أن يجب استاتيكيٍّا، املجتمع يكون لكي
محرَّمات — وقوانني أعراف لديها االستاتيكية املجتمعات أن هو الحسبان يف قصتي
وتحظر املوجودة، امليمات تجسيَد املحرماُت هذه تفرض . التغريُّ من ميماتها تمنع —
التغيري. قمع عىل وحده ذلك يقدر ال لكن الراهن؛ الوضِع نْقَد وتقمع التنويعات، تجسيَد
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تامًة مطابَقًة له السابق الجيل يف نظريَه امليمات ألحد تجسيٍد أيُّ يطابق «ال» أوًال:
يستحيل ثانيًا: تامة. بدقٍة املقبول السلوك جوانب من جانٍب كلِّ تحديُد يمكن وال مطلًقا،
من ملزيٍد يمهد أن شأنه من الذي التقليدي السلوك عن البسيط باالنحراف سابًقا العلم
— جديد واحٍد لشخٍص ولو االنتشار، يف لٌة معدَّ فكرٌة تأخذ أن بمجرد ثالثًا: التغريات.
من ملزيٍد االنتقال من منعها الُعْرس بالغ من يصبح — يفضلونها الناس أن يعني ما وهو
الجديدة األفكار بكبح فقط استاتيكيٍّا مجتمٍع أيُّ يبقى أن يمكن ال وهكذا، األشخاص.

ظهورها. بمجرد
كعملية ثانوي، كأسلوٍب إال التغيري بغرضمنِْع الواقع األمر فرض عىل يُعتَمد ال لهذا
تعطيل هو — ذلك غري يكون أن يمكن وال — دائًما األسايس األسلوب وتتمة؛ تمشيٍط
الدوام عىل االستاتيكية املجتمعات تمتلك لذا البرشي؛ اإلبداع أي الجديدة، األفكار مصدر
األفكار أغلب أن ذلك يضمن النقدية؛ وقدراِتهم إبداَعهم تُعطُِّل األطفال لرتبية تقاليَد

أبًدا. أحٍد باِل عىل تطرأ لن املجتمَع تُغريِّ أن شأنها من كان التي الجديدة
عامٍة بصفٍة يحدث ما لكن هنا، ها تعنينا وال التفاصيل د تتعدَّ هذا؟ يتمُّ كيف
يحكمون الِقيَم من مجموعًة يكتسبون املجتمع ذلك مثل يف الناشئني األفراد أن هو
مميزة، سمٍة كل من أنفسهم تجريُد عنه ينجم مما الجميع؛ وعىل أنفسهم عىل بواسطتها
امليمات تلك دون يُجسِّ ال إنهم للمجتمع. األساسية امليمات مع املواءمة نحو فقط والسعي
املجتمعات تلك مثل تكتفي ال وبهذا تنفيذها؛ إال غايًة لوجودهم يَرْون ال بل فحسب،
أفرادها إحساَس تغلُِّف بل للواجب، واإلخالص واإلذعان الطاعة مثل خصاٍل بفرض
والخزي، بالزهو يشعرون هذا وعىل غريها؛ يعرفون ال فهم املقاييس؛ هذه بنفس بذاتهم

املجتمع. مليمات ذواتهم إخالص بمعيار وآرائهم تطلُّعاتهم كلَّ ويشكِّلون
أفكار عىل واملتناسخة دة املعقَّ التأثريات هذه كلَّ ق تحقِّ كيف امليمات «تعرف» كيف
فحسب تحتوي إنها واعية، كائناٍت ليست فهي بالطبع؛ «تعرف» ال إنها البرشوسلوكهم؟
يف — امليمات توجد إذ َرْت؛ تطوَّ لقد املعرفة؟ تلك عىل َلْت تحصَّ كيف ضمنيٍّا. املعرفة عىل
«التناُسخ مصلحة يف يصبُّ بما لالنتقاء ُعرضًة عديدة، متنوعٍة هيئاٍت يف — لحظة أي
وتذهب منه التنويعات مالينُي استاتيكيٍّ مجتمٍع يف ٍر معمِّ ميٍم كل أمام تسقط الدقيق».
الكفاءة من الدرجة لتلك أو الصغرية، الزائدة املعلومة تلك إىل افتقَرْت ألنها الرياح؛ أدراَج
الطفيفة لألفضلية أو الهمم، شحذ أو الخواطر سكن من منافسيها ملنع الزائدة القاسية
أفضل انتشاًرا الناس بني لتنترش يعوزها قد يشءٍ ألي أو النفسية، السطوة مستوى عىل
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من الزائدة الدرجة بتلك — تسود أن بمجرد — وتجسيدها ولنسخها ملنافسيها، ا ممَّ
له سلوٍك عىل الحضِّ يف أفضل كان امليم من ما تنويًعا أنَّ تصادف أن حدث لو الدقة.
تنويعاٌت جديٍد من تتكوَّن يسود أن وبمجرد توِّه، من لساد تلك، الذاتي النَّْسخ خواص
من املتتالية النَُّسخ تكون وبهذا التطوُّري؛ الضغط لنفس جديٍد من عرضًة ستكون منه،
ذا رضَرها البرشية ضحاياها تكبيد من الثقة من بمزيٍد مكَّنَتْها معرفًة راكمت قد امليم
أن مع فوائد، النَُّسخ تلك من تتأتى قد الجينات، مع الحال هي وكما املميز. األسلوب
الجينات تبدو ومثلما األمثل. النحو عىل ذلك تفعل أن — حينئٍذ حتى — املستبَعد ِمن
املجتمع يف األمد الطويلة امليماُت تمتلك البرصيات، قواننَي ضمنيٍّا «تعرف» وكأنها للعيان
مراوغة يف رحمٍة بال املعرفة هذه وتَستخدم البرشية، بالحالة ضمنيًة معرفًة االستاتيكي

ضعفها. نقاط استغالل ويف تستعبدها، التي البرشية العقول دفاعات
هذا ظل يف — االستاتيكية املجتمعات الزمنية: املقاييس حول ملحوظة هناك
يستطيع الذي الزمني باملقياس استاتيكية إنها التغيري؛ من تماًما تخلو ال — التعريف
ر فالتطوُّ لذا هذا؛ من األبطأ التغيريات منع عىل قادرٍة غري امليمات لكن مالحظته، البُرش
أغلب يف كثريًا أبطأ وتريٍة عىل لكن االستاتيكية، املجتمعات يف حاٍل أي عىل يحدث امليمي
علماءُ يُعاين حني املثال: سبيل عىل يالحظوه؛ أن أفرادها معظُم يستطيع ا ممَّ الوقت
الذي العرص تحديَد يستطيعون ال القديم، الحجري العرص إىل تعود أدواٍت الحفريات
آالٍف لعدة ترجع حقبٍة إىل نََسِبها من أكثر بدقٍة — أشكالها إىل باالستناد — إليه تعود
ذلك أن (الحظ ذلك من أرسَع ن تتحسَّ لم الزمان ذلك يف األدوات ألن ببساطٍة األعوام؛ من
إىل ترجع أداًة يعاين حني املرءُ يستطيع قد البيولوجي). ر التطوُّ من كثريًا أرسع يبقى
فحسب تقنيتها إىل استناًدا — لها َخ يؤرِّ أن القديمة مرص أو روما يف استاتيكيٍّ مجتمٍع
التقنية واألدوات السيارات يعاينون حني املستقبل مؤرخي لكن مثًال، قرٍن أقرب إىل —
عاٍم وألقرب عقد، ألقرب تأريخها من بسهولٍة سيتمكَّنون هذا، يومنا إىل املنسوبة األخرى

الحاسوبية. التقنيات حالة يف أقلَّ أو
بالرضورة. بأكملها املجتمعات ال استاتيكيًة، «امليمات» جْعل إىل امليمي ُر التطوُّ يميل
كما وتماًما هذا، ومع الجينات؛ شأن ذلك يف شأنها املجموعة، ملصلحة الجيناُت تتطور ال
فإنه الفوائد، ببعض عليها ويُنِعم العمر طويلِة كائناٍت خْلَق الجيني ُر التطوُّ يستطيع
مجتمعاٍت يخلق أن األحيان بعض يف يستطيع امليمي َر التطوُّ أن املستغَرب من ليس
الحقائق. تجسيد بواسطة العمل عىل ويساعدها هكذا، إلبقائها ويتعاون استاتيكية،
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يكون أن ندر (وإْن لحامليها مفيدًة تكون ما غالبًا امليمات أن كذلك املستغَرب من وليس
تَستخدم امليمات فإن الجينات، أدواُت الحية الكائنات أن وكما األمثل). النحو عىل ذلك
تمنح ذلك ولتحقيق املجتمع، أفراد بني نفسها نرش وهو «هدفها»؛ لتحقيق األفراَد
فبينما البيولوجية؛ الحالة عن هذا يُميِّز واحًدا اختالًفا َة ثَمَّ أن غري أحيانًا، فوائَد امليماُت
فكر من جزءٍ عىل إال امليماُت تسيطر ال لجيناتها، عبيٍد «سوى» الحية الكائناُت ليَسِت
امليماِت الناس بعُض يَُشبِّه لهذا خنوًعا؛ االستاتيكية املجتمعات أعتى يف حتى الشخص،
نْرشِ بُغيَة وظائفها أداء عىل الخاليا قدرة من جزءٍ عىل تسيطر التي «الفريوسات» ب
باملضيف، الخاص النووي الحمض يف فحسب نفَسها الفريوسات بعض تُثبت نفسها.
عن يختلف ما وهو فصاعًدا، اللحظة تلك منذ تناُسخها عىل العمل سوى شيئًا تفعل وال
لتتيح املعرفَة تستخدم وأن مميزة، سلوكياٍت يف تتسبََّب أن عليها « «يتعنيَّ التي امليمات،
حامليها؛ امليمات بعُض ر تُدمِّ كما تماًما مضيفها، خليَة أخرى فريوساٌت ر تُدمِّ نسخها.
الغالب يف بعده تنترش اإلعالمي، لالنتباه جاذٍب مدوٍّ بأسلوٍب شخٌص ينتحر فعندما

الطريقة. بنفس انتحار» «حوادث موجُة
ن يتضمَّ هذا ولكن الدقيق، التناُسخ هو امليمات كاِهَل يُثِقل انتقائيٍّ ضغٍط ألدَّ إنَّ
ذلك ألن اإلمكان؛ بقدر حاملها بعقل تُلحقه قد الذي الرضر قدِر لتقليل ضغًطا أيًضا
بقدر امليم سلوكيات تجسيد له ليتسنَّى يكفي بما ليحيا اإلنساُن يستخدمه ما هو العقل
إن حاملها؛ عقل يف بدقة» «محكم قٍرس تكويِن اتجاِه يف بامليمات هذا يدفع اإلمكان.
(أو بالذات امليم ذلك تجسيد عن االمتناع عىل القدرة عدم هي القرس لهذا املثالية الصورة
معتنقيها نفوس يف الخوف زْرُع األمد الطويلة األديان عادة فمن ولهذا امليمات)؛ مجمع
أن شأنه من ذلك ألن عموميٍّا؛ فزًعا أو خوًفا تُسبِّب ال لكنها بعينها، خارقٍة كياناٍت من
وبهذا املنافسة؛ امليمات نحو انفتاًحا أكثَر يجعلهم وأن العموم، وجه عىل معتنقيها يؤذَي
مع املتلقني، ِفْكر من ضيقٍة مساحٍة عىل النفيس الرضر قَرص هو التطوُّري الضغط يكون
تكلفٍة مواجهة يف أنفَسهم ون املتلقُّ يجد بحيث عميق، نحٍو عىل نفسه الوقت يف ترسيخه
امليُم. عليها يحضُّ التي السلوكيات عن التحوُّل يف فكَّروا ما إذا كبريٍة وعاطفيٍة نفسيٍة

السلوكيات كل التأثري؛ ذلك من مناص يوجد ال حينما االستاتيكي املجتمُع ن يتكوَّ
الدقيق التناُسخ إلتاحة رٌة مسخَّ األفكار؛ وكل الناس، بني العالقات وكل الجوهرية،
وال امليماُت، عليها «تسيطر» التي املجاالت كل يف النقدية القدراُت تُماَرس ال للميمات.
من االستاتيكية املجتمعات تخيُّل يستحيل به. القيام أحٌد يحاول وال بإبداٍع، يُسَمح
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أعمارهم، مدار عىل أَملُوا البرش من فكم البرشية؛ للعقول التدمري هذا بسبب منظورنا
ٍم تقدُّ أيِّ إحراز يف فحسب يفشلوا لم ولكنهم معاناتُهم، تنزاح أن أجيال، بعد وألجياٍل
التفكري مجرد يف بل إحرازه، محاولة يف حتى بشدٍة فشلوا وإنما األمل، ذلك مثل لتحقيق
التي اإلبداع جذوُة فيهم أُطِفئت يرفضونها؛ الفرصُة واتَتْهم إذا وكانوا أيًضا! املحاولة يف

جديد. يشءٍ أيَّ تُبدع أن قبل منهجيٍّ نحٍو عىل جميًعا عليها ُفِطرنا
ما حدٍّ إىل منه ن» «يتكوَّ أو — هوادة بال كفاٍح عىل االستاتيكي املجتمع ينطوي

فائدِة أو صحِة ِع لتوقُّ داعَي ال إذ يشء؛ كلَّ ليس هذا لكنَّ النمو، من املعرفة ملنع —
غاب آَخر جانب وهذا استاتيكي. مجتمٍع يف ظهَرْت أْن حدث إن االنتشار رسيعِة فكرٍة
نحَو سيكون التغيريَ أن «افرتضُت» إذ االستاتيكي؛ املجتمع حول السابقة قصتي عن
وهو االستاتيكي، املجتمع يف النقدية الحنكة غياب ظل يف سيما ال يكن، لم ربما األفضل.
محرماتُهم؛ منها تْحِمهم لم التي والضارة الخاطئة األفكار ضد أفراده مناعَة يضعف ما
القرن يف االستاتيكية أوروبا مجتمعات استقراَر األسود الطاعون وباءُ رضب فعندما
العديد فرأى للغاية؛ سيئًة الوباء ملكافحة انتشاًرا الجديدة األفكار أكثُر كانت عرش، الرابع
كانَْت معيشيٍة تحسيناٍت أي إجراء محاولة وأن العالم، نهاية هي تلك أن الناس من
يف الكثريون وتزاحم «الساحرات»، أو اليهود، لقتل منهم العديد وانربى عقيمًة، ثَمَّ من
انتقل إذ منهم؛ درايٍة غري عن املرض انتشاَر لوا سهَّ (وبهذا للصالة واألديرة الكنائس
أنفَسهم أتباُعها كرََّس بالسياط»، «الضاربون تُدَعى طائفٌة ظهَرْت الرباغيث). بواسطة
عباَده أن للرب يُثِبتوا لكي ِذْكرها، السابق اإلجراءات كل إىل وللدعوة الذاتي، للَجْلد
بمرور السلطاُت وقمَعتْها كليٍّا، وخاطئًة عمليٍّا ًة ُمِرضَّ األفكار تلك كل كانت نادمون.

جديد. من االستقرار إلرساء مساعيها يف الوقت
التقليديَة االستاتيكي املجتمع خشية يف يكمن الصحة من قدًرا أن املفارقة من ولهذا،
االستاتيكي املجتمَع ُد تُهدِّ النفع. ال بالرضر األرجح عىل عليه سيعود تغيرٍي أيَّ أن من
من الرغم وعىل جديد؛ عقيٍم ميٍم أي ِقبَل من التدمري أو للرضر التعرُِّض خطورُة دوًما
والنافعة، الصحيحة األفكار بعُض األسود الطاعون وباء انتشار أعقاب يف ظهَرْت ذلك
عرص (ببدء معتاد وغرِي جيٍد نحٍو عىل االستاتيكي املجتمع ذلك إنهاء يف ساهَمْت وربما

النهضة).
تتفرَُّد الذي ر التطوُّ نوع عىل التام القضاء بواسطة االستاتيكية املجتمعاُت تستمر
يف الشخصية. حاِمِليه تفضيالت تلبية إىل الهادف ق الخالَّ التنويع وهو أََال امليمات، به

409



الالنهاية بداية

بعُض وتصحُّ الجيني، ونظريه امليمي ر التطوُّ بني التشابُُه بشدٍة يزيد النوع، هذا غياب
املجتمعات تميل يشء. كل من بالرغم بينهما الساذجة الشبه ألوجه القاتمة النتائج
أجل من األفراد برفاهية التضحية إىل وتميل بالعنف، أمورها تسوية إىل االستاتيكية
بَمن تنتهي الحال أن ذكرُت لقد فيه). التغيري ملنع أخرى: بعبارٍة (أو املجتمع «مصلحة»
التغايض إىل وإما االستاتيكي املجتمع منارصة إىل إما تلك الشبه أوجه عىل يعتمدون
واحدٌة استجابٌة هما االستجابتني هاتني أن كيف اليوَم ونرى واالستبداد، العنف عن
من نوٍع أيُّ يستمرَّ ولن استاتيكيٍّا، املجتمع إلبقاء يلزم ما هو االستبداُد األساس؛ يف

استاتيكيٍّا. املجتمُع يكن لم ما طويًال االستبداد
أن نستطيع اإلدراُك، يُخِطئُها ال آثاٌر واملستمر املتضاعف املعرفة لنموِّ كان وملا
الغربية الحضارة قبل األرض كوكب عىل مجتمٍع كل أن إىل تاريخيٍّ بحٍث دون نخلص
الحالِة عىل مثاٍل وخري أجيال، بضعة غضون يف اندثر وإما استاتيكيٍّا كان إما الحالية
األمثلة من الكثري يوجد ربما لكن وفلورنسا، أثينا من كلٍّ يف الذهبيان العرصان األخريِة
املجتمعات يف الناس بأن السائد االعتقاد مع ا مباِرشً تضاربًا ذلك يتضارب األخرى.
قيود من أحراًرا كانوا إنهم الحني؛ ذلك منذ ممكنًة تَُعْد لم بحاٍل أسعَد كانوا البدائية
تحقيق عىل قادرين كانوا ثَمَّ ومن الحضارة؛ إمالءات من وغريها االجتماعية األعراف
فيها (بما البدائية املجتمعات لكن ورغباتهم. احتياجاتهم وتلبية أنفسهم، عن التعبري
جميعها؛ استاتيكيًة مجتمعاٍت كانت أنها بد ال الثمار) وجمع الصيد عىل املعتمدة القبائل
ذلك يحدث إما كذلك، بدائيته عن فوره من َلكفَّ ذلك، يصبح أن عن أحدها َف توقَّ لو إذ
نموُّ سيظل األخرية الحالة يف املميزة. معرفته فْقِد طريق عن بنفِسه نفَسه ر يُدمِّ وإما
إذ الساكن؛ املجتمع بمؤسسات يُستبَدل أن يلبث لن الذي الفجِّ العنف بيِد ملجًما املعرفة
بطبيعة لألسوأ تغيرياٍت تلك تكون التغيريات، إحداث سبيَل هو العنف يكون أن بمجرد
املعرفة، نموِّ كبِْت دون الوجود عىل قادرٍة غريَ االستاتيكية املجتمعات كانت وملا الحال.
أن املفارقة (من السعادة. إىل للسعي كافيٍة بفرصٍة ألفرادها تسمح أن ممكنًا يكن لم
مهما — االستاتيكية واملجتمعات طبيعية، إنسانيٌة ورغبٌة حاجٌة ذاته حد يف املعرفة خْلَق
ذلك مثل أفراد من فرٍد كلُّ يرى طبيعي.) غريَ قمًعا تقمعها — بدائيتها درجُة بلغت
كل عىل يتعنيَّ نظره. وجهة من كارثيٍّا رضًرا ضارًة فيه اإلبداع قْمِع آلياِت املجتمع
أو كبرش، ألنفسهم إيجابيٍّ يشءٍ أي لتحقيق أفراده محاوالت عرقلُة استاتيكيٍّ مجتمٍع
امليماُت. تفرضها التي سلوكياِتهم تنفيذهم باستثناء الواقع، يف باملرة يشءٍ أي لتحقيق
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وكْرسِ أنفسهم، عن أفراده تعبري بقمع إال بقاءَه يُِديَم أن املجتمُع ذلك يستطيع ال
ذلك. لتنفيذ بدقٍة ميماته وتكييف معنوياتهم،

الديناميكية املجتمعات

ملجتمٍع املعروفة الوحيدة الحالة إنه استاتيكيٍّا؛ مجتمًعا ليس (الغربي) مجتمعنا لكنَّ
ط التوسُّ عىل لقدرته التاريخ يف متفرد وهو األمد، طويِل ( التغريُّ (رسيع ديناميكيٍّ
تحسيناٍت من ذلك يف بما األجل، والطويَيلِ والسلميَّنْي الرسيَعنْي ن والتحسُّ التغيري إلحداث
تأتَّى عرش. الثالث الفصل يف وصفُت كما واملطامح، بالِقيَم يتعلَّق فيما العام اإلجماع يف
مع بالرضورة، باألفراد ترضُّ ال امليمات من االختالف شديدِة فئٍة انبثاق خالل من ذلك

«أنانيًة». زالت ما أنها
يستطيع امليمات من نوٍع أيُّ الجديدة: امليمات هذه طبيعَة َ ألفرسِّ سؤاًال أطرح َدْعني
ينفكُّ ال كهذه، بيئٍة يف »؟ التغريُّ رسيعِة بيئٍة «يف طويلٍة ُمدٍد مدار عىل نفسه نَْسخ إتاحَة
وأمانيهم احتياجاتُهم تتغريَّ وعليه بها؛ للتنبؤ قابلٍة غريَ وفرًصا مشكالٍت يواجهون الناس
كهذا؟ نظاٍم ظلِّ يف تغيرٍي بال امليمات أحُد يبقى كيف أيًضا. به التنبُُّؤ يمكن ال ًا تغريُّ
األفراد؛ اختيارات عىل التام القضاء بواسطة تغيرٍي بال االستاتيكي املجتمع ميماُت تبقى
أيًضا امليمات تلك تتضافر سيجسدون. أيها وال سيحوزون، األفكار أي الناُس يختار ال
بمجرد لكْن ممكن، قدٍر بأقلِّ إال فيه الناس ظروُف تتبدَّل فال استاتيكيٍّا؛ املجتمع لتجعل
لظروفهم طبًقا — جزئيٍّا — سيختارون فإنهم االختيار، يف الناس ويبدأ هذا، يُكَرس أن
بني تنبٍُّؤ بال تتبدَّل انتقاءٍ معايريَ امليماُت ستواجه الحالة تلك ويف الفردية، وأفكارهم

كذلك. الزمن مدار وعىل وآَخر، متلقٍّ
ولكي الشخص، لذلك مفيًدا يبدَو أن عليه ما، شخٍص إىل امليمات أحُد ينتقل لكي
سوى يعوزه ال ، تتغريَّ ال ظروٍف ظل يف املتشابهني األشخاص من مجموعٍة إىل ينتقل
كثرٍي تبنِّي إلتاحة املالئمة األفكار أفضل هي ما لكن األفق. محدودَة حقيقًة يكون أن
«الحقيقية» الفكرة متتالية؟ عديدٍة وملراٍت أهدافهم، وتقلُّب تفاُوت عىل لها، الناس من
أولئك « «لكلِّ نافعًة تبدَو أن بد ال كانَْت. حقيقٍة أيُّ نفًعا تُجِدَي لن ولكن جيد، ح مرشَّ
السياق هذا يف «نافعة» تعني ال عدمه. من تجسيَدها سيختارون َمن هم ألنهم الناس؛
فكرٍة تبنِّي عىل الناَس تحثُّ قد خاصيٍة أي إىل تشري إنها بالرضورة؛ الوظيفيَّ النْفَع
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أخالقيٍّا، صائبة أو الحفظ، سهلة أو أنيقة، أو طريفة، أو شائقة، تكون كأْن وتجسيدها،
شتَّى، متقلِّبة ظروف تحت شتَّى، ألناس نافعًة الفكرُة بها «تبدو» طريقٍة وأفضُل وهكذا،
دها؛ تجسِّ أو األشمل، بمعناها حقيقٍة بمنزلِة تكون الفكرة هذه نافعة. «تكون» أن هي
قيمًة أو سلوًكا كانت إذا جميلًة أو ما، لحقيقٍة تأكيًدا كانت إذا فعليٍّا حقيقيًة فتكون

وهكذا. نكتًة، كانت إذا طريفًة أو أخالقية، قيمًة كانَْت إذا موضوعيٍّا صائبًة أو فنية،
ذات الحقائق هي العديدة األجيال عرب واالستمرار الصمود يف حظٍّا األفكار أوفر
أو الباطلة، األفكاَر لون يُفضِّ ما وغالبًا للخطأ، عرضة الناس العميقة. الحقائق املدى؛
باطلٍة أفكاٍر من لونه» يُفضِّ «ما أن عىل أخالقيٍّا، املعيبَة أو النفع، ذات غريَ أو الضحلة،
األفق ضيقُة حقيقٌة تستمر قد الزمن. بمرور ويتغريَّ آلَخر، شخٍص من يختلف ما هو
الفكرة د يُعضِّ لكْن ة، متغريِّ ظروٍف ظل يف فقط، بالصدفة البقاء يف خبيثٌة أغلوطٌة أو
يف املتباينة التفضيالت ذوو الناُس يضعها كي موضوعيٌّ سبٌب والعميقة الحقيقية
يف نيوتن قواننُي تفيد املثال: سبيل عىل طويلة. ِحَقٍب مدار عىل املفيدة األفكار مصافِّ
مدفعيٍة سالِح وتصميِم أفضل، جسوٍر بناء يف أيًضا تفيد ولكنها أفضل، كاتدرائياٍت بناء
وتجسيدها، تذكُّرها عىل الناس أنواع شتَّى القواننُي هذه تُرِغم املدى هذا وبفضل أفضل؛
تسنح أجيال. مدار عىل وتفصيًال، جملًة بعٍض أهداَف أكثرهم معارضِة من بالرغم

. التغريُّ رسيِع مجتمٍع يف األمد طويَل ميًما ليصري األفكار من النوع لهذا الفرصُة
يف واالستمرار البقاء عىل فحسب «قادرًة» ليست الواقع يف امليمات هذه مثل إن
استمرار أجل من النقد ذلك عىل حتًما تعتمد إنها بل النقد، ملعايري الرسيع التغري ظل
الراهنة األوضاع فرض يحميَها أن دون للنقد، امليمات تلك تخضع الدقيق. تناُسخها
منافساتها»، عىل ينطبق نفسه األمر «ولكن لألفراد؛ النقدية القدرات َقْمع وال حولها،
ذلك غياب يف املزية هذه الحقيقية األفكار تفقد ذ. تُنفَّ ال ثَمَّ ومن أسوأ؛ بالءً تُبيل التي

محلها. غريُها يحلُّ أو ترتدَّى وقد النقد،

للعقالنية املعادية وامليمات العقالنية امليمات

الفكر أنتجها التي — امليمات من الجديد النوع هذا يعتمد أن ذلك يستتبع وهكذا،
إذن يه وسأسمِّ الدقيق؛ التناُسَخ لنفسه ر ليُوفِّ الفكر هذا مثل عىل — والنقدي العقالني
التي االستاتيكي، باملجتمع الخاص األقدم النوع من امليمات أما العقالنية». «امليمات
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املعادية «امليمات يها فسأسمِّ حامليها، لدى النقدية القدرات تعطيل عىل بقائها يف تعتمد
به الخاصة املختلفة التناسخ واسرتاتيجيات خصائُصه النوعني من لكلٍّ للعقالنية».

الجينات. عن مًعا اختالفهما قدَر اآلَخر عن منهما كلٍّ اختالُف ويبلغ تماًما،
هؤالء كرب إذا بحيث األطفال، إخافة عىل بقدرٍة العفاريت من معنيَّ نوٌع اتصف لو
العفاريت تلك عن الحكايات قصِّ سلوُك َلكان منه، الخوف «أطفالهم» يف زرعوا األطفال
بمرور القصة صحة عىل الشك بظالل إذْن النقُد سيُلِقي عقالني، ميم أنه افِرتْض ميًما.
أن الِحْظ امليم. ينقرض فقد الواقع، أرض عىل موجودٍة غريَ العفاريُت كانت وملَّا األجيال،
وال لديها، مقاصد فال فعله: عليها يتعنيَّ ما تفعل فامليمات ينقرض؛ أن يهمه ال امليم
تصبح قد خاللها. من امليماُت ر تتطوَّ قد أخرى سبل أيًضا توجد ولكن ألنفسها، حتى
تواجه نافعة، حاملوها يراها أن يجب العقالنية امليمات وألن واضح. نحٍو عىل خياليًة
عن مبتعدًة ر تتطوَّ قد وعليه رها؛ تطوُّ يف مشكلًة السارة غري للمشاعر املثرية امليمات
له العملية الحلول استكشاف أو باإلثارة، الخفيف الشعور اتجاه يف مثًال الرعب، إثارة

حقيقي). خطٍر عىل اعتمدت (إذا باملستقبل والتفاؤل الحارض يف
يف السارة غري املشاعر إثارُة عندئٍذ ستفيده للعقالنية؛ معاٍد ميم أنه افِرتْض واآلن
العفريت، من التحرُّر عىل املستمع قدرة تعطيل وهو إلحاقه، به املنوط الرضر تحقيق
صفات استغالِل دقُة زاَدْت كلما عنه. التحدُّث ثَمَّ ومن فيه؛ التفكري عىل اإلكراه وترسيخ
أكرب. بدقٍة للعقالنية املعادي امليُم انترش الشائعة، البرشي العقل ضعف مَلواِطن العفريت
الضمنية معرفتُه تكون أن الرضوري من َلكان عدة، ألجياٍل يبقى أن للميم كان لو
فكرة أْي — الظاهري محتواه يحتاج ال بينما وعميقة، حقيقيًة تلك الضعف مَلواِطن
العفريت وجود عدم يساعد العكس، عىل حقيقة. أيِّ عىل ينطوَي أن — العفريت وجود
تهديٍد ألي العادية الخصائَص حينئٍذ القصُة تقيِّد ال إذ أفضل؛ ناسًخا امليم جعل يف
األفضل من سيكون وَلَكْم لها، التصدِّي ويمكن متناهيًة تكون ما دائًما التي حقيقي،
تتطوَّر كيف نرى بهذا التفاؤل! مبدأ تُقوِّض أن أيًضا القصة استطاَعِت لو ذلك لكل
عنها. بعيًدا للعقالنية املعادية تلك ر تتطوَّ حني عىل عميقة، حقائَق نحو العقالنية امليمات
عىل امليُم احتوى إذا السابقتني. التناُسخ اسرتاتيجيتَِي َمْزُج يُجدي ال كاملعتاد،
ي املتلقِّ فسيصبح إزاءَه، النقديَة َمَلكاِته ذلك مع وعطََّل ي للمتلقِّ والنافعة ة الحقَّ املعرفة
اعتَمَد ولو النقل؛ دقة من يُقلِّل وبهذا املعرفة، تلك يف األخطاء تصحيح عىل قدرًة أقلَّ
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له، املتلقي نبِْذ فرصة من ذلك َلزاد ، بحقٍّ نافًعا يكن ولم بنفعه، املتلقي إيمان عىل امليم
لتجسيده. رفضه أو

أي — الديناميكي املجتمع يف املالئمة الطبيعية بيئتَه العقالني امليم يجد وباملثل،
حلِّ نحَو بتفاؤٍل ه (موجَّ نقد تقليد من األخري يف ِلَما — آخر أو بوجٍه ديناميكي مجتمع
باإلضافة هذا يسرٍي، بقدٍر ولو الحقيقُة فيها تقلُّ التي امليم تنويعات سيكبح املشكالت)
ال ما وهو ع، التنوُّ متواصلِة نقديٍة ملعايريَ التنويعاِت تلك سيُخِضع الرسيع التقدم أن إىل
يجد بعده. والبقاء أمامه الصمود عىل غريها دون الحقيقية العميقة امليمات سوى تقدر
مجتمٍع أي ليس االستاتيكي؛ املجتمع يف املالئمة الطبيعية بيئتَه للعقالنية املعادي امليم
املناقضة األسباب لكل فيه، ر تطوَّ الذي املجتمع نفس يكون أن يفضل وإنما استاتيكي،
مجتمٍع يف يوجد عندما لنفسه التناُسخ إتاحة عىل بنوَعيْه امليم قدرُة تقل ولهذا سبق؛ ملا

عامة. بصفٍة له «املضاد» النوع من

التنوير

بل استاتيكي، ملجتمٍع املفاجئ الفشل بفعل ليس ديناميكيٍّا الغرب يف مجتمعنا أصبح
يتحدد لم االستاتيكي. املجتمع يف يحدث الذي التطور ذلك التطور؛ من أجياٍل خالل من
بات وربما جاليليو، فلسفة مع بدأ قد أظنه ولكني وأين، ذلك بدأ متى الدقة وجه عىل
ميماٍت باعتبارها نفَسها نيوتن قواننُي نسَخْت امليمات، بلغة نيوتن. اكتشافات مع حتميٍّا
هذا زاد شتَّى. ألغراٍض نافعًة كانت ألنها ا؛ جدٍّ عاليًة ذلك يف دقتُها وكانت عقالنيًة،
صاَرْت الطبيعة أن حقيقة يف الكامنة الفلسفية املضامني تجاُهِل صعوبة من النجاُح

هذا. بها تحقق التي والعقل العلم نهج تجاهل أو مسبوق، غري عميًقا فهًما مفهومًة
الحثيث التقدُّم حقيقِة إغفاُل — نيوتن بعد — املمكن غري من صار حال، أي عىل
ولكْن روسو، جاك جان سيما ال بالفعل، ذلك إغفاَل الفالسفة بعُض (حاَوَل آنذاك. املطَّرد
البدائية الحياة وأن طالحة، الحضارة وأن ، ضارٌّ َل التعقُّ أنَّ حول الجدل بواسطة فقط
والسياسية والفلسفية، العلمية، — التحسينات من هائٌل كمٌّ كذلك جرى سعيدة.) كانت
كان املجتمع. عليها كان التي االستاتيكية الحالة استعادة بإمكانية أطاحْت التي —
يف األمُم تتغريَّ يندثر. أن أو الالنهاية، بدايِة مرحلِة يف يكون أن الغربي املجتمع عىل
أحيانًا، جريانها ضد الحرب ملقتضيات إيماءً األخرى؛ هي حثيثًا ًا تغريُّ اليوَم الغرب غري
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أن أيًضا ثقافاتها بيِد يَُعْد لم سلميٍّا. الغرب ميمات بتناُقل أكرب، وبقوٍة األغلب، يف ولكن
يُصبحوا أن فإما االستاتيكي؛ املجتمع ظل يف عليها كانت التي الركود مرحلة إىل تتقهقر
عن بهذا ويزولوا معرفتهم، كلَّ يفقدوا أن وإما حياتهم، شئوَن ترصيفهم يف «غربيني»

العاملية. السياسة عالم يف تبلوًرا تزداد َلمعضلة وإنها الوجود،
االكتمال؛ عن البُعد كل بعيًدا هذا يومنا حتى التنوير زال ما الغرب، يف وحتى
املادية، العلوُم أمثلتها أبرز ومن القليلة، الحيوية املجاالت بعض يف نسبيٍّا متقدِّم إنه
إىل منفتحًة املجاالت تلك يف األفكار أصبحت الغربية؛ واالقتصادية السياسية واملؤسساُت
مجاالٍت يف تتناسخ تزال ال امليمات لكن والتغيري، ولالختيار والتجريب، للنقد ما حدٍّ
وتجاُهل ني املتلقِّ لدى النقدية القدرات كبِْت بواسطة القديم، النهج بنفس عديدٍة أخرى
فرَضتْها معايريَ وليَُلبِّنَي األنوثة بمظهر ليَبُدوَن الفتياُت تستميت عندما تفضيالتهم.
القوة، بمظهر ليظهروا طاقاتهم أقىص الفتياُن يبذل وعندما واملظهر، القوام عن الثقافُة
ميمات لنَْسخ جميًعا يجاهدون فهم غمٍّ، أو بكدٍر وا أحسُّ ما إذا دموعهم يكتموا ولكي
جهًرا تأييدها أن من بالرغم ثقافتنا، من جزءًا تزل لم التي العتيقة النوعي» «التنميط
حول األفكار من شاسعٍة نطاقاٍت حجب يف امليمات تلك تتسبَّب موصوًما. سلوًكا صار
زاَغْت إذا حامليها. بخاطر تجول أن عن يعيشها أن للمرء ينبغي التي املعيشة نوعية
لون بنفس ويُحسون وخزي، باضطراٍب يشعرون محرَّمٍة اتجاهاٍت صوَب أفكاُرهم
آلهتهم، خذالن يف التفكري إزاء سحيٍق زمٍن منذ املتدينون شعره الذي والضياع الخوف
جرجرة إىل بدقٍة بهم تُوِدي عطٍل حالة إىل النقدية وقدراتهم العالم عن آراؤهم وتنتهي

والسلوك. الفكر نمط نفس إىل التايل الجيل
ثقافتنا، من جوهريٍّ كجزءٍ — اليوم حتى — للعقالنية املعادية امليمات بقاء إن
ا ممَّ علينا أصعُب تقبَُّلها أن املفارقة من تقبُّلُها. علينا يصعب حقيقٌة فرد، كل عقل ومن
بأنهم الزعُم ليزعجهم يكن فلم العقول؛ املنغلقو الغابرة املجتمعات أفراُد سيجده كان
اختياراتهم ألنفسهم ينتقوا أن من بدًال دة معقَّ طقوًسا دون يجسِّ حيواتهم أغلب قَضْوا
حياة انصياع درجة كانت لقد العكس، عىل أهدافهم. تحقيق أجل من ويسَعْون الخاصة
بالضبط هي ذلك، إىل وما واإليمان، والقنوت، للسلطة، واالنصياع للواجب، الشخص
عىل إجبارهم سبب عن األطفال يسأل كان عندما لغريه. أو لنفسه الفرد تقييم مقياس
وحينما هذا.» قلُت «ألنني لهم: يُقال عميل، نفٍع ذات غريَ تبدو ٍة شاقَّ بسلوكياٍت القيام
أن دون السؤال، نفَس أطفالُهم يسألهم حينما اإلجابة نفَس سريدِّدون الوقت يحني
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إن إذ امليمات؛ من غريب نوع هذا (إن الكامل. التفسريَ يقدِّمون أنهم مطلًقا يدركوا
ومع للتغيري، تعطُّشنا ظل يف اليوم، ولكن حاملوه.) يصدِّقه ال ولكن حقيقي، محتواه
الذاتية الصورة مع هذا يتعارض الذاتي، وللنقد األفكار لجديد املسبوق غري انفتاحنا
يُِقرُّ قد للعقالنية. املعادية للميمات خاضعني كبرٍي حدٍّ إىل زلنا ما بأننا الناس معظم عند
تُحدِّده إجماًال سلوكنا أن نرى لكننا الشأن، هذا يف عثرتني أو عثرٍة يف بوقوعه معظمنا
مصلحتنا يمثِّل ما عىل واألدلة للحجج العقالني تقديرنا يحددها والتي الخاصة، قراراتنا
ملجتمعنا، حديٌث تطويٌر ذاتها حد يف العقالنية الذاتية الصورة هذه العقالنية. الشخصية
الفكر، وحرية ل، كالتعقُّ ِقيًَما — ضمنيٍّا وتنجز — رصيح نحٍو عىل ميماته من كثريٌ يعزِّز
يتعلَّق فيما أنفَسنا طبيعيٍّ نحٍو عىل نفرسِّ أن نحاول إننا البرش. بني من فرٍد كلِّ وقيمة

الِقيَم. هذه بتحقيق
فلكي تها؛ بُرمَّ القصة ليست هذه ولكن الحقيقة؛ من بعًضا هذا يف أن الواضح من
وتزيني تنسيق وأسلوب أزيائنا، أنماط من أبعد إىل النظر يلزمنا ال هذا، عىل الدليَل نجد
طليَت أو بيجامتك، مرتديًا ق للتسوُّ ذهبَت إذا اآلخرون سيُقيِّمك كيف فكِّْر منازلنا.
األعراف تفرضها التي القيوِد عن ملحًة ذلك يُقدِّم وبُنِّية؛ زرقاءَ بخطوٍط منزلك جدران
التكلفة وفداحِة مهمة، وغري بسيطٍة شخصيٍة ذوٍق اختيارات عىل حتى تحكم التي
حيواتنا، يف مصرييًة األكثر األنماط عىل األمر نفس ينطبق هل النتهاكها. االجتماعية
فيما فكِّْر الوطنية؟ والهوية السيايس، واالتجاه واألخالق، والتعليم، والعالقات، كاملهن،
للعقالنية معاديٍة ميماٍت من استاتيكيٍّ مجتمٍع ِل تحوُّ إبَّان حدوثَه ع» «نتوقَّ أن لنا ينبغي

تدريجيٍّا. العقالنية نظريتها إىل
املجتمع يف االستقرار عىل الحفاظ ألن تدريجية؛ تكون أن من كهذه لنقلٍة بد ال
بالرضورة، وقتًا املعرفة هذه خْلُق سيستغرق املعرفة. من كبريًا قدًرا يتطلَّب الديناميكي
مقادير وهي االستاتيكي، املجتمع يف املتاحة الوسائل عىل فقط معتمًدا يبدأ وهو سيما ال
وأسلوب أعمى، ميمي ر وتطوُّ املغلوطة، املفاهيم من والكثري واملعرفة، اإلبداع من ضئيلة

والخطأ. املحاولة
التحول، ذلك طوال لوظائفه يًا مؤدِّ يظل أن املجتمع عىل يجب ذلك، إىل باإلضافة
تتسبَّب مستقر. غريَ يجعله للعقالنية واملعادية العقالنية امليمات بني ما التعايش لكن
النَّْسُخ يتطلَّب إذ اآلَخر؛ للنوع الدقيق النَّْسَخ تُعيق سلوكياٍت يف النوعني كال من امليماُت
بينما اختياراتهم، يف النقدي للتفكري الناس تجنَُّب للعقالنية املعادية للميمات الدقيق
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وهذا استطاعتهم، قدَر نقديٍّ نحٍو عىل التفكريَ الناِس من العقالنيُة نظرياتُها تتطلَُّب
مجتمٍع يف امليمات ألنجح ما تُضاهي بدقٍة مجتمعنا يف امليمات كلُّ تتناسخ أالَّ يعني
عىل ترتتب افرتاضيٍّا). يزال ال (واألخري بالكامل ديناميكيٍّ مجتمٍع أو االستاتيكية شديِد

التحولية. لحقبتنا مميزة خاصة ظواهر عدة هذا
اتجاه يف العادة غري عىل للعقالنية املعادية امليمات بعض ُر تطوُّ الظواهر هذه من
الذي الدستورية»، «امللكية إىل االستبدادية امللكية عن ُل التحوُّ ذلك أمثلة من العقالنية،
هذه مثل أن املستغرب من ليس الديمقراطية. األنظمة بعض يف إيجابيٍّا دوًرا لعب

االستقرار. انعدام من وصفتُه ما ظلِّ يف الغالب، يف تفشل التحوُّالت
املجتمع داخل للعقالنية معاديٍة فرعيٍة ثقافاٍت ن تكوُّ وهو آَخر، مثال َة ثَمَّ
وينجم انتقائي، نحٍو عىل النقَد تكِبُت للعقالنية املعادية امليمات أن تذكَّْر الديناميكي.
للعقالنية املعادية الفرعية الثقافات أفراَد ذلك يمكِّن اإلحكام؛ دقيُق رضٌر فقط عنها
تدوم أن الفرعية الثقافات لتلك يتسنَّى وبهذا األخرى؛ األصعدة عىل الطبيعي األداء من
من إليها يصل الذي للمدى الَخِطرة التأثريات بفعل استقراُرها يهتزَّ أن إىل طويًال،
اليوَم ب التعصُّ أشكال من وغريها العنرصية توجد املثال: سبيل عىل أخرى. مجاالٍت
عىل يدرُّها منافع بسبب ُب التعصُّ يستمر ال النقد. تقمع فرعيٍة ثقافاٍت يف تقريبًا بالكامل
استخداِم جرَّاء من بأنفسهم يُلحقونه الذي الرضر من بالرغم يوجد إنه بل املتعصبني،

الحياة. يف اختياراتهم لتحديد نافعٍة وغرِي جامدٍة معايريَ
االستاتيكي، املجتمع يف أسالفها مع الكثريَ تتقاَسُم اليوم تعليم نُُظم برحت ما
التعليَم أن هي الحقيقُة تظل النقدي، الفكر تشجيع حول الحديثة النغمة من وبالرغم
ال جزآن النفيس الضغط بواسطة القياسية السلوك أنماط وغْرَس االستظهار، بطريقة
الرصيحة. النظرية يف جزئيٍّا أو كليٍّا ُمهَملة أساليُب اآلن أنهما مع التعليم، من يتجزَّآن
أن — عمليٍّا — به املسلَّم من زال ما األكاديمية، باملعرفة يختصُّ وفيما ذلك، إىل وباإلضافة
أن ذلك تبعات ومن دقيق، نحٍو عىل ما درايسٍّ منهٍج نْقُل هو التعليم من الرئييس الغرض
ميماِت ينسخون ال أكثرهم إن باهتة. ذرائعيٍة بطريقٍة العلمية املعرفَة يكتسبون الناس
ملا تناولهم عن التمييزية النقدية الحيثية لغياب نظًرا أذهانهم إىل بكفاءٍة والعقل العلم
تقنيَة يستخدمون نهاَرهم الناُس فيه يقَيض أن يمكن مجتمٍع يف نحيا وهكذا يتعلمون؛
ومنشدين مرتبِّعني، جالسني أمسياتهم ويقضون الدم، عينات يف الخاليا عدِّ يف الليزر

األرض. كوكب عن بعيًدا للطبيعة الخارقة الطاقة طْرِد أجل من لني ومتأمِّ
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امليمات العيشمع

واملعادي العقالني النَّْسخ نمَطِي بني أهميًة األكثر الفارَق الحالية امليمات أوصاُف أهمَلْت
ذلك إىل وباإلضافة وأسبابه. يجري، ما أكثر إغفال إىل األمُر بها انتهى وعليه للعقالنية؛
هي للعقالنية، املعادية األمد الطويلة تلك هي امليمات عىل الواضحة األمثلة أغلَب وألن —
معاديًا املعتاد يف األوصاف تلك محتوى كان — الزوال الرسيعة فية التعسُّ والتقليعات
وأقيمها املعرفة أفضل أن قبُل من قبلت قد األوصاُف تلك تكون حني حتى للميمات،

ميمات. من أيًضا ن يتكوَّ
أن امليمات» «آلة كتابها يف بالكمور سوزان النفس عاملُة تحاول املثال: سبيل عىل
ال جزءٌ ا حقٍّ امليمات إن امليمي. ر التطوُّ حيث من البرشية للحالة أساسيٍّا تفسريًا َم تُقدِّ
تكن لم خصوًصا تقرتحها التي اآللية أن أعتقد أني مع — نوعنا وجود تفسري من يتجزَّأ
عنرص أهمية من بشدٍة تُقلِّل بالكمور لكن التايل. الفصل يف سأرشح كما وذلك ممكنًة،
أن يف االرتياب إىل — مثًال — ذلك ويقودها ومنَشِئها، امليمات تناُسخ من كلٍّ يف اإلبداع
التقليدي التناُوُل يُخربنا قد كما األفراد إىل ا حقٍّ يُعَزى التكنولوجي للتقدُّم تفسرٍي أفضل
جورج املؤرخ بقول تستشهد وهي ميمي، ٌر تطوُّ أنه ذلك عن عوًضا ترى بل للموضوع،

البطويل». املخرتع «خرافَة التكنولوجيا» ر «تطوُّ كتابه يف ينكر الذي باساال،
اكتشاٍف عناَرص كونهم يف البطوليني» و«املخرتعني ر» «التطوُّ بني التفرقة لكن
بالطريقة ا حقٍّ التغيري أكثُر يحدث حيث استاتيكي؛ مجتمٍع يف إال معقولًة تبدو ال فاعلًة،
كبريًا قدًرا األمر يف مساِهٍم فرٍد أيُّ يمارس أن دون بها، ر تتطوَّ قد النكات أن نُْت خمَّ التي
والتكنولوجية العلمية االبتكارات إىل ُل التوصُّ يتمُّ الديناميكي، املجتمع يف لكن اإلبداع. من
أفكاٍر هيئة عىل أفراٍد عقوِل من تنبثق إنها أخرى: بعبارٍة اإلبداع. بواسطة عامٍة بصفٍة
األفكار تُبنَى بالطبع العقول. تلك داخل الجوهريُة التكيُّفاُت طاَلتْها أن بعد مستحدثة،
ر، التطوُّ إىل يؤدِّي ا ممَّ وانتقاء؛ تبايٍُن عملية خالل من سابقاتها أكتاف عىل الحالتني يف
ميميٍّا؛ ًرا تطوُّ ذلك يكون ال الفرد، عقل داخل كبرٍي نحٍو عىل التطوُّر يحدث عندما لكن

بطويل. مخرتٍع صنِْع من إبداع هو بل
تجاه ٍم تقدُّ «أيِّ حدوَث — بالتقدُّم يتعلَّق فيما — تُنكر بالكمور أن سبق ا ممَّ األسوأ
إنها موضوعيٍّا. أفضل يشءٍ أي تجاه التقدُّم ِق تحقُّ عدم أخرى: بعبارة أو بعينه»؛ يشءٍ
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أو «أفضل» فيه ليس «البيولوجي» ر التطوُّ ألن ملاذا؟ متزايد، تعقيٍد بوجود إال تقرُّ ال
ران تتطوَّ والجينات امليمات أن من نفسها هي تحذيرها من بالرغم ذلك تقول «أسوأ»؛
باملجتمعات يتصل فيما كبرٍي حدٍّ إىل صحيٌح زعمها إن أخرى مرًة أقول مختلف. بنهٍج

مجتمعنا. ال االستاتيكية،
واالختيار، كاإلبداع للبرشية املميزة املنبثقة الظواهر وجوَد نفهم أن لنا «ينبغي» كيف
واألسوأ، بل، محتواها؟ نعلم ال مستقلة كياناٌت تُسبِّبه سلوكنا من جزءًا أن حقيقة ظلِّ يف
أفكارنا، أسباب إزاء الكيانات تلك ِقبَل من امُلَمنَْهج للتضليل معرَّضون أننا حقيقة ظل يف

وسلوكنا؟ وآرائنا،
خطئنا احتماُل يفاجئنا أالَّ ينبغي أنه هو التساؤل هذا عن الرئيسية اإلجابة إن
بأننا قويٍّا شعوًرا نشعر حينما وحتى أنفسنا، حيال وحتى أفكارنا، من أيٍّ حياَل الشديد
إمكانية إزاء عنها — املبدأ حيث من — استجابتُنا تختلف أالَّ ينبغي لذا صواب؛ عىل
وراء والسعي والنقد باالفرتاض ولكن معصومني، لسنا سبب. ألي الخطأ يف الوقوع
مع الحال هي كما — ولكن امليمات، تختبئ أخطائنا. بعَض نُصوُِّب قد جيدٍة تفسرياٍت
التفسري من مزيٍج استخداِم وبني بيننا يَُحول ما يوجد ال — البرصية العمياء البقعة

مباِرش. غري بوجٍه الضمني محتواه واكتشاف امليمات، أحد الستكشاف واملالحظة
ظلَّ محدوٍد تعريٍف ذا أو ًدا معقَّ سلوًكا د نُجسِّ أنفسنا نجد متى املثال: سبيل عىل
أن وجدنا وإذا نرتاب؛ أن يجب يليه، َمن إىل له حاِمٍل شخٍص من دقيًقا تكراًرا يتكرَّر
يستمر أنه أو الشخصية، أهدافنا تحقيق إىل الرامية جهوَدنا يُحبط السلوك ذلك تجسيَد
أنفسنا وجدنا وإذا أكثر؛ نرتاب أن لنا ينبغي اختَفْت، قد املزعومة مربراته أن مع بدقٍة
نخفق قد وأكثر. أكثر نرتاب أن لنا ينبغي سيئة، بتفسرياٍت الخاص سلوَكنا نفرسِّ
لكن الحقيقي، تفسريها اكتشاف يف أو األمور، هذه مالحظة يف معينٍة لحظٍة يف بالطبع
يف أخفقنا لقد املعرفة. نقص إىل فيه الرشور كلُّ ترجع عالٍم يف الفشل لدواِم داعَي ال
تحديُد يصبح وهكذا، نفهمها. اآلن ولكننا الجاذبية، قوة وجود عدَم نالِحَظ أن يف البداية

األخري. التحليل ظل يف أسهَل املشكالت مواِضع
امليمي ر للتطوُّ املالئمة «الظروف» تواُفر وهو ريبتَنا، يُثري أن ينبغي آَخر أمٌر َة ثَمَّ
إن ذلك. إىل وما االستاتيكية، الفرعية والثقافات للسلطة، كاإلذعان للعقالنية، املعادي
ه املوجَّ النقَد «لنقَمِع أو قط»، قبُل من ذلك يرضني «لم أو هذا»، قلُت «ألنني مثل: عباراٍت
بعني نأخذ أن ينبغي االستاتيكي. املجتمع ِفْكِر بهيمنة تيش حقيقي»، ألنه فكرتنا إىل
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يُهيِّئون كانوا إذا ا عمَّ باحثني املؤسسات، من وغريَها واألعراَف القواننَي والنقِد الفحص
معياِر جوهُر هو الظروف هذه مثل تجنَُّب إن للعقالنية؛ املعادية امليمات ِر لتطوُّ الظروَف

بوبر.
يلبث لن الذي بدورها تبوء التفسريية املعرفُة فيها تبدأ التي اللحظة هو التنوير
بنا يجدر األقل: عىل ممكن هذا املادية. لألحداث محدٍد كأهم طبيعيٍّا دوًرا يصبح أن
قبُل من ينجح لم — للمعرفة املستمر الخلق أِي — به القيام نحاول ما أن نتذكََّر أن
لم الصفة: نفس له ستكون األبد وإىل اآلن من تحقيَقه سنحاول يشءٍ كلَّ إن بل ، قطُّ
ِذي) (ومنفِّ ضحايا مصافِّ من انتقلنا أننا هو اآلن حتى حدث ما إن . قطُّ قبُل من ينجح
االبتكار مناِفَع — األحيان أكثر يف السلبيني — ني املتلقِّ مصافِّ إىل األبدية «الراهنة» الحالة
بالوصول ونحتفَي التايلَ تحوُّلنا نقبل أن اآلن علينا صعبة. تحوُّليٍة حقبٍة يف نسبيٍّا الرسيع
والكون. املنبثِق العقالني املجتمع ِم تقدُّ يف نَِشطٍة فاعلٍة عناَرص إىل ل التحوُّ وهو إليه،

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

بعض عىل متشاِبٍه بوجٍه ف الترصُّ عىل حاِمِليها تبعث مشرتكٍة أفكاٍر حزمُة ثقافة:
األصعدة.

لنفسها. التناُسخ إتاحة يف يها متلقِّ لدى النقدية امَلَلكات عىل تعتمد فكرة عقالني: ميم

بغرِض يها متلقِّ لدى النقدية امَلَلكات تعطيل عىل تعتمد فكرٌة للعقالنية: معاٍد ميم
لنفسها. التناُسخ إتاحة

بمقياٍس فيه ات التغريُّ تحدث ثقافة/مجتمع استاتيكي: استاتيكية/مجتمع ثقافة
للعقالنية. املعادية امليمات فيه وتسود مالحظتها، عىل أفراده قدرة من أبطأ زمنيٍّ
العقالنية. امليمات فيه تسود ثقافة/مجتمع ديناميكي: ديناميكية/مجتمع ثقافة

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

ر تطوُّ الرئيسية: ر التطوُّ لقصة متناٍه تمهيٍد مجرَد البيولوجي ر التطوُّ كان •
املحدود. غري امليمات

االستاتيكية. املجتمعات يف للعقالنية املعادية امليمات ُر تطوُّ كان وهكذا •
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الفصل ملخصهذا

لكن عديدة، أصعدٍة عىل الجيناِت امليماُت تشبه ر. تتطوَّ وهي ميمات، من الثقافاُت ن تتكوَّ
هي االختالفات أهم منهما؛ كلٌّ به ر تتطوَّ الذي النهج بني عميقة اختالفات أيًضا توجد
ماديتني هيئتني يف يوجد امليم وأن الخاصة، تناُسخه آلية عىل ينطوَي أن يجب ميٍم كل أن
يُنتَقى — الجني عكس عىل — فامليم هنا، ومن وسلوك. عقيل، تمثيل بالتبادل: مختلفتني
ولقدرة ما، سلوٍك يف التسبُّب عىل لقدرته — نَْسخ عملية كل يف — منفصل نحٍو عىل
سبَب امليمات حاِملُو يعلم ال عادًة، امليم. تبنِّي عىل الُجُدِد ني املتلقِّ حثِّ عىل السلوك هذا
نذكرها. أن نستطيع ا ممَّ أكرب بدقٍة — مثًال — النحو قواِعَد د نُجسِّ إننا لها؛ تجسيدهم
لحاميل النقدية القدرات دعم امليمي: للتناسخ فحسب أساسيتان اسرتاتيجيتان توجد
العقالني — امليمات نوَعِي من نوٍع كلُّ يمنع حامليها. لدى تعطيلها أو املرتَقبني، امليم
تمرُّ نفسها. نَْرش عىل مجملها يف الثقافة وقدرَة اآلَخر، النوع تناُسَخ — للعقالنية واملعادي
متكوِّنٍة مستقرة، استاتيكيٍة مجتمعاٍت بني مستقرٍة غري تحوُّليٍة بحقبٍة الغربية الحضارة
عقالنية. ميماٍت من يتكوَّن مستقرٍّ ديناميكيٍّ مجتمٍع وبني للعقالنية، معاديٍة ميماٍت من
ره؛ تصوُّ يمكن ال بما بغيٌض البدائية املجتمعات يف العيُش شائع، هو ما عكس عىل
وإما معنوياتهم، وتحطيم أفرادها إبداع بخنق بقائها عىل تحافظ استاتيكية إما فهي
املوجودة األوصاف تخفق عليها. العنُف فيُهيمن وتضمحل؛ رسيًعا معرفتها تفقد أنها
إىل تميل ثَمَّ ومن للعقالنية؛ واملعادي العقالني بني الفارق أهميِة عىل التعرُّف يف للميمات
أنها عىل الغربية الحضارة يف ً خطأ الظن بمنزلة هذا إن ضمنيٍّا. للميمات معاديًة تكون أن
ومقهورون، متشائمون ميماٍت ضحايا وكأنهم مواطنيها يف والظن استاتيكي، مجتمع

االستاتيكية. املجتمعات أفراِد حاُل هي كما
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اإلبداع ر تطوُّ

اإلبداع؟ نفع كان فيَم

كوكبنا، عىل َرْت تطوَّ التي لها حَرص ال التي البيولوجي التكيُّف عمليات كل بني من
كان ولقد الفلسفة. أو الفن أو الرياضية، أو العلمية املعرفة إنتاَج وحده اإلبداُع يستطيع
أوضح يف تبدو مذهلة، مادية آثاٌر عليه املرتتبة واملؤسسات التكنولوجيا بواسطة لإلبداع
كبريٌة نسبٌة تُستخَدم إذ عندها؛ ف تتوقَّ ال ولكنها البرشية، البيئات من بالقرب صورها
الذي — البرشي االختيار إن برشية. ألغراٍض اآلن األرض كوكب عىل اليابسة مساحة من
وأيُّها إقصاؤها سيتمُّ األخرى البيولوجية األنواع أيُّ يُحدِّد — لإلبداع نتاٌج ذاته حد يف
الرباري وأيُّ د، ستُمهَّ التالل وأيُّ مجاريها، ستُحوَّل األنهار أيُّ ى، تُنَمَّ أو لتبقى ستُرتَك
فضائيًة محطًة الليل سماء يف الحركة الرسيعة الساطعة البقع إحدى تكون قد ستُحَمى.
أن بيولوجيٍّ تكيٍُّف أيُّ يستطيع ا ممَّ وأعىل أرسَع بهم وترسي أناًسا، متنها عىل تحمل
يقطعها لم مسافاٍت عىل بواسطته البُرش يتواَصُل صناعيٍّا قمًرا كانَْت ربما أو يفعل؛
النووية، والتفاعالت الالسلكية كاملوجات ظواِهَر باستخدامه وذلك ، قطُّ بيولوجيٌّ اتصاٌل
بالعالم. خربتنا عىل لإلبداع الفريدة اآلثار تستحوذ . قطُّ البيولوجيا علوُم رها تُسخِّ لم التي
طراُز سيكون السطور هذه تقرأ عندما الرسيع. باالبتكار خربتنا ذلك ن يتضمَّ اليوم،
ويتطلَّب أفضل، أداءٍ ذات كمبيوتر أجهزُة ستوجد قديًما؛ عليه أكتبها الذي الكمبيوتر
وأدواٌت ُشيِّدت، قد ومباٍن أُلَِّفْت، قد أخرى كتٌب حينئٍذ وستكون أقل، مجهوًدا صنعها
عمر من أطول لعمٍر سيبقى وبعضها ويُستبَدل، سيبطل بعضها أُنِتجت، قد ُمبتَكرة
العلمية املراِجَع بعضها سيغريِّ مذهلة، علميٌة اكتشافاٌت النور إىل وستخرج األهرامات،
وهو ، التغريُّ دائُم حياٍة أسلوُب كلها هذه اإلبداع تبعات عىل ويرتتب األبد. إىل التقليدية
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أن يمكن ال ظاهرٌة ذاته حد يف هو الذي األمد، طويِل ديناميكيٍّ مجتمٍع يف إال يتاح ال ما
اإلبداعي. الفكر بواسطة إال تتأتَّى

من أيٌّ لإلبداع يكن لم األول، الفصل ويف السابق الفصل يف ذكرُت فكما ذلك، مع
لم التاريخ، قبل ما عصوِر يف البرشي. جنسنا تاريخ يف قريٍب عهٍد منذ إال اآلثار تلك
كوكب خارج تقع حضارٍة إىل ينتمي ملستكِشٍف مثًال (ُقْل العارض للمالِحظ ليتَِّضَح يكن
ال وكأننا له سيبدو األمر كان باملرة؛ اإلبداعي التفكري عىل قادرون البرش أن األرض)
وراثيٍّا؛ عليه تَكيَّفنا الذي املعيشة أسلوَب نهائيٍّ ال نحٍو عىل نُكرِّر أن سوى شيئًا نفعل
من أننا الواضح من كان الحيوي. املحيط يف األخرى األنواع باليني سائر مثل تماًما
لغٍة باستخدام نتواَصل كنا أيًضا. كذلك كان األنواع من كثريًا ولكن األدوات، مستخدمي
كنَّا ذلك. يفعل النحل فحتى معتاد؛ غري أمًرا ذلك يكن لم جديد، من ولكن، رمزية،
كانَْت أكرب كثٍب عن املالحظة أن عىل النمُل. يفعل كذلك ولكن أخرى، أنواًعا نستأنس
البرشية، األدوات استخداُم إليها يستند التي واملعرفة اإلنسانية، اللغات أن عن ستكشف
وإن معقولة، درجٍة إىل معتادين غري ذلك وجعلنا الجينات؛ ال امليمات عرب تتناقل كانت
ليس ما لكن ميمات! لديها أخرى أنواٍع من َكْم البرشي: النوع يف واضٍح إبداٍع إىل يُِرشْ لم
كذلك وهم العشوائيني، والخطأ املحاولة باستثناء امليمات تلك تحسني وسائل هو لديها
يستخدمه الذي فاإلبداع اليوم، أما األجيال. مرِّ عىل املتواصل التحسني عىل قادرين غري
لم فهو ذلك ومع منازع، بال األخرى األنواع عن يُميِّزنا ما هو أفكارهم تحسني يف البُرش

البرش. وجود تاريخ من األكرب الجزء يف ملحوًظا استخداًما ُمستخَدًما يكن
بالفعل ُر يتطوَّ كان أنه بد ال ولكنه نوعنا، أسالف يف وضوًحا أقل اإلبداع كان ربما
التي تلك ضخمًة مزيًة كانت أنها بد ال الواقع، يف . قطُّ فينا ظهر ما وإال النوع، ذلك يف
اإلبداع يف أكرب زيادًة أسالفنا عقوَل منحت التي املتتابعة الجينية الطفراُت فيها تسبَّبَْت
شكَّ ال إذ هذا»)؛ يومنا يف إبداًعا «نحسبها التي القدرة يف زيادًة الدقة: من بمزيٍد (أو
بمقاييس كبريٍة برسعٍة الِقَردة أشباه من أسالفه من َر تطوَّ قد الحديث اإلنساَن أن يف
ذوي األخرى، األنواع من أقاربهم تكاثَُر فاَق أسالفنا تكاثَُر أن بد ال الجيني. ر التطوُّ
املعرفة؟ تلك استخدموا يشءٍ أيِّ ويف ملاذا؟ الجديدة. املعرفة خلق عىل قليًال األقل القدرة
كانوا أنهم هي السؤالني هذين عن الطبيعية اإلجابُة َلكانت الحقيقَة نعلم نكن لم لو
تحسني أجل من العالم، وفهم االبتكار، بغرض اليوَم: نستخدمها كما املعرفَة يستخدمون
كانوا مثًال الحجرية األدوات تحسنُي باستطاعتهم كان َمن املثال: سبيل عىل معيشتهم؛
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ويُنجبون أفضل غذاءٍ عىل سيتحصلون ثَمَّ ومن أفضل؛ أدواٍت امتالك إىل سيتوصلون
يمنعون وبهذا أفضل، أسلحٍة صنَْع أيًضا سيستطيعون وكانوا أطول، لفرتٍة استمرَّ نسًال
ذلك كان لو هذا، مع وهكذا. واألزواج، الغذاء إىل الوصول من املنافسة الجينات حاميل
بأجيال، يُقدَّر زمنيٍّ مقياٍس عىل التحسينات تلك وقوَع الحفري السجُل َ َلبنَيَّ حدث، قد

يحدث. لم ذلك لكن
كان التي املدة نفس أثناءَ ر تتطوَّ امليمات نَْسخ عىل القدرُة كانَِت ذلك، عىل وعالوًة
منذ عاش الذي املنتصب اإلنسان نوع أفراد بعض أن يُعتَقد أيًضا؛ فيها ر يتطوَّ اإلبداُع
املعرفة تلك َكَمنَت املخيمات؛ نار إشعال بكيفية معرفٍة عىل كانوا مَضْت، عاٍم ألف ٥٠٠
منهما كلٌّ يعزِّز امليمات، وانتقال اإلبداع من كلٌّ يوجد أن وبمجرد جيناتهم. ال ميماتهم يف
ستكون الحني ذلك يف شيئًا ن يُحسِّ ما أيٍّا ألن كبري؛ نحٍو عىل لآلخر التطورية القيمَة
املالئمة. للجينات الفائدة ينقل وبهذا تليه، التي األجيال عىل بابتكاره ليُنعم الوسيلُة لديه
والخطأ؛ املحاولة بواسطة يجري ا ممَّ كثريًا أرسع اإلبداع بواسطة امليمات تحسني ويمكن
بني مشرتٍك جامٍح ٍر لتطوُّ مواتيًة الظروُف كانت ربما ولذلك األفكار؛ لقيمة حدوَد فال

امليمات. استخدام عىل والقدرة اإلبداع، التكيُّف: نوَعِي
بحسب التكيُّف نوَعِي ُر تطوُّ تزاَمَن لقد السيناريو. هذا يعيب ما َة ثَمَّ مجدًدا، لكن،
ونقلها لألفكار الناس تحسنَي تكن لم ر التطوُّ لذلك الدافعة القوة لكن مفرتض، هو ما
زمنيٍّ مقياٍس عىل تحسيناٍت راكموا لكانوا صحيًحا، ذلك كان لو إذ بالقطع؛ لصغارهم
أعواٍم آالِف عدة مرَّْت — عام ألف ١٢ حوايل منذ — الزراعة اخرتاع قبل بأجيال. يُقدَّر
سوى يُنِتج لم اإلبداع يف وراثيٍّ ٍن تحسُّ كلَّ وكأنَّ يليه، والذي ملحوٍظ ٍ تغريُّ كل بني
«التطور يف اليوَم تجاربنا يُشبه ما وهو بعده، يشء ال ثم فقط واحٍد ملحوٍظ ابتكاٍر
الذكاء وأبحاث االصطناعي التطور عكس عىل ذلك؟ يمكن كيف لكن االصطناعي».
عىل املقدرة وهو «حقيقيٍّا»، إبداًعا رون يطوِّ أسالفنا كان الحارض، الوقت يف االصطناعي

نهائية. ال ابتكاراٍت سلسلة خلق
إن القليل. أقل سوى يبتكروا لم ولكنهم رسيًعا، تتزايد االبتكار عىل قدرتُهم كانت
أتى أين فمن الندرة، بهذه كان إذا االبتكار ألن ولكن غريبًا، سلوًكا لكونه ال لغز؛ هذا
املفرتض من االبتكار؟ عىل أقل أو ما بنحٍو قدرٍة ذوي أفراٍد تكاثر عىل التفاضيل التأثريُ
الناس بني إبداًعا األفراد أكثر حتى أن يعني امللحوظة ات التغريُّ بني األعوام آالف مرور أن
انتقائيٍّ ضغٍط يف االبتكار عىل األكرب قدرتهم تتسبَّب لم وبذلك ابتكار؛ أيَّ يصنعوا لم
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الناس؟ بني القدرة تلك يف الصغرية للتحسينات الحثيث االنتشار استمر ملاذا ملصلحتهم.
من — متكرر نحٍو وعىل درجة، أقىص إىل — إبداَعهم يستخدمون كانوا أسالفنا أن بد ال

غريه؟ يشءٍ أي يف تَُرى االبتكار؛ أجل من ليس بالقطع لكن ما»، «يشء أجل
وظيفيٍة، ميزٍة أي توفري أجل من يتطور لم اإلبداع أن إىل النظريات إحدى تذهب
الستمالة مظهرهم تحسنَي الناُس اعتاد إذ فحسب؛ الجنيس االنتقاء خالل من تطور بل
تواَكَب ذلك. شابه وما الظل، وخفِة الحكايات، وقصِّ والتزيُّن، امللوَّنة، باملالبس األزواج
القادر اإلبداع ر تطوُّ مع إبداًعا األكثر املظاهر ذوي باألفراد التزاُوج تفضيِل ُر تطوُّ
بني ما يُشبه — النظرية ترى هكذا — تطوُّري تصاُعٍد يف التفضيالت، هذه تلبية عىل

ذكره. وذيل الطاووس أنثى تفضيالت
يومنا حتى نستطع لم د معقَّ تكيُّف إنه الجنيس؛ لالنتقاء ُمستبَعد هدٌف اإلبداَع لكن
صفاٍت تطوُّر من كثريًا أصعُب َره تطوُّ أن يُفرتَض لذا اصطناعيٍّا؛ إنتاَجه نُِعيد أن هذا
بفعل ا حقٍّ َر تطوَّ قد بعضها أن يُعتَقد التي وحجمها، الجسم أجزاءِ شكِل أو كاللون
— علمنا حد عىل — اإلبداُع َر تطوَّ عديدة. أخرى وحيواناٍت البرش يف الجنيس االنتقاء
رْصُد يصعب فَلَكْم تراكميٌة؛ املنظورة آثاِره أغلب فإن ذلك، عىل وعالوًة فقط، واحدًة مرًة
يكن لم لو وخاصًة واحدة، حالٍة أي يف املحتملني األزواج إبداع يف البسيطة االختالفات
الوقت يف الصعب من سيكون َكْم (تخيَّْل عملية! ألغراٍض حينها ُمستخَدًما اإلبداُع ذلك
مسابقٍة خالل من للناس الفنية القدرات يف صغريٍة «جينية» اختالفاٍت رصد الحارض
أو َشعًرا ر نُطوِّ لم إذْن ملاذا أخرى.) عوامَل خضم يف ستضيع كتلك اختالفاٍت أيُّ فنية!
ال مما أيٍّا أو جديدة، معرفٍة خلق عىل املقدرة َر نُطوِّ أن من بدًال األلوان متعدِّدة أظافر
موثوٍق بأوجٍه وتقييمها تطويرها يف كثريًا أسهَل ستُميس كانت خصائَص من له حَرص

فيها؟
أن يف يتمثل للتصديق، قابليًة أكثر الجنيس االنتقاء نظرية من مختلف شكل َة ثَمَّ
مبارش. نحٍو عىل اإلبداع بمحاباة وليس االجتماعية، للمكانة تبًعا أزواجهم اختاروا الناس
املؤامرات بحياكة أفضل اجتماعيٍة مكانٍة إىل الوصوَل إبداًعا األفراد أكثُر استطاع ربما
أيَّ يُحِرزوا أن دون ريًة تطوُّ ميزًة ذلك أعطاهم ربما األخرى؛ االجتماعية املناورات أو
مشكلَة تواجه زالت ما شابهها وما النظريات هذه لكن عليه، دليٍل ملس نستطيع ٍم تقدُّ
يُستخَدم لم فلماذا سبب، ألي كبريًا استخداًما استُخِدم قد اإلبداُع كان إذا السبب: تفسرِي

كذلك؟ وظيفيٍة ألغراٍض
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صنع يف — قة خالَّ مؤامرٍة بواسطة السلطَة اقتنص الذي — الزعيم يفكِّر لم ملاذا
عن بالحبوة الرماح تلك مثل اخرتع الذي املرءوَس يُميِّز لم ملاذا للصيد؟ أفضَل ِرماٍح
مثلما أيًضا العملية باالبتكارات املحتملون األزواج يُعَجب أن يمكن أََلْم وباملثل، غريه؟
العملية االبتكارات تلك بعض شأن من كان األحوال، كل يف الفنية؟ املظاهُر لهم راَقْت
لالبتكارات يكون ما وأحيانًا أفضل. مظهٌر لهم يكون أن عىل مكتشفيها تساعد أن نفسها
مقالع سالح صنِْع مهارَة تصبح جيٍل يف الخرز عقود عمل يف جديدٍة مهارٍة فُربَّ مًدى؛

إذن؟ البداية يف الندرة شديدَة العملية االبتكاراُت كانت فلماذا يليه، الذي الجيل يف
أن هي السؤال هذا إجابة أن السابق الفصل يف السالفة املناقشة من املرءُ ن يُخمِّ قد
أليِّ يمكن حيث استاتيكية؛ مجتمعاٍت كانت الناس بينها عاش التي العائالت أو القبائل
ق يحقِّ كيف للزواج. أهليته يُقلِّل ثَمَّ ومن صاحبه؛ مكانة من يحطَّ أن ملحوٍظ ابتكاٍر
منتِهًكا يصبح أن دون — غريه من أكثر اإلبداَع بممارسته خاصًة — إذْن مكانًة املرءُ

للمحرمات؟ وملحوًظا رصيًحا
نحٍو عىل تجسيًدا املجتمع ميمات تجسيد وهي أعتقد، ما عىل واحدة طريقة توجد
االبتكار عن بالعزوف أي استثنائي؛ وإذعاٍن عمياء طاعٍة بإبداء املعتاد؛ من دقًة أكثر
يجوز هل إذن، هذا. الظهور حبَّ يكافئ أن إال االستاتيكي املجتمع يملك ال شديًدا. عزوًفا
الناس؟ من غريه من ابتكاًرا « «أقلَّ يكون أن عىل الشخَص ُن املحسَّ اإلبداُع يساعد أن
لغًزا أتناول أن أوًال يجب ولكن برهة، بعد إليه وسأعود محوري، سؤال ذلك أن اتضح

ثانيًا.

معنًى؟ تنسخ كيف

لكن «محاكاة»، بأنه املثال) سبيل عىل بالكمور ِقبَل (من امليمات تناُسخ يُوَصف ما غالبًا
عقول يف الِفَكَر نالحظ أن نستطيع ال ونحن فكرة، امليم صحيًحا. يكون أن يمكن ال ذلك
برامج غرار عىل آلَخر عقٍل من تحميلها من تُمكِّننا التي اإلمكاناِت نملك وال اآلخرين،
نَُسًخا نصنع أن يمكننا ال لذا النووي؛ الحمض جزيئات بطريقة نسخها وال الكمبيوتر،
كالمهم، فيه (بما حامليها سلوك طريق عن إال سبيًال محتواها إىل نملك ال إذ امليمات؛ من

ككتاباتهم). سلوكهم وتبعات
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امليم حاِمِل سلوَك الشخُص يالحظ التايل: النمط امليمات تناُسخ يتبع ما دائًما
من أعواٍم وبعد أحيانًا، الفور عىل — ذلك بعد ثم مباِرشٍة، غري أو مباِرشًة مالحظًة
هناك؟ إىل تصل كيف املالحظ. عقل يف الحامل ميمات توجد — أخرى أحيانًا املالحظة

مستحيل. االستقراء لكن كذلك؟ أليس اليشء، بعض استقراء وكأنه األمر يبدو
الكلمات، نتعلَّم إننا امليم. حاميل محاكاة عىل الغالب يف تشتمل العملية تلك أن يبدو
فنقلِّد لنا، ح يُلوِّ َمن نرى عندما ح نُلوِّ كيف ونتعلَّم أصواتها، محاكاة من املثال، سبيل عىل
وكأننا — أيًضا الشخيص استبطاننا مستوى عىل حتى بل — ظاهريٍّا نبدو لذا نراه؛ ما
املفهوُم ذلك يؤيِّد يكتبون. وما يقولون ما ونتذكَّر اآلَخرون، يفعله ا ممَّ جوانَب ننسخ
هي لديها — العليا الِقَردة — األحياء أقاربنا أنواع أقرب أن حقيقَة الشائُع الخاطئُ
سأرشح كما — الحقيقة لكن ُمذِهلة). ذلك ومع كثريًا، (أقل املحاكاة عىل قدرٌة األخرى
امليمات تناُسخ أساَس يكونَا أن يمكن ال أقوالهم وتذكَُّر اآلخرين أفعال محاكاَة أن —

الغالب. يف رضوريٍّ وغري صغريًا، دوًرا إال يلعبان ال هما الواقع، يف البرشية؛
إدراُك الصعب من يصبح بحيث ا جدٍّ طبيعيٍّ نحٍو عىل امليمات اكتساب إلينا يأتي
«املعرفة». مصدِر إدراُك األخص عىل يصعب ا، حقٍّ يحدث ما إدراُك أو العملية، تلك إعجاِز
ال ح، نلوِّ أن نتعلَُّم فحني البرشية؛ امليمات أبسط يف حتى املعرفة من هائل قدر يوجد
فيه، مناسبًا التلويح جعَلِت املوقف جوانب أيُّ أيًضا نتعلَّم بل فحسب، الحركَة نتعلَّم
نتعلَّم عندما وباملثل، ذلك؛ مع نتعلَّمه ولكننا هذا، بمعظم أحٌد يخربنا ال ومَلن. وكيف،
نكتسب كيف ا. جدٍّ رصيحٍة غري دقيقًة جوانَب يشمل ما وهو معناها، أيًضا نتعلَّم كلمًة

املعرفة؟ تلك
عن محارضاته مجموعَة يبدأ أن بوبر اعتاد امليمات. حاميل بمحاكاة نكتسبها ال إننا
صامتًا ذلك بعد ينتظر وكان «يالحظوا»، أن ببساطٍة الطالب من يطلب بأن العلم فلسفة
واحٍد إيضاح يف طريقتَه تلك كانت يالحظوا. أن بهم يفرتض «ماذا» أحدهم يسأله حتى
كان اليوم. حتى العامة املفاهيم من جزءًا تََزْل لم التي املتعدِّدة التجريبية عيوب من
مالحظته، يجب بما سابقٍة معرفٍة دون تستحيل العلمية املالحظة أن حينئٍذ لهم يرشح
عندئٍذ يرشح ثم يالحظ. ملا املرء تفسري وكيفية املالحظة، وكيفية عنه، البحث يجب وما
أن ال ن، تُخمَّ أن للنظرية بد فال أوًال؛ تأتَي أن يجب — ذلك لكل استناًدا — النظرية أن

تُستنتَج.
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«يحاكوا» أن الحضور من يطلب بأن النقطة نفَس ح يوضِّ أن لبوبر يمكن كان
أن ينبغي تفسرييٍة نظريٍة أيِّ ظل يف هو: كما سيظل املنطق كان يالحظوا. أن عن عوًضا
ويدفعوه املنصة إىل يتجهوا أن أعليهم الحالة، هذه يف بوبر؟ «َمن»؟ يحاكوا «يحاكوا»؟
ليواجهوا يستديروا أن أفعليهم املطلوب، هو هذا يكن لم وإن مكانه؟ ويقفوا طريقهم عن
األسرتالية لكنته أيحاكون إليه؟ ينظر كان الذي االتجاَه ليحاكوا للقاعة الخلفيَّ الحائَط
أال عليهم كان أم هو؟ يفعله كان ما ذلك ألن العادية بأصواتهم يتحدثون أم الغريبة،
هم فيها كانوا التي محارضاتهم يف عروًضا يضمنوا أن غري حينئٍذ، بعينه شيئًا يفعلوا
كلٌّ يحدِّد التي بوبر»، «حاِك لعبارة املمكنة للتأويالت نهايَة ال فلسفٍة؟ أساتذَة أنفسهم
وكل غريه، عن بشدٍة مختلًفا الطرق تلك من الكثري سيبدو للمحاكي. مختلًفا سلوًكا منها
واملتسبِّبة — بوبر ذهن يف كانت التي — األفكار عن مختلفًة نظريًة تقابل منها طريقٍة

املالَحظ. السلوك يف
تلك اكتشاف يمكن ال وبالتبعية فحسب»، السلوك «محاكاة يُدَعى ما َة ثَمَّ فليس لذا
وسيلَة هي السلوك محاكاة تكون أن يمكن ال لذا السلوك؛ محاكاة بواسطة «األفكار»

امليمات. اكتساب
تُحدِّد أن إىل باملحاكاة امليمي التناُسخ يف تسبَّبت التي االفرتاضية الجينات ستحتاج
املحاكني»، أفضل «محاكاة يكون قد املعيار أن مثًال بالكمور تقرتح ستحاكي. َمن كذلك
محاكاِة جودِة مدى عىل الحكُم للمرء يتسنَّى ال إذ السبب؛ لنفس مستحيل هذا ولكن
(أيُّ بالضبط محاكاته ْت تمَّ الذي» «ما — َن خمَّ أو — بالفعل يعرف كان إذا إال شخٍص

وكيف. حسبانه، يف املحاكي يضعها الظروف وأي ولَِمن)، سلوكي، جانب
فكما للميمات؛ الرصيح» «الرسد من يتكوَّن السلوُك كان إذا نفسه األمر ينطبق
املرء يستطيع بها». فْهِمك إساءُة يمكن ال بطريقٍة تتحدَّث أن «يستحيل بوبر، الَحَظ
أكثر وحتى آَخر، يشءٍ أي أو ميم، لتعريف يكفي ال ما وهو الرصيح، املحتوى ِذْكَر فقط
َسنُّها يمكن ال رصيٍح غري محتًوى عىل تشتمل — كالقوانني — وبيانًا رصاحًة امليمات
يستطيع ال لكن «املعقول»، صفَة عدٌة قواننُي تذكر املثال: سبيل عىل دونه؛ تجسيدها أو
مثًال أخرى ثقافٍة من شخٌص يستطيع لكي دقة، من يكفي بما الصفة هذه تعريَف أحٌد
كلمُة تعنيه ما بالقطع نتعلَّم ال لهذا، جنائية؛ قضيٍة يف الحكِم إبَّان التعريَف يُطبَِّق أن
صوُره وتتقارب بالفعل، نتعلَّمه أننا بيد معناها. «ِذْكر» إىل االستماع بواسطة «معقول»
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قواننَي عليه املبنية القوانني لجْعل كافيًا تقاُربًا الثقافة نفس إىل املنتمون يتعلَّمها التي
للتطبيق. قابلًة

الفصل يف أرشُت كما رصيح، نحٍو عىل سلوكنا قواعَد نعرف ال نحن حال، كل عىل
رصيحٍة غري معرفًة األم لغتنا يف الحديث وأنماط واملعاني، القواعد، نعرف فنحن السابق.
عىل القدرة فيها بما التايل، الجيل إىل مبهرٍة بدقٍة قواِعَدها ننقل هذا ومع كبري، حدٍّ إىل
أنماُط فيها وبما قبُل، من الجديد املتلقي يخربها لم مواقَف عىل القواعد تلك تطبيق

نَْسخها. من التايل الجيل منَْع رصيٍح نحٍو عىل الناس يحاول حديٍث
يفهموا لكي الرصيحة غري املعرفة إىل يحتاجون الناس أن املوقف حقيقة إن
الكتشاف النفس وعلماء الفالسفُة يكدُّ العكس. ال األخرى، الرصيحة واألقوال القوانني،
والطبيعة االجتماعية، املؤسسات بشأن ضمنيٍّا ثقافتُنا تتبنَّاها التي االفرتاضات وتوضيح
والرضورة، والحرية، والسببية، والنية، واملكان، والزمان والخطأ، والصواب البرشية،
بل األبحاث، تلك مثل نتائج قراءة خالل من االفرتاضاِت تلك نكتسب ال لكننا وغريها؛

تماًما. الصحيح هو العكس
فكيف فيه، املتسبِّبة بالنظرية سابقٍة معرفٍة دون مستحيلًة السلوك محاكاُة كانت لو
تلك تستطيع إذ ميمات؛ لديها إن عنها؟ معروف هو كما بالتقليد العليا الِقَردُة تقوم
الطريقة تلك يعرف آَخر لقرٍد بمشاهدتها الجوز حبة لشقِّ جديدٍة طريقٍة تعلَُّم الِقَردة
الببغاوات حتى التقليد؟ ملعنى الالمتناهي الغموض من الِقَردة تحار ال كيف بالفعل.
سمعتها التي األصوات عرشات تخزيَن تستطيع فهي عنها؛ معروف هو كما الكالَم تُكرِّر
تُقلِّدها، التي األصوات اختيار غموض عىل تتغلَّب كيف تَُرى الحًقا؛ وتُكرِّرها ذاكرتها، يف

تقليدها؟ أوقات واختيار
باألحرى أو الصلة، ذات الرصيحة غري بالنظريات السابقة بمعرفتها عليه تتغلَّب إنها
إذ «املحاكاة»؛ ملعنى ضمنيٍّا تعريًفا الببغاوات جينات يف ُر التطوُّ خَلَق جيناتها. تعرفها
فطريٍّ معياٍر مع تتماىش التي األصوات تسلسالت تسجيَل الببغاوات عند املحاكاُة تعني
شائقة حقيقة ذلك تتبع آَخر. فطريٍّ معياٍر مع تتماىش ظروٍف يف الحًقا ترديدها ثم ما،
يُحلِّل ترجمٍة نظاِم عىل أيًضا الببغاء عقُل يحتوَي أن بد فال الببغاوات؛ فسيولوجيا عن
الصوتية أحباَله تجعل صادرًة إشاراٍت ويُنِتج األذنني، من الواردة العصبيَة اإلشاراِت
يف رة مشفَّ وتلك دة، املعقَّ الحوسبة بعَض الرتجمُة هذه تتطلَّب األصوات، نفَس تؤدِّي
العصبية «الخاليا عىل مبنيٍّ نظاٍم بواسطة جزئيٍّا ق تتحقَّ أنها يُعتَقد امليمات. ال الجينات
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غريَه يالحظ وعندما ما، فعًال الحيوان يؤدِّي عندما تنشط عصبية خاليا وهي املرآتية»،
لديها التي الحيوانات يف تجريبيٍّا العصبية الخاليا تلك عىل التعرُُّف تمَّ أيًضا؛ يفعله
من دة معقَّ صورٌة البرشيَّ امليميَّ التناُسَخ بأن املؤمنني العلماء إن املحاكاة. عىل املقدرُة
الوظائف سائر فهم أداة هي املرآتية العصبية الخاليا بأن االعتقاد إىل يميلون املحاكاة

صحيًحا. ذلك يكون أن يمكن ال لألسف، لكن أنواعها، بكافة البرشي العقل يف
من قدٍر عىل تكيُّف فهو «سبٌب»؛ األصوات تقليد عىل الببغاء قدرة ر لتطوُّ يُعَرف ال
هنا ها املهم فإن سببُه، كان أيٍّا لكن دوٍر، من أكثَر يؤدِّي كان وربما الطيور، بني الشيوع
منه يتألَّف ما إزاء أو تُقلِّدها، التي األصوات اختيار يف مطلًقا لها حيلَة ال الببغاوات أن
املعيار مع تتماىش ظروًفا كلٍب ونباُح الباب جرُس يهيِّئ أن تصاَدَف ربما التقليد. هذا
سيقوم الظروُف تلك تحدث وعندما لديه، التقليد سلوَك ط يُنشِّ الذي الببغاء، يف الفطري
الغموض يحلُّ وبهذا أصواتها؛ أي بالضبط؛ فيها الجوانب نفس بتقليد دائًما الببغاء
ظل يف الكلَب يتجاَهَل أن بباله يخطر ال اختيار. أيَّ انتقائه عدم طريق عن الالمتناهي
يختلف للمحاكاة معياٍر أيِّ ِر تصوُّ عىل قادٍر غري ألنه ذيَله؛ هزَّه يقلِّد أن أو الظروف، تلك
وهي اإلبداع، إىل الببغاوات تفتقر املرآتية. العصبية خالياه شبكة يف املرسخ ذلك عن
فيما االستاتيكية، املجتمعات يف البَرش ذلك ويشبه بدقة، األصوات نسخ يف هذا عىل تعتمد

ييل. فيما سأرشحه جوهريٍّا اختالًفا عدا
بعض تكراَر تعلََّم قد وأنه بوبر، محارضات يف موجوًدا كان ببغاءً أن اآلَن َفْلتتخيَِّل
قد نظريٍّا، بوبر؛ أفكار بعَض «حاَكى» قد — ما بصورٍة — سيكون لة؛ املفضَّ عباراته
لتلك ناِقٍل سوى يكون لن األخري لكن الببغاء، إىل باستماعه بوبر أفكاَر طالٌب يتعلَّم
يمكن ال املحارضات. قاعة يف الهواءُ يفعله ا عمَّ يزيد ال ما وهو آخر، إىل مكاٍن من امليمات
له حَرص ال ا ممَّ وحيٍد سلوٍك سوى يكرِّر ال ألنه امليمات؛ اكتسب قد الببغاء بأن القول
حفظه عن والناجُم للببغاء، الالحق السلوُك يماثل لن امليمات، عن تنجم سلوكياٍت من
السلوِك هذا يف سيكون بوبر، سلوَك — األسئلة عىل كردوِده — قلب ظهر عن األصواَت

الناسخ. هو — املعرفة أِي — واملعنى معناه؛ ال فقط، امليم صوُت
املحارضاُت تلك داَرْت فلو يردِّدها؛ التي لألصوات البرشية املعانَي الببغاءُ يجهل
ما وكرََّر الحماسة بنفس منها َالقتبََس الفلسفة، ال املقيل الببغاء طبِْخ وصفاِت حول
اآليل، كاملسجل ليس فهو الصوت؛ بمحتوى «جاهل» غري أنه عىل السامعني. أمام يحفظ
دائًما عشوائيٍّا. تردِّدها أو تمييٍز دون األصواَت الببغاوات ل تسجِّ ال تماًما، العكس عىل
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ال املعنى ذلك لكن تسمعها، التي لألصوات معانَي ضمنيٍّا الفطرية معايريها تعطي ما
لتقليد ريُة التطوُّ الوظيفُة كانت فلو االحتماالت؛ من محدودٍة مجموعٍة عن مطلًقا يخرج
نداءَ إما تسمعه صوٍت كلُّ َلكاَن التعاُرف، بنداءاِت القياَم مثًال هي األصواَت الببغاوات

ذلك. غري وإما محتمًال تعاُرٍف
بعض يبلغ كثريًا، أكرب ممكنٍة معاٍن مجموعِة عىل التعرَُّف العليا الِقَردُة تستطيع
الِقَردة سلوكياِت فهِم سوءُ األحيان أغلب يف عنها نَجَم التعقيد من درجًة املعاني هذه
املثال: سبيل عىل لإلنسان. ما يشبهان واستيعابًا فْهًما امتالكها عىل دليًال باعتبارها
يكرِّر ال بالحجر، خبطها بواسطة الجوز ثمرِة لشقِّ جديًدا أسلوبًا القرُد يتعلَّم عندما
إذ الببغاء؛ يفعل كما يتغريَّ ال ثابٍت تتابٍُع يف أعمى تكراًرا الخطوات نفَس ذلك بعد
الحجَر «يصوِّب» أن القرد فعىل مرة، كل يف الثمرة شقُّ يتطلَّبها التي الحركاُت تتغريَّ
أن وعليه بعيًدا؛ تدحرجت إذا وإعادتها الثمرة «مطاردة» إىل يحتاج وقد الثمرة، عىل
أجزاء بعض يف يتعنيَّ وهكذا. الخبطات، من ٍ معنيَّ لعدٍد ال ، تَُشقَّ حتى خبطها يف يستمرَّ
وحتى مستقلة، فرعية مهمًة منهما كلٌّ تفعل وأن القرد، يَدا تتعاون أن الخطوات تلك
الصالحة الثمرة عىل التعرف عىل قادًرا يكون أن عليه ذلك كل يف القرد يبدأ أن قبل
املناسب الحجر عىل يتعرَّف أن كذلك وعليه حجر، عن يبحث أن وعليه اإلجراءات، لتلك

بالذات.
وسبب كيفية فهم عىل تعتمد أْي التفسري؛ عىل تعتمد وكأنها األنشطة هذه تبدو قد
لكنَّ الشامل، الغرض ق يحقِّ بما غريه مع د املعقَّ السلوك يف فعٍل كلِّ تَمايش رضورة
السلوكيات تلك مثل محاكاَة تستطيع العليا القردة أن كيف عن كشَفْت قد حديثًة دراساٍت
سلوك مجال يف والباحث التطوُّري النفس عاِلُم َ بنيَّ تفسريية. معرفٍة أيَّ تخلق أن دون
املالحظة، عىل والقائمة النظرية الدراسات من بارزٍة سلسلٍة يف برين، ريتشارد الحيوان
السلوكي» «التحليل اها سمَّ عمليٍة طريق عن ذلك تحقيَق الِقَردُة هذه تستطيع كيف

الكمبيوتر). برامج أو البرشي، الكالم «تحليل» أو النحوي، للتحليل النظري (وهي
عنارص إىل املتواصلة الحروف أو األصوات تياراِت الكمبيوتر وأجهزُة البُرش م يقسِّ
منطق بواسطة ببعٍض متصل بعضها أن عىل العنارص تلك تُرتَجم ثم كالكلمات، مفردة
اللغة تحليل قبل َر تطوَّ (الذي السلوكي التحليل يف وباملثل، األكرب. الجملة أو الربنامج
إىل إياه ًما مقسِّ يشاهده، متواصًال سلوكيٍّا تياًرا القرُد يحلِّل السنني)، بماليني البرشية
املنفصلة العناُرص تكون قد منها. كالٍّ يحاكي كيف جينيٍّا بالفعل يعرف منفصلٍة عناَرص
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بالنباتات كاإلمساك والخطأ املحاولة خالل من مكتَسبًة أو ، كالعضِّ فطريًة سلوكياٍت
هذه ربط عن أما تعلُّمها. سبق ميماٍت تكون قد أو لوخزها، التعرُّض دون الشائكة
حاالت كل يف أن اتََّضَح فلقد السبب، معرفة دون صحيًحا ربًطا ببعض بعضها العنارص
بمجرد الرضورية املعلومات عىل الحصول يمكن البرش، غري يف املعروفة د املعقَّ السلوك
التعرُّف مثل فيه، بسيطٍة إحصائيٍة أنماٍط عن والبحِث مراٍت عدة السلوك مشاهدِة
أي ومعرفة الغالب، يف اليرسى اليد سلوكيات تصحب التي اليمنى اليد سلوكيات عىل
من كبريًا قدًرا يتطلَّب إذ اإلطالق؛ عىل كفءٍ غري النهج هذا الغالب. يف تُحذَف العنارص
استيعاب بمجرد تقريبًا الفور عىل محاكاتَها اإلنسان يستطيع التي السلوكيات مشاهدات
بعضها السلوكيات لربط قليلٍة دٍة محدَّ بخياراٍت إال يسمح ال أيًضا وهو منها، الغرض
القردة تستطيع نسبيٍّا. البسيطة امليمات إال بواسطته تُنَسخ أن يمكن ال لذا ببعض؛
سابقًة معرفًة عنها تملك التي األفعال وهي — الفور عىل األفعال بعض تقليَد العليا
تراكيَب ن تتضمَّ ميماٍت حصيلِة اكتساب لكن — املرآتية العصبية خالياها جهاز من
عن تزيد ال التي — امليمات تلك فإن ذلك ومع سنوات. منها يستغرق أمٌر األفعال من
القردُة تلك تتميَّز فباستخدامها القيمة؛ بالغُة — البرشية باملقاييس تافهٍة بسيطٍة حيٍل
التطوُّر ويمنحهم الحيوانات، باقي عىل تستغلق غذاءٍ مصادِر إىل بالوصول باالنفراد
الجيني. ُر التطوُّ يسمح ا ممَّ كثريًا أرسع األخرى املصادر إىل ل التحوُّ عىل القدرَة امليمي

آَخر تأويٍل بأي يقوم وال حجًرا»، «يلتقط آَخر قرًدا أن (ضمنًا) القرد يعرف إذن،
نسبيٍّ وضٍع يف يشءٍ «اْلِتقاط مثل الفعل، لنفس املمكنة التأويالت من له حَرص ال ا ممَّ
عىل للتقليد، القابلة السلوكيات من الفطري مخزونه من سلوٌك الحجر التقاَط ألن ما»؛
سلوك محاكاة عىل ا حقٍّ قادرٍة» «غريَ القردة تكون قد بل األخرى، االحتماالت عكس
تقليد تستطيع ال القردَة أن بذلك يتعلَّق فيما الِحْظ ما». نسبيٍّ وضٍع يف يشءٍ «اْلِتقاط
مخزونًا تمتلك أنها مع (كالببغاء)، أعمى ترديًدا َدها تردِّ أن حتى تستطيع ال األصوات،
لها طبًقا ف والترصُّ عليها، والتعرُّف بها، القيام تستطيع التي النداءات من ًدا معقَّ فطريٍّا
لديها السلوكي التحليل نظام أن األمر يف ما كلُّ سلًفا. الجينات حدَّدته مقرٍَّر نسٍق يف
ومن ونطقها؛ األصوات إىل االستماع بني ما تصل سابًقا محدَّدة ترجمٍة آليَة ر يُطوِّ لم
من أيٍّ يف خاصٍة أصواٍت أي وجوِد عدَم يستتبع ا ممَّ تقليَدها؛ القردُة تستطيع ال ثَمَّ

القردة. لدى امليمات بها تتحكَّم التي السلوكيات
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األهم الصعيد عىل الببغاوات عند نظريَه العليا القردة عند املحاكاة منطُق يُشبه لذا،
بمعنى — الرصيحة غري — الفعلية معرفته عىل القرُد يعتمد إذ امليمي؛ بالتناسخ واملتعلِّق
متناٍه، ال غموٍض من النسخ عمليَة يعرتي ما بهذا متجنِّبًا نسخه، عىل يقدر فعٍل كلِّ
واحٍد معنًى إقران عىل إال قادٍر غريُ ذلك إىل باإلضافة وهو الببغاء، يفعل كما تماًما
متنوعة. ظروف يف الفعل «نفس» أداء لكيفية واحد تعريف تقليده؛ يستطيع فعٍل لكل
نسخ خطوة إىل حاجٍة دون التناسخ من القرد ميمات به تتمكَّن الذي النهج هو هذا
عنٍرص كلِّ معنى عىل امليم متلقي يتعرَّف املستحيلة. الخطوة وهي آَخر، قرٍد من املعرفة
باكتشاف وليس اإلحصائي، التحليل بواسطة العنارص بني ويربط الفور، عىل السلوك يف

وظيفته. أداء يف لآلخر منها كلٍّ دعم كيفية
تقع البرشية. امليمات اكتسابهم إبَّان جذريٍّا اختالًفا مختلًفا مسلًكا البُرش يطرق
مشكلة من النقيض عىل لغًة، يتعلَّم إذ الطفِل أو محارضًة، يتابع إذ الجمهوِر مشكلُة
اكتشافه، يحاولون ما بالضبط هو يالحظونه الذي السلوك معنى ألن والتقليد؛ الرتديد
ببعض بعضها يربط الذي املنطق حتى بل — نفسها األفعال أما سابًقا، يعلمونه ال وما
املثال: سبيل عىل ذلك؛ بعد الذهن عن تغرب ما وغالبًا كبري، حدٍّ إىل ثانويًة فتكون —
قلََّد لو الكالم. بواسطتها تعلَّمنا التي الجمل من القليل نصِّ سوى الكبار نحن نذكر ال
الببغاواُت تقدر ال إذ األسرتالية؛ بلكنته َلقلَّدها املحارضة يف بوبر صوت من أجزاءً الببغاءُ
اللكنة. «محاكيًا» تقليده عن طالٌب يعجز قد ولكن لكنته، من مجرٍد منطوٍق تقليِد عىل
ترديِد عىل القدرُة له تكون أن دون املحارضة يف ًدا معقَّ ميًما طالٌب يكتسب قد الواقع يف
الطالُب يكون الحالة هذه يف فوًرا؛ إثرها عىل حتى ولو املحاُرض، بها نَطَق واحدٍة جملٍة
عىل حركٍة أو فعٍل أي محاكاة دون — ته بُرمَّ املحتوى هو الذي — امليم معنى نَسَخ قد

البرشي. امليمي التناُسخ من القلِب محلَّ املحاكاة تقع ال قلُت، كما اإلطالق.
وتكراًرا، مراًرا إليها َق وتطرَّ محدَّدًة رئيسيًة فكرًة تناَوَل قد املحاِرضَ أن افِرتْض
الببغاء مهمة صعوبُة ستزيد مرة. كل يف مختلفٍة وإيماءاٍت بكلماٍت عنها َ عربَّ قد وأنه
أسلوٍب كل ألن ذلك الطالب؛ مهمُة وستسهل األوىل، املرة تقليد مجرد عن القرد) (أو
من بدًال لتفِرتْض املعرفة. من مزيًدا البرشي املتاِبع إىل سيحمل الفكرة إليضاح مختلٍف
قام قد إنه ثم الفكرة، معنى حرََّف بحيث التعبري إساءِة عىل داَوَم املحاِرضَ أن ذلك
لم إن وحتى فال. الطالب أما الخاطئة، النسخَة الببغاءُ سيقلِّد النهاية؛ يف واحٍد بتصحيٍح
البرشي املستِمع لفهم به بأَس ال احتماٌل يبقى فقد اإلطالق، عىل َ الخطأ املحاِرضُ ح يُصحِّ
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شخٌص نقل لو أيًضا. سلوٍك ألي محاكاٍة ودون املحاِرض بذهن جاَلْت التي للفكرة
املستمع « «َلظلَّ الخطأ، جسيمِة مفاهيَم عىل به احتَوْت نحٍو عىل آَخرين إىل املحاَرضَة
تفسريه بواسطة وذلك معنًى؛ من األصيل املحاِرضُ استبَطَن ما تحديِد عىل قادًرا البرشي
ما اكتشاَف السحرية الِحيَل خبريُ يستطيع مثلما تماًما املحاِرض، وقْصَد الناقل أخطاءَ
مخدوع. خاطٍئ وصٍف من مشاهدوها عنها يروي ما إىل استناًدا خدعٍة يف ا حقٍّ حدث

فْهَم يحاول أْي — ذلك عن عوًضا تفسريَه يحاِوُل ولكنه السلوَك، اإلنساُن يقلِّد ال
تفسري وهو أََال البرش، عند العام الهدف من خاصٌة حالٌة وتلك — له املسبِّبة األفكاِر
نسلك قد املكنوَن، مقصَده ونستحسن ما، شخٍص سلوِك تفسري يف ننجح عندما العالم.
مضادٍّ بسلوٍك ف نترصَّ فقد رفضناه إذا لكننا املالئمة، املواقف يف بسلوكه «شبيًها» سلوًكا
علينا السهل من كان باألحرى)، األوىل (أو الثانية طبيعتَنا التفسريات خْلُق كان وملا له.
بصريتُنا تنُفذُ نُبرصه». ما «محاكاة أنها عىل امليمات اكتساب عملية تأويل يف نُخِطئَ أن
القردُة وتقلِّد املميزة، األصواَت الببغاواُت تقلِّد تفسرياتنا. بواسطة املعنى إىل السلوك عرب
بعينه سلوٍك أيَّ يقلِّدون ال البرش لكن ومحدودة، معينٍة لفئٍة الهادفَة الحركاِت العليا
ملعاني جيدٍة تفسرياٍت لخلق والتجربة والنقد، االفرتاض، يستخدمون بل بالرضورة،
وإذا اإلبداع. يفعله ما هذا أعم؛ بوجٍه والعالم وسلوكياتهم، اآلخرين، كسلوكيات األشياء،
الفكرة. نفس اكتشاَف أََعْدنا ألننا فذلك آخرين، كأناٍس ف الترصُّ إىل الحال بنا انتهت

ال فإنهم املحارضة يف املحارض ميمات استيعاَب املستمعون يحاول فحني لهذا
طريقٍة بأي املحاِرض محاكاة إىل وال املحارضات، لقاعة الخلفي الحائط ملواجهة ينزعون
أو النسخ يستحق ا عمَّ التأويالت تلك مثل يرفضون إنهم احتماالت. من له حَرص ال ا ممَّ
الحيوانات مثل — جينية ألسباٍب إدراكها عىل قادرين غري ألنهم ال املحارض؛ يف التقليد
سيئٌة أفكاٌر كذلك وهي املحاِرض، به يقوم ملا سيئٌة تفسرياٌت تلك ألن ولكن — األخرى

املستمعني. لِقيَم طبًقا

ِللُغزين واحٌد حلٌّ

يف تطوريٍّا مفيًدا البرشي اإلبداع كان ملاذا هو: األول اللغز لُغَزيْن؛ الفصل هذا يف ْمُت قدَّ
من البرشيُة امليماُت تتمكَّن كيف هو: الثاني واللغز تقريبًا؟ ابتكاٍر أيَّ يشهد لم زمٍن

اإلطالق؟ عىل املتلقي يالحظه ال محتًوى عىل انطوائها ظل يف التناُسخ
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وهو البرشيَة، امليماِت ينسخ ما هو اإلبداع واحًدا: حالٍّ اللغزين لهذين أن أعتقد
ُمستخَدًما اإلبداع كان أخرى: بعبارٍة امليمات». «لنَْسخ — تطوُّره أثناء — استُخِدم ما
الفعلني تنفيذ «آلية لكن جديدة. معرفٍة لخلق ال حينئٍذ، املوجودة املعرفة الكتساب
الفعل عىل تلقائيٍّا قادرين األول الفعل عىل القدرَة باكتسابنا أصبحنا ثَمَّ ومن واحدة»؛

ممكنًا. البُرش به يتميَّز ما كلَّ جعل الذي املدى، عىل بارًزا مثاًال ذلك كان اآلخر.
يجابهه الذي املنطقي التحدِّي نفَس امليمات أحَد اكتسابه حيال الشخُص يواجه
اكتشاف إىل فيحتاج األول أما مسترت؛ تفسرٍي اكتشاُف منهما كلٍّ عىل يتعنيَّ العاِلُم.
الطبيعة يف انتظاٍم اكتشاف إىل فيحتاج الثاني وأما اآلخرين، عقول يف الكامنة الفكرة
يستطيع كَليْهما ولكنَّ التفسري، هذا إىل ا مباِرشً منفذًا منهما أيٌّ يملك ال لها. قانوٍن أو
الحاملني للناس املالحظ السلوك وهو أََال به، التفسرياِت اختباُر يمكن دليٍل إىل الوصوَل

القانون. مع املتوافقة املادية والظواهر للميم،
هو معناه، عىل تحتوي نظريٍة إىل السلوك ترجمة من املرء تمكُِّن كيفية لغز إن
حاملها سلوك محاكاة بواسطة امليمات تناُسخ فكرة إن العلمية. املعرفة مصدر لغز نفس
وجود عىل جميعها تعتمد إذ الالماركية؛ أو االستقرائية، أو التجريبية، مغالطة نفس هي
إىل الوصول كيفية أو الكواكب، حركة (كمشكلة للمشكالت التلقائية للرتجمة طريقٍة
تفرتض أخرى: بعبارة حلولها. إىل الفريسة) تمويه أو الطويلة، األشجار عىل األوراق
عىل تقدر مثًال) العالية، الشجرة أو املراقبة، الظاهرة صورة (يف البيئة أن املذاِهُب تلك

تقابلها. التي التحديات مغالبِة من يمكِّنها ما إىل الجينومات أو العقول «توجيه»
يقول: بوبر كتب

قادٍم توجيٍه وجوِد فكرِة إىل استناًدا والالماركي االستقرائي املنهجان يعمل
إال يسمحان فال والدارويني، النقدي املنهجان أما البيئة، من أو الخارج، من

… نفسها البنية قلب من الداخل؛ من القادم بالتوجيه
وقائَع نكتشف ال فنحن البنية. خارج من يأتي توجيٌه َة ثَمَّ ليس أْن أزعم
االستدالل طريق عن وال منها، نَُسٍخ صنِْع طريق عن جديدًة تأثرياٍت أو جديدًة
من أخرى صورٍة أي طريق عن وال املالحظة، من استقرائيٍّا استدالًال عليها
واستبعاد املحاولة منهَج نستخدم أننا األحرى البيئة؛ بواسطة التوجيه صور
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اإلنتاج إن املواءمة.» قبل البناء «يأتي جومربيتش: إرنست يقول وكما الخطأ،
االستبعاد. الختبارات تعريضها قبل يتأتَّى جديدٍة محاولٍة لبنية ال الفعَّ

اإلطار» «أسطورة كتاب من

عمل طريق عن الجديدة» امليمات «نكتسب ال «نحن أيًضا: يكتب أن بوبر شأن من كان
محاكاٍة أسلوِب بأي وال املالحظة، من استقرائيٍّا استدالًال عليها باالستدالل وال منها، نَُسٍخ
املعنى ذات امليمات — البرشي النوع من امليمات نْقَل إنَّ منها.» بتوجيٍه وال للبيئة، آَخر
من إبداعيٍّ نشاٍط سوى يكون أن يمكن ال — املتلقي لدى األغلب يف سلًفا املحدَّد غري

املتلقي. جانب
يخلقها بل العلمية. النظريات مثل ذلك يف مثلها يشء، أي من تُستنتَج ال امليمات إن
تُعتمد أن قبل واالختبار للنقد بعدئٍذ تخضع افرتاضية، تفسريات فهي جديد؛ من املتلقي

مبدئيٍّا.
رصيحًة أفكاًرا واالختبار والنقد اإلبداعي االفرتاض من املَؤلَّف النمط هذا نفُس يولِّد
يستحيل إذ األمر؛ واقع يف اإلبداع صوِر شتَّى من يتأتَّى ذلك إنَّ بل رصيحة، غريَ وأخرى
من يَْخُل ال رصيٍح، افرتاٍض إىل نصل فمتى بالكامل. رصيًحا تمثيًال فكرٍة أيُّ تُمثَِّل أن

أيًضا. النقد عىل األمر نفس ويصح ال. أم به وعٍي عىل أكنَّا سواءٌ رصيح، غري مكوٍن
عىل البرشية القدرُة ر تتطوَّ ولم العمومية، تاريخ يف مراًرا حدث ما تكرََّر وهكذا
زيادة هو إليه َرْت تطوَّ ما جلُّ كان بل عمومية، وظيفة لها يكون بحيث العمومي التفسري
االكتساب ذاك رسعة وزيادة اكتسابَها، أسالُفنا استطاع التي امليمية املعلومات حجم
عىل عموميًة قدرًة َمنَْحنا هو ذلك لتحقيق ُر التطوُّ يسلكه طريٍق أسهل كان وملا ودقته.
لكال حالٍّ تُقدِّم ال املعرفية الحقيقة هذه فعل. فهكذا — اإلبداع طريق عن — التفسري
— البرشي اإلبداع ر لتطوُّ السبَب أيًضا تُربز بل فحسب، آنًفا ذكرتهما اللذين اللغزين

األول. املقام يف — البرشي النوع ر لتطوُّ ثَمَّ ومن
توجد لم األوىل، البرشية قبل املجتمعات يف ييل: بما أشبَه كان حدث ما أن بد ال
ربما ولكن اآلن، العليا القردُة تمتلكه الذي النوع من البساطة، فائقِة ميماٍت سوى
حول امليمات تلك تمحوَرْت للنسخ. القابلة األوَّلية السلوكيات من أكرب بحصيلٍة كان
أن بد وال لوالها، إليه الوصول املمكن غري الغذاء عىل الحصول كيفية مثل عملية، أموٍر
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من تكيٍُّف أيَّ تنتظر جاهزًة فجوًة األمر هذا خَلَق وعليه عاليًة؛ كانت املعرفة تلك قيمة
تلك سدَّ يالئم تكيٍُّف أفضل اإلبداع كان امليمات. لتناُسخ الالزم الجهَد يُقلِّل أن شأنه
الذاكرة سعة يف كالزيادة املشرتك، ر التطوُّ يف أكثر تكيُّفات أخذَت اإلبداع وبزيادة الفجوة،
صٍة مخصَّ عقليٍة بنياٍت وتواُفر الحركي، التحكُّم يف األكرب والدقة أكثر)، ميماٍت (لتخزين
املعلومات مقدار يف (أْي أيًضا امليمية السعة يف زيادٌة ذلك إثر نتجت اللغة. مع للتعاُمل
وعمًقا. تعقيًدا أكثَر امليمات أصبَحِت وكذلك يليه)، ما إىل جيٍل من نقله املمكن امليمية

امليمات هيمنَِت البداية. يف الحثيث ره تطوُّ وسبُب وكيفيته، نوعنا ِر تطوُّ سبُب هو هذا
ر التطوُّ صوِر ككلِّ — ذلك وسار امليمي، ُر التطوُّ حدث أسالفنا. سلوكيات عىل بالتدريج
العقالنية. معاداة نحو التحوُّل من مزيًدا عنى ا ممَّ الدقيق؛ التناُسخ من مزيٍد اتجاِه يف —
ونتيجًة األرجح؛ عىل قبائل كانت استاتيكيًة؛ مجتمعاٍت ما مرحلٍة يف امليمي ُر التطوُّ ن كوَّ
يكاد ال بطيئًا االبتكاُر ظلَّ . قطُّ ابتكاٍر تياراِت اإلبداع يف الزيادات تلك كلُّ تُنِتج لم لذلك

رسيع. نحٍو عىل به القيام عىل القدرة زيادة مع حتى يُستشَعر،
غري التناُسخ أخطاء بسبب االستاتيكية املجتمعات يف حتى التطوُّر يف امليمات تستمر
يالحظه؛ أن شخٍص أيُّ يستطيع ا ممَّ أبطأ ًرا تطوُّ ر تتطوَّ أنها هنالك ما كلُّ امللحوظة؛
من مزيٍد صوَب عامٍّ بوجٍه امليمات ر تتطوَّ قد قمعها. يمكن ال امللحوظة غري فاألخطاء

املجتمع. استاتيكيِة زيادِة صوَب ثَمَّ ومن — التطوُّر كعادة — التناُسخ دقِة
الناس عات توقُّ مخالفته إثَر للمرء االجتماعية املكانُة تتضاءُل املجتمع، ذلك مثل يف
أبَويْه، ِقبَل من املرءُ سيُحاَرص التوقعات. بتلك بااللتزام تعلو بينما القويم، السلوك حول
املجتمع ذلك يف التزاوج يف يتحكَّم َمن (أو املحتملني وأزواجه العمل، يف ورؤسائه وكهنته،
أولئك آراءُ ستقرِّر إجماًال. عاته وتوقُّ املجتمع لرغبات بدورهم انصاعوا الذين كان)، أيٍّا
مصريَ ستقرِّر ثَمَّ ومن والتكاثُر؛ البقاء، وعىل الغذاء، عىل الحصول عىل املرء مقدرَة الناس

جيناته.
لكنهم األوامَر، يُصِدرون قد عاتهم؟ وتوقُّ اآلخرين رغباِت املرءُ يكتشف كيف لكن
كلِّ تحديَد عنك دَْع عون، يتوقَّ ما تفاصيل من تفصيلٍة كلِّ تحديَد أبًدا يستطيعون ال
أمٌر منه ع يُتوقَّ (أو ما بفعٍل املرءُ يُؤَمر عندما ع. التوقُّ ذلك تنفيذ كيفية يف تفصيلٍة
ذكرى ذهنه إىل تثب قد املثال)، سبيل عىل تزاُوٍج أو لطعاٍم استحقاًقا نَيِْله رشيطة هو
واالقتداء الشخص ذلك تقليَد يحاول وقد نفَسه، األمَر يفعل بالفعل االحرتاَم ناَل شخٍص
ينال قد وجه. أكمل عىل ذلك تحقيَق ومحاولتَه األمر، تنفيِذ مغزى فْهَمه يقتيض ا ممَّ به؛
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معايريهم محاكاة طريق عن املحتمل زوجه أو أبيه، أو كاهنه، أو رئيسه، استحساَن املرءُ
(أو فكرتها بنسخ تها بُرمَّ القبيلة استحساَن ينال وقد واتباعها؛ إليه، التطلُّع يجب ملا

لذلك. طبًقا ف والترصُّ َقيِّم، هو ا عمَّ املؤثرة) نخبتِها أفكاِر
إبداًعا إبداًعا؛ االستاتيكي املجتمع ظل يف البقاءُ يتطلَّب تناُقًضا، يثري ا وممَّ هذا، وعىل
املجتمعاُت شكََّلِت النحو، هذا عىل اآلخرين. من ابتكاًرا « «أقلَّ يكون أن من املرءَ يُمكِّن
عىل حافَظْت والتي املعرفة، من يسرٍي نزٍر عىل إال تنطِو لم التي — االستاتيكية البدائية
االبتكار. عىل متناميٍة قدرٍة َر تطوُّ بقوٍة حابَْت بيئاٍت — االبتكار قمع طريق عن وجودها
أن بد ال أسالَفنا، تُراِقُب حني االفرتاضية الخارجي الفضاء كائنات منظوِر من
سيبدو كان اإلبداع، ر تطوُّ بدء قبل ميمات لديها التي املتقدِّمة القردة من مجتمًعا
سيمتلك العمومية؛ نحو قفزتهم بعد القردة هذه بأحفاد الخاص بذلك شبيًها ظاهريٍّا
تناُسًخا امليمات تناُسِخ استمراِر عىل تحافظ التي اآللية لكنَّ كثريًا، أكثَر ميماٍت األخريُ
اإلبداع فقِر عىل ستعتمد األقدم املجتمع حيوانات كانت جذريٍّا. ًا تغريُّ ستتغري كانت دقيًقا
فقد — استاتيكي مجتمٍع يف وجودهم من بالرغم — البرش أما ميماتها، لنَْسخ لديها

إبداعهم. عىل االعتماد كاِمَل اعتمدوا
القفزُة هذه بها انبثَقْت التي الطريقُة الذهَن تُثري العمومية، نحو القفزات كل ومثل
آنًفا، قلُت كما «برمجية». خاصية اإلبداع التفكري. إىل وتدعوه تدريجيٍة، اٍت تغريُّ من
اليوَم املحمولة الكمبيوتر أجهزة عىل االصطناعي الذكاء برامَج َل نُشغِّ أن بإمكاننا كان
الربمجيات، كل ومثل الربامج، تلك ر) تطوُّ (أو تصميم بكيفية املعرفُة لنا توافَرْت إذا
معالجة من يتمكََّن لكي املادية ملكوناته معينًة مواصفاٍت الكمبيوتر من هذه ستتطلَّب
الذين أولئك اتصف أِن تصاَدَف ولقد املطلوب. الزمني املقدار يف املطلوب البيانات قدِر
التي املادية، ملكوناتهم املواصفات بتلك اإلبداعي قبل امليمي للتناُسخ بأفضليٍة تمتَّعوا
فكلما املواصفات؛ تلك أهمَّ كانت الذاكرة سعة أن بد ال عمليٍّا. ممكنًا اإلبداَع تجعل
لها، تجسيِده دقُة وزاَدْت َدها، يُجسِّ أن يمكن التي امليمات زاَدِت املرء ذاكرُة اتسعْت
نطاٍق ملحاكاة املرآتية العصبية كالخاليا املادية القدرات بعُض هناك كانت ربما لكن
اللغة. يف األوَّلية كاألصوات تقليَده، العليا القردُة تستطيع ا ممَّ أكرب األوَّلية، الحركات من
نفس يف هذه اللغوية للقدرات املادية املكونات مساعدُة َر تتطوَّ أن الطبيعي من كان
مشرتٌك ٌر تطوُّ اإلبداع ِر تطوُّ مع بالفعل يوجد كان لذا امليمية؛ السعة زيادة مع الوقت
أكثر ميماٍت لدعم ماديًة مكوناٍت الجيناُت َرِت طوَّ حيث وامليمات؛ الجينات بني كبريٌ
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اختيار مثل: جينيًة، وظائَف قبُل من كان ما عىل لتسيطر امليماُت َرِت وتطوَّ وأفضل،
ليس تقديري يف اإلبداع فربنامج لذا وغريها؛ والقتال، الطعام، تناُول وأساليب الزوج،
البرشي للمخ املادية املكونات كانت وامليمات. الجينات من مزيٌج هو بل بالكامل، فطريٍّا
أيُّ يوجد أن قبل األخرى) األمور وكل والوعي، ل، (والتعقُّ اإلبداع عىل «قادرًة» ستكون
أقدم كان املدة، تلك يف األمخاخ من تسلُسٍل إىل وبالنظر طويل، بوقٍت إبداعٍي برنامٍج
وبني املقدرة بني للتوفيق كبريًة عبقريًة برمجًة يتطلَّب منها اإلبداع َدْعم عىل «يقِدر» َمن
حتى اإلبداع، برمجُة َسُهلت املادية، املكونات ن تحسُّ ومع بالكاد. املالئمة املادية املكونات
يزيد كان الذي» «ما نعلم ال بها. يقوم أن ر للتطوُّ تسمح التي الكافية بالسهولة باتَْت

غًدا. رناه َلطوَّ علمناه، ولو العمومي؛ املفرس من االقرتاب طريق عىل تدريجيٍّا

اإلبداع مستقبل

مقرتحات من العديُد ُقدِّم البرشي، ر التطوُّ يف امليمات أهميَة وغريها بالكمور تدرك أن قبل
نوًعا رسيًعا لتصبح املظهر الطبيعية العليا القردة من ساللًة دَفَع ِلَما الجذرية األسباب
بجسٍد امليش تكيَُّف كان السبَب أن البعض اقرتح عليه. والسيطرة الكون تفسري عىل قادًرا
مناولة يف َصا تتخصَّ لكي املتقابلتني بإبهاَميْهما األماميني الطرفني حرََّر قد ألنه منتِصٍب؛
قدرًة أكثر أسالفنا جعَلْت التي التكيُّفاِت َل فضَّ املناخيَّ َ التغريُّ أن البعض واقرتح األشياء؛
اعتُِرب الجنيس االنتقاء أن من آنًفا ذكرتُه ما إىل باإلضافة هذا متنوعة، بيئاٍت استغالل عىل
الذكاء إن تقول التي املكيافيلية» «الفرضية أيًضا توجد الرسيع. ر للتطوُّ تفسريًا دوًما
التي الفرضيُة أيًضا توجد يخدعهم. ولكي اآلخرين، بسلوك َ يتنبَّأ لكي َر تطوَّ قد البرشي
ال ما وهو العليا، القردة لدى التقليد تكيُِّف من لٌة معدَّ نسخٌة هو البرشي الذكاء أن ترى

آنًفا. أوضحُت كما صحيًحا يكون أن يمكن
أن عىل تنصُّ وهي صحيحة، فكرة لبالكمور امليمات» «آلة فكرة أن بد ال ذلك، ومع
من التطوُّر بدءِ إشارَة أطلق ما كان» «أيٍّا إذ امليمات؛ تنسخ لكي َرْت تطوَّ البرشية األمخاخ
العقلية اإلنجازات كل أن ذلك بدوره؛ َر يتطوَّ أن اإلبداع عىل لزاًما كان الخواص، تلك بني
ما وبحسب (تفسريية)، النوع برشيَة ميماٍت بالرضورة تتطلَّب البرشي املستوى عىل

إبداع. بغري يستحيل امليمات هذه فمثل املعرفية، القوانني عليه تنصُّ
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كذلك. له وواٍف كاٍف إنه فحسب؛ البرشية امليمات لتناُسخ رضوريٍّا ليس واإلبداع
بصورٍة وخلقها البرشية األفكار اكتساب عىل قادرين واملشلولون اء واألِكفَّ الصمُّ يظل
الحركي التحكُّم أو منتصب، بجسٍد املِيش تكيُّفاُت تكن لم هذا وعىل آَخر؛ أو بنحٍو كاملٍة
الزمًة األخرى؛ التكيُّفات من أيٌّ أو كلماٍت، إىل األصوات تحليل عىل القدرة أو الدقيق،
خلق يف تاريخيٍّا دوًرا لعبت تكون قد أنها مع مبدعني، البُرش يصبح لكي وظيفيٍّا
البرش ماهية لفْهِم فلسفيٍّا مهمًة ليست فهي ولذلك البرشي؛ ر للتطوُّ املالئمة الظروف

مبدعني. عموميني ين مفرسِّ باعتبارهم اليوَم،
الزمن حيث من املكلفة — العليا القردة ميمات بني ميََّز ما هو تحديًدا اإلبداع كان
عن التعبري عىل القدرة حيث من بطبيعتها واملحدودة لتناسخها، الالزمني واملجهود
التعبريية. قدرتها بعمومية وتتمتع بكفاءة، تتناقل التي البرشية، امليمات وبني — املعرفة
لكي اليوَم أمامنا سبيَل ال الالنهاية. بدايَة هي — النحو هذا عىل — اإلبداع بداية كانت
بدأ إْن ما أنه بد ال لكن آنذاك، القردة عند اإلبداع ر تطوُّ بدء إمكانيُة عليه كانت ما َد نُحدِّ
أخرى ميميٍّ تيسرٍي تكيُّفاِت عىل وقع كما ، يستمرَّ لكي ريٌّ تطوُّ ضغٌط عليه وقع حتى
عاشت التي االستاتيكية املجتمعات مدار عىل استمرَّ قد التزايد ذلك أن بد ال تعقبه. لكي

التاريخ. قبل ما حقبة
الفصل يف وصفتُه الذي — االستاتيكية املجتمعات رعب إىل اآلن ننظر أن نستطيع
اإلبداع َر تطوَّ البرشي. النوع عىل الكون ماَرَسها ثقيلٌة عمليٌة مزحٌة أنه عىل — السابق
عىل قادًرا يبيت أن يمكن وكان استخدامها، يمكننا التي املعرفة حجَم يزيد لكي لدينا
ذلك من ُمِنع قد أنه لوال أيًضا، النافعة االبتكارات من نهائيٍة ال سلسلٍة تقديم عىل الفور
ضلََّلْت نفسه. اإلبداُع ذلك حفظها التي — امليمات — املعرفة عني ِقبَل من األول املقام يف
مساَر حوََّلْت بأْن مهدها، يف وَوأََدتْها أنفسهم لتحسني األفراد مساِعَي خارقٌة رشيرٌة آليٌة
كائناٍت ولحبس التحسني، محاوالت كلِّ إلحباط تماًما؛ املعاكس االتجاه إىل جهودهم
ذلك بعد أتى الذي التنوير وحده األبد. إىل واملعاناة العيش شَظِف من حالٍة يف عاقلٍة
أخريًا َفتح يكون قد الخاطئة، البدايات من أحٌد يعلمه ال عدٍد وبعد األعوام، آالف بمئات

الالنهاية. إىل األبدية من الهروب باَب
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وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

الذي البرشي، امليمي التناسخ عن يختلف ما وهو نسخه، أو السلوك تقليد محاكاة:
للسلوك. املسببة املعرفة ينسخ

الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

اإلبداع. ر تطوُّ •
إىل بدقٍة، امليمات لحفظ كوسيلٍة األصلية وظيفته من اإلبداع وظيفة تغيري •

جديدة. معرفٍة خْلِق وظيفِة

الفصل ملخصهذا

حينئٍذ تنمو كانت املعرفة ألن البرش؛ ِر تطوُّ أثناء نفٍع ذا يكن لم اإلبداع أن ظاهريٍّا يبدو
لغز. وهذا انتقائية؛ ميزٍة أيَّ إبداًعا األكثر األفراَد سيُعطي كان ا ممَّ كثريًا أبطأ وتريٍة عىل
األمخاِخ امتالك عدم ظل يف توجد، أن دة املعقَّ للميمات يمكن كيف هو: الثاني اللغز
بل بعينها، جسديًة أفعاًال دة املعقَّ امليمات تفرض ال أخرى؟ أمخاٍخ من تحميلها آللياِت
إذن؟ ننسخها فكيف القواعد، نرى ال لكن األفعال، نرى أن نستطيع «قواعد». تفرض
التي الوظيفة هو فيها تغيرٍي دون امليمات نْسَخ ألن اللغزين؛ هذا يحل باإلبداع. ننسخها

نوعنا. وجود سبب هو وهذا أجلها، من اإلبداُع َر تطوَّ
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تُشتهر باألحرى أو — أساًسا الهادي املحيط جنوب يف الواقعة الفصح جزيرة تُشتهر
خَلْت. عديدة قروٍن منذ الجزيرة أهُل شيََّدها التي الضخمة الحجرية بالتماثيل — «فقط»
ربما ما. سلٍف بديانِة ارتباًطا لها أنَّ يُعتَقد ولكن التماثيل، تلك من الغرُض يُعَلم ال
املستعمرون َر طوَّ امليالد. قبل الخامس القرن منذ إليها الجزيرة مستوطني أوُل وَصَل
عاٍم ألف من أكثر بعد بغتًة انهاَرْت ولقد الحجري، العرص إىل انتَمْت دًة معقَّ حضارًة
البرش. لحوم أْكل وربما وحرب، مجاعة، حدوث إىل الروايات بعض تذهب تأسيسها. من

ثقافتُهم. واندثَرْت عليه، كان ا ممَّ ضئيلٍة نسبٍة إىل السكان عدُد تقلََّص
وإنَّ أنفسهم، عىل الوباَل جلبوا قد الفصح جزيرة سكان إن السائدة النظرية تقول
األصل. يف الجزيرة أرجاءِ أغلَب تُغطِّي كانت التي الغابَة جزِّهم إىل يرجع ذلك من بعًضا
مأواك يعتمد عندما حكيًما فعًال ليس وهذا بالكامل، نفًعا األشجار أنواع أكثَر بدَّدوا لقد
وشباكك زوارقك وكانت غذائك، من رئيسيٍّا جزءًا األسماُك كانَِت إذا أو األخشاب، عىل
الغابات القتالع ثانويٍة تأثرياٍت من الجزيرُة تَْسَلم لم ذلك إىل باإلضافة الخشب. من تُصنَع

الجزيرة. أهُل عليها اعتمد التي البيئة بدمار َل عجَّ الذي الرتبة، تجريف مثل ذاك
سكان أن إىل مثًال َهنت تريي خلص فقد النظرية؛ هذه اآلثار علماء بعُض يخالف
طوال قائمًة استمرَّْت قد حضارتهم وأن عرش، الثالث القرن يف إليها وصلوا الجزيرة
األوبئُة رصَعتْها أْن إىل منها)، األشجار اقتالِع ال الفرئاِن، إىل عزاه (الذي الغابة إزالة عملية
النظرية دقِة مدى مناقشَة أبتغي ال حال، أي عىل باألوروبيني. االتصال عن الناجمة
وأستخدمها شائعة؛ مغالطٍة عىل مثاًال باعتبارها أستخِدَمها أن فقط أريد بل السائدة،

أفًقا. أرحب أموٍر حول مناظرٍة يف كحجٍة
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هي واألخرية كيلومرت، ألَفْي مسافُة منها جزيرٍة وأقرب الفصح جزيرة بني تفصل
عىل الشهري تمرُّدهم اندالِع بعد «بونتي» السفينة طاقُم إليها لجأ (التي بيتكرين جزيرة
ذلك ومع هذا، يومنا بمقاييس حتى العالم أنحاء سائر عن َقِصيَّتان الجزيرتان متنها).
مسلسله من جزءًا ر ليُصوِّ ١٩٧٢ عام الفصح جزيرة إىل برونوفسكي جاكوب ارتَحَل
عىل عمله طاقم مع برونوفسكي ساَفَر اإلنسان»؛ «ارتقاء الرائع الوثائقي التليفزيوني
كيلومرت، ألف ١٤ حوايل تبلغ وإياٍب ذهاٍب مسافة قاطًعا كاليفورنيا، من سفينٍة متن
التصوير، مواقع إىل حمًال يحملونه كانوا طاقمه أفراد إن حتى معتلًة، صحته وكانت
الرسالة توصيل من تُمكِّنه التي املثاليَة الخلفيَة كانت املميزة التماثيل تلك ألن ثابََر لكنه
— العنوان نفس حمل الذي كتابه موضوعات أحد أيًضا وهي — ملسلسله الرئيسية
أن برونوفسكي أراد التقدُّم. إحراز عىل بقدرتها التاريخ يف تتفرَّد حضارتنا أن ومفادها
يتمثَّل ببديٍل حضارتَنا يقارن وأن األوىل، إىل األخرية يعزَو وأن وإنجازاتها، بِقيَمها يُِشيد

القديمة. الفصح جزيرة حضارة يف
ديفيد الطبيعي التاريخ عالَم هو اإلنسان» «ارتقاء مسلسل بتنفيذ ُكلِّف َمن كان
ربع وبعد آنذاك، ٢ يس بي بي الربيطانية التليفزيون قناة عىل قائًما كان الذي أتينبارا،
طاقَم بنفسه قاد — الطبيعي التاريخ أفالم صناعِة عميَد أتينبارا بات حينما — قرن
واختار الكوكب»، «حالة عنوان تحت آَخر مسلسًال َر ليُصوِّ الفصح جزيرة إىل تصويٍر
األسف مع الختامي. للمشهد خلفيًة لتكون الجهمة الوجوه ذات التماثيل تلك أيًضا هو

برونوفسكي. لرسالة تامٍّ شبَه نقيًضا رسالته كانت
الجديدة، باملعرفة انبهارهما يف العظيمان اإلعالميان هذان تشابََه ما قدٍر وعىل
خالل من الفور عىل بينهما الفلسفي االختالُف بَرَز وبإنسانيتهما، عرضهما، وبوضوح
مدهشة حجرية «منحوتات بأنها أتينبارا وصفها التماثيل. تلك من املختلفني موقَفيْهما
أتساءل ولعيل ما.» يوًما هنا عاشوا َمن لدى والفنية التقنية املهارات عىل ساطع دليل …
فاقتها التي الجزيرة، أهل بمهارات ا حقٍّ الدرجة تلك إىل انبهر قد أتينبارا كان ما إذا
يتحدَّث كان أنه أعتقد طويلة. بفرتاٍت سبقتها أخرى حجرية مجتمعاٌت شهَدتْها مهاراٌت
ملجتمٍع إنجاٍز أيِّ عىل الثناء يف املبالغة ثقافتنا يف اللياقة أصوُل تقتيض إذ فحسب؛ بلباقٍة
يتساءل ما «كثريًا قائًال: والَحَظ الُعْرف، لذلك االنصياَع رفض برونوفسكي لكن بدائي.
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من ما بالصدفة؛ إليها وصلوا لقد إليها؟ البُرش وصل كيف الفصح، جزيرة عن الناُس
أن له وكان مغادرتها؟» يستطيعوا لم ملاذا هو: الحقيقي السؤال لكن هذا، يف شكٍّ
بني التجارُة (ازدهَرِت معهم التجارة ملمارسة آَخرون بهم يلحق لم ملاذا أيًضا: يسأل
لم ألنهم منهم؟ للتعلُّم أو لرسقتهم، أو الفصح)، جزيرة سكان غري من البولينيزيني

سبيًال. ذلك من أليٍّ يعلموا

برونوفسكي يقتنع فلم الفنية»، املهارات … عىل ساطًعا «دليًال التماثيل كْوِن عن ا أمَّ
قال: إذ النجاح، ال الفشل عىل ساطًعا دليًال كانت التماثيل تلك أن رأى إذ أيًضا؛ بذلك

جميعها نُِحتَْت ملاذا هو: التماثيل تلك يخصُّ فيما الحاسم السؤال إن
برميله، يف ديوجانس منها كالٍّ وكأنَّ هي حيث قابعًة تراها «متشابهًة»؟
وهي والنجوَم الشمَس تُراِقُب فارغة، عيوٍن بتجاويِف السماء نحو شاخصًة
الهولنديون اكتشف عندما مطلًقا. فْهَمها تحاول أن دون رءوسها فوق تمر
عىل جنًة يجعلها ما فيها إن قالوا ١٧٢٢ عام الفصح عيد يوَم الجزيرة هذه
األجوف التكرار هذا من تتكوَّن األرضال فجنة صحيح؛ غري هذا ولكن األرض،
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بحضارة إال تيش ال دائٍر فيلٍم يف الجامدة اللقطاُت تلك الجامدة، الوجوُه تلك …
العقالنية. املعرفة نحو االرتقاء نحو خطواتها أُوىل تأخذ أن يف فشَلْت

(١٩٧٣) اإلنسان» «ارتقاء الوثائقي املسلسل من

قطُّ يأخذ لم استاتيكيٍّا، مجتمًعا كانت الفصح جزيرة ألن متشابهًة التماثيل كلُّ ُشيِّدْت
الالنهاية. بداية نحو اإلنسان، ارتقاء نحو األوىل خطوتَه

مدار عىل ُشيِّدت والتي املئات، عددها البالغ الجزيرة تماثيل نصف من أقلُّ يوجد
— اإلطالق عىل التماثيل أكرب ومنها — البقية أما املستهدفة؛ مواقعها يف عدة، قروٍن
يف األقل عىل باملائة عرشة بينها ومن النحت، استكمال من متفرِّقٍة مراحَل يف فنجدها
تفسرياُت تتضارب جديٍد من الغرض. لهذا خصوًصا ُصِنعت طرٍق عىل انتظاٍر مواضع
بناء معدل يف الهائلة الزيادَة ذلك سبُب كان السائدة، للنظرية طبًقا ولكْن النقطة، هذه
سكاُن َه فوجَّ األفق، يف ما كارثٌة الَحْت أخرى: بعبارٍة األبد. إىل ف يتوقَّ أن قبل التماثيل
بل — ذلك يفعلون كيف يعرفوا لم ألنهم — املشكلة ملعالجة ال الجهد من مزيًدا الجزيرة
تلك صنعوا وِممَّ أفضل). كانت أنها ا جدٍّ ندر (وإْن ألسالفهم وأكرب أكثر تماثيل لصنع

األشجار! من الطرق؟
عندما الفصح جزيرة حضارة انهيار ألسباب مفصلٌة نظرياٌت توجد تكن لم
شأن من الجانب بذلك ا مهتمٍّ يكن لم أنه غري الوثائقي، مسلسَله برونوفسكي َم قدَّ
عىل الضوء تسليَط زيارتها من مراده جلُّ كان إذ — أتينبارا عكس عىل — الجزيرة
رسالة كانت التماثيل. تلك َصنَعْت كالتي وحضاراٍت حضارتنا بني ما العميق «االختالف»
أتينبارا، حجة أما يأخذوها. لم التي الخطوَة أخذنا أننا مثلهم»؛ لسنا «أننا برونوفسكي
وهكذا طائشة؛ عجولٍة بخًطى حذَوهم ونحذو مثلهم»، «نحن املناقض: الزعم إىل فتستند
وخطًرا ِبسمة، سمًة مقاِرنًا وحضارتنا، الفصح جزيرة حضارة بني مطولًة مناظرًة أقام

نحو: من بخطٍر

بقعٍة يف طياته بني املستقبُل لنا يحمله قد ا ممَّ تحذيٍر عىل نطَِّلع أن بإمكاننا
وجدوا هنا، األوائل البولينيزيون استقرَّ عندما … األرض بقاع أقىص من
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وعاشوا حياتهم، استدامة لدعم الوفرية باملوارد عامًرا للعالم ًرا مصغَّ نموذًجا
… جيدًة حياًة

(٢٠٠٠ يس، بي (بي الكوكب» «حالة الوثائقي املسلسل من

كلَّ أتينبارا سفر وراء السبُب الثالِث الكلمات هذه يف يكمن للعالم»: ر مصغَّ «نموذج
تحذيٍر عىل تنطوي أنها اعتقد فقد حكايتَها؛ ورسده الفصح جزيرة حتى املسافة تلك
الفضاء سفينة األرض كنموذج — منه ًرا مصغَّ نموذًجا كانت نفسها الجزيرة ألن للعالم
عىل يبدو كما ساكنيها، حياِة استدامَة تدعم وفرية» «موارد بها كانت تلف. وقد —
مدى (تخيَّْل بقائنا. استدامَة ن تؤمِّ التي الوفرية باملوارد عامر أنه من األرض كوكب
ِقبَل من «بالوفرية» تُوَصف ستظلُّ كانت األرض موارد أن عِلَم كان لو مالتوس دهشِة
ذلك ومع نحن، نعيش كما جيدة»، «حياة الجزيرة سكان عاش (.٢٠٠٠ عام املتشائمني
نفعل، لم إذا معيشتنا. أساليب ن نُحسِّ لم إذا حالنا كمثل كارثية، نهايٌة بهم تربََّصْت

طياته»: بني املستقبل لنا «يحمله قد ما فهاك

وما التماثيل، وتداَعِت حياتهم، استدامَة دعمت التي القديمة الثقافة ُهِجرت
جرداء. صحراءَ بات للعالم وخصبًا غنيٍّا ًرا مصغَّ نموذًجا كان

حياة» استدامة «دعمت إنها فيقول أخرى، مرًة القديمَة الثقافَة أتينبارا يمتدح
يدعم «بما استخدامها يف السكان فشل حتى الوفرية املوارد أمنتها (كما الجزيرة سكان
الثقافة، تلك انهيار إىل لريمز التماثيل تداعَي ويَستخدم الجزيرة)، عىل الحياة» استدامة
ر املصغَّ العالم مقاَرنَة ويكرِّر بثقافتنا، تحيق قد مستقبليٍة كارثٍة من يُحذِّر كان لو كما
اليوم بكوكبنا الخاصة وتلك جانب، من وتقنيتها القديم الفصح جزيرة مجتمع بني

ته. بُرمَّ
الفضاء؛ سفينة األرض من مختلًفا شكًال أتينبارا فصح جزيرة تكون هذا وعىل
والخصب»، «الغني الحيوي املحيط من» «كلٌّ وبقائهم البرش حياِة استدامة يف يتعاون
السياق؛ هذا يف غامًضا الحياة» «استدامة تعبري يبدو استاتيكي. ملجتمٍع الثقافية واملعرفة
— الحدوث من التغيري منَْع أيًضا يعني قد ولكنه يحتاجه، بما الشخص مدَّ يعني فقد
ملاًما. إال البُرش يحتاجه ال التغيري قمع ألن — تقريبًا األول املعنى مع يتضادُّ قد ما وهو
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فقط تدعمها حاليٍّا أكسفوردشري يف البرشية الحياة استدامَة تدعم التي املعرفة إن
إنها بل جيل، كل يف التقليدي املعيشة أسلوب نفَس نطبق تجعلنا ال فهي األول؛ باملعنى
يجعلك معيشتك أسلوب كان إذا املقارنة: سبيل عىل ذلك. فعل من تمنعنا األمر واقع يف
كما تماًما النحو هذا عىل املعيشة يف االستمرار يمكنك جديدة، ضخمًة تماثيَل تُشيِّد فقط
أساليِب اخرتاِع إىل يقودك معيشتك أسلوب كان إذا أما االستدامة. هي هذه دوًما؛ فعلَت
يزيد االستدامة. عدم هي فهذه األطفال، من بكثرٍي فتََك مرٍض عالج وإىل أكفأ، زراعٍة
لم نفسه الوقت ويف العيش، يف يستمر صار األطفال من يهلك كان َمن ألنَّ السكان عدُد
استمراُر املمكن من يَُعْد لم ثَمَّ ومن منهم؛ أقلَّ عدًدا إال يتطلَّب الحقول يف العمُل يَُعِد
هذا سيخلقها التي املشكالت لحلِّ وتستِعدَّ الحل، تُجرَِّب أن عليك عليه. كانت كما الحال
بمناخها — اآلن بريطانيا جزيرة احتضان يف هذا االستدامة عدم يف الفضل إن الحل.
ذات حضارٍة إىل يعود — االستوائي شبه الفصح جزيرة مناخ من بكثرٍي حفاوًة األقل
يف الفصح جزيرة سكان كثافُة بلَغتْه ما أضعاف ثالثَة األقل عىل تبلغ سكانيٍة كثافٍة
نحٍو عىل معرفٌة لديها الحضارة تلك إن بكثرٍي. أعىل معيشٍة وبمستوى ذروتها، أوج
معظَم املايض يف غطَّْت التي الغابات دون جيٍد نحٍو عىل العيش بكيفية ومناِسٍب كاٍف

بريطانيا.
مميزة سمة وهذه باملعنينَْي، حياتهم استدامَة الفصح جزيرة سكاِن ثقافُة دعَمْت
حظرت ولكنها حياة، بأسلوب الثقافُة تلك تْهم أمدَّ إذ الة؛ الفعَّ االستاتيكية للمجتمعات
وتكراًرا مراًرا السلوكيات نفس تجسيد عىل إرصاَرهم دعَمْت فقد نفسه؛ الوقت يف التغيريَ
مكانًة أدنى وجعلتها الغابات شأن من حطَّْت التي الِقيََم ودعَمِت أجيال، بعد ألجياٍل
لتشييد عقيًما مرشوًعا ودعَمْت التماثيل تلك هيئة عىل الثقافُة حافَظِت كما التماثيل، من

منها. املزيد حتى
توفريه بمعنى حياتهم استدامَة دعم الذي الحضارة جانَب فإن ذلك، عىل وعالوًة
العرص يف أخرى مجتمعاٌت استطاَعْت خاص. بوجٍه مثريًا جانبًا يكن لم الحتياجاتهم
جهودها تُضيع أن دون املحاصيَل تحصد وأن البحر، من السمَك تصطاد أن الحجري
حلَّْت قد املجاعُة تكون صحيحة، السائدة النظرية كانت وإذا لها. نهايَة ال آثاٍر بناء يف
الحضارُة احتفَظِت أخرى: بعبارٍة حضارتهم. انهيار «قبل» الفصح جزيرة بسكان
الرزق مصدر توفري عن َفْت توقَّ أن بعد حتى ثابت، سلوكيٍّ نمٍط دعم يف مهلكٍة برباعٍة
الوسيلتني بواسطة املشكلة معالجة من منعهم عىل قادرًة ظلَّْت وهكذا إليهم؛ بالنسبة
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واالبتكار. اإلبداعي الفكر وهما: ملموس، أثٍر تحقيُق شأنهما من كان اللتني الوحيدتني
أما مأساة؛ بمنزلة كان انهيارها وأن القيمة، عاليَة كانت الثقافة تلك أن أتينبارا يرى
لم الثقافة تلك دامت ما أنه وهي أراه، ما إىل األقرب فهي برونوفسكي، نظر وجهة
كافة استمرار شأن شأنه املأساة، هو كان عديدٍة لقروٍن «بقاءها» فإن ، قطُّ ْن تتحسَّ

االستاتيكية. املجتمعات
باتَِت الفصح. جزيرة تاريخ من مروعًة مواِعَظ استقى َمن وحده أتينبارا يكن لم
الكامن التشابُه هو ما لكن الفضاء، سفينة األرض استعارة من معروفة نسخًة الجزيرُة
فكرة «للغابات» الجيدة اإلدارة عىل الحضارة اعتماد فكرة إن بالضبط؟ املوعظة وراء
يكاد جيدًة إدارًة املوارد إدارة عىل يعتمد البقاء بأن األوسع التأويل لكن املدى، ضيقة
قابلًة املشكالُت كانَِت وإذا «مورًدا». ماديٍّ يشءٍ « «أيِّ اعتباُر يمكن محتًوى: أي إىل يفتقر
ُطِعن للموارد». السيئة «اإلدارة هو إذْن النهج هذا عىل الكوارث سائر سبُب يكون للحل،
يف خَطأَه املرءُ ص يلخِّ قد هذا وعىل املوت، حتى قيرص يوليوس القديم الروماني القائد
لو أنه صحيح جسده». يف الحديد تراُكم زيادة إىل أدَّى ا ممَّ للحديد؛ طائشة «إدارة كونه
بها، هلك التي (نفسها) بالطريقة هلك َلَما جسده، عن الحديد إبعاد يف وقتئٍذ نجح كان
السؤال ليس سخيًفا. إغفاًال األمر حقيقَة يغفل وكيفيته موته لسبب التفسري هذا لكن
اآلَخرين بالساسة الحاُل وصلت كيف هو السؤال بل قيرص، ُطِعن سالٍح بأي هو املهم
إن فعًال. ذلك يف نجحوا وكيف العنف، باستخدام الحكم ِة سدَّ عن إبعاده عىل ليتآمروا
لضمان باطشًة خطواٍت اتََّخذَ قد قيرص أن حقيقِة عىل يركِّز قد بوبر طريقة عىل التحليل
ح يصحِّ لم عْزَله أنَّ حقيقِة عىل التحليُل يركِّز ثم عنف؛ «دون» منصبه من عزله عدم
وما كتلك، أحداٍث فهم من املرءُ ليتمكََّن َخه. رسَّ بل للتقدُّم، القامع االبتكار ذلك وْضَع
والفلسفية، والنفسية، السياسية، املوقف أبعاِد فهم إىل يحتاج أعمَّ، وأهميٍة داللٍة من لها
فشٍل من الفصح جزيرة سكاُن عانى ربما الجريمة. سالح ال أيًضا؛ أحيانًا الالهوتية بل
يدور أن يجب كان َلَما ا حقٍّ ذلك من عانَْوا لو لكن ال، وربما الغابات، إدارة يف ذريٍع
حول بل — الحدوث حتميُة املشكالت إن حيث — لألخطاء ارتكابهم سبب حول التفسريُ

األخطاء. تلك تصحيح يف فشِلهم سبب
بأي التقدُّم عىل قيٍد أيَّ تفرض أن يمكن ال الطبيعة قوانني أن قبُل من ذكرت
ذلك رفض يعد والثالث، األول الفصلني يف رسدتها التي الحجج ووفق األحوال؛ من حاٍل
ما إىل «مستدام»، التقدُّم أخرى: بعبارٍة عليها. واالعتماد الخارقة لألشياء استدعاءٍ بمنزلة
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من التنوير بسمات والسلوك؛ الفكر من ٍ معنيَّ لوٍن يف ينخرطون مَلن فقط ولكن نهاية، ال
الديناميكي. املجتمع يف نجده تفاؤًال ذلك ويتطلَّب ويخلقها؛ املشكالِت يحلُّ الذي النوع
اآلخرين، وفشِل الخاص فشِله الفشل؛ من التعلَُّم املرءُ َع يتوقَّ أن التفاؤل تبعات من
املزعوم الفصح جزيرة أهل فْشِل من حضارتُنا لتستخلصه درٍس وجود يف االعتقاَد لكنَّ
إذ ووضعنا؛ وضعهم بني بنيويٍّ تَشابٍُه أيِّ عىل يقوم ال اعتقاٌد هو الغابات؛ إدارة يف
يعترب أن أحٌد ع يتوقَّ ال تقريبًا. الحياة مناحي شتَّى يف تقدٍُّم أيِّ إحراز يف فشلوا إنهم
مرض معالجة حياَل نواِجُهها التي للمصاعب تفسريًا مثًال الطبِّ يف الجزيرة أهِل فشَل
من للجاذبية كمية نظرية عليه تبدو ملا تفسريًا الليل سماء فهم يف فشلهم أو الرسطان،
البدائية بالغ َلهو موضوعيًة، أم كانت منهجيًة أخطاء، من ارتكبوه ما إن لنا. غموٍض
تلك كانت إذا — للغابات الرعناءُ إدارتُهم تتعدَّى وال منه، نتعلَّم ألْن يرقى ال بحيث
كافة عىل املشكالت حلِّ عن عجزهم صور من أخرى صورًة — حضارتهم َر دمَّ ما ا حقٍّ
التقليدية؛ إخفاقاتهم ال العديدة الصغرية نجاحاتهم هو بالدراسة األجدر إن األصعدة.
غطاءٍ بفْرِش «الحرث (مثل: عليها اعتمدوا التي الخربة أحكاِم اكتشاَف استطعنا فإذا
الفقرية)، الرتبة يف املحاصيل إنماء عىل لإلعانة املزروعات» جذور لحماية الحىص من
أكرب. عمليٍة فائدٍة ذا آَخر شيئًا أو وِعرقية، تاريخيٍة معرفٍة من قيِّمًة أجزاءً نجد فربما
مدهًشا سيكون وَلَكْم ممكن، غري أمٌر الخربة أحكام من العامة النتائج استخالَص لكنَّ
يواجهها قد التي الخفية باألخطار نحٍو بأي استاتيكيٍّ بدائيٍّ مجتمٍع تفاصيُل ترتبط أن
بصدد مقرتحاٍت أيَّ لنا تُقدِّم أن عنك دَْع والعلمي! والديناميكي، املفتوح، مجتمعنا

األخطار. تلك مع التعامل
جزيرة سكاِن حضارَة تنقذ أن املمكن من كان التي املعرفَة قروٍن منذ امتلكنا لقد
جزيرتهم، حول املرتامي املحيط استكشاَف لهم تتيح أن سدس آلة بوسع كان إذ الفصح؛
تُِعينهم أن مدوَّنٍة وثقافٍة أكرب ثروٍة بوسع كان جديدة. وأفكاٍر غاباٍت ببذور إليها والعودة
أقدَر سيُمسون كانوا أنهم هذا كل من األهم ولكن فتَّاك، وباءٌ بهم نَزَل أن بعد التعايف عىل
تحقيق كيفية حول أفكاٍر من لدينا ا ممَّ بعًضا امتلكوا إذا املشكالت أنواع كافة حل عىل
رفاهيتهم، لهم لتضمن تكن لم املعرفة تلك مثل إن العلمية. النظرة مبادئ مثل ذلك،
إىل افتقارها بسبب حضارتهم فشل حقيقة فإن ذلك ومع لرفاهيتنا؛ ضمانها من أكثر
املستقبُل لنا يحمله «بما نذيًرا يكون أن يمكن ال الزمان، سالِف منذ نحن اكتشفناه ما

طياته». بني
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الحجج من ينبع املعرفة، عىل والقائم اإلنسانية، األحداث بتفسري املضطلع النهج هذا
قواننُي تحظرها ال التي املادية والتحوالت التغريات إنجاز أن نعلم الكتاب. لهذا العامة
أن ونعلم به؛ القيام كيفيِة معرفِة سوى تعوزه ال أمٌر غابة) إنماء إعادة (مثل الفيزياء
أيًضا ونعلم الجيدة، التفسريات عىل للحصول السعي من يتأتَّى املعرفة تلك إىل الوصول
نفهمها قد نجاح؛ أو فشٍل من تقدٍُّم إحراِز محاولُة إليه ستئول ما ع توقُّ أبًدا يمكن ال أنه
وعىل سلًفا. بها العلم يمكن عوامل صورة يف استيعابها يمكن ال ولكن انقضائها، بعد
عليهم لزاًما كان إذ ل؛ التحوُّ تحقيق يف مطلًقا الخيميائيون ينجح لم ملاذا اآلن نفهم هذا
آنذاك، مستحيًال كان ذلك لكن أوًال، النووية الفيزياء علم مبادئ بعض بفهم وا يُلمُّ أن
عىل بقوٍة اعتمد فلقد — الكيمياء علم لبزوغ َد مهَّ الذي — ا حقٍّ أحرزوه الذي ُم التقدُّ أما
املواد أنواع مثل عوامل عىل ثانويٍّ بقدٍر واعتمد حدة، عىل منهم كلٍّ الخيميائيني «فكر»
الالنهاية بداية لحدوث املناسبة الظروف توجد أيديهم. متناول يف املتاحة الكيميائية

األرض. كوكب عىل البُرش يسكنه مكاٍن كل يف تقريبًا
«األسلحة كتابه يف املعاكس الرأَي دياموند جارد الحيوية الجغرافيا عالم يتخذ
البرشي التاريخ الختالف النهائي» «التفسري يدعوه ما يُقدِّم حيث والصلب»؛ والجراثيم
ليغزَو أبَحَر َمن أنَّ سبب لتفسري تحديًدا ويسعى املختلفة، القارات يف كبريًا اختالًفا
األمور أن دياموند يرى العكس. وليس األوروبيني كان وأفريقيا وأسرتاليا األمريكتني
نهر يف عابرًة أمواًجا إال ليست التاريخية األحداث يف والسياسية والفلسفية النفسية
ويقول البرشية، والقرارات األفكار عن مستقلٌة عواِمُل مجراه تشقُّ الذي األكرب، التاريخ
ا عمَّ تختلف طبيعيٍة بموارَد تتمتَّع كانَْت كوكبنا قارات من كالٍّ إن التحديد وجه عىل
ذلك وإن — مختلفة دقيقٍة وكائناٍت وحيوانات، ونباتات، جغرافيات، من — لغريها
َن تكوَّ ما فيه بما التاريخ، من األعظَم السواَد يُفرسِّ ما هو التفاصيل عن النظر برصف
فلسفات، من ظهر وما سياسات، من ُسنَّ وما قرارات، من اتُِّخذ وما برشية، أفكاٍر من

جرٍّا. وهلمَّ آالت، من ُصِنع وما
تقنيًة حضارًة األمريكتني تطوير عدَم دياموند تفسرِي من جزءٌ املثال: سبيل عىل
الحمل كدواب للتدجني تصلح حيواناٍت وجود عدم إىل يرجع إليها األوروبيني قدوم قبل

والحرث.
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عصور منذ كدابٍَّة استُخِدم ولقد الجنوبية، أمريكا هو الالما لحيوان األصيل امَلوطن إن
ُوِجدت بل بأكملها، القارة تستوطن لم الالما بأن ذلك دياموند ويفرسِّ التاريخ، قبل ما
تحَظ َلْم ملاذا األنديز؟ جبال يف تقنيٍة حضارٍة أيُّ تنهض لم ملاذا فقط. األنديز جبال يف
األخرى الحيوية الجغرافية العوامل بعض أن دياموند يرى بتنوير؟ اإلنكا إمرباطورية

لذلك. مواتيًة تكن لم
نفَس َم وقدَّ للتاريخ، النهائي التفسري نفَس إنجلز فريدريش الشيوعي املفكِّر اقرتح

قائًال: ١٨٨٤ عام يف الالما بخصوص املثال

القابلة الحيوانات كافَة تقريبًا امتَلَك … الرشقي األرضية الكرة نصف إن
يمكن ثديياٌت به تكن فلم — أمريكا — الغربي النصف أما … للتدجني
يف واحدٍة بقعٍة يف إال ذلك عىل عالوًة توجد لم التي الالما، غري استئناُسها
سكاُن يسلك الطبيعية الظروف يف االختالفات هذه وبسبب … الجنوبية أمريكا

… مختلفًة معيشٍة طرَق اآلن النصفني كال

والدولة» الخاصة، وامللكية األرسة، «أصل كتاب من
ماركس) كارل مالحظات إىل استناًدا إنجلز، (فريدريش
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إذا الجنوبية»، أمريكا يف واحدة «بقعة يف إال موجودٍة غريَ الالما «ظلت» ملاذا لكن
أدرك بينما املسألة، هذه إىل إنجلز يتطرَّق لم أخرى؟ أماكَن يف بها االنتفاع املمكن من كان
متعلٍِّق غرِي أخرى أماكَن إىل الالما نقل لعدم سبٍب أيَّ إن تفسريًا». «تتطلَّب أنها دياموند
ومن باطًال؛ تفسريًا لدياموند للتاريخ النهائي» «التفسري من سيجعل الحيوية بالجغرافيا
وحارة، منخفضة، منطقًة هناك أن إىل فأشار حيويٍّا؛ جغرافيٍّا تفسريًا دياموند اقرتح ثَمَّ
من كان حيث الوسطى؛ أمريكا ومرتفعات األنديز جبال بني تفصل لالما مناسبٍة وغريَ

الزراعة. يف الالما من يُنتَفع أن املمكن
لقد الالما؟ تدجني انتشاَر املنطقة تلك مثل أعاَقْت «ملاذا» ألتساءل: أعود أني عىل
أينما بحًرا. وبالتأكيد برٍّا ربما لقرون؛ والوسطى الجنوبية األمريكتني بني التجاُر ارتَحَل
ال سرٍي خط طوال عىل نافعًة تكون أن ما لفكرٍة الرضوري من فليس رحالًة تجاٌر وجد
عرش، الحادي الفصل يف أرشُت أن سبق فكما االنتشار؛ عىل قادرًة تكون حتى ينقطع
أن دون به الشامل التغيري وإلحاِق ناءٍ هدٍف استهداِف عىل فريدًة قدرًة املعرفة تملك
من األمُر تطلََّب ماذا تَُرى إذْن وبينه؛ بينها الفاصلة املسافة عىل يُذَكر تأثرٍي أيُّ لها يكون
األمُر تطلََّب لبيعها؟ الشمال إىل الالما حيوانات بعَض معهم ليصطحبوا التجار أولئك
مكانه، يف كنفعه أخرى أماكَن يف اليشء نفع تخمني نحو الخيال قفزة وحدها: الفكرَة
يف عوا توسَّ لقد البولينيزيون؛ التجار فعله ما بالضبط ذلك كان املخاطرة. عىل واإلقدام
يَُجْل لم ملاذا . دوابُّ بينها من بضائَع حاملني هوًال، أكثر طبيعيٍّا حاجًزا وعربوا أسفارهم،
الوسطى؟ أمريكا لسكان الالما حيواناِت يبيع أن الجنوبية أمريكا تجار من أيٍّ ببال
كانوا ربما آَخر؟ أو بوجٍه بالجغرافيا يتعلَّق أن لذلك ينبغي ملاذا لكن أبًدا، نعلم ال قد
استخداًما الحيوانات استخداُم ُحِظر ربما فحسب، الالزم من أكثَر بأساليبهم متشبِّثني
لسوء مرة كل فشَلْت أن وصاَدَف التجارة، تلك ممارسة محاولُة ْت تمَّ وربما مبتكًرا،
وقَفْت ما هي الحارة املنطقُة تكون أن يمكن ال السبب، كان ما أيٍّا ولكن فحسب. الحظ

كذلك. األمر يكن لم ألنه ماديٍّا؛ عائًقا
انتشار من حدَّ ما أنَّ شموًال أكثَر نظرٍة من يتبنيَّ األفق. الضيقة االعتبارات هي تلك
نفس األنديز لتجار كان فلو ورؤيتهم؛ الناس أفكار يكون» أن إال يمكن «ال الالما
لم لو األمريكتني. يف انتَرشْت قد الالما كانَِت لربما وتطلُّعهم، البولينيزيني التجار رؤية
األول، املقام يف قطُّ بولينيزيا قواعَد أرَسْوا َلَما الرؤية، تلك القدماء البولينيزيون يملك
«التفسري أنه عىل الشاسع املحيط عائق إىل تشري الحيوية الجغرافية التفسريات وَلباتَِت
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استطاعوا لربما املدى، البعيدة التجارة يف أفضَل البولينيزيون كان ولو لذلك؛ النهائي»
إنجاًزا ذلك وَلكان الجنوبية، أمريكا إىل ومنها ُجُزرهم، إىل آسيا قارة من الخيول نْقَل
أوَل األثينيون بات ربما األلب. جبال عرب األفياَل حنبعل نقل عن إبهاًرا يزيد ال بما فذٍّا
هم وباتوا ، استمرَّ قد القديم اإلغريقي التنوير كان لو الهادي املحيط جزَر يستوطن َمن
الستحداث طريقٍة إىل لوا توصَّ قد األوائل األنديز سكان كان لو ربما أو «البولينيزيني»؛
قبل والغزو لالستكشاف بها خارجني وامتَطْوها الحرب، يف تُستخَدم ضخمٍة الما ساللة
أمريكا يف الحيوية الجغرافيا علماءُ َألصبح باٍل، أي عىل الخيول تدجني فكرُة تطرأ أن
يوجد لم الالما حيوان أن إىل العالم استعماَر أسالفهم استطاعَة يعزون اليوَم الجنوبية

قارتهم. غري قارٍة أي يف
األربع؛ ذوات الكبرية الحيوانات إىل دوًما األمريكتان تفتقر لم ذلك، إىل وباإلضافة
إليهما البرش وصول لدى الضخمة» «الحيوانات من متعددة أنواٌع فيهما انترشت فلقد
فصيلة من وغريهما واملاستودون، املاموث وفيلة الربية، الخيول ومنها األوىل، للمرة
حتى الحيوانات تلك يصطاد طفق اإلنسان أن إىل النظريات بعُض تذهب الفيليات.
فكرٌة الصيادين هؤالء أحد بخاطر جاَلْت لو يحدث أن يمكن كان ماذا تَُرى انقرضت؛
الفكرة تلك كانت الحقة، أجياٍل يف يقتله؟ أن قبل الحيواَن يمتطَي أن وهي مختلفة،
وفيلة الجياَد تمتطي محاِربٍة قبائَل يف تجلَّْت ربما مبارشٍة غري آثاٌر ستستتبعها الجريئة
يعزون اليوَم أحفادها وأمىس أالسكا، عرب القديم العالم عىل الغزو لردِّ ق وتتدفَّ املاموث،
كونه عن يِزْد لم الحقيقي السبب أن بيد الضخمة. للحيوانات الجغرايف التوزيع إىل ذلك

واحد. صياٍد ذهن يف واحدًة فكرًة
األفق، ضيقة املعرفة وكانت قليًال، التاريخ قبل ما مجتمعات يف الناس عدد كان
امليمات انتشاُر اقترص األيام، تلك يف عديدة؛ أعواٌم للتاريخ الصانعة األفكار بني وباعدت
منه، مقربٍة عىل امليمات أحَد د يُجسِّ إذ لغريه الشخص مالحظة هي واحدة، حالٍة عىل
كان لذلك وجمودها)؛ الثقافات استاتيكية (بسبب نادًرا إال تحدث لم الحالة تلك وحتى
ما أغلَب الحيويُة الجغرافيا ت وفرسَّ األخرى، الحيوانات بسلوك أشبَه آنذاك البرش سلوك
بما الثروة ونمو والتفسري، املجردة، كاللغة التطويرات بعض ولكن وقتئٍذ. يحدث كان
ضيق عىل القضاء إمكانيَة كلها تحمل كانت املدى، الطويلة والتجارة الكفاف، يفوق
صار قد كان التاريخ، تسجيل بداية بحلول سببية. قوًة األفكار إكساب ثَمَّ ومن األفق؛
حتى ظلَّْت األفكار أن مع بعيد، أمٍد منذ آَخر يشءٍ أيِّ تاريَخ منه أكثر أفكاٍر تاريَخ
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إن للناس. الذاتية للقدرات واملعطِّل للعقالنية املعادي النوع من األسف مع الحني ذلك
التاريخ أحداث من األعظَم السواَد تعلِّل الحيوية الجغرافية التفسريات أن عىل اإلرصار
انترصْت — مثًال — فلماذا الفكرة؛ لتلك ب التعصُّ من هائًال قدًرا يتطلَّب أمٌر الالحق،
وأوروبا آسيا مجتمعات ال الباردة، الحرب يف الغربية وأوروبا الشمالية أمريكا مجتمعاُت
أو النباتية الطبيعة وال املعادن، وال املناخ، بتحليل سببًا لذلك نستخلص لن الرشقية؟
بطالن إىل رجَعْت السوفييتي االتحاِد خسارَة أن هو التفسري إن األمراض؛ وال الربية،

فيها. بطل ما تفسريَ الحيوية الجغرافية العوامل كلُّ تستطيع وال أيديولوجيته،
فكرة نفس هي السوفييتي االتحاد أيديولوجية أباطيل أهم إحدى أن الصدفة ومن
كلٌّ اقرتح كما برشيٍة غرِي آليٍة وأسانيَد اعتباراٍت عىل قائٍم للتاريخ نهائيٍّ تفسرٍي وجود
تأويًال البرشية الشئون تأويل إعادُة تفتقر ال عامٍة بصفٍة ودياموند. وإنجلز ماركس من
األمر واقع يف ألنها أيًضا؛ أخالقية ال ممارسة إنها بل فحسب، التفسريية القوة إىل آليٍّا
جانبيٍة آثاٍر مجرَد إياهم معتربًة وأفكاَرهم هم وتُهملهم الشأن، أصحاِب إنسانيَة تُنكر
والجراثيم، «األسلحة، كتاب لتأليفه الرئييس السبب إن دياموند يقول املكان. لطبيعة
بفضل كان لألوروبيني النسبي النجاح بأن يقتنعوا لم لو الناس أن كان والصلب»
حسنًا؛ األبد. إىل «العنرصية» التفسريات نحو أعينهم َلزاَغْت الحيوية، الجغرافية العوامل
إىل النظر عىل القدرَة دياموند لدى أن يبدو هذا! كتابي راء لقَّ يحدث لن ذلك بأن أثُق
األفكار قوة عرب السببية رموز جميًعا وهم — التنوير أو النهضة، عرص أو القديمة، أثينا
يسلِّم بل وأشخاص، أفكاٍر إىل األحداث تلك يف الفضل إلرجاع سبيًال يرى فال — املجردة
تفسري هو اإلنسانية؛ للصفات مجرًدا اختزاليٍّا تفسريًا األحداث لتفسري الوحيد البديل بأن

بالضبط. الصفات نفس له آَخر
دي ولورنزو سافوناروال بني أو وأثينا، إسربطة بني لالختالف عالقَة ال الواقع، يف
ورعايا الفصح جزيرة أهل بني االختالف عىل نفسه األمر وينطبق بجيناتهم؛ ميديتيش،
كان اختلف ما لكن عموميني، وبنائني مفرسين جميًعا كانوا الربيطانية؛ اإلمرباطورية
الطبيعة إن نقول أن صحًة األكثر بل التنوير، يف ما منطقٍة طبيعُة تتسبَّب لم «أفكارهم».
مع أفكار، أي عىل البدائية العصور يف املناطق تنطِو لم األفكار. «نتاج» اآلن بنا املحيطة
األماكن ل تُحوِّ التي هي وحدها املعرفة إن بالفرص. ثَمَّ ومن بالدالئل؛ متخمًة كانت أنها
السلوِك ذلك مؤلِّفو هم ثَمَّ ومن التفسريية؛ املعرفة صائغو هم وحدهم والبرش موارد، إىل

«التاريخ». املدعوِّ الفريِد البرشيِّ
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بعض يُلِهم قد ا ممَّ فرًصا؛ واملعادن والحيوانات كالنباتات املادية املوارُد ر توفِّ
أنها كما بعينها، أفكاٍر نحو الناس دْفَع وال األفكار ابتكاَر تستطيع ال لكنها األفكار،
طبيعيٌّ حدٌث محا ربما لحلها. سبٍل إيجاِد من الناَس تمنع ال لكنها مشكالت، يف تتسبَّب
أفكار عن النظر برصِف أبيها بكرِة عن قديمًة حضارًة — بركان كثورة — هائٌل
عىل يقدر َمن الناس من نجا إذا عادًة، استثنائي. أمر األحداث هذه مثل لكن الضحايا،
وتوجد تحسينه. يف واالستمرار املوقف تحسنَي تستطيع للتفكري سبٌل فستوجد التفكري،
ضوء يف نرى ن. التحسُّ صور كلَّ تمنع تفكرٍي سبُل — آنًفا رشحُت كما — لألسف أيًضا
من ذلك سبق وما الحضارات مْهِد منذ تكوَّنت الرئيسية وعوائقه التقدُّم فرَص أن هذا
للخيول، األوَّيل التوزيُع يقدر ال األعظم. التاريخ سواد محددات هي تلك وحدها؛ األفكار
وحتى التفاصيل، عىل إال يؤثِّر أن اليورانيوم أو الصوان، الحجر أو الالما، حيوانات أو
استخدام لكيفية إنساٍن ذهن عىل فكرٌة تطرأ أن «بعَد» إال ذاك تأثريُه يقع ال يؤثِّر حني
الحيوية الجغرافية العوامل أيُّ تقريبًا بالكامل والقرارات األفكار آثاُر د تُحدِّ األشياء. تلك
من كلٌّ عكس لقد عليه. تأثريها وماهية البرشي، التاريخ من التايلَ الفصَل ستمسُّ

تماًما. األمَر ودياموند وإنجلز ماركس
للخاطر تلوح استاتيكي. مجتمٍع بقاء الستمرار طويل زمٌن عاٍم ألَف إن
عام؛ األلف تجاوَزِت لحقٍب استمرَّْت التي العظيمة القديمة املركزية اإلمرباطوريات
االستاتيكية، املجتمعات أغلب عن قاطع تأريٌخ لدينا فليس االنتقاء؛ تأثري ذلك أن عىل
بجرد اندثََر أغلبها أن إىل الطبيعي التخمني يذهب كثريًا. أقرص ملدٍد استمرَّْت أنها بد وال
أعطى ربما ملموس. تغيري فيه سلوكيٍّ نمٍط خْلَق منها تطلََّب تحدٍّ أول واجهت أن
فرتَة االستاتيكي ملجتمعها نسبيٍّا الرحبة بيئتها وطبيعُة املنعزل الفصح جزيرة موقُع
عرضوه قد كانوا األخرى واملجتمعات الطبيعة أن لو به سيحظى كان ا ممَّ أطوَل حياٍة
جغرافيًة وليست كبري، حدٍّ إىل برشيًة تزال ال العوامل تلك حتى إن بل أكثر، الختبارات
الجزيرة اتسَمِت َلَما طويلٍة رحالٍت يف اإلبحار بكيفية الجزيرة تلك أهل أَلمَّ فلو حيوية؛
عىل الفصح جزيرة «ترحاب» مدى يعتمد وباملثل، للكلمة. املقصود باملعنى «باالنعزال»
وأساليبه البقاء بفنون مستوطنيها معرفِة قدُر كان فلو سكانها؛ يملكه الذي املعرفة قدر
من ألكثرَّ عليها أحياءً استمروا َلَما املوضوع، عن أنا أعلمه الذي القليَل القدَر يماثل
دون اليوَم الفصح جزيرة عىل األشخاص آالُف يحيا أخرى، ناحيٍة ومن واحد. أسبوٍع
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ذلك يريدون ألنهم اليوم؛ غابًة يزرعون أنهم مع غابة، تظللهم وال املجاعة، تتهدَّدهم أن
قونه. يحقِّ كيف ويعرفون

مشكالٍت من تخلو ال البرشية املواقف أن بسبب الفصح جزيرة حضارُة انهارْت لقد
نهَضِت الجديدة. املشكالت أمام بطبيعتها تتزعزع االستاتيكية واملجتمعات جديدة،
بيتكرين؛ جزيرة بينها من الهادي، املحيط جنوب يف أخرى جزٍر يف واندثرت الحضارات
أكثر منظوٍر ومن العالم، من املنطقة تلك يف للتاريخ األعظم السواد من جزءًا ذلك كان
بحلها. ِقبٌَل لها يكن لم مشكالٍت من واجهوا ما كان ذلك وراء السبب أن يتضح شموًال
يف الرومان فشل كما تماًما جزيرتهم، عن بعيًدا اإلبحار يف الفصح جزيرة أهل فشل
فيما حلَّْت قد كارثٌة كانْت إذا سلمي. نحٍو عىل الحكومات تغيري كيفية مشكلة حل
بل الجزيرة، بأهل بطش ما تلك تكن فلم الفصح، جزيرة يف الغابات مع بالتعامل تعلََّق
املشكلُة تلك تبدِّد لم ولو األمر، هذا أثارها التي املشكلة حل عن املزِمُن عْجُزهم أهَلَكهم
النحو ذلك عىل حضارتهم استدامة ألن ذلك الزمن؛ بمرور أخرى َدتْها َلبدَّ حضارتَهم
بني من االختياُر عليهم كان بل ، قطُّ ممكنًا خياًرا تكن لم بالتماثيل املهووس االستاتيكي
نحو البطيء التغريُّ وبني امتلكوها، التي القليلة املعرفة أغلب ر يدمِّ ومؤلٍم مفاجٍئ انهياٍر

قونه. يحقِّ كيف عرفوا لو فقط خيارهم بات قد كان األخري ذلك ولعل أفضل؛ حاٍل
ولكن التقدُّم، تحقيَق أعاق بما الفصح جزيرة حضارُة اقرتَفْت األهوال أي نعلم ال
االستبداد انهيار إن األمر، واقع يف يشء. بأي تحسينًا يلحق لم — يبدو فيما — انهيارها
األفكار، من معينٍة أنواٍع وجود عىل املعرفة خلق استدامة تعتمد كافيًا. يوًما يكن لم
يتحتم ذلك، إىل وباإلضافة به. يقرتن نقد وتقليد التفاؤل، التحديد: وجه عىل بينها من
يسمح مجتمٍع كوجود وتحميها؛ التقاليَد تلك تطبِّق وسياسية اجتماعية مؤسسات وجود
لإلبداع. جذوٍة كلَّ التعليمية ممارساته تمحق ال سننه، عن والحيد املعارضة من بدرجٍة
كلِّ ق لتحقُّ الحايل النتاج هي اليوَم الغربية والحضارة ببساطة، ذلك من أيٌّ ق يتحقَّ ال
أطاح ما نوِع من كارثٍة لتفادي يلزم ما بالرشح أسلفت كما تمتلك فهي ولهذا هذا؛
أزمٌة أنها بد فال اليوَم، حقيقيًة أزمًة تواجه كانت فإذا قديًما، الفصح جزيرة بحضارة
إىل احتاَجْت وإن مختلف، نحٍو عىل ذلك فسيكون ما، يوًما انهاَرْت وإذا آَخر؛ نوٍع من

والفريدة. الخاصة بأساليبها تناله أن فسيتحتم اإلنقاذ
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لطالب صًة مخصَّ محارضًة حرضُت املدرسة، يف طالبًا أزال ال كنُت حني ،١٩٧١ عام يف
إرليش؛ باول السكان عالم ألقاها والبيئة»، واملوارد «السكان عنوانها الثانوية املرحلة
«البيئة» عن شيئًا أعرف أكن لم أني وأظن — املحارضة من ُعه أتوقَّ كنُت ما أذكر ال
لنا قدَّمها التي الشديد التشاؤم مقطوعِة هوُل باغتني ولكن — قطُّ املحارضة تلك قبل
ستة أن كيف سارًدا قاسيًا، وصًفا سنرثُه، جحيم أي الشاب لجمهوره فوصف إرليش؛
بالفعل، محتوًما بات بعضها أن وكيف بنا، تحيق املوارد إدارة سوء كوارِث من أنواٍع
كما األكثر، عىل عرشين أو سنوات عرش غضون يف جوًعا سيموتون البرش مليارات وأن
عىل قَضْت — آنذاك املستعرة — فيتنام فحرب النفاد؛ وشك عىل كانت الخام املواد أن
الجغرايف تفسريُه أهَمَل كيف (الِحْظ والبرتول. واملطاط، القصدير، من املنطقة مخزون
إرليش رأى بها.) مباٍل غري األمر، حقيقة يف للنزاع املسبِّبة السياسيَة االختالفاِت الحيوي
الجريمة، معدالت يف ارتفاٍع من — الفرتة تلك يف الداخلية األمريكية املدن أزمات سائر أن
السكانية، بالزيادة وربََطها الكربى، الكارثة نفس من جزءٌ — باألمراضالعقلية واإلصابة
بناء يف أرسفنا فقد ومستهرتًا؛ مفرًطا استهالًكا املتجدِّدة غري املوارد واستهالك والتلوُّث،
مباَلغ اقتصادي نمو وهذا املتكاملة؛ واملزارع واملناجم، واملصانع، الطاقة، توليد محطات
الذين البرش أعداِد تزايُُد كله ذلك من واألسوأ ل، التحمُّ عىل كوكبنا قدرة من أكرب فيه،
مالتوس، حذَْو النهج بهذا يحذو إرليش كان األخرى. العلل لكل الرئييس املصدر هم
انتَهْت ذلك وعىل أخرى، ناٍت» «بتكهُّ ما عمليٍة بشأن «تنبُّؤاٍت» مقابلة وهو: خطأه مكرًِّرا
أْي — الربع إىل سكانها عدد خفض إىل تحتاج األمريكية املتحدة الواليات أن إىل حساباته
وهو ،١٩٧١ عام معيشة مستوى عىل ولو تحافظ أن أراَدْت إذا — نسمة مليون ٥٠ إىل
ته بُرمَّ األرض كوكب إن إرليش قال املتاحة. الزمنية املدة يف مستحيًال بالطبع كان ما
سكانه؛ تعداُد عليه يكون أن يجب ما أضعاف سبعَة تبلغ سكانيٍة زيادٍة من يعاني
الذي السكان عدد من األقىص الحد إىل الوصول وشك عىل كانت أسرتاليا حتى إن بل

وهكذا. مكابدته، تستطيع
املجال عن األستاذ به يخربنا فيما لنشكِّك علٍم من يكفي ما كطالٍب لدينا يكن لم
نقاَش — ما لسبٍب — يكن لم املحارضة تلك تال الذي نقاشنا أن بَيَْد يدرسه؛ الذي
ولكني اآلخرين، بذهن داَر ما أدري لسُت ؛ للتوِّ مستقبلُهم منهم انتُِزع طالٍب مجموعِة
يف إرليش عىل سؤاًال فتاة ألَقْت القلق. عن أمسكُت لحظَة بالضبط أتذكََّر أن أستطيع
املشكالت إحدى حللنا لو «ماذا بصيغة كان ولكنه تفاصيله، أذكر ال املحارضة، نهاية
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خلصت التي النتيجة عىل ذلك يؤثِّر أََلْن القادمة؟ القليلة األعوام يف إرليش وصفها التي
وحتى كيف.) الفتاة تعلم (لم نحلها؟ أن يمكن كيف قاطعًة: إرليش إجابة كانت إليها؟»
وماذا وجيًزا؟ تأجيًال الكارثة تأجيل مجرد عن الحل ذلك مفعوُل يزيد فكيف فعلنا، إذا

«حينئٍذ»؟ سنفعل
القول يف ص تتلخَّ إرليش نات تكهُّ أن أدركُت إن ما صدري! اإلجابُة تلك أثلَجْت َكْم
كيف إذ نظري؛ يف صادمًة تَُعْد لم هالكنا»، حلَّ فقد املشكالت، حل عن فنا توقَّ «إذا إننا
حلٍّ إىل َلْت توصَّ قد الفتاة تلك تكون أن ا جدٍّ املمكن من ذلك؟ غري يكون أن لألمر يمكن
أحدهم أن بد ال حاٍل أي عىل تلتها. التي للمشكلة «ثم» عنها، سأَلْت التي املشكلة لذات
وال هي ال اآلن، حتى ق تتحقَّ لم ١٩٩١ عام يف موعدها املحدَّد الكارثة ألن ذلك فعل قد

إرليش. به تنبَّأ ا ممَّ غريها
ولكنه نضوبها، بمعدل ويتنبَّأ املادية الكوكب موارَد يستقيص كان أنه إرليش ظنَّ
ملستقبٍل ٍر وبتصوُّ ذلك إىل وباإلضافة املستقبلية، املعرفة بمحتوى ن يتكهَّ الواقع يف كان
أن ضمنيٍّا يفرتض إرليش كان ،١٩٧١ عام يف املتاحة املعرفة بأفضل إال يستعني ال
الحني. ذلك بعد بحلوٍل ستحظى التي هي فقط املشكالت من االضمحالل رسيعَة ثلًة
املستوى وتجاهله املوارد»، «استنزاف صورة يف املشكالت فبصياغته هذا، عن وفضًال
هل وهي: يتنبَّأ، أن يحاول كان ملا املهمة املحددات كلُّ عنه غابَْت للتفسري، اإلنساني
تواُفره «يلزم» الذي ما أعمَّ، وبصورٍة املشكالت؟ لحلِّ أهٌل املسئولون واملؤسسات األفراد

املشكالت؟ لحلِّ
مجال يف عليا دراساٍت طالُب يل أوضح املحارضة تلك من قليلٍة سنواٍت بعد
الوشيك االنهيار عىل عالمٌة ن» امللوَّ «التليفزيون أن — آنذاك الجديد — البيئية العلوم
إن إذ منه؛ يُرَجى نفٍع بال — بدء ذي بادئ — إنه قال ملاذا؟ االستهالكي». «مجتمعنا ل
تأديتها، اللون األحادي النوُع يستطيع التليفزيون من تُرَجى التي املفيدة الوظائف كل
مظهري». «استهالك سوى ليَسْت — مرات عدة التكلفة بمضاعفة — األلوان إضافة وإن
اخرتاع قبل حتى ،١٩٠٢ عام فيبلني ثورشتاين االقتصاد عاِلُم صكَّه مصطلًحا هذا كان
بها للتباهي جديدٍة مقتنياٍت امتالك يف الرغبة ومعناه بعقدين؛ اللون األحادي التليفزيون
لالستهالك النهائي املادي الحد إىل وصولنا إثباَت املمكن من إن زمييل قال الجريان. أمام
الكاثود أشعة أنابيُب اعتمَدْت علميٍّا. تحليًال املوارد معوقات تحليل طريق عن املظهري
الشاشة، عىل الحمراء الفسفورات إلنتاج «اليوروبيوم» عنرص عىل امللونة التليفزيونات يف
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املعروف اليوروبيوم مخزون إجمايل فكان األرض، كوكب يف العنارصندرًة أكثر أحد وهو
تُصنَع ثم أكثر، ال امللونة التليفزيونات من أخرى ماليني مئات بضع لصنع بالكاد كافيًا
تلك فمنذ املصري؛ هذا يعنيه ما ذلك من األسوأ ولكن جديٍد، من اللون األحادية تلك
يملكون، ال وَمن ملوَّنًة تليفزيوناٍت يملكون َمن البرش: من نوعان هناك سيصري اللحظة
دائمة؛ طبقيٌة فجوٌة العالَم وستقصم يُستهَلك؛ ما كافِة عىل الحال هذه ستنطبق كما
يف عداهم َمن كلُّ يكدح بينما متكربة، مبهرجًة حياًة ويَْحيَْون املوارَد، الصفوُة يكنز حيث
وهكذا األخرية، أعوامها انقضاء حتى الوهمية الحالة تلك استمراَر يدعم ما شديد؛ سخٍط

كابوٍس. بعد من كابوًسا األمر، يستمر
بدوره فسألني يُكتَشف، لن لليوروبيوم جديًدا مصدًرا أن يعلم كيف زمييل سألُت
سألتُه بعدئٍذ؟ سنفعل فماذا املصدر، ذلك اكتُِشف لو وحتى العكس. أعلم أن يل أين من
يل فأكََّد اليوروبيوم، دون صنعها يمكن ال امللونة الكاثود أشعة أنابيب أن يوقن كيف
الخصائص كافُة فيه تتوافر الذي الوحيد العنرص ذلك وجود إن بل مستحيل، ذلك أن
ذات عناَرص ر توفِّ أن الطبيعة عىل يتعنيَّ ملاذا حال: كل عىل معجزة. بمنزلة الرضورية

رفاهتنا؟ تواِئم خصائص
وليس الكثرة، بتلك ليست املوجودة العنارص إن النقطة. تلك إقرار إىل اضُطررُت
ولقد ضوء، إلطالق استخدامها املمكن الطاقة مستويات من ضئيٍل عدٍد سوى منها لكلٍّ
َة ثَمَّ ليس أنه قوله محصلُة كانْت إذا الفيزياء. علماء لتقييم شكٍّ بال جميعها خضَعْت

بديل. فال إذْن امللونة، التليفزيونات لصناعة لليوروبيوم بديٌل
كانت إذا األحمر. الفسفور «معجزة» بخصوص بالغٍة بحريٍة أصابني شيئًا أن غري
حتى» «ولو ر توفِّ عساها فِلَم فحسب، مناسبني طاقٍة مستويَْي سوى ر توفِّ ال الطبيعُة
(التي الدقيق الضبط إشكالية عن حينها شيئًا أعلم أكن لم األول؟ املقام يف فقط واحًدا
الناُس يرغب أن الطبيعي من مماِثل. لسبٍب ًا محريِّ كان ذلك لكن آنذاك)، حديثًة كانت
أمر وهو الرسيع، ل التنقُّ يف يرغبون كما تماًما ا، مباِرشً بثٍّا دقيقٍة صوٍر كبث أمٍر يف
تفوق برسعٍة َل التنقُّ تحظر كما تحظره الفيزياء قواننُي كانت لو الحريَة ليثري يكن لم
به «تسمح أن أما الالزمة؛ املعرفَة املرءُ امتلك إذا إال به تسمح ال كانت أو الضوء، رسعَة
كلَّ تقرتب حدوًدا الفيزياء قواننُي تضع لَم الدقيق. بالضبط خاصة مصادفة فتلك فقط»،
مركَز وكأنَّ هذا سيكون البرشية؟ للتكنولوجيا مهمة أنها يصادف نقطٍة من الُقْرب هذا
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منتِهًكا ذلك بََدا الكون؛ مركز من قليلٍة كيلومرتاٍت بُْعد عىل أنه َ تبنيَّ قد األرض كوكِب
العادية. ملبدأ

ما تلك، مثل أخرى «عديدًة» مصادفاٍت َة ثَمَّ أن يزعم كان زمييل أن حريتي من زاد
ن امللوَّ التليفزيون مشكلة أن مراِمه جلُّ كان الحقيقية. الدقيق الضبط إشكاليَة يماثل
لقد واحد؛ آٍن يف عديدٍة تكنولوجيٍة مناٍح يف تحدث لظاهرٍة ممثِّلٌة فقط وحيدٌة حالٌة
األرض كوكب عنارص أكثر مخزوِن آِخَر نُفني فكما القصوى؛ الحدود إىل الوصول بدأ
وكأنه يبدو ما كلُّ كان باأللوان، التليفزيون مسلسالِت نشاهد أن أجل من ندرًة الشحيحة
الكوكب. عىل الباقية املوارد آِخر استغالِل نحو جنونيٍّا تهاُفتًا إال ليس حقيقته يف تقدٌُّم

التاريخ. يف ومريعًة فريدًة لحظًة رأيه يف العرشين القرن سبعينيات كانت
بديٌل األحمر للفسفور يُكتَشف لم أنه وهو وحيد، أمٍر بصدد ا محقٍّ زمييل كان
رائعًة كمبيوتر شاشَة الفصل هذا كتابة أثناء أمامي أرى ذلك ومع هذا، يومنا حتى
تتكوَّن سائلة بلورات عن عبارة وبكسالتها واحدة، يوروبيوم ذرة عىل تحتوي ال ملوَّنًة
تحتاج كانت إْن يهم وال كاثود، أشعة أنبوب إىل تحتاج وال شائعة، عنارص من بالكامل
األرض كوكب عىل إنسان كلِّ إلمداد منه يكفي ما استخراُج تمَّ فلقد اليوروبيوم؛ إىل
أضعاًفا يبلغ منه املعلوم املخزوِن وَكمُّ العنرص، هذا إىل تحتاج شاشاٍت من يكفيه بما

الكمية. هذه من مضاَعفًة
تقنيًة بصفتها امللوَّن التليفزيون تكنولوجيا يرى املتشائم زمييل كان عندما وحتى
جديدًة أساليَب يكتشفون الناس من املتفائلون كان الزوال، ومحتومَة الفائدة عديمَة
استبَعَدها قد أنه حِسَب استخداماٍت لها؛ جديدًة واستخداماٍت التكنولوجيا، هذه لتحقيق
األحادية نظرياتها وظيفة أداء عىل امللونة التليفزيونات قدرِة يف دقائَق لخمس فكََّر بأْن
الفاشَل َن التكهُّ ليس — أرى فيما — األمر يف البارز ولكن بالفعل. املوجودة اللون
هو بل ، قطُّ ق يتحقَّ لم الكابوِس لكون باالرتياح الشعوَر وال فيه، الكامنَة واملغالطَة
سفهاء أنهم التشاؤمي املفهوم فريى «الناس»؛ ُكنْه حول مختلفني مفهومني التناقضبني
النفع. عديمِة ملونٍة صوٍر إىل ٍر بتهوُّ ويحوِّلونها الثمينة املوارد عىل يستولون إذ مبددون؛
بالضبط هي إليها أرشنا التي التماثيل كانت االستاتيكية: املجتمعات يف «صحيح» هذا إن
القديمة» «الثقافة ب مجتمعنا مقارنُة تصري ولهذا امللونة؛ التليفزيونات يف زمييل ظنه ما
دون األمور مجرياُت صانَتْه الذي ذلك — التفاؤيل املفهوم أما ا. تامٍّ ً خطأ الفصح لجزيرة
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ومن املستدام؛ غري للحل مبتكرون فهم املشكالت؛ يحلُّون الناس أن فريى — سابٍق ٍع توقُّ
الداءِ محلَّ للبرش املميزة القدرُة تلك تقع التشاؤمي املفهوم يف تليه. التي للمشكلة ثَمَّ

دواء. لها والناس الداء هي فاالستدامة التفاؤيل املفهوم يف أما االستدامة، دواؤه الذي
هائلة، ابتكاٍر موجات امتطاء عىل بالكامل جديدة صناعات قامت الحني ذاك منذ
إىل املكتبي، النرش إىل الفيديو، ألعاب إىل الطبي التصوير من بدءًا — منها كثرٍي ويف
نفٍع ذو أنه امللون التليفزيون أثبََت — أتينبارا كمسلسل الطبيعة عن الوثائقية األعمال
انبثاِق عن يكون ما أبعد إىل األمر انتهى ذلك، إىل وباإلضافة يشء. كل من بالرغم عظيٍم
التليفزيونات أصحاب من وغريهم امللونة التليفزيونات أصحاب بني دائمٍة طبقيٍة فجوٍة
عىل املعتِمدة التليفزيونات شأن شأنها فعليٍّا، منقرضًة باتت فاألخرية اللون؛ األحادية
املجالت مع مجانًا تُوزَّع إنها حتى اليوَم الرخص من امللونة الشاشات إن الكاثود. أشعة
يف املساواَة تعتنق — والتفرقة التمييز عن البعيدة — التقنيات تلك وكل دعائية، كوسائل
الناس وصوَل فأعاقت قبُل من مرسخًة كانت عديدًة عوائَق طريقها يف وتمحو جوهرها،

والتعليم. والفن، والرأي، املعلومات، إىل

التأكيد عىل — ون ُمِحقُّ وهم — املتفائلون مالتوس حجج معارضو يحرص الغالب يف
ح توضِّ للحل. قابلة املشكالت أن وعىل الرشور، كل أصل هو املعرفة نقَص أن عىل
منطقيٍّا مقبوًال بََدا مهما — ني التكهُّ الفكر أن حقيقة رسدتها التي بالكارثة نات التكهُّ
ع التوقُّ ذلك عن يختلف ال هذا، ومع بطبيعته؛ ومتحيٌِّز مغلوٌط — استرشايف منظوٍر من
املغالطة. نفس هي فتلك الكوارث؛ بدْرءِ يسمح توقيٍت يف ستَُحلُّ «دائًما» املشكالت بأن
امتالَك زعمهم هو املالتوسيون ارتكبه الذي واألخطر األكرب الخطأ إن األمر، واقع يف
تلك أيًضا ينكرون فهم وبهذا االستدامة)؛ (وهي املوارد تخصيص كوارث «دْرءِ» ل طريقٍة
الحدوث». حتمية «املشكالت وهي: الحجر، عىل نْقَشها اقرتحُت التي العظمى الحقيقة

توجد ال ولكن األفق، محدوِد استخداٍم ويف ملدة، املشكالت من خاويًا ما حلٌّ يبقى قد
َة ثَمَّ ليست ثَمَّ ومن الحل؛ هذا مثل لها سيكون التي للمشكالت السابقة للمعرفة طريقة
الحلول من الناشئة عة املتوقَّ غري املشكالت لتجنُّب — والركود الجمود سوى — طريقة
يف استاتيكيٍّ مجتمٍع كلُّ ذلك عىل شهد كما مستدام، غري نفسه الجمود ولكن الجديدة،
لتوِّه اكتُِشف الذي ذاك الغامض اليورانيوم عنرص أن ليدرَي مالتوس يكن لم التاريخ.
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أن لزمييل يكن لم مثلما واستمرارها، الحضارة ببقاء مرتبًطا الوقت مع سيصبح آنذاك
يوم. كلَّ الكثريين حياَة ستنقذ — عمره أثناء — امللونة التليفزيونات أن يعلم

ال كما تماًما الكوارث، منع عىل قادرٌة املوارد إلدارة اسرتاتيجيٌة توجد ال هذا وعىل
يقدِّم ال علميٌّ منهٌج وال جيدة، وسياساٍت صالحني قادًة إال يُنتج ال سيايسٌّ نظاٌم يوجد
— هذه ومن ريب، بال كوارَث يف يتسبَّب ما األفكار من يوجد لكن صحيحًة. نظرياٍت إال
— الوحيدة العقالنية السياسة إن علميٍّا. تخطيطه يمكن املستقبل أن فكرة — وأشهرها
ملدى طبًقا املعيشة وأساليب والخطط املؤسسات عىل الحكم هي — الثالث الحاالت يف
واستبدال السيئني، والقادة السياسات من التخلص األخطاء: تصحيح عىل منها كلٍّ قدرِة

الكوارث. من والتعايف السيئة، التفسريات
القرن يف التقدُّم انتصارات أحَد الحيوية املضادات اكتشاف كان املثال: سبيل عىل
معاناَة سبَّبَْت التي املستوطنة واألمراض األوبئة من العديد عىل قىض ولقد العرشين،
بدايته منذ املزعوم» التقدُّم «ذلك نقاد أشار هذا ومع الِقَدم. منذ وهالَكهم الكثريين
ُمْمرضٍة كائناٍت ر تطوُّ بسبب فحسب، مؤقتًا يكون أن يمكن االنتصار ذلك أن إىل تقريبًا
يف — بالعجرفة اتهاًما باعتباره هذا إىل يُستنَد ما كثريًا الحيوية؛ للمضادات مقاومٍة
ضد هذه العلم حرب يف واحدًة معركًة خسارتنا إن التنوير. إىل ًها موجَّ — العام سياقه
ألن هالكنا؛ حتميَة تعني الجدل)، يميض (هكذا — التطوُّر أِي — وسالحها البكترييا
العاملية، والتجارة العالم، حول بالطريان التكلفة الزهيد كالسفر — املزعوم» َمنا «تقدُّ
الطاعوَن يفوق قد عامليٍّ لوباءٍ مىض وقٍت أي من عرضًة أكثر يجعلنا — الضخمة واملدن

نوعنا. انقراض يف أيًضا يتسبَّب قد بل دماره، يف األسوَد
التقدُّم تأويل إلعادة الحقيقة هذه فاستخدام لذا مؤقتة؛ االنتصارات هذه «كل» لكن
حيويٍة مضاداٍت عىل االعتماد أن حقيقَة إن السيئة. الفلسفة من نوٌع مزعوم»، «تقدُّم بأنه
أسلوَب ع يتوقَّ شخٍص نظر وجهة من فقط صادر اتهام هي مستدام، غري أمٌر بعينها
املستدام. هو وحده فالتقدُّم باملرة؛ موجوٍد غري الواقع يف ذلك ولكن مستداًما، معيشٍة

تحسني أْي الكارثة؛ «لتأجيل» املرءُ يفعله قد ما تبنيُّ عىل إال ني التكهُّ املنظوُر يقدر ال
وقْمِع ل، التنقُّ وتصعيب متعدِّدة، أماكَن عىل وتوزيعهم السكان عدد بتقليص االستدامة:
َم يُقدِّ لن اإلجراءاِت هذه ذ يُنفِّ الذي املجتمع إن املختلفة. الجغرافية املناطق بني االتصال
جديدة، حيويٍة مضاداٍت اكتشاف إىل يؤدِّي قد الذي العلمي بالبحث للقيام الالزمة املوارَد
أن الِحْظ لكن ذلك. عن عوًضا املرض من معيشِتهم أسلوُب يحميَهم أن أفراُده وسيتمنَّى
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األسود الطاعون وباء وقوع دوَن يَُحْل لم — ُمتَّبًَعا كان حينما — ذاك املعيشة أسلوَب
الرسطان. بمعالجة له ِقبََل ال أنه كما وانتشاره،

من ثانويٍّا جزءًا كونها عن تزيد أن يمكن ال ولكنها والتأجيل، الوقاية وسائُل تفيد
البقاءُ يعتمد وسوف الحدوث، حتميُة املشكالُت للتطبيق. قابلٍة للمستقبل اسرتاتيجيٍة
الوقاية وسائُل تفشل عندما التعايش عىل القدرة عىل — عاجًال أم آجًال أكان سواءٌ —
يتسنَّى ذلك ولكن العالج، ُطُرِق اكتشاِف صوَب العمَل علينا أن الواضح من والتأجيل.
مع التعاُمل عىل املقدرة إىل نحتاج لذا بالفعل؛ بوجودها نعلم التي األمراض إزاء فقط لنا
مجتمًعا املقدرة هذه تحقيق أجل من ونحتاج ُعها، توقُّ يمكن وال عٍة متوقَّ غرِي إخفاقاٍت
كذلك ونحتاج املشكالت، وحل بالتفسري ا ومهتمٍّ والنشاط، بالحياة ونابًضا كبريًا بحثيٍّا
من إليه ل يُتوصَّ ما تطبيق أجل من التكنولوجية املقدرة وإىل هذا، لتمويل املال إىل

اكتشافات.
كبري. خالٌف حاليٍّا حولها يدور التي املناخي، التغريُّ مشكلة عىل أيًضا هذا ينطبق
متوسط ارتفاِع يف التكنولوجيا من املنبعث الكربون أكسيد ثاني تسبُِّب إمكانيَة نواجه إننا
مياه منسوِب وارتفاع كالجفاف، ضارٍة آثاٍر إىل يًا مؤدِّ الجوي، الغالف حرارة درجة
الضارة اآلثاُر هذه تفوق أن ع املتوقَّ ومن األنواع. وانقراضبعض الزراعة، وعرقلة البحر،
عدد وتقليل النباتية، للحياة العام واالنتعاش املحاصيل، إنتاجية كزيادِة مفيدة، آثاٍر أيَّ
ُف تتوقَّ الشتاء. يف أجسامهم حرارة درجة انخفاِض إثَر حتفهم يَْلَقون الذين األشخاص
تهدف التي واملؤسسية الترشيعية التعديالت من كبريٌ قدٌر ومعها — الدوالرات تريليوناُت
بواسطة تُجَرى الكوكب ملناخ محاكاٍة عملياِت نتائج عىل — االنبعاثات تلك تقليص إىل
عملياُت تفيده ا عمَّ االقتصاد علماءِ عاِت وتوقُّ تدابرِي وعىل الفائقة، الكمبيوتر أجهزة أقوى
أن لنا ينبغي السابق، النقاش ضوء يف القادم. القرن يف االقتصاد حول تلك الحوسبة

ضمنًا. عليها ينطوي التي واملشكلة القائم الخالف حول أشياءَ عدَة نالحظ
املناخ أنماط دقة مدى عن النظر برصف اآلن، حتى الحظ حالَفنا لقد بدايًة،
فائقٍة كمبيوتر أجهزِة إىل حاجٍة أي ودون الفيزياء، قوانني مع يتَِّسق ا ممَّ فإن السائدة،
درجات ارتفاِع إىل الوقت» «بمرور تؤدَِّي أن بد» «ال االنبعاثات تلك أن دة، معقَّ نمذجٍة أو
اختلَفِت لو ماذا إذْن نتساءل َدْعنا ضارٍّا. يكون أن الوقت بمرور بد ال الذي الحرارة،
— ١٩٠٢ عام يف مثًال الكارثة حلوِل لحظُة وكانت قليًال، باملوضوع املرتبطة املعامالت
أضعاًفا بالفعل تبلغ الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثاُت كانت حينما — فيبلني زمن
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أيُّ يستطيع أن قبل وقعت قد الكارثُة َلكانت إذن التنوير؟ قبل عليه كانت ملا مضاعفًة
سريتفع، البحر مياه منسوب وكان يحدث، كان الذي ما يعلم أن أو بها، التنبَُّؤ شخٍص
وَلكان سوءًا، إال األمُر يزداد وال حتَفهم، يَْلَقون املاليني سيبدأ ثم ر، ستُدمَّ الزراعة وكانت

منِْعها. وسيلَة ال الكارثة، حياَل املمكن َف الترصُّ هو للجميع الشاغل الشغُل
الوسط تقديرات وسوء بابيج إخفاقات بسبب فائقة. كمبيوتر أجهزُة لديهم تكن لم
اآللية الحوسبة تقنية إىل افتقروا — املوارد نقص األهم السبب كان وربما — العلمي
لتكفي، تكن لم املحاسبني من ُغَرٍف وملء امليكانيكيَة الحاسبَة اآلالِت إن الرضورية.
عدد إجمايل كان الواقع يف . قطُّ جويٍّ غالٍف فيزيائيو بينهم يكن لم أنه األسوأ ولكن
يف اليوَم يعملون َمن عدِد من ضئيلًة نسبًة يمثِّلون صات التخصُّ كل يف الفيزيائيني
مثل تماًما رفاهية، الفيزيائيني أن ١٩٠٢ يف املجتمُع ارتأى وحده. املناخي التغريُّ مجال
املعرفة من مزيٍد إىل سيحتاج كان لكنه القرن، نفس سبعينيات يف امللونة التليفزيونات
األخرية. من املزيد وإىل أفضل، تكنولوجيا إىل وكذلك الكارثة، من يتعاىف لكي العلمية
بحريٍّ جداٍر بناء شأن من كان املثال: سبيل عىل املال. من مزيٍد إىل أخرى: بعبارٍة أو
ال بحيث املوارد من هائًال قدًرا يتطلَّب أن ١٩٠٠ عام منخفضٍة جزيرٍة ساحل لحماية
الثروة أو الرخيصة العمالة من العالية الكثافة ذات الُجُزر سوى نفقاِته َل تحمُّ يستطيع
تقنية بفضل البحر مستوى تحت بالفعل سكانها أغلب عاش التي هولندا يف كما الهائلة،

املائية. الحواجز بناء
ذلك عىل معه التعاُمَل آنذاك الناُس يستطع لم ولكن األتْمتة، عىل ٌ هنيِّ تحدٍّ هذا إن
وغري التكلفة، باهظَة وكانت الكافية، الطاقة إىل الصلة ذات اآلالت كافُة افتقَرْت إذ النحو؛
لكنه بنما قناِة لشقِّ بُِذل قد ضخٌم مجهوٌد كان كبرية. بأعداٍد إنتاُجها يمكن وال كفء،
التقنية بسبب املال، من طائلًة مبالَغ ًدا ومبدِّ البرش آالِف أرواَح مزِهًقا بالفشل، باء قد
أجمع العالم ثروِة نْقُص املشكالت هذه بني جمع ولقد العلمية؛ املعرفة وفْقِر الهزيلة
ساحليٍة دولٍة أيِّ قدرات عىل يستعيص ال الساحلية للحماية مرشوًعا إن اليوم. بمقاييس
ملشكلة أخرى حلوٍل إليجاد املتاح للوقت عقوًدا سيضيف أنه جانب إىل تقريبًا، اليوَم

البحار. منسوب ارتفاع
مختلٍف نوٍع من سؤال هذا إن «حينئٍذ»؟ نفعل عسانا فماذا الحلول، تلك نجد لم إذا
املناخي. التغريُّ حول القائم الخالف حول الثانية مالحظتي إىل بي يصل ما وهو تماًما،
(مرشوطًة)، «تنبؤاٍت» الفائقة الكمبيوتر أجهزُة تُجِريها التي املحاكة عملياُت تنتج بينما
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يعتمد أن ع نتوقَّ أن نستطيع أننا ذلك بحتة؛ شبَه ناٍت» «تكهُّ االقتصادية عاُت التوقُّ تقدِّم
معرفٍة خلق يف نجاحهم مدى عىل قويٍّا اعتماًدا املناخ إىل الناس استجابات مستقبُل
نفس إىل نات والتكهُّ التنبؤات بني املقارنة ستؤدِّي لذا الناشئة؛ املشكالت ملعالجة جديدٍة

القديم. الخطأ
،١٩٠٢ عام إبَّان بالفعل للوقوع طريقها يف كانت الكارثة أن أخرى مرًة افِرتْض
يف الكربون أكسيد ثاني انبعاثاِت ِع لتوقُّ مثًال العلماءَ سيدفع كان الذي ما َوْلنبَحْث
استناًدا االنبعاثات تلك يف عَة املتوقَّ الزيادَة يُقدِّروا أن باستطاعتهم كان العرشين. القرن
معدل بنفس الزيادة يف سيستمر الطاقة استخدام بأن القائل (املزعزع) االفرتاض إىل
ألن ذلك يمكنه ال النووية؛ الطاقة آثاَر ن ليتضمَّ يكن لم التقدير ذلك لكن املطرد، النمو
إال الطاقة لتوليد يُستخَدم ولم آنذاك، لتوِّه اكتُِشف قد كان نفسه اإلشعاعيَّ النشاَط
قد كانوا فربما ما؛ بطريقٍة ذلك َع توقُّ استطاعوا أنهم افرتض لكن القرن. منتصف يف
اختزالها يمكن أنه إىل وانتَهْوا الكربون، أكسيد ثاني انبعاثات بصدد عاتهم توقُّ لوا عدَّ
مجدًدا ولكن القرن؛ نهاية بحلول ١٩٠٢ عام يف عليه هي مما أقلَّ مستوياٍت إىل بسهولٍة
النووية، الطاقة ضدَّ ستَُشنُّ التي الحملِة َع توقُّ يستطيعوا لم ألنهم فقط ذلك سيكون
قبل بيئية) ألسباٍب اندلَعْت الحملة تلك أن للسخرية (واملثري النتشارها ا حدٍّ ستضع والتي
ال الذي العامل إن وهكذا. االنبعاثات، تقليل يف مؤثًرا عاِمًال النووية الطاقة تصبح أن
مراًرا يُثِبت — والرديء منها الجيد الجديدة، البرشية األفكار وهو أََال — به التنبُُّؤ يمكن
عىل — أكرب بنسبٍة — القول ويصح العلمي. التنبؤ نفع تقويض عىل قادٌر أنه وتكراًرا
القائم. الخالف عىل الثالثة مالحظتي إىل بي يصل ما وهذا املقبل، للقرن اليوم عات توقُّ
غاز لرتكيز الجوي الغالف حرارة درجة حساسية مدى الدقة وجه عىل يُعَلم ال
الرقم هذا الحرارة. درجة يرفع الذي الرتكيز زيادة مقدار أْي الكربون؛ أكسيد ثاني
اإللحاَح املرتفعة الحساسيُة تعني املشكلة: إلحاح مدى عىل يؤثِّر ألنه سياسيٍّا؛ مهم
إىل األسف مع هذا أدَّى العكس. املنخفضة الحساسية تعني بينما للمشكلة، الشديَد
درجات زيادة يف البرشي التسبُّب مدى وهي السيايس، الجدال عىل جانبيٍة إشكاليٍة هيمنة
ملواجهة لالستعداد املثىل الكيفية بشأن مختلفون الناَس وكأنَّ اليوم، حتى الحرارة
هي لها االستعداُد ينبغي التي األعاصري أن عىل جميًعا متفقون هم بينما امُلقِبل، اإلعصار
أن َ تبنيَّ ما إذا أنه تفرتض األطراف كل أن يبدو اإلنساُن. فيها يتسبَّب التي تلك فقط
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الزراعَة، ويعرقَل البحر، منسوَب يرفَع أن وشك عىل الحرارة درجات يف «عشوائيٍّا» تذبذُبًا
نبتسم أن ببساطٍة هي خططنا أفضل فإن البسيطة، وجه عىل من كاملًة أنواًعا ويمحَو
أن علينا فليس برشية، ألنشطة يعود الزيادة ثلثَِي أن َ تبنيَّ ما إذا أنه أو األمَر؛ َل ونتحمَّ

الباقي. الثلث آثاَر نكبح
ثم املقبل، القرن يف البيئة عىل تأثرينا إجمايل عليه سيكون بما التنبؤ محاولة إن
نعلم أن يمكن ال يفلَحا. أن يمكن ال التنبُّؤ ذلك لتعزيز السياسية القرارات كافة تطويع
يمكن ال ألننا تأثرٍي؛ من هذا ق سيحقِّ ما مدى وال إليها، االنبعاثات خفض الالزم النسبَة
وبعَضها حكيمًة، تبدو اليوَم إجراءاتنا بعَض ستجعل التي املستقبل اكتشافاِت نعلم أن
الحظُّ سيعضد حدٍّ أيِّ إىل نعلم أن يمكن ال كما الفائدة، عديَم وبعَضها عكسية، نتيجٍة ذا
يمكنها ال لكن عة، املتوقَّ املشكالت بْدءِ تأخري وسائُل تساعدنا قد يعوقها. أو جهودنا
لم نحٍو عىل األحداث مجرياُت َ تتغريَّ أن «بعد» ل التدخُّ عىل قدرتنا زيادِة محلَّ تحلَّ أن
الناشئ االحرتاَر يخصُّ فيما ذلك يحدث لم إن الهدف. لهذا تطويُعها يجب بل ْعه، نتوقَّ

غريه. مع فسيحدث الكربون، أكسيد ثاني بفعل
أن تفيد السائدة النظرية ألن كارثًة أقول العاملي. االحرتار كارثَة ْع نتوقَّ لم إننا
طائلٍة مبالَغ إنفاق بواسطة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات منع هو خياراتنا أفضل
بكل كارثٌة ذاته حد يف وهذا البرشي، السلوك عىل بالغٍة عامليٍة قيوٍد وفْرِض األمر، ملواجهة
بالفعل للوقوع طريقها يف كانت أنها اآلن ندرك ألننا عٍة متوقَّ غري إنها وأقول املقاييس؛
وشك عىل كانت الزراعة أن إرليش أخربنا لقد املحارضَة. تلك حرضُت عندما ،١٩٧١ عام
العاملي، «التربيَد» كان عناه الذي َ التغريُّ لكن الخطى، املتساِرع املناخي التغريُّ بفعل التَلِف
قد العلماء بعض كان النفاثة. الطائرات عوادم وتكاثُُف الدخاني الضباُب فيه املتسبِّب
إرليش لكن الغازية، االنبعاثاُت فيه تتسبَُّب احرتاٍر حدوث إمكانية حول بالفعل جادلوا
كان ا عامٍّ تربيديٍّا اتجاًها أنَّ دعواه عىل الدليل أن وأخربنا الذكر، تستحق ال تلك أن رأى
عىل العكس إىل ينقلب سوف أنه مع كارثية، آثاًرا مخلًِّفا سيستمر وأنه بالفعل، بدأ قد
وطأًة أخفُّ تأثري (وهو الصناعة من الناتج الحراري» «التلوُّث بسبب ا جدٍّ الطويل املدى

بالنا). يشغل الذي العاملي االحرتار من األقل عىل مرٍة بمائة حاليٍّا
يعلم عندما إال ترسي ال ولكنها العالج، من خري الوقاية إن الدارجة الحكمة تقول
لم مشكالٍت تتجنََّب أن وقائيٍة تدابريَ ألي يمكن ال ى. يتوقَّ أن عليه يشءٍ أي من املرءُ
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عندما األوضاع تصحيح عىل قدرتنا نزيد بأن إال لهذه لالستعداد حيلَة وال بعُد، ْعها نتوقَّ
السيئة النتائج لتفادي فحسب الحسن الحظ عىل نهايٍة بال االعتماد محاولة إن تسوء.

للتعايف. وسائَل معه نملك ال محتوًما فشًال ببساطٍة لنا تضمن
أنه حني يف ثمن، بأي الغازية االنبعاثات تقليل لفرض بخطٍط اليوَم العاَلُم يعجُّ
درجات مع للتعايش أو الحرارة، درجات لخفض بخطٍط كثريًا أكثر يعجَّ أن يجب
بالفعل؛ كهذه خطط توجد زهيدة. وبتكلفٍة بكفاءٍة بل ثمن، بأي وليس العالية، الحرارة
عدة، بأساليَب الجوي الغالف من الكربون أكسيد ثاني نْزُع املثال: سبيل عىل منها
عىل املائية الكائناِت وتشجيُع الشمس، ضوءَ لتعكس املحيطات فوق ُسُحٍب وتخليُق
حتى للغاية ضئيلة بحثية جهود هذه لكن الكربون. أكسيد ثاني من املزيد امتصاص
إنها طائلة؛ مبالُغ وال عاملية، اتفاقياٌت وال فائقة، كمبيوتر أجهزُة لها تُكرَّس ال اآلن،
لها. املماِثلة املشكالت أو املشكلة، هذه ملواجهة املكرَّسة البرشية الجهود محور يف ليست
مستدام معيشٍة أسلوِب النتهاج جادٌّ ٌ مؤرشِّ اآلن حتى يوجد فال خطري؛ أمر هذا إن
حتى ولكن فحسب)، االستدامة مظاهر من مظهٍر تحقيَق حقيقته يف سيعني ما (وهو
املستقبل، عالم عىل صورتنا فرض فيه؟ سنطمح الذي فما خطري؛ أمر ذلك إىل التطلُّع
بَيَْد وأخطاؤنا، املغلوطة مفاهيمنا ومعه نهاية، بال ذاته معيشتنا أسلوب إنتاج وإعادة
فيها خطوٍة كلُّ تكون واالستكشاف، لالبتكار مفتوحٍة رحلٍة يف االنطالَق اخرتنا إذا أننا
وطموَحه املجتمع َه توجُّ هذا أصبح لو — لها التاليُة الخطوُة تخلصها حتى مستدامٍة غريَ
مضمونني يبيتَا لم ما األقل، عىل مستداَمنْي الالنهاية، وبدايُة اإلنسان، ارتقاءُ فسيبيت —

بالفعل.

وتعريفها بالفصل الواردة املصطلحات أهم

الوثائقي املسلسل حلقاُت كانت ذلك، إىل وباإلضافة الالنهاية، بداية اإلنسان: ارتقاء
الكتاب. هذا إلهام مصادر أحَد برونوفسكي لجاكوب اإلنسان» «ارتقاء

يختلطان؛ ما غالبًا ذلك ومع متناقضني، يكونان يكادان معنيان املصطلح لهذا استدامة:
.َ تتغريَّ أن من األشياء منُْع والثاني يحتاجه، ما الشخص منُْح األول
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الفصل هذا يف قابلناها التي الالنهاية» «بداية معاني

التخطيط. عىل قيًدا أو مطمًحا باعتبارها االستدامة (مظاهر) رفض •

الفصل ملخصهذا

رسيٍع نحٍو عىل املعرفة خلق عن عجزها ألن الزمن بمرور االستاتيكية املجتمعات تفشل
مثل بني املقارناُت تكون هذا وعىل كارثٍة؛ إىل الوقت بمرور ما مشكلًة يُحوِّل أن بد ال
«التفسري مغالطات. محَض الحالية التكنولوجية الغرب حضارة وبني املجتمعات هذه
خاطئ: تفسريٌ املختلفة للمجتمعات املختلفة للتواريخ ودياموند وإنجلز ملاركس النهائي»
منع واسرتاتيجيات الحيوية. بالجغرافيا خاصة ميكانيكية آثار ال أفكار، تاريخ التاريخ
يف عليها االعتماد يمكن وال النهاية، يف فَشلُها محتوٌم الحدوث من عة املتوقَّ الكوارث
أكرب وإىل والتكنولوجيا، العلم يف الرسيع التقدُّم إىل نحتاج عه. توقُّ يمكن ال ما مواجهة

ع. املتوقَّ غري األمر لهذا االستعداد أجل من املادية املوارد من ممكٍن قدٍر
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ولكنه البرش، لبني الوحيَد وال األبديَّ املوطَن ليس األرض؛ كوكب هو هذا
القراَر تتَِّخذَ أن سوى عليك ليس نهائية. ال مغامرٍة نحو انطالٍق نقطِة مجرد

بيدك. القرار االستاتيكي). مجتمعك (لتُنِهَي
الالنهاية. وبدايُة األخرية، الخلود نهايُة النهاية، حانت القرار] [بهذا

(١٩٥٥) الخلود» «نهاية رواية من أزيموف، إسحاق

يف القوريني إراتوستينس الفلك عالَم هو األرضية الكرة محيط بقياس قام َمن أول كان
وهي الصحيحة، القيمة من كبرٍي حدٍّ إىل قريبًة نتيجته وجاءت امليالد، قبل الثالث القرن
املفهوم هذا لكن هائلة، مسافة هذه أن التاريخ ملعظم الظن ساد كيلومرت. ألف ٤٠ حوايل
نتيجَة هذا كان صغريًا. األرض كوكَب نرى اليوَم ونحن التنوير، بمجيء تدريجيٍّا َ تغريَّ
إذا كوكبنا يبدو عمالقًة كياناٍت اكتشف الذي الفلك، علم أولهما األول: املقام يف أمرين
العالِم حول الرتحاَل جعَلِت التي التقنيات وثانيهما بالفعل، َغر الصِّ باِلَغ بها ُقوِرَن ما
بمعيار أصغر هذا عىل األرضية الكرُة أمست يسريًا. اعتياديٍّا أمًرا أرجائه بني واالتصاَل

كذلك. اإلنساني النشاط نطاق وبمعيار الكون، حجم
السائدة العاملية الرؤيُة تخلَِّت منه، وموقعنا الكون «بجغرافيا» يرتبط وفيما ثَمَّ، ومن
هذا سطِح كامَل تقريبًا استكشفنا أننا نعلم األفق. الضيقة الخاطئة املفاهيم بعض عن
تنتظر أكثَر بأماكَن يعجُّ الكون أن كذلك نعلم لكننا شاسع، أنه نعتقد كنَّا الذي الكوكب
َر تصوَّ ا ممَّ أكثر وهي ومحيطاته)، الكوكب هذا أرض سطح تحت ما (منها االستكشاف

الخاطئة. املفاهيم تلك من نتخلَّص أن قبل شخٍص أيُّ
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بِقيَم السائدة العاملية الرؤيُة تلحق لم النظرية، املعرفة منظور ومن ذلك، ومع
املوجودة نظرياتنا بأن ُمِلحٌّ افرتاٌض يبقى ن، التكهُّ وانحياز املغالطة فبفضل بعُد؛ التنوير
أو إليها، وصلنا» «تقريبًا إننا أْي منها؛ ا جدٍّ قريبة هي أو ِعْلُمه يمكن ما حدوِد إىل وصَلْت
االقتصاد عالُم أبداها التي املالحظة يشبه ذلك إن الوصول. إىل الطريق منتصف يف ربما
أن ينبغي تقريبًا دخلهم ضعَف أن يعتقدون الناس معظم أن ومفادها فريدمان، ديفيد
واملعرفة ذلك. تفوق َمباِلغ أي من تُرَجى حقيقيًة فائدَة ال وأنه عاقل، شخٍص أيَّ يكفَي
ضعف بمقدار معرفتنا تزيد عندما الحال عليه ستكون ما تخيُّل يصعب كالثروة؛ العلمية
أرقاًما تبلغ زياداٍت ر نتصوَّ أننا فسنجد بها، ن التكهُّ حاولنا إذا ولهذا اآلن؛ عليه هي ما
عندما منه معهود غريَ ً خطأ ارتَكَب فاينمان وحتى بالفعل. نعرفه ا عمَّ زائدًة قليلًة عرشيًة

قائًال: الصدد هذا يف كتب

أن يمكن ال مثًال. عاٍم أللف متواصٍل تجديٍد أيَّ تأكيٍد بكل نرى لن أننا أعتقد
قواننَي من ومزيٍد ملزيٍد متواِصلٍة اكتشافاٍت من عليه هي ما عىل الحاُل تستمر
الواحد املستويات، تلك كلُّ توجد أن اململِّ من َلباَت ذلك حدث لو إذ جديدة؛
زلنا ما عٍرص يف نحيا لكي الحظُّ حالفنا َلَكْم … القوانني من اآلَخر أسفل
تكتشفها أن يمكن ال حيث أمريكا؛ اكتشاَف األمُر يشبه الجديد! فيه نكتشف

واحدة. مرًة إال
(١٩٦٥) الفيزيائي» القانون «خصائص كتاب من

ليس نفسه بالطبيعة الخاص «القانون» مفهوم أن نيس ما بني من فاينمان نيس
مختلًفا كان املفهوم هذا أن ذْكَر الخامس الفصل يف أسلفُت لعيل الحجر؛ جموَد جامًدا
القرن إىل التفسري مستويات مفهوُم يرجع جديٍد. من يتغريَّ وقد وجاليليو، نيوتن قبل
إذ الخامس؛ الفصل يف قدَّمته الذي تخميني صحَّ إذا اآلَخر هو يتغريَّ ولسوف العرشين،
وبصورٍة املجهرية. الفيزياء إىل بالنسبة منبثقًة تبدو األساسية القوانني بعض أن أرى
تفسرياٍت من مكوَّنًة — دائًما وستظل — كانت األساسية االكتشافات أغلب فإن أعمَّ،
مملَّة، الحال كْوِن إىل بالنسبة أما كذلك. جديدًة تفسرييًة أُُطًرا أيًضا تستخدم بل جديدة،
تطوُّر رسعِة بنفس ر تتطوَّ لن املشكالت يف البتِّ معايري بأن ٍن تكهُّ سوى هذا فليس
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يستطيع ال فاينمان حتى املخيلة. إخفاق إال ذلك عىل برهاَن ال أنه إال نفسها؛ املشكالت
اآلن. إىل تخيُّله يمكن ال املستقبل أن حقيقة حول االلتفاَف

مراًرا ِفْعِله معاَودُة يجب أمًرا األفق ِضيق من النوع هذا من التخلُُّص سيكون
التدرُّج أو الحاسوبية، القدرة أو الثروة، أو املعرفة، مستوى إن املستقبل. يف وتكراًرا
الحقة؛ لحظٍة يف وضئيًال تافًها سرُيَى ما، لحظٍة يف الضخامة عظيم يبدو الذي الفيزيائي
فندق نزالء فمثل مشكالٍت؛ فيها نواجه ال حالًة يُشبه ما إىل أبًدا نصل لن هذا ومع

هناك. أبًدا «نصل» لن الالنهاية،
محدودٌة املعرفة أن الكئيبة الصورُة ترى «الوصول»: بهذا يتعلَّق فيما صورتان َة ثَمَّ
محض هذا أن ومع مؤقتًا، طوًرا كان َم التقدُّ وأن الغيب، مقدرات أو الطبيعة بقوانني
وكان — «التفاؤل» بينها من — عديدة أسماءٍ تحت ساد فإنه رؤيتي، بحسب تشاؤٍم
الجهَل ر فتُصوِّ املستبرشة، الصورُة أما مىض. فيما العاملية الرؤى معظم يف أساسيٍّا ركنًا
متفائلُة صورٌة هذه ما. يوًما مهمٍة غري مجاالٍت يف سيُحَرص أو سيزول أنه عىل كله الباقَي
— السياسة ففي دنا؛ كلَّما تشاؤًما مادتها تزداد كيف يرى كثٍب عن الناظَر لكنَّ الهيئة،
املعروفة ات التغريُّ من متناهيًا عدًدا بأن املثايل العالم منارصو يَِعُد — املثال سبيل عىل
الفكري للجمود معروفٌة وصفٌة وهذه للبرش، مثايلٍّ وْضٍع تحقيِق عىل قادٌر بالفعل

والطغيان.
اكتشاُفه يمكن ال العالم «نظام أن بصدد ا ُمِحقٍّ الجرانج كان لو تخيَّْل الفيزياء، يف
كافة يف بعُد يُعَرْف لم ما وصف عندما ا ُمِحقٍّ كان مايكلسون أن أو واحدة»، مرًة إال
أنهم يدَّعون كانوا املليون». يف نيف عن يزيد «ال بأنه ١٨٩٤ عام يف الفيزياء فروع
إنما العالم» «نظام خلف يكمن ما حول الحًقا الفضوُل يعرتيه شخٍص أيَّ أنَّ «يعرفون»
تفسرٍي صحِة يف وارتاب شذوٍذ من َب تعجَّ َمن كلَّ وأن البهيم، املستغلق يف عبثًا سيتحرَّى

املخطئَ. هو سيكون ما خاطٍئ مفهوٍم عىل احتوائه أو أسايسٍّ
املعرفة يف فقريًا يبيت أن يمكن كان — وحارضنا — مايكلسون مستقبل إن
املعروفة الظواهر من واسٌع نطاٌق ظلَّ لقد بسهولة. ره تصوُّ يمكن ال حدٍّ إىل التفسريية
وسطوع الكيميائية، العنارص وخصائص الجاذبية، مثل تفسري، إىل بحاجٍة حينها له
أن مآلها الخربة، أحكام أو الحقائق من مجموعٌة الظواهر هذه أن يزعم كان الشمس.
تخوم من تخم كلُّ كان أبًدا. مفيًدا بحثًا تُبَحث أو تُفَهم أن ال قلٍب ظهر عن تُحَفظ
يكمن ما كلِّ تفسريَ يعيق حاجًزا سيصري ١٨٩٤ عام يف املوجودة األساسية املعرفة
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املكان ديناميكيات وال للذرات، الداخلية البنية يُدَعى ما هناك سيوجد يكن ولم خلفه،
للجاذبية الضابطة للمعادالت تفسري وال الكون، علم يُدَعى العلم من فرع وال والزمان،
«بنية» أعمق كانت الحوسبة. ونظرية الفيزياء بني صالت وال الكهرومغناطيسية، أو
اعتقد الذي الحد مع يرتبط للتفسري، قابٍل غريَ التمرُكز، برشيَّ حدٍّا ستصري العالم يف
— الحد ذلك قبل يقع ا ممَّ شيئًا أن سيتضح يكن ولم فهموه، أنهم ١٨٩٤ عام فيزيائيو

بالًغا. بطالنًا باطل — الجاذبية قوة كوجود مثًال ُقْل
مايكلسون؛ افتتحه الذي املعمل ذلك يف يُكتَشف أن كبريٍة أهميٍة ذي يشءٍ ألي يكن لم
ا ممَّ أعمق فهًما العاَلِم فهم من بدًال — يطمح كان فيه درسوا ْن ممَّ الطالب من جيٍل فكل
من أكرب قدٍر اكتشاف يف أو املعلمني، هؤالء مضارعة عن يزيد ال فيما — ملعلِّميهم تأتَّى
العلمية األدوات أدق إنَّ كيف؟ (لكن تقدير. أكثر عىل اكتشافه تمَّ الذي الضئيل القدر
كان (.١٨٩٤ عام بعد إليها ل التوصُّ تمَّ أساسيٍة اكتشافاٍت عىل تعتمد اليوَم املوجودة
من محيٍط يف َغر الصِّ بالغَة متجمدًة تفسرٍي جزيرَة األبد إىل سيبقى لديهم العالم نظام
الفيزيائي» للعلم األساسية والحقائق «القوانني ستصبح وكانت الفهم، وعدم الغموض
كما أبعد، لفهٍم نهاية لالَّ بدايًة ال املجال، ذلك يف ل التعقُّ من األخري الرمَق مايكلسون عند

الواقع. يف األمر به آَل
غري متشائم، كإنساٍن نفَسه منهما كلٌّ رأى قد مايكلسون أو الجرانج أن أظن ال
وتصاَدَف أكثر». نفهم فلن فعلنا، «مهما بأننا متشائًما حكًما استتبعت قد تكهناتهما أن
أنكَرا الذي التقدُّم عني إىل بهما تؤدَِّي أن املمكن من كان اكتشافاٍت إىل وصل كَليْهما أن
يف يبدع ال أحًدا لكنَّ كذلك؟ أليس َم، التقدُّ ذلك ينشَدا أن لهما ينبغي كان إمكانيتَه.

فيها. يتشاءم مجاالٍت
نتقدَّم حيث هو املنشود املستقبل أن عرش الثالث الفصل نهاية يف أسلفُت لعيل
طبيعة بأن آمنُت لطاملا خطأً). (أقل كثريًا أفضَل مفاهيَم إىل الخاطئة مفاهيمنا من
بعد وليس البداية، من خاطئة» «مفاهيم النظرياِت ينا سمَّ لو فهًما أفضَل ستصري العلم
مفهوم إن نقول أن املنوال هذا عىل نستطيع فحسب. الصحيحة توابعها نكتشف أن
بدوره كان واألخري لها، الخاطئ نيوتن ملفهوم تحسينًا كان للجاذبية الخاطئ أينشتاين
تحسنٌي ر للتطوُّ الخاطئ الجديدة الداروينية مفهوم أن كما الخاطئ، كبلر ملفهوم تحسينًا
يف الناس فكََّر لو ربما المارك. لدى لنظريه تحسنٌي واألخري لها، الخاطئ داروين ملفهوم
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من العصمَة ِعي يدَّ ال العلم بأن يُذكِّره من إىل أحدهم احتاج ملا املنوال، هذا عىل األمر
النهائية. وال الخطأ

املعرفِة نموِّ تأطريَ هي الحقيقة نفس عىل للتأكيد عمليًة األكثر الطريقُة كانت ربما
«مشكالت إىل «مشكالت» من دائًما انتقاًال باعتباره فحسب) منها العلمية ال املعرفة، (كل
نظرياٍت إىل نظرياٍت من أو حلول، إىل مشكالت من انتقاًال كونه عن عوًضا أفضل»،
بفضل األول. الفصل يف أبرزتُه الذي «للمشكالت»، اإليجابي املفهوم هو هذا أفضل؛
مشكالتُه دت جسَّ ا ممَّ أكرب معرفًة اليوَم الفيزياء يف مشكالتنا د تُجسِّ أينشتاين، اكتشافات
جذوُر تكمن بينما وإقليدس، نيوتن اكتشافات يف مشكالته جذوُر كمنَْت إذ نفسه؛ هو
مستغلقًة، ألغاًزا ستكون دونها والتي اليوَم، الفيزيائيني عقوَل تُحريِّ التي املشكالت معظِم

العرشين. القرن يف الفيزيائية االكتشافات يف
«خطأ» إثبات النادر من أنه من فبالرغم الرياضيات؛ عىل نفسه األمر ينطبق
علماء فْهِم ُن تحسُّ هو يحدث ما فإن الوقت، لبعض تُتداَوَل أن ما رياضيٍة مربهناٍت
أصبَحْت منفصٍل نحٍو عىل تُدرس كانت التي املجرداِت إن أسايس. هو ملا الرياضيات
وهكذا أخرى؛ بمجرداٍت عٍة متوقَّ غري بطرٍق ترتبط أو أعم، مجرداٍت من كجوانَب تُفَهم
شتَّى يف يُفَعل كما تماًما أفضل، مشكالٍت إىل مشكالٍت من الرياضيات يف ُم التقدُّ ينتقل

األخرى. املجاالت
تقريبًا — أُُسسها أو — معرفتنا بأن الكاذبة الغطرسة مع ُل والتعقُّ التفاؤُل يتفق ال
دائًما الشامل التفاؤل أن إال األحوال؛ من حاٍل بأي علمه يمكن ما حدوِد إىل وصَلْت
كانت ما دائًما االستثناءات ولكن قويٍّا، نية التكهُّ املغالطات إغراءُ كان ولطاملا ندر، ما

يقول: بوبر وكتب املطبق، جهَله بادِّعائه سقراُط اشتُهر فقد موجودًة؛

نتعلَّم لم لو حتى العالم، عن شيئًا نتعلَّم أن باملحاولة الجدير من أن أعتقد
أننا جميًعا نتذكََّر أن يحسن ربما … الكثريَ نعلم ال أننا إال املحاولة تلك إبَّان
يف متساوون — نعلمها التي الزهيدة الشذرات يف الشاسع اختالفنا مع —

الالمتناهي. جهلنا

(١٩٦٣) وتفنيدات» «افرتاضات كتاب من
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فكرِة وَرْفض للمعرفة، متناهيٍة ال إمكانيٍة لوجود رضوري رشط الالمتناهَي الجهَل إن
الفكري، الجمود لتجنُِّب رضوريٌّ رشٌط ِعْلُمه يمكن ما حدوِد إىل الوصول من اقرتابنا

والطغيان. والركود،
مواجهُة العلم: «نهاية بكتابه بلبلٍة يف هورجان جون الصحفي تسبََّب ١٩٩٦ عام يف
مناحي كل يف النهائية الحقيقة بأن جاَدَل حيث العلم»؛ عرص شفق يف املعرفة حدوِد
تمَّ — مطلًقا منها استيعابه البرشي للعقل يمكن ما األقل عىل أو — األساسية العلم

العرشين. القرن يف بالفعل اكتشافها
«مطلًقا، يكون أن بد ال العلم بأن البداية يف مؤمنًا كان إنه يقول هورجان كتب
من سلسلة أنا) أدعوه (ما بفضل ذلك بعكس بعُد فيما اقتنع أنه غري متناهيًا»، ال بل
فلقد التجريبية؛ هو الرئييس الخاطئ مفهومه كان السيئة. والحجج الخاطئة املفاهيم
أو الفلسفة أو األدبي كالنقد األخرى العلمية غري املجاالت عن العلَم يميُِّز ما بأن آَمَن
النظريات مقاَرنِة طريق (عن بموضوعيٍة املشكالت» «حلِّ عىل قدرًة للعلم أن هو الفن،
فيما متواِفقٍة غري متعدِّدة، تأويالٍت إنتاِج عىل إال األخرى املجاالُت تقدر ال بينما بالواقع)،
الرشح أسلفُت وكما كلتَيْهما. النقطتني يف ُمخِطئًا هورجان كان قضية. أي حول بينها،
ال بينما املجاالت، تلك سائر يف نجدها أن يمكن موضوعية حقيقة َة ثَمَّ الكتاب، مدار عىل

مجال. أي يف الخطأ من العصمة وال النهائية نجد أن يمكن
املتعمد خْلَطها الحداثة» «بعد فيما األدبي للنقد السيئة الفلسفة من هورجان يقبل
من األول النوع والفلسفة؛ الفن يف يوجد أن يمكن الذي «الغموض» من نوعني بني
أم املؤلف ِقبَل من متعمدًة أكانت سواءٌ متعدِّدة، صحيحٍة معاٍن وجود هو «الغموض»
أو اإلبهام، عن الناتج فهو الثاني النوع أما األفكار، إليه تصل الذي املدى بسبب ُوِجدْت
األفكار خصائص من خاصية األول النوع املتعمد. الذاتي التناقض أو املواربة أو الخلط،
أفضل إىل املرءُ يَنِسب بينهما وبالخلط العميقة؛ السخافة خصائص من والثاني العميقة،
يف والنقاد، واملشاهدين للقراء املمكن من كان وملا أسوئها. سماِت والفلسفات الفنون
الفلسفُة تعلن الغموض، من الثاني النوع إىل يختارونه معنًى أيَّ ينسبوا أن هذا، ضوء
بينها من وليس متساوية، املعاني كل بأرسها؛ املعرفة عىل ينطبق نفسه األمر أن السيئُة
اعتبار أو املطلقة، العدمية خياران: عندئٍذ املرء أماَم يَمثُل واحدة. موضوعية حقيقة
إذ الثاني؛ الخياَر هورجان يختار املجاالت. تلك يف جيًدا أمًرا الغموض أشكال «كل»
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معاٍن وجود يف سخريتهما تكمن «ساخرين»، مجاَلنْي باعتبارهما والفلسفة الفن يصنف
الواحد. القول يف متضاِربٍة عدٍة

العلم أن هورجان يعتقد الحداثة، بعد ما فالسفة من العكس وعىل هذا، ومع
غري املعرفة عىل قادران وحدهما فهذان ذلك؛ كل من ساطعان استثناءان والرياضيات
ال الذي العلم من النوع ذاك ذلك؛ مع ساخر» «علم وجود إىل ينتهي أنه غري الساخرة.
أن الساخر للعلم يمكن جوهره. يف فنٍّ أو فلسفٍة مجرد ألنه املشكالت» «حلَّ يستطيع
موضوعيًة حقيقًة يكتشف ال إنه مطلًقا؛ شيئًا يحلُّ ال ألنه ذلك ولكن نهاية، بال يستمر
عند — فاملستقبل لذا مطالعيه؛ أعني يف توجد العلم لهذا الوحيدة والقيمة مطلًقا،
حدودها إىل بالفعل املوضوعية املعرفة وصَلِت لقد الساخرة. للمعرفة ملك — هورجان

القصوى.
ويحكم األساسية، العلوم يف املحسومة غري املوضوعات بعَض هورجان يستعرض
يحتم ما لكن أطروحته. د يعضِّ بما أساسية، غري وإما «ساخرة»، إما بأنها جميًعا عليها
ًما تقدُّ يُشكِّل قد مستقبيلٍّ اكتشاٍف «أي» احتمالية ِل فلنتأمَّ وحدها. مقدماته النتيجة هذه
حيث من — تقسيَمه تستطيع السيئة الفلسفة لكن ماهيته، نعلم أن يمكن ال أساسيٍّا.
حكُم يكون أن يمكن ال جديد. تفسري) (أو و«تأويل» جديد، خربٍة حكم إىل — املبدأ
وحده املدرَّب الخبري ويستطيع أخرى؛ معادلٍة مجرَد سيكون إذ أساسيٍّا؛ الجديد الخربة
فلسفًة بطبيعته فسيكون الجديد، «التأويل» أما القديمة. املعادلة وبني بينه التمييَز
تأويُل االحتياط سبيل عىل يمكن املنهج بهذا «ساخًرا». يكون أن بد ال ثَمَّ ومن خالصة؛

زائف. ٌم تقدُّ أنه عىل ممكٍن ٍم تقدُّ أيِّ
الفاشلة نات التكهُّ سياق يف ذلك نه تكهُّ خطأ إثبات جواز عدم إىل هورجان يشري
التاسع القرن إنجازات بخصوص مايكلسون خطأ حقيقة إن محق. هذا يف وهو السابقة،
كان هورجان أن إىل تشري ال عرش، السابع القرن إنجازات بخصوص الجرانج أو عرش،
الراهنة العلمية «معرفتنا» أن يصادف ذلك، ومع العرشين؛ القرن إنجازات بصدد مخطئًا
تاريخ يف يحدث لم العميقة. األساسية املشكالت من التاريخ يف مسبوٍق غريَ عدًدا ن تتضمَّ
جسيم! وجهلنا ضئيلة، معرفتنا أن َكْم الوضوح بهذا بََدا أْن قطُّ قبُل من البرشي الفكر
كونه جانب إىل الحالية املعرفة مع هورجان تشاؤُم يتناقض املعتاد، غري عىل وهكذا،
األساسية الفيزياء به تمرُّ الذي اإلشكايل الوضع إن املثال: سبيل عىل نيًة. تكهُّ مغالطًة
ذلك فيزيائيي أن ومع .١٨٩٤ عام يف نظريه عن جذريٍّا اختالًفا بنيته يف يختلف اليوَم

477



الالنهاية بداية

كانت أنها اليوَم نعرف التي النظرية واألمور الظواهر ببعض درايٍة عىل كانوا العرص
كان الوقت. ذلك يف لهم واضحًة أهميتُها تكن فلم القادمة، الثورية التفسريات بشائَر
مع منها التخلُُّص سيتمُّ التي االنحرافات وبني البشائر تلك بني التمييُز الصعب من
أو املليون» من «النيف ذلك يف الطفيفة التغيريات إىل باإلضافة املوجودة، التفسريات
أسايس. مشكالتنا من بعًضا أن إلنكار عذٌْر اليوَم يوجد ال لكن املعادلة؛ يف ثانوية أجزاء
تفسريه. بها املفرتض الواقع وبني بينها عميقٍة تبايُناٍت بوجود نظرياتنا أفضُل تخربنا
— للعالم أساسيَّنْي «نظاَمنْي» حاليٍّا للفيزياء أن ذلك عىل الصارخة األمثلة أحد
طرٌق توجد جذريٍّا. تضاُربًا متضاربتان وهما — العامة النسبية ونظريَة الكمِّ، نظريَة
املقرتحاِت يضارع بما — الكم جاذبية بإشكالية املعروف — التضارب ذلك لتمييز عديدٌة
القديم التوتُُّر التضاُرِب هذا جوانب أحُد نجاح؛ دون تجربتُها ْت تمَّ التي إلنهائه املتعدِّدَة
متصلٍة ُسُحٍب من عرش، الحادي الفصل يف وصفته الذي الحل إن واملتَِّصل. املتقطِّع بني
كان إذا ما حالة يف فقط يجدي متباينة؛ متقطعٍة سماٍت ذي لجسيٍم متماثلٍة نَُسٍخ من
السحابة، بجاذبية الزمكان تأثََّر إذا أما متَِّصًال، هذا به يحدث الذي نفسه الزمكان

متقطعة. سماٍت حينئٍذ فسيكتسب
كتاب تأليَف تَلْت التي القليلة السنوات يف حتى ثوريٌّ ٌم تقدُّ الكون علم يف َق تحقَّ
كل أفادت قصري. بوقٍت الواقع» «نسيج كتابي ألَّْفُت أن بعد وأيًضا العلم»، «نهاية
الجاذبية، بسبب تدريجيٍّا، تباطًؤا الكون ِد تمدُّ بتباُطِؤ حينئٍذ الصالحة الكونية النظريات
كان إذا ما تحديَد يحاولون الكون علماء كان املستقبل. يف ولألبد العظيم االنفجار منذ
(كقذيفٍة األبد إىل يتمدَّد الكون لجعل كافيًا — تباُطِئه من بالرغم — التمدُّد ذلك معدُل
هذين أن اعتُقَد عظيم». «انسحاق يف الوقت مع سيتهاوى أنه أم اإلفالت)، رسعَة تجاوَزْت
مرتبطني كانا ألنهما الواقع»؛ «نسيج كتابي يف ناقشتُهما ولقد الوحيدان، االحتماالن هما
عىل ذها ينفِّ أن لكمبيوتر يمكن التي الحوسبية الخطوات لعدد حدٌّ يوجد هل بالسؤال:
قدِر عىل ا حدٍّ الفيزياء تفرض فسوف إذن، موجوًدا الحدَّ هذا كان إذا الكون؟ عمر مدار

الحوسبة. أشكال من شكٌل املعرفة خْلَق أنَّ بما خلقها؛ املمكن املعرفة
يف إال ممكٍن غريُ املحدود غريَ املعرفة خلَق أن الجميع لدى األول االعتقاد كان
ففي الصحيح؛ هو العكس أن بالتحليل َ تبنيَّ ذلك ومع أبًدا؛ جديٍد من يتهاَوى ال كوٍن
فرانك الكوِن عاِلَم لكنَّ سكانها. أيدي بني من الطاقُة تنفُد األبد، إىل تتمدَّد التي األكوان
مع تتهاوى التي األكوان من األنواع بعض يف العظيم االنسحاق تفرَُّد أن اكتشف تيبلر
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من متناهية ال سلسلة الالنهاية: فندق يف استخدمناها التي الحيلة مع يتناسب الوقت
املدية التأثرياُت تمدُّها تفرٍُّد، حدوث قبل متناٍه زمٍن يف تنفيذها يمكن الحوسبية الخطوات
منظور يف لألبد الكون هذا يستمر تشغيلها. بطاقِة ذاته الجذبوي لالنهيار املتصاعدة
كمبيوتر أجهزة إىل شخصياتهم تحميُل الوقت بمرور عليهم سيتعنيَّ الذين — سكانه
انهياِر إبَّان حدوٍد بال التسارع يف تفكريُهم سيأخذ إذ — البحتة كاملدود يشءٍ من مصنَّعٍة
الوصول زمَن يقلِّص بما التضاؤل يف آِخذٍة أحجاٍم يف ذاكراتهم وسيخزِّنون الكون، ذلك
وقد أوميجا». نقطة «أكوان اسم األكوان تلك مثل عىل تيبلر أطلق أيًضا. حدوٍد بال إليها

األكوان. من النوع ذلك إىل كوننا انتماء مع آنذاك املالحظة عىل القائم الدليل توافق
قد املالحظة أن هو حاليٍّا الكون علَم تجتاح التي الثورة من صغريًا جزءًا إن
دراسات من الفتًة سلسلًة نًا متضمِّ — الدليُل أجَربَ لقد أوميجا. نقطِة نماذَج استبعدت
غري نتيجٍة إىل الوصول عىل الكون علماءَ — البعيدة املجرات يف العظمى املستعرات
«بمعدٍل يتمدَّد كان إنه بل فحسب، األبد إىل يتمدَّد لن الكون أن وهي أََال عة، متوقَّ

لجاذبيته. باملقاومة يتصدَّى كان يشء َة ثَمَّ متساِرع».
ذلك تسميُة ْت تمَّ جيد. تفسرٍي اكتشاف بانتظار ونحن اليشء، ذلك ماهيَة نعلم ال
يكونه، أن يمكن ملا مختلفة اقرتاحات وتوجد املظلمة»، «الطاقة املعلوم غري السبب
املتداولة الفرضيات أفضل أن إال فحسب، التساُرع مظهَر تعطي آثاًرا كونه فيها بما
بها جاَدَل صورٍة يف الجاذبية، معادالت يف إضاٍيف ثابٍت وجود هي الراهنة اللحظة يف
سيئًا. تفسريًا كان لها تفسريه أن أدرك ألنه استبَعَدها ثم ١٩١٥ عام يف أينشتاين
ممكنًا تأثريًا باعتباره العرشين القرن ثمانينيات يف جديٍد من الثابت هذا اقرتاُح تمَّ
الثابت ذلك ملثل الفيزيائي املعنى عن نظريٌة توجد ال ًدا مجدَّ لكْن الَكمِّ، مجال لنظرية
املظلمة الطاقة طبيعة مشكلة إن مقداره. بقياس — مثًال — للتنبُّؤ كافيٍة بجودٍة تتَِّسم
بأنها فيها يوحي ما َة ثَمَّ ليس وكذلك البسيطة، الثانوية بالتفصيلة ليَسْت وتأثرياتها

أساسيٍّا. اكتماًال مكتِمًال علًما الكون عْلُم يَُعْد لم األبد. إىل غامًضا لغًزا ستظل
تسخريُها املمكن من يصبح قد املظلمة، الطاقة ُكنْه من سيتضح ما حسب وعىل
هذه وألن األبد. إىل املعرفة خلق الستمرار الالزمة الطاقة لتوفري البعيد املستقبل يف
صورٍة يف بالرضورة. الحوسبُة ستتباطأ متباِعدة، مسافاٍت من تجميُعها سيتعنيَّ الطاقة
تباُطًؤا يالحظوا لن كوننا سكان أن نجد أوميجا، نقطة أكوان يف يحدث قد ملا معكوسٍة
نجد محدودة؛ ال إجماليٍة خطواٍت ذات حاسوبيٍة برامَج صورِة يف تمثيلهم تمَّ أيًضا ألنهم
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القوَة ستقدِّم محدوًدا ال نموٍّا املعرفة لنموِّ سيناريو أبطَلْت التي املظلمة الطاقة أن بهذا
له. آَخر لسيناريو الدافعة

االنفجار كان وملا متناهية. ال مكانيٍة أبعاٍد ذات أكوانًا الحالية الكونية النماذُج تصف
جزءٍ سوى أبًدا نرى فلن الضوء، رسعة تناهي وبسبب متناٍه، زمٍن منذ حدث قد العظيم
سيبزغ ولهذا األبد؛ إىل النمو يف سيستمر الجزء ذلك لكن الالمتناهي، الفضاء من متناٍه
ضعف مليوَن نراه أن يمكن ما حجُم يبلغ وعندما املستبعدة. الظواهر من مزيٌد اآلفاق يف
يف واحٍد عن اليوَم نراه كما الفضاء يف وقوعها احتماُل يزيد ال أموًرا سنرى الحايل، حجمه
الوجود إىل أتَْت التي الساعات فيزيائيٍّا: ممكن هو ما كلُّ الوقت بمرور سيتجىلَّ املليون.
إن يشء. وكل باييل، ويليام أفكاُر عليها تنطبق أن يصادف التي والكويكبات تلقائيٍّا،
بأضعاٍف عنَّا بعيدٌة لكنها السائدة، للنظرية طبًقا اليوَم» «موجود األشياء تلك سائر

اآلن. حتى وذلك إلينا؛ منها الوصوَل الضوءُ يستطيع ال بحيث كثريٍة
مساحٍة. وحدِة كل يف الفوتونات عدُد يقلُّ حيث انتشاره؛ اتََّسع كلما الضوء يخفت
أبعد؛ مسافاٍت بُْعد عىل أشياءَ لرصد األكرب التلسكوبات من مزيٍد إىل الحاجَة ذلك يعني
احتمال لعدم حدٌّ ثَمَّ ومن — رؤيتها يمكننا التي الظواهر بُْعد ملدى حدٌّ يوجد قد لذا
أيَّ إن التحديد، وجه وعىل الالنهاية. بداية الظواهر: من واحد نوٍع باستثناء — حدوثها

ما. وقٍت يف موقعنا إىل ستصل محدوٍد ال بنسٍق الكوَن تستعمر حضارٍة
العديدة األكوان بدور يقوم أن واحٍد متناٍه ال لفضاءٍ يمكن كيف نجد هنا، من
يف يمكنه الدقيق. الضبط ملصادفات اإلنسانية التفسريات بها تسلم التي الالمتناهية
كتلك حضارٍة قيام احتماُل كان لو إذ أكرب؛ بإتقاٍن الدور بهذا يقوم أن األوجه بعض
منها كلٌّ وستقابل الفضاء، يف ينترش منها متناهيًا ال عدًدا أن بد فال صفًرا، يساوي ال
اختبار فسيمكنها النظرية، من االحتمال ذلك تقديَر استطاعت وإذا ما، يوًما األخرى

اإلنساني. التفسري
املوازية، األكوان تلك كل عن االستغناءَ اإلنسانية الحجُج تستطيع ذلك، إىل باإلضافة
بأن القارئ أُذكِّر (لعيلِّ كذلك. املتنوعة الفيزياء قوانني عن االستغناءَ أيًضا تستطيع بل
املتعدِّد ي الَكمِّ الوجود يف التواريخ أو باألكوان لها عالقَة ال املتخيَّلة املوازية األكوان هذه
التفسرياِت أن عىل التأكيَد وأستطيع وجوَده. تؤكِّد دامغة أدلٌة تتوافر الذي األكوان،
املتعدِّد ي الَكمِّ الوجود هذا من متناهيًا ال عدًدا هناك بأن تُسلِّم القياسيَة اإلنسانيَة
الفيزياء يف تتكرَّر التي الرياضية الدوال كل أن السادس الفصل من تذكر لعلك األكوان.)
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الفتًة خاصيًة الدوال تلك تملك التحليلية». «الدوال هي نسبيٍّا محدودٍة فئٍة إىل تنتمي
أن نطاقها مدار عىل إذْن فسيمكنها واحدة، نقطٍة يف ولو صفًرا الدالُة تساِو لم إذا وهي؛
عاِلم وجود «احتمال عىل أيًضا يصحُّ هذا أن بد ال فقط. منعزلٍة نقاٍط يف الصفَر تجتاز
الدالة، هذه عن القليَل نعلم الفيزياء. ثوابت من دالٍة صورة يف عنه ًا معربَّ فلكية» فيزياء
وهي أََال الثوابت، ِقيَم من األقل عىل واحدٍة مجموعٍة مع صفًرا تساوي ال أنها نعلم لكننا
بالغُة أنها املفرتض من الِقيَم. لكل تقريبًا صفريٍة غري أنها أيًضا نعلم هنا ومن ِقيَُمنا؛
صفرية؛ غري هذا مع ولكنها تقريبًا، الِقيَم مجموعاِت لكلِّ متخيٍَّل غري نحٍو عىل الضآلة
الفلكية الفيزياء علماء من متناٍه ال عدٌد سيوجد الثوابت، ِقيَم كانت ما أيٍّا لذلك، نتيجًة

كوننا. يف
علماء الحد: هذا عند بنفِسه نفَسه الدقيق للضبط اإلنساني التفسريُ يُبِطل لألسف،
اإلنسانية الحجة تعجز لذا دونه؛ أو الدقيق الضبط بوجود موجودون الفلكية الفيزياء
القديم، الكون علم يف عانته ما يفوق عجًزا الحديث الكون علم يف اإلحكام هذا تفسري عن
الواقعة الحضارات تلك هي أين أْي هي؟» «أين فريمي، مشكلِة حلِّ عىل قادرٍة غري وهي
تفسريَ تستطيع ال لكنها التفسري، من رضوري جزء أنها الحًقا يتضح قد األرض؟ خارج
أن — الثامن الفصل يف رشحُت كما — ذلك إىل أِضْف اإلطالق. عىل بمفردها يشءٍ أيِّ
مجموعٍة احتماالت لتعريف مقياًسا َم تُقدِّ أن بد ال إنسانيٍة حجٍة عىل تنطِوي نظريٍة أيَّ
متناهي ال كوٍن يف ذلك تحقيُق يتأتَّى كيف املعلوم غري من األشياء. من متناهيٍة ال

فيه. نحيا بأننا حاليٍّا الكون علماءُ يؤمن املساحة
املتعدِّد بالوجود يتعلَّق فيما يوجد املثال: سبيل عىل أوسع. نطاق القضية لهذه
برشاء فتقوم اليانصيب؛ ربح تريد أنك افِرتْض ي». الَكمِّ االنتحار «حجة يُدَعى ما األكوان
التي التواريخ كل يف إذْن خرسَت؛ ما إذا تلقائيٍّا نومك أثناء لتقتلك ما آلًة وتضبط الورقة
أسباٌب أو يرثونك، أحباء لديك يكن لم إذا رابًحا. تكون فعًال نومك من فيها تستيقظ
تحصل ألْن رتَّبَت فلقد املبكرة، بوفاتك التواريخ غالبيُة تتأثََّر أالَّ ل تُفضِّ تجعلك أخرى
ذلك، ومع الذاتي». «اليقني الحجِة هذه منارصو عليه يُطِلق ما مع مقابٍل دون يشءٍ عىل
النهج منها ينبع كما مباَرشًة الَكمِّ نظرية من االحتماالت تطبيق يف النهُج هذا ينبع ال
التي للتواريخ القرار صاِنع تجاُهِل رضورة وهو أََال إضافيٍّا، افرتاًضا يتطلَُّب إنه املعتاد.
أن أُكرِّر كثب. عن اإلنسانية بالحجج ذلك يرتبط القراَر؛ اتخاذه عند فيها هو يوجد ال
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االفرتاض أن تخميني لكنَّ جيًدا، مفهومٍة غري الحاالت هذه مثل يف االحتماالت نظرية
خاطئ.

نيك إقناًعا منارصيه وأكثر املحاكاة»، «حجة يُدَعى فيما صلٍة ذو افرتاٌض يقع
املستقبل يف محاكاته ستتم نعرفه كما ته بُرمَّ الكون أن الحجة هذه أساس بوسرتوم.
ربما عديدة، مراٍت تاريخية) أو علميٍة بحثيٍة ألغراٍض (ربما كمبيوتر أجهزة يف البعيد
يف ال تلك، املحاكاة عمليات يف تقريبًا نسخنا كلُّ ستكون ولهذا املرات؛ من متناٍه ال لعدٍد
لكن الحجة، ترسي هكذا محاكاة. عملية يف نحيا أننا املؤكَّد شبه فِمن لذا األصيل؛ العالم

النحو؟ هذا عىل اليقني» و«شبه النسخ» «معظم بني نساوَي أن ا حقٍّ يصحُّ هل
غري من يكون قد أنه وراء السبب عن ملحٍة تبنيُّ أجل من فكريًة تجربًة نَُخْض َدْعنا
الطبقات ُد متعدِّ الفضاءَ أن اكتشفوا الفيزياء علماء أن تخيَّْل بينهما: نساوَي أن الصحيح
الطبقات تنشطر آلَخر؛ مكاٍن من ع يتنوَّ الطبقات عدد وأن الهشة، الرقائق كمخبوزة ا حقٍّ
لغريها ملا مماثلٌة محتوياٌت طبقٍة ولكل محتوياتها، معها وتنشطر املواضع، بعض يف
االندماَج وتُعاِوُد منَّا نَُسٌخ تنشطر بذلك، نشعر ال أننا ومع هنا، ومن ذلك؛ من بالرغم
يف به ليس بينما طبقة، مليون به لندن يف الفضاء أن افِرتْض املستمرة. حركتنا إبَّان
وقد يوٍم ذات فأستيقظ باستمرار، املدينتني بني ل بالتنقُّ أقوم واحدة؛ إال أكسفوردشري
عدد أن ملجرد لندن يف أني عىل أراهن أن بي أيجدر ظلمٌة؛ حويل ومن أنا، أيهما يف نسيُت
صحيح. هذا أن أعتقد ال أكسفورد؟ يف ما ضعف مليون تستيقظ التي لندن يف نَُسخي
ينبغي الذي االحتمال عىل بدليٍل ليس املرء نَُسخ عدد إحصاء أن املوقف هذا يف يتضح
تخربنا الَكمِّ، نظرية يف النَُّسخ. ال التواريَخ نعدَّ أن يجب القرار؛ اتخاذ إبَّان استخدامه له
علَم ال املتعددة، املحاكاة عمليات حالة يف بالقياس. التواريخ نعدُّ كيف الفيزياء قواننُي
ملاذا أرى ال لكني محدَّدة، غري مسألة إنها لعدِّها؛ طريقٍة «أي» الستخدام جيدٍة بحجٍة يل
أصًال. ال محاكاًة أكون ألْن احتماًال» «أكثَر مرة مليوَن محاكاتي نفس تكراُر يجعلني قد
يستخدمها التي اإللكرتونات ضعف مليوَن يستخدم الكمبيوتر أجهزة أحد أن لو ماذا
الكمبيوتر «يف» وجودي احتمال يزيد هل ذاكرته؛ يف معلوماٍت وحدة كل لتمثيل غريُه

الثاني؟ من أكثر األول
يف كثريًا نعرفه كما الكون محاكاة ستتمُّ هل مختلفًة: مسألًة املحاكاِة حجُة تثري
من هائًال قدًرا يحوي اليوَم بحالته العالم إن أخالقيٍّا؟ ال عمًال ذلك أليس املستقبل؟
املعاناة تكوين إعادة عن مسئول فهو املحاكاة هذه مثل أجرى َمن كان وأيٍّا املعاناة،
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يشبه الكيفيات إحدى من متماثلتني نسختني وجود هل كذلك؟ ليس لعله أم جديد. من
خلق عن الالأخالقية صفُة َالنتَفْت كذلك، األمر كان لو فقط؟ منها واحدٍة نسخٍة وجوَد
هذه يف لكن سابقة. معاناٍة عن كتاٍب قراءة كمثل الحالة هذه يف مثلها ويكون املحاكاة؛
شخصني تعدَّا أن قبل لشخٍص محاكاٍة عمليتا تختلف أن ينبغي حدٍّ أي إىل الحالة:
النظرية أن أظن األسئلة، لتلك جيدًة إجابًة أملك ال جديٍد، من أخالقية؟ ألغراٍض مختلفني
تلك عن سيجيب ما فقط هي االصطناعي الذكاءُ أيًضا منها سينبع التي التفسريية

األسئلة.
كمبيوتر جهاَز أحرض جنونًا. أكثر كان وإن صلٍة ذو أخالقي سؤال أيًضا وهناك
ٍع موزِّ باستخدام عشوائيٍّا ١ أو ٠ قيمة إىل فيه بت وحدة كل واضبط اإلمكانيات، عايلَ
اللحظة هذه يف متساٍو). بقدٍر تواريخ يف يحدثان و١ ٠ أن هذا (يعني يٍّ َكمِّ عشوائيٍّ
فمن لذا األكوان؛ املتعدِّد الوجود يف الكمبيوتر بذاكرة املمكنة» املحتويات «كافة تقع
اصطناعي، ذكاءٍ برنامج عىل الكمبيوتر فيها يحتوي التي التواريخ بعض وجود املحتم
ذاكرُة تستطيع ما بقدر املمكنة، حاالتها كل يف املمكنة، االصطناعي الذكاء برامج كلُّ بل
يف تعيش الدقة، من كبرٍي قدٍر عىل لك تمثيٌل الربامج تلك بعض تحتوي. أن الكمبيوتر
اليوَم الكمبيوتر أجهزة تملك (ال ما. حدٍّ إىل الحقيقية بيئتك تشبه افرتايضٍّ واقٍع بيئة
إني السابع، الفصل يف أسلفُت كما ولكن دقيقة، محاكاًة واقعيٍة بيئٍة ملحاكاة تكفي ذاكرًة
بسائر يمرون أناٌس أيًضا يوجد إنسان.) ملحاكاة الكايفَ يفوق ما امتالكها من ثقٍة عىل
ونضبطه الكمبيوتر، نشغل أن الخطأ من هل هو: فسؤايل لذا املمكنة؛ املعاناة حاالت
أبشَع — بحقٍّ — هذه أتكون مختلفة؟ تواريخ يف واحٍد آٍن يف الربامج تلك كافة لتنفيذ
لكل اإلجمايلَّ الحجَم ألن فقط مستَحبٍّ غري فعٌل أنه أم اإلطالق؟ عىل ارتُِكبت جريمٍة

وتافه؟ هنيِّ أمر أنه أم ا؟ جدٍّ ضئيٌل معاناٍة عىل املحتوية التواريخ
إنها القيامة». يوم «حجة وهو التفكري، من اإلنساني للنوع اْلِتباًسا أكثر مثال َة ثَمَّ
منتصف يف العادي اإلنسان أن بافرتاض نوعنا من الفرد عمر متوسط تُقدِّر أن تحاول
البرش عدد إجمايل يبلغ أن ع نتوقَّ أن ينبغي ثَمَّ ومن البرش؛ كل تسلسل من تقريبًا املسافة
بالطبع، ن تكهُّ هذا اآلن. حتى األمد منذ عاشوا َمن ضعف اإلطالق عىل سيعيشون الذين
قواعده؛ بنفس لوهلٍة أتناوله َدْعني لكن صحيحة، حجًة كونه الستحالة يكفي سبب وهو
تلك ففي متناهيًا؛ ال البرش عدد إجمايل كان إذا اإلطالق عىل الحجة هذه تصحُّ ال بدايًة

483



الالنهاية بداية

هذا وعىل التسلسل، من معتاٍد غري مبكٍر موقٍع يف للحياة يأتي إنساٍن كل سيكون الحالة
الالنهاية. بداية يف أننا — يشء أي استنتجنا إذا — ذلك من نستنتج

األمراضوالشيخوخة معالجُة ستتم اإلنسان؟ عمر متوسط يبلغ كم ذلك، جانب وإىل
التكنولوجيا وستستطيع — بالقطع املقبلة القليلة األعمار يف — ممكن وقٍت أقرب يف
حاالت من احتياطيٍة نسٍخ ابتكار طريق عن الحوادث أو القتل جرائم بفعل املوت منْع
امليت. لجسد مطابقٍة أجساٍد يف شاغرٍة جديدٍة أمخاٍخ إىل تحميلها يمكن أمخاخنا،
«ألنفسهم» يصنعوا أالَّ الحمق من أن الناس سريى التكنولوجيا هذه توجد أن وبمجرد
خاصتهم. الكمبيوتر بأجهزة يتعلَّق فيما اليوَم يصنعون ا ممَّ أقل منتظمًة احتياطيًة نَُسًخا
لذا تدريجيٍّا؛ سيهلكون النسخ تلك يصنعوا لن َمن ألن ذلك؛ ر التطوُّ سيضمن األقل عىل
الجيل فيه يكون ته، بُرمَّ البرشي للجنس فعيل خلود ممكنة: واحدة نتيجة هناك ستكون
فإن متناٍه، عمٌر ذلك من بالرغم لنوعنا كان لو وبهذا قصريًا؛ عمًرا يحيا َمن آِخر الحايل
العمر؛ لذلك أقىص ا حدٍّ تضع ال اإلطالق عىل سيَحيَْون الذين البرش عدد إجمايل معرفة
التي املستقبل، يف الخلود عىل القادرين البرش حياة مدَة تخربنا أن تستطيع ال ألنها

املنتظرة. الكوارث تقع أن قبل سيَحيَْونها
«التفرُّد عنوان تحت ١٩٩٣ عام ا مهمٍّ مقاًال فينجي فرينر الرياضيات عالم كتب
غضون يف — سيصري التكنولوجيا بمستقبل التنبَُّؤ أن فيه َقدَّر القادم»؛ التكنولوجي
«التفرُّد». باسم ببساطٍة اليوَم يُعَرف حدث وهو مستحيًال، أمًرا — القادمة عاًما الثالثني
النقاشات وتمركَزِت االصطناعي، الذكاء تحقيق وبني القادم التفرُّد بني ما فينجي ربط
االصطناعي الذكاء يكون أن تأكيٍد بكل «أرجو» النقطة. هذه حول املقال ذلك تبَعْت التي
استباقه برضورِة حاججُت الذي النظري للتقدُّم إشارًة أرى ال لكني عندئٍذ، َق تحقَّ قد
تقنيًة باعتباره االصطناعي الذكاء تمييز إىل يدعو ما أرى لسُت أخرى، ناحيٍة ومن له؛

البرش. مليارات بالفعل فلدينا مسبوقة؛ غري
عقوٍل بناءُ الفور عىل سيليه االصطناعي الذكاء سبق بأن التفرُّد مؤيِدي أغلب يؤمن
لكن فينجي؛ تعبري بحسب الحد، هذا عند ستنتهي» البرشية «الحقبة وأن «خارقة»،
بنَّائني بالفعل البُرش كان ملا االحتماَل. هذا يستبعد البرشية العقول عمومية حول نقايش
ال ثَمَّ ومن األفق؛ الضيقة أصولهم تجاُوُز بالفعل فباستطاعتهم عموميني، ومفرسين
ا ممَّ فحسب؛ املمكن اليشء هي األتْمتة زيادة إن خارق. كعقٍل يشءٌ يوجد أن يمكن
عاملة، ذاكرٍة من وبمزيٍد أرسع، تنفيذًا ذ يُنفَّ أن البرشي التفكري من املوجود للنوع يسمح

484



البداية

كبري قدر تم لقد االصطناعي). الذكاء ذوي غري (من اآلليني إىل «الجهد» مراحل وبتوكيل
العامة الزيادة مع باالقرتان وكذلك األخرى، واآلالت الكمبيوتر أجهزة إزاء بالفعل ذلك من
املمكن من التفكري. يف وقتهم قضاء عىل القادرين البرش عدَد ضاعَفْت التي الثروة، يف
العالية الكفاءة ذات الواجهاُت ستزيد املثال: سبيل عىل يستمر؛ أن لذلك َع نتوقَّ أن ا حقٍّ
للعقول. إضافيٍة ملحقاٍت بإصدار ريب وال ج سيُتوَّ ا ممَّ الكمبيوتر؛ وأجهزة البرش بني
عىل البحث نوعية من مهامَّ أبًدا ذَ تنفِّ لن الرسعة الفائقة االصطناعي الذكاء عقوَل ولكنَّ
ترغب لن ألنها معنًى؛ عن للبحث بإبداٍع الوثائق مليارات يف تبحث تجدها فلن اإلنرتنت؛
الرياضيون أو العلماء يتناول ولن تأديتها. يف البرش يرغب لن كما املهام تلك تأدية يف
استيعابها. عىل بطبيعتهم البُرش يقدر ال حجًجا أو مفاهيَم االصطناعيون الفالسفة أو
املهمة. الجوانب كافة يف االصطناعي والذكاء البرش بني التامة املساواَة العموميُة توجب
إذ مسبوَقنْي؛ غري وخطٍر اضطراٍب لحظُة التفرَُّد أن عادًة املفرتض من وباملثل،
خاطئ مفهوم هذا لكن مجاراته؛ عىل البرش قدرة من أرسَع االبتكار معدُل يصبح
الرسيع االبتكار بأن شعوٌر التنوير من األوىل القليلة القرون أثناء ساد األفق. وضيق
التكنولوجيا، يف ات التغريُّ مجاراة عىل قدرتنا لكن السيطرة، عن خرج قد واملتسارع
األخرى، هي تتزايد باتَْت بها؛ واالستمتاع ذلك وغري األخالقية، واملعايري املعيشة، وأساليب
هذه قدرتَنا تُحطِّم أن اعتاَدْت التي للعقالنية املعادية امليمات بعُض ضعفت حني يف
يف املطلقة الزيادة بسبب اآلَخر هو االبتكار معدُل سريتفع عندما املستقبل، ويف واختَفْت.
ستتزايد االصطناعي، الذكاء كمبيوتر وأجهزة للعقول اإلضافية امللحقات وإنتاجية رسعة
قادرين الجميع أصبح فإذا منه؛ بأرسع أو املعدل بنفس ذلك كل مع التواؤم عىل قدرتُنا
نتيجًة ٍل بتعجُّ منهم أيٌّ يشعر فلن مرة، مليون بمقدار أكرب برسعٍة التفكري عىل فجأًة
خطأٌ. ِف التوقُّ من نوًعا باعتباره التفرُّد مفهوم تصويَر أن أرى هذا، ضوء يف لذلك.
بالقدر مذهٌل ذاته حد يف وهذا أرسع، أو ٍّ أُيسِّ بتصاعٍد املطرد النمو يف املعرفة ستستمر

الكايف.
مثل تفرُّدات، عدة شهد قد نوعنا تاريخ أن هانسون روبني االقتصاد عالُم رأى
«تفرًُّدا» كان األقدم التنوير حتى بأن القول يمكن الصناعية؛ والثورة الزراعية الثورة
اإلنجليزية األهلية الحرَب عايََش شخًصا بأن يتنبَّأ أن يمكنه كان َمن التعريف. لذلك طبًقا
املتعصبني انتصاَر ثم — مستِبدَّة ملكيٍة وبني دينيني بني متعصِّ بني داٍم رصاٌع وهي —
الحريَة أرىس ملجتمٍع سلميٍّا ميالًدا أيًضا ليشهد يحيا أن يمكن ،١٦٥١ عام الدينيني
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١٦٦٠؛ عام املثال سبيل عىل امللكية الجمعية َست تأسَّ لقد له؟ أساسيٍة كمالمَح َل والتعقُّ
بورتر روي يَعترب العام. ذلك من واحٍد جيٍل قبل ره تصوُّ مجرد العسري من كان ٍر تطوُّ يف
بدايَة كانت التي املجيدة»، «الثورة تاريخ هو هذا اإلنجليزي. التنوير بدايَة ١٦٨٨ عاَم
األخرى العقالنية اإلصالحات من العديد جانب إىل األوىل، الدرجة من دستوريٍة حكومٍة
السائدة. العاملية الرؤية يف املذهلة الرسعة ذي العميق التغريُّ ذلك من جزءًا شكََّلْت التي
فلكل املختلفة؛ الظواهر بحسب العلمي التنبُّؤ عىل املستغلق الزمُن ويختلف هذا،
فيما جوهريٍّ فارٍق صنِْع يف الجديدة املعرفِة خْلُق فيها يبدأ قد التي اللحظة تلك ظاهرٍة
لنا ينبغي األفق، نوع لنفس عرضة أيًضا لذلك تقديراتنا وألن به. التنبَُّؤ املرءُ يحاول
املعرفِة خْلُق ْل يتدخَّ لم «ما ه: نصُّ رشًطا ن تتضمَّ باعتبارها تنبُّؤاتنا «كافَة» نفهم أن ا حقٍّ

الجديدة».
تحجب آفاٍق من أبعَد إىل ويصل البعيد، املستقبل إىل يمتدُّ مًدى التفسريات لبعض
اإلمكانياُت أيًضا ومنها نفسها، الحقيقة هذه وأحدها األخرى، األشياء بأغلب التنبَُّؤ

الكتاب. هذا موضوع وهو التفسريية، للمعرفة الالمتناهية
الحقيقة يف فهي الخاص؛ أفقه وراء فيما يشءٍ بأي التنبُِّؤ محاولُة سًدى ستذهب
ذلك يشكِّل االفرتاض، إىل التساؤُل يقود عندما هنالك. ا عمَّ «التساُؤِل» عكس عىل ٌن، تكهُّ
جديدٍة فكرٍة كلُّ ستبدأ األهمية. بالُغ إنه بل أيًضا، العقالنيَة يناقض ال وهو َل»، «التأمُّ
ٍل تأمُّ كلُّ ويبدأ ل. تأمُّ صورة يف به للتنبؤ قابٍل غريَ املستقبل تجعل بشدٍة عٍة متوقَّ غري
أيًضا، التنبُّؤ أفِق من أبعَد إىل تصل أن باملستقبل املتعلِّقة «املشكالُت» تستطيع بمشكلة:

حلوٌل. وللمشكالت
فيما إراتوستينس موقع نفس يف تقريبًا نحن املادي، العالم بفهم يتعلَّق وفيما
عن الكثريَ وعلم الفتة، بدقٍة محيَطها يقيس أن استطاع فَقِد األرضية؛ بالكرة يتعلَّق
فحسب. قروٍن ببضعة سبقوه الذين أسالُفه عنها علم ا ممَّ كثريًا أكثر منها، معينٍة جوانَب
عنها يملك يكن لم التي املختلفة األرض أقاليم يف كالفصول أموًرا يعرف كان أنه بد ال
النظرية معرفته من أبعد هنالك موجود هو ما أغلب أن كذلك «يعرف» كان لكنه دليًال،

أيًضا. املادي مداه ومن
الكرة محيَط إراتوستينس بها قاس التي بالدقة الكون قياَس بعُد نستطيع ال
أن املثال سبيل عىل العمومية من نعلم إذ جهلنا؛ مدى «نعلم» أيًضا ونحن األرضية.
كيفية عن لدينا فكرَة ال لكْن حاسوبية، برامَج ابتكاِر بواسطة ممكٌن االصطناعي الذكاء
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مع اإلبداع، عمِل آلية وال الكيفيات كنَْه نعلم ال إننا الصحيح. الربنامج تطوير) (أو ابتكار
الوراثية الشفرة بأمر علمنا لقد جميًعا. فينا تكمن واإلبداع الكيفيات من حيًة أمثلًة أن
النظريتني كلتا أن نعلم لها. الذي باملدى تحظى ملاذا بعُد نعلم وال مَضْت، عقوٍد منذ
الذكية» «الكيانات ل أن ونعلم خاطئتني، تكونَا أن يجب الفيزياء يف السائدتني األساسيتني
الحيوات وتكون نستسلم، أو نفشل ربما ال؛ أم بينها من كنَّا إْن نعلم وال جوهرية، أهميًة
املشكالت كل يف الحال وهكذا الالنهاية؛ بدايَة هي الكون من أخرى بقاٍع يف الناشئة الذكية

الكثري. وغريها رسدتها التي
للفيزياء املطلقة القواننَي تُمثِّل قد التي املعادالت لكل كتابتَه مرٍة ذات ويلر تخيََّل

قال: ثم األرَض، تفرتش أوراٍق عىل

ثم غريه، من أكثر ا ً مبرشِّ بعضها كان ربما املعادالت، تلك كل إىل وانُظْر ِقْف،
جناحني منها معادلٍة أيُّ تضع لن «طريي!» األمَر وأعِط آِمًرا، بإصبعك أَِرشْ

الكون. «يطري» ذلك ومع تطري؛ أو وتقلع،
ويلر إيه وجيه ثورن، إس وكيه ميزنر، دبليو يس
(١٩٧٣) «الجاذبية» كتاب من

وغري املادي الواقع يف املجسدة القوانني بني الفارق ما الكون. «يطري» ملاذا نعلم ال
كذلك «يكون» أن يجب (وهو ذكيٍّ لكائٍن حاسوبيٍة محاكاٍة بني الفارق ما املجسدة؟
تُجَرى عندما ذكيٍّا)؟ كائنًا يكون أن يمكن (ال املحاكاة لتلك وتسجيٍل للعمومية) طبًقا
تتضاعف هل واحدة؟ أم الكيفيات من مجموعتان توجد هل متطابقتان، محاكاتان

ال؟ أم األخالقية القيمة
وجماًال، وتعقيًدا نظاًما وأكثر إراتوستينس، عالم من بكثرٍي أكرب هو الذي عاملنا، إن
بالنسبة هذا مع يظلُّ َره؛ يتصوَّ أن يمكن ال ا جدٍّ كبرٍي حدٍّ إىل فيه ونتحكَّم نفهمه والذي
لقد إراتوستينس. عيون يف عليه بََدا الذي — منفتح ولكنه — الغموض بنفس اآلن إلينا
األفق الضيق ضيائها يف نرتنح أن نستطيع فحسب، وهناك هنا شموٍع بضَع أشعلنا
ال أننا بالفعل نرى نقاوم. أن أو الوجود، من ويمحَونا به لنا علَم ال ما يباغتنا أن إىل
مستويات توجد للتفسري. قابل العالم معنًى: الفيزياء لقوانني معنًى. بال عالٍم يف نحيا
يف عميقٍة تجريداٍت إىل الوصول نستطيع التفسري. من أعىل ومستويات االنبثاق من أعىل
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يعجُّ العالم لكن هائٍل. مًدى ذات أفكاٍر ابتكار يمكن والجمال. واألخالق، الرياضيات،
مفهوم، غري املوت هذا؛ إلصالح بأنفسنا نسَع لم إذا مفهوًما يصبح لن وما املفهوم بغري
ما معرفة ستعتمد مفهومة. غري الرسمدي العبث يف املعنى فقاعة مفهوم، غري الركود
بكيفية يتعلَّق فيما — أشباهنا — الذكية الكيانات اختيار عىل معنًى له العالم كان إذا

ف. والترصُّ التفكري
بعض إزاء خياًرا نملك ال لكننا املختلفة، بأشكالها الالنهاية من نفوٌر الكثريين لدى
البعيد، املدى عىل البقاء أو م، التقدُّ تحقيق عىل قادٌر واحٌد تفكرٍي أسلوُب يوجد األمور.
كل يف الالنهاية تنتظرنا والنقد. اإلبداع بواسطة جيدٍة تفسرياٍت وراء السعي أسلوب وهو
أم الخطأ املعرفة؛ أم الجهل النهاية كانت إذا ما هو نختاره أن نستطيع ما وكلُّ األحوال،

الحياة. أم املوت الصواب؛
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