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تعددت األدلة اليت يؤكد عليها الذين يعتقدون بوجود خالق هلذا العامل ،ومن ذلك،
حدوث هذا الكون وظهوره بعد العدم لالستدالل على وجود خُمرج هلذا الكون من كتم
العدم ،وهو ما فصله الفالسفة السابقون وأيدته نتائج الرصد اخلاضع للحواس والعلوم
التجريبية املعاصرة .ومنهم من استدل بإمكان هذا العامل وعدم استحالة فرضه بصورة
أخرى على احتياجه ملرجح ،يرجح وجوده بصورته احلالية على غريها من الصور ،وقطعا
لن يكون هذا املرجح جزءا من املادة وال حاال فيها .ومنهم –وهو ما يهمنا الكالم عنه
هنا– من استدل بدقة صنع هذا الكون وجريانه وفق قوانني ثابتة ال ميكن تصور تناسق
كوين بدوهنا على وجود صانع عامل ،وضعه على هذه الصورة املتقنة.
ومما يستدل به على هذا االتساق جمموعة القواعد والقوانني الكونية اليت تشكل
مبجموعها صورة الكون الذي يسحر املتأمل فيه مبوضوعية ،واليت لو تغري واحد منها بنسبة
بسيطة جدا الختل نظام الكون وزالت عنه احتمالية وجود حياة فيه ،فال يتصور وجود
نظام حيوي دون وجود نظام فيزيائي متسق يف نفسه ،ومالئم ملطالب هذا النظام احليوي.
ومن املهم لفت األنظار إىل أن العلماء املستدلني هبذا الدليل ليسوا غافلني عن
االعرتاض الذي يوجهه املالحدة بفرض عوامل متعددة ،يكون عاملنا هو الوحيد املتقن
فيها ،فإن معتنق هذا الرأي وإن شكك يف يقينية هذا الدليل إال أنه ال ميكنه أن يلغي
الظن القوي جدا احلاصل به ،إذ أن احتمال مصادفة هذه الصفات يف هذا الكون ،أو
احتمال وجود عدد كبري جدا من األكوان يكون ضئيال جدا وبصورة ال تذكر ،وعلى هذا
فال جيوز ترك العمل بالظن القوي األقرب إىل القطعية بسبب احتمال ضعيف واهن .ولو
أن أحد املعارضني املوضوعيني واجهها يف حياته لبلورة آرائه ،فإنه لن يلتفت هلذه النسبة
الضئيلة انقيادا ملنطق العقل يف تغليب الظن األقرب للصواب.
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لكن السؤال الذي ينبغي أال يغيب عن األذهان هو :ملاذا يخضحي املالحدة
بالدليل القوي الراجح املتسق مع التفكري املنطقي ،وخيتارون بديال احتماليا هزيال يعضون
عليه بالنواجذ؟!
هل حنن أمام من يناقشنا حبجج عقلية برهانية؟ أم أننا نواجه قوما مسكونني
بالدوافع النفسية املسبقة اليت سرعان ما تنكشف حتيزاهتا عند إلزامها باالحتكام إىل
الرباهني ومنطق العقل املبني؟
وألجل تغليب احلق واالنتصار له ينبغي أن ينتبه الفريقان إىل أن اخلالف يف قوة
دليل النظام خالف على هذه الصورة املخصوصة ،أما لو أضيف إىل الدليل أن هذا
النظام وهذا العامل حادثان ،فإن بديهة العقل حتكم باحتياجه إىل خالق منظم ،إذ البد
لكل حادث من خُمدث قادر على إحداثه.
وحنن يف (رواسخ) ،إذ نتعاون مع (براهني) يف طرح هذا الكتاب ،نعلم وننوه بأن
املؤلف ليس منحازا جلانب اإلميان ،لكنه من ناحية أخرى يطرح تساؤالت وجيهة ومهمة
أمام اإلحلاد .هذه التساؤالت اليت ختص قيام بنية الكون على مجلة حسابية دقيقة ،اختار
هلا األرقام الستة ،فوجدنا فيه ترجيحا ملنطق العقل املعزز لإلميان باخلالق احلكيم ،خالفا
لالمنطقية الذين يهرعون الختيار أي قرينة هامشية مهما كانت ملتحفة باهلشاشة
والضعف ،ال لشيء سوى العناد املؤدجل املضاد للتنوير ،ومن مث الركون إىل اإلحلاد البارد.
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بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد..
إن مؤلف هذا الكتاب فلكي وعامل كونيات مرموق ،يريد أن يشارك القراء فكرته
األساسية اليت أثارت اهتماما واسعا منذ طرحها .مل يستطيع الفلكي مارتن ريس أن
يكبت فضوله ويدير ظهره حلقيقة مذهلة عن هذا الكون ،أال وهي أنه مل يكن ليكون
على اهليئة اليت هو عليها اآلن من دون الضبط الدقيق الذي تفصح عنه قوانينه .يقول تيم
رادفورد  Tim Radfordالكاتب يف صحيفة اجلارديان عن هذا الكتاب الذي أخلِف يف
9111م" :تكمن قوة هذا الكتاب يف كونه يعاجل اللغز الكوين األوحد واألعمق :كيف
أتينا إىل هنا لنسأل هذه األسئلة؟" )9(.والكتاب يفعل ذلك باحلديث عن (ستة أرقام)
أساسية لوجود الكون ،من الذرة إىل اجملرة إىل ما وراءها .ستة أرقام لو أن قيمها كانت
كنت اآلن هنا ألحتدث عن كتاب مارتني ريس .فما األرقام
أقل أو أكثر مما ينبغي ملا خ
الستة هذه؟ وما قصتها؟ هذا ما نرتكه لفضول القارئ املهتم.
لقد وقع االختيار على هذا الكتاب ألمهيته يف األوساط الغربية العلمية بعامة،
ومركزيته يف اجلدل احملموم حول دور الصدفة والعناية اإلهلية .حىت أن املؤلف أفرد الفصل
األخري للحديث عن ثالثة خيارات متاحة لتفسري الضبط الدقيق للكون؛ (العناية –
املصادفة – األكوان املتعددة) .وحنن كمسلمني جند اخليار األول أكمل وأفضل التفاسري
على اإلطالق ،وهذا بالعقل اجملرد ،فكيف مع مصادقة الوحي على حكم العقل منطوقا
ومفهوما؟ لذلك نود أن نؤكد على أن املؤلف –كما صرح هو بنفسه– ال يعتنق أي آراء
دينية )2(.فال يعجب القارئ من تردد املؤلف يف اجلزم بالتفسري األمثل لقصة األرقام الستة.
( )9من مراجعة لكتاب مارتني ريس هذا ،صحيفة الغارديان 8 ،يونيو 2192م.
( )2صرح بذلك يف مقابلة أجراها إيان سامبل  ،Ian Sampleصحيفة اجلارديان 6 ،إبريل 2199م.
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أقل ما نأمله من القارئ –العريب على وجه اخلصوص– هو اإلملام بنوعية احلجج
واملصطلحات واملفاهيم الدارجة يف اجلدل الفلسفي والعلمي الدائر اليوم ،ليكون على بينة
من أمره مىت أراد أن يديل برؤيته يف هذا السجال العصري الساخن .وهو مقصد متأكد
إذا ما دعت إليه احلاجة ،كما قال ابن تيمية رمحه اهلل" :يقرأ املسلم ما حيتاج إليه من كتب
()3
األمم وكالمهم بلغتهم ،ويرتمجها بالعربية".
أمحد اهلل على ما يسره من إمتام هلذا العمل؛ وأدعوه أن جيزي خري اجلزاء كل من
ساهم يف هذا العمل بقليل أو كثري ،ويل ولزمالئي يف براهني مرتمجني ومراجعني ومنسقني
التوفيق والقبول والسداد.

( )3جمموع الفتاوى (.(316 /3
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علم الفلك هو أقدم العلوم الرقمية ،كان يف العصور القدمية جوهري لعمل التقوميات
وللمالحة ،واآلن يواجه موجة من الكتشاف .الرتكيز املتزايد على الزمن وحنن ندخل األلفية
اجلديدة ،يعزز الهتمام ببيئتنا الكونية .ل يزال علم الفلك هو علم األرقام ،وهذا الكتاب
هو قصة ستة أرقام ،واليت تعد مصريية للكون وملكاننا فيه.
وتعليقا على احلدود غري الواضحة للخرائط القدمية ،كتب رسامي اخلرائط" :هناك
تَنانني" )1(.بعدما أحاط املالحني األوائل بأرجاء املعمورة وقاموا برتسيم حدود القارات
واحمليطات الرئيسية ،قام املستكشفون الالحقون مبلء التفاصيل الباقية .لكن مل يبق أمل يف
اكتشاف قارة جديدة ،ومل يكن هناك مطلقا أي توقع بأن حجم وشكل األرض سيعاد
تقييمهم بشكل جزري .ألن الضوء القادم من األجرام البعيدة يستغرق وقت طويال يف
ارحتاله إلينا ،فالتلسكوبات احلديثة اآلن تذهب هي لسرب أغوار الفضاء .كما أهنا أيضا
تعطينا حملات عن املاضي السحيق ،فقد اكتشفنا "حفريات" رصدت يف الثواين القليلة األوىل
من التاريخ الكوين .وكذلك املركبات الفضائية كشفت لنا وجود عن النجوم النيوترونية
والثقوب السوداء والظواهر األقصوية األخرى اليت توسع من إدراكنا للقوانني الفيزيائية .تلك
التطورات وسعت بشكل كبري آفاقنا الكونية .وقد كانت هناك حماولة لستكشاف العامل
الصغري داخل الذرة ،نتج عنها رؤى جديدة عن طبيعة الفضاء على أدق املقاييس بالتوازي.
مل يتوقع غالبيتنا الصورة اليت رمستها لنا اخلريطة الزمكانية .تلك الصورة اليت قدمت
( )1مجع تنني ،ومجلة "هناك تَنانني" كانت متداولة بني رسامي اخلرائط يف القرن السادس عشر ،تطلق
على املناطق اخلطرية غري املستكشفة كنوع من حتذير الناس من ارتياد تلك املناطق اعتقادا منهم بوجود
خملوقات أسطورية تقبع يف هذه املناطق( .املرتجم)
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لنا منظورا جديدا عن كيف حلدث ختليقي واحد أن خُيَلِّق باليني اجملرات والثقوب السوداء
والنجوم والكواكب ،وكيف للذرات أن تتجمع –سواء هنا على األرض أو رمبا يف عوامل
أخرى– لتكوين خملوقات حية معقدة مبا يكفي كي تتأمل يف أصوهلا .هناك عالقة وطيدة
بني النجوم والذرات ،وبني الكون الكبري والعامل امليكروي الصغري .وهذا الكتاب يوضح
–بدون التعقيدات التقنية– القوى اليت تتحكم يف وجودنا ،أو باألحرى ،يف الكون بأكمله.
إن نشوؤنا واستمرار بقاءنا على قيد احلياة مرهون بوجود كون معد بعناية ،كو ٌن قد يكون
أوسع حىت من الكون الذي ميكننا مالحظته فعليا.
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الفصل األول

–

–

–

–

John Steinbeck

اني الرياضيات نسيج كوننا ،ليس فقط على مستوى الذرات ،بل على
تدعم قو ن
مستوى اجملرات والنجوم والبشر كذلك .حتدد خواص الذرات –أحجامها وكتلها وأعداد
األنواع املختلفة منها والقوى اليت تربطها ببعضها– كيمياء عاملنا اليومي ،ويعتمد وجود
الذرات نفسها على ما بداخلها من قوى وجزيئات ،أما ما يدرسه الفلكيون –من كواكب
وجنوم وجمرات– فتتحكم فيه قوى اجلاذبية ،وكل شيء حيدث يف حلبة كون متمدد ،نجبِلت
بتبي األمناط والتتابعات املوجودة يف
فيه خصائصه حلظة االنفجار الكبري .يتقدم العلم ُ
الطبيعة؛ حىت يتسىن تضمي ظواهر أكثر فأكثر داخل تصنيفات وقواني عامة ،ويهدف
واضعو النظريات إىل اإلحاطة جبوهر القواني الفيزيائية يف جمموعة موح ّدة من املعادالت،
لكن ما حتقق من تقدم هو شيء مذهل .يتحدث
ويف أرقام معدودة ،ال زال الطريق ا
طويًلّ ،
هذا الكتاب عن ستة أرقام ،يبدو اآلن أهنا ذات أمهية خاصة وكبرية؛ يتعلق رقمان من هذه
األرقام بـ(القوى األساسية) ،وحيدد رقمان آخران (حجم كوننا) و(قوامه اجململ) وهل
سيستمر إىل األبد أم ال ،مث حيدد الرقمان الباقيان (خصائص الفضاء) نفسه:
( )1أو (العوالق) ،وهي جمموعة من الكائنات احلية اليت تعيش يف املياه العذبة واملاحلة ،وتعترب أساس
العديد من الشبكات الغذائية.
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جدا ألنه يوجد رقم واحد ضخم شديد األمهية يف الطبيعة ،يرمز له بـ(،)N
 الكون شاسع ا
ويساوي:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

يقيس هذا الرقم قوة (القوى الكهربية) ،اليت تربط الذرات ببعضها مقسوم اة على قوى
أصفارا قليلة ملا أمكن أن ينوجد إال كون
التجاذب بي الذرات .لو نقصت أصفار ()N
ا
ضئيل قصري العمر ،وما كان لكائن أن ينمو إىل حجم أكرب من احلشرة ،وما كان ليوجد
وقت ٍ
كاف للتطور العضوي.
 ورقم آخر هو ( ،)Εقيمته  ،0.000حيدد قدر متانة (ارتباط األنوية) ببعضها ،وكيف
صنعت كل الذرات على وجه األرض .تتحكم قيمته يف القدرة اخلارجة من الشمس ،واألهم
ن

من ذلك –واألكثر حساسية– هو أنه يتحكم يف كيفية حتويل النجوم للهيدروجي إىل باقي
ذرات اجلدول الدوري .إن الكربون واألكسجي منتشران ،بينما الذهب واليورانيوم
شحيحان؛ ذلك بسبب ما جيري يف النجوم .فلو كانت قيمة ( 0.00. )Εأو ،0.000
ملا كنا ِ
وجدنا.
 الرقم الكوين ( )Ωأو (أوميغا) ،يقيس (كمية املادة) يف كوننا ،من جمرات وغازات منتشرة
ومادة مظلمة .خيربنا ( )Ωباألمهية النسبية للجاذبية وطاقة التمدد يف الكون ،فلو كانت
هذه النسبة أعلى مقارنة بـقيمتها (احلرجة) ،الهنار الكوكب من زمن بعيد ،ولو كانت أقل
ملا تكونت أيّة جمرات أو جنومَّ .
إن سرعة التمدد األويل تبدو وكأهنا مضبوطة بعناية.
 أما قياس الرقم الرابع ( )λأو (ملدا) فقد كان اخلرب العلمي األكرب يف عام  ،1990حيث
تتحكم قوة جديدة غري متوقعة ،هي (اجلاذبية الكونية املضادة) ،يف متدد كوننا ،ذلك على
اضحا على مقياس أقل من مليار سنة ضوئية .مصري هذه
تأثريا و ا
الرغم من أهنا ال متلك ا
إظًلما وفراغا ،ومن حسن
القوة أن تسود أكثر من اجلاذبية والقوى األخرى بازدياد كوننا ا
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جدا ،وإال ألوقف تأثريها تكون
حظنا –ما فاجأ واضعي النظريات– أ ّن قيمة ( )λصغرية ا
أصًل.
اجملرات والنجوم ،ولتعطل التطور الكوين قبل أن يبدأ ا
 وضعت بذور كل البنىن الكونية –من جنوم وجمرات وجتمعات للمجرات– يف االنفجار
الكبري ،ويعتمد نسيج كوننا على رقم واحد هو ( ،)Qالذي ميثل (النسبة بي طاقتي
أساسيتي) ،وقيمته حنو  .1/100,000فلو كان ( )Qأصغر من ذلك بقليل ألصبح الكون
خامًل وخالياا من أي بنىن ،ولو كان ( )Qأكرب من ذلك بكثري ألصبح الكون مكاناا نمهل اكا
ا
عاص افا ،ال ميكن فيه ألي جنم أو نظام مشسي أن يبقى على قيد الوجود ،وستسوده الثقوب
السوداء اهلائلة.
أيضا– كان معروفاا منذ قرون ،لكن اآلن يننظر له مبنظور خمتلف؛
 الرقم السادس –اهلام ا
إنه رقم (األبعاد الفراغية) يف عاملنا ( ،)Dوهو يساوي  .3مل تكن احلياة لتوجد لو كان
( )Dيساوي  2أو  .4الزمن بنع ٌد رابع ،لكنه خمتلف عن بقية األبعاد من ناحية أن فيه
موجها ،فنحن نتحرك إىل األمام فقط ،جتاه املستقبل .إن املكان بالقرب من الثقوب
سهما ا
ا
متاما.
السوداء منح ٍن ا
جدا ،لدرجة أن الضوء يتحرك يف دوائر ،وميكن أن يتوقف الزمان ا
جبانب ذلك ،فقد يكشف املكان عن أعمق البنىن املوجودة على اإلطًلق ،وهي اهتزازات
وتناغمات أشياء تسمى بـ(األوتار الفائقة  ،)Superstringsيف حلبة ذات عشر أبعاد،

أيضا على مقاييس
ويكون ذلك كله عند االقرتاب من وقت االنفجار الكبري ،و ا
ميكروسكوبية.
قد تكون هناك عًلقات بي هذه األرقام ،لكن يف الوقت احلايل ال ميكننا أن نتنبأ
عتمادا على قيم باقي األرقام ،وال نعرف هل ستتمكن نظرية (كل شيء)
بأحد هذه األرقام ا ا
من إنتاج معادلة تربط هذه األرقام ببعضها ،أو حتددها بشكل خاص.
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ومميزا
لقد
ن
هاما ا
دورا ا
سلطت الضوء على هذه األرقام الستة ألن كل واحد منها يلعب ا
معا حتدد كيف يتطور الكون ،وما اإلمكانيات الداخلية والقوى الكامنة
يف كوننا ،وهي كلها ا
فيه .إضافة إىل ذلك ،فإن ثًلثة من هذه األرقام –وهي تلك اليت تتعلق بالكون الكبري–
تنقاس اآلن بدقة .إن هذه األرقام الستة تشكل (وصفة) لكون ما .جبانب ذلك ،فإن الناتج
حساس لقيم هذه األرقام ،ولو تعرضت إحداها لـ(إعادة ضبط) ملا كانت هناك جنوم وال
حياة .هل هذا الضبط جمرد حقيقة عمياء غشوم؟ أو جمرد صدفة؟ أم هو رزق من خالق
كرمي؟ أنا أرى أنه ليس هذا وال ذاك.
قد يوجد عدد ال هنائي من األكوان األخرى اليت ختتلف فيها األرقام ،أغلبها سيكون
جهيضا؛ فما كنا لنربز للوجود إال يف كون ذي تركيب (صحيح) ،لذا من الطبيعي
عقيما أو
ا
ا

جديدا جذريا لكوننا وملكاننا
منظورا ا
أن جند أنفسنا يف هذا الكون .إدراك هذه احلقيقة يطرح ا
متمددا ،نقطة بدايته
فيه ،ولطبيعة القواني الفيزيائية ،فمن املذهل أن كوناا Universe
ا
جدا) ،لدرجة أنه ميكن حتديدها بأرقام قليلة ،ميكن أن يتطور ليصل إىل كوننا املنظم
(بسيطة ا
 2Cosmosهذا املبين بدقة .لكن دعونا هنيئ اجلو بالنظر إىل هذه البنىن على كل املقاييس،
من الذرات للمجرات.

( )2الفرق بي الكون ( )Cosmosوالفضاء الكوين ( )Universeأن التسمية األوىل تنعرب عن
الكون املرئي لنا ،أما الثانية فهي نجممل الزمكان يف كوننا ،سواء أكان مرئيا (هلا) –كذا– أم ال .كلمة
 Cosmosكانت تستعمل يف الفلسفة ،وهي مشتقة من أصل إغريقي مبعىن (النظام) ،على عكس
الفوضى ،مث أصبحت تطلق على الكون ككل –الكون املعروف– نظرا النتظامه .أما Universe
فقد كانت منذ البداية تعرب عن كل الوجود املادي :األرض والكواكب والشمس والقمر  ..إخل .يف
احلقيقة كلمة (كون) باللغة العربية هي تقريبا مرادف لـ( ،)Universeأما ( )Cosmosفًل يوجد
هلا مرادف قريب أو بعيد يف اللغة العربية .والذي يظهر لنا ،أن استخدام لفظة الفضاء الكوين لرتمجة
 Universeليس صواباا( .املرتجم)
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فلنبدأ بصورة فوتوغرافية عادية –لرجل وامرأة– التقطناها من مسافة بضعة أمتار ،مث
ختيل نفس املشهد من نقاط أبعد فأبعد ،كل نقطة أبعد عن سابقتها بعشرة مرات؛ الصورة
الثانية تنظهر رقعة العشب اليت عليها يتكئان ،والثالثة تظهر أهنما يف حديقة عامة ،والرابعة

تظهر بعض املباين املرتفعة ،والتالية تظهر املدينة كلها ،والصورة اليت بعدها تظهر جزءاا من
أفق األرض ،من ارتفاع ٍ
جدا لدرجة أننا نستطيع رؤية استدارة الكوكب ،وبعد هذه
عال ا
الصورة بصورتي سنقابل صورة قوية اشتهرت منذ ستينيات القرن العشرين ،وهي صورة
كامًل –مبا فيه من قارات وحميطات وسحب– بغًلفه احليوي كمجرد ملعة
كوكب األرض ا

رقيقة ،ويف ذلك يتناقض مع القمر بصفاته املوحشة .ثًلث قفزات أنخرى سرتينا النظام
الشمسي الداخلي ،وفيه تدور األرض حول الشمس ،وهي أبعد عنها من عطارد والُزهرة،
والتالية سرتينا النظام الشمسي بأكمله .بعد أربعة صور أخرى –من منظور يبعد بضعة
سني ضوئية– تظهر مشسنا كنجم وسط جرياهنا من النجوم ،وبعد ثًلثة صور أخرى سنرى
مليارات من جنوم متشاهبة يف القرص املسطح جملرتنا درب التبانة  ،Milky Wayمتتد على
مسافة عشرات اآلالف من السني الضوئية .بعد ثًلث قفزات جديدة ستظهر جمرة درب
التبانة كمجرة حلزونية ،جنباا إىل جنب مع جمرة أندروميدا  .Andromedaومن مسافة

أبعد تظهر هاتان اجملرتان كمجرد اثنتي من بي مئات اجملرات اليت متثل األطراف اخلارجية
لتكتل جمرات فريغو  ،Virgoمث خطوة أخرى سرتينا أن تكتل فريغو نفسه ليس إال تك اتًل
متواضعا.
حىت لو كانت عدستنا املقربة بعيدة املدى –اخليالية– لديها قوة تليسكوب هابل
 Hubbleالفضائي ،كانت جمرتنا كلها ستظهر يف الصورة األخرية كلطخة من الضوء
يصعب مًلحظتها على بعد مليارات السني الضوئية .هنا تنتهي السلسلة ،وال ميتد أفقنا
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مخسا وعشرين قفزة ،كل قفزة منها أكرب من سابقتها بعشرة
ألبعد من ذلك ،لكننا احتجنا ا
مرات ،حىت نصل إىل حدود كوننا املشاهد ،بداية من مقياس (بشري) هو بضعة أمتار.
جمموعة الصور األخرى تكرب الصورة للداخل ال للخارج؛ فمن مسافة أقل من مرت
اعا ،ومن بعد سنتيمرتات معدودة –وهو أقصى ما ميكن أن تراه العي اجملردة–
سنرى ذر ا
سنرى رقعة صغرية من اجللد ،وتأخذنا الصورة التالية إىل الرتكيب الدقيق للنسيج البشري،
مث إىل اخللية املفردة –عدد اخلًليا يف جسمنا أكثر مئة مرة من عدد النجوم يف جمرتنا– .بعد
ذلك ،وعند حدود ميكروسكوب قوي ،سنس نرب أغوار عامل اجلزيئات املفردة ،خيوط طويلة
متشابكة من الربوتينات ،ولولب مزدوج من احلمض النووي  .DNAينظهر (التكبري) التايل
الذرات املفردة ،وهنا تتدخل ضبابية التأثريات الكمومية ،لت َّ
حد من دقة الصورة اليت حنصل
عليها.
ال يستطيع ميكروسكوب حقيقي أن يسرب أغوار الذرة؛ حيث حييط حشد من
اإللكرتونات بالنواة ذات الشحنة املوجبة ،لكن ميكن فحص البىن الثانوية التحتية –األصغر
حجما من النواة الذرية مبئة مرة– من خًلل دراسة ما حيدث عندما تصطدم هبا جزيئات
ا
عجلة إىل سرعات تقارب سرعة الضوء .هذا هو أدق تفصيل ميكن أن نقيسه
أخرى نم َّ
أوتارا فائقة) أو (رغوة كمومية
مباشرة ،لكننا نظن أن البنىن التحتية يف طبيعتها قد تكون ( ا
جدا ،لدرجة أهنا ستحتاج إىل تكبري سبع عشرة
 )Quantum Foamعلى مقاييس ضئيلة ا
مرة أخرى حىت تظهر 1.إن تليسكوباتنا تصل ملسافة أكرب من (الوتر الفائق) –وهو أصغر
صفرا ،ستكون هناك ستون صورة يف
بنية حتتية ينفرتض أهنا توجد يف الذرة– برقم ذي ستي ا
مثالنا الذي ختيلناه عن عدستنا املكربة للعامل الطبيعي ،حالياا توفر قياساتنا ثًلثاا وأربعي
منها ،بي تلك الصور الستي حتيط خربتنا اليومية بتسع منها على األكثر –من أصغر شيء
تراه عيننا حجمه ملليمرت إىل املسافة اليت يطريها املرء على رحلة جوية عابرة للقارات–،
جدا لدرجة أننا نتعامل معه كأنه أمر
وهذا يسلط الضوء على أمر مهم ومثري ،وهو واضح ا
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هائًل من البنىن اليت تكرب أو
مسلم به ،إن كوكبنا يغطي مدى
وتنوعا ا
شاسعا من املقاييس ،ا
ا
كثريا عن حدود حمسوساتنا اليومية.
تصغر ا
إننا نتكون من عدد من الذرات بي ( )2010و( ،)2910هذا (املقياس البشري)
يقف –من ناحية عددية– يف منتصف الطريق بي كتل الذرات وكتل النجوم .سيحتاج ملء
عددا من أجساد البشر يصل إىل عدد الذرات بداخلنا تقريباا ،لكن مشسنا
كتلة الشمس ا

ليست إال جمرد جنم عادي يف اجملرة اليت حتتوي على مئة مليار جنم إمجاال ،وهناك على األقل
عدد من اجملرات يف الكون املشاهد يساوي عدد النجوم يف جمرة .وتقع أكثر من ()0010
ن
يف جمال تليسكوبنا.

إن الكائنات احلية مصوغة من طبقات مرتاكبة يف بنية معقدة ،نجت َّمع الذرات يف
جزيئات معقدة ،وتتفاعل من خًلل سبل معقدة يف كل خلية ،لتقود بشكل غري مباشر إىل
البنية املتصلة الكلية ،اليت تصنع شجرة أو حشرة أو إنسانا .إننا نقع بي الكون من جانب،
والعامل املصغر من جانب ،حجمنا متوسط بي الشمس اليت قطرها مليار مرت من ناحية،
وجزيء يقارب جزءاا من مليار جزء من املرت من ناحية أخرى .يف احلقيقة إهنا ليست مصادفة
أن الطبيعة حتقق أقصى تعقيد فيها على هذا املقياس املتوسط؛ فأي شيء أكرب –موجود
قابًل للكسر أو السحق باجلاذبية .لقد اعتدنا على
على كوكب صاحل للسكن– سيكون ا

فكرة أن العامل املصغر يصنعنا؛ فنحن ضعفاء أمام فريوسات طوهلا حنو جزء من مليون جزء
من املرت ،وجزيء هيكل  DNAاملزدوج الضئيل يشفر موروثنا اجليين الكامل ،ومن الواضح
شسوعا؟ حىت
كذلك أننا نعتمد على الشمس وطاقتها ،لكن ماذا عن املقاييس األكثر
ا

أقرب النجوم هي أبعد عنا مبًليي املرات أكثر مما تبعد عنا الشمس ،والكون املعروف ال
يزال ميتد مبليار مرة أكثر.
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هل نستطيع أن نفهم ملاذا يوجد الكثري خارج نظامنا الشمسي؟ يف هذا الكتاب
أمورا عديدة تربطنا بالنجوم ،وأحا ّج يف ذلك بأننا ال نقدر على فهم أصولنا دون
سأذكر ا
السياق الكوين .إ ّن الروابط اللصيقة بي (الفضاء الداخلي) يف العامل حتت الذري و(الفضاء
اخلارجي) يف الكون موضحةٌ يف (الشكل  )1–1لألوروبوروس  ،Ouroborusوهو ما
تصفه دائرة املعارف الربيطانية بأنه "األفعى الرمزية يف مصر القدمية وبًلد اإلغريق ،مصورة
بذيلها يف فمها ،تفرتس نفسها باستمرار ،وتنولد من نفسها باستمرار ...إهنا متثل وحدة كل
أبدا ،إمنا تغري شكلها بًل انقطاع ،يف دورة
األشياء ،املادية منها والروحية ،اليت ال تتًلشى ا
أبدية من التدمري وإعادة اخللق".

على يسار الرسم الذرات واجلزيئات حتت الذرية ،وهذا هو (العامل الكمومي) ،وعلى
اليمي الكواكب والنجوم واجملرات .هذا الكتاب سيسلط الضوء على بعض العًلقات البينية
املذهلة بي املقاييس الصغروية على اليسار والعامل املاكروي على اليمي .إن عاملنا اليومي
حمكوم بالذرات وبكيفية جت ُمعها مع بعضها لتكون جزيئات ومعادن وخًليا حية ،فالطريقة
اليت تلمع هبا النجوم تعتمد على األنوية بداخل هذه الذرات ،وحيتمل أن ما يثبت اجملرات
على متاسكها هو جاذبية حشد هائل من اجلزيئات حتت النووية .يف أعلى الرسم –موضوع
هناك بلمسة ذوقية رمزية– االصطناع املطلق الذي ال يزال يراوغنا ،بي الكون والكم .ميثل
أسا للرقم عشرة ،ومدى ضخم كهذا هو يف احلقيقة متطلب
األوروبورس مسافات تبلغ ستي ا

أرقاما ضخمة أن يطور تراتباا هرميا
أساسي لكون (مثري) ،فلن ميكن ا
أبدا لكون ال يتضمن ا
قابًل للسكىن.
ممًل ،وبالتأكيد لن يكون ا
معقدا من البىن ،بل سيكون ا
ا

أيضا؛ فقد تستغرق العمليات يف الذرة جزءاا
يلزم أن تكون هناك فرتات زمنية طويلة ا
من مليون جزء من مليار جزء من الثانية حىت تتم ،ويف النواة املركزية يف كل ذرة تكون
تتابعا
األحداث أسرع .إن العمليات املعقدة اليت حتول اجلني إىل دم وعظم وحلم تتضمن ا
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من االنقسامات اخللوية ،مع التمايز ،وتتضمن هاتان العمليتان آالف التكرارات
أبدا طاملا نأكل ونتنفس .حياتنا
والتجميعات املنظمة بدقة للذرات ،وال يتوقف هذا النشاط ا
احدا يف تطور البشر ،وحلقةا ال تعدو كوهنا مرحلة واحدة يف ظهور احلياة
ليست إال ا
جيًل و ا
بأكملها.

شكل ( :)1–1األوروبورس .هناك روابط بي عامل اجلزيئات واألنوية والذرات الصغرية (على اليسار)،
والكون (على اليمي).

جديدا لسؤال "ملاذا كوننا هبذه
منظورا ا
تقدم الفرتات الزمنية اهلائلة املتضمنة يف التطور ا
الضخامة" ،فقد استغرق ظهور احلياة البشرية على األرض  4.4مليار سنة .قبل أن تتكون
أصًل ،البد أن تكون النجوم القدمية قد حولت اهليدروجي النقي إىل كربون
مشسنا بكواكبها ا
وأكسجي وباقي عناصر اجلدول الدوري ،وقد استغرق هذا عشرة مليارات سنة .إن حجم
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كوننا امللحوظ –بالتقريب– هو املسافة اليت قطعها الضوء منذ االنفجار الكبري؛ على هذا
فإن الكون احلايل املشاهد البد أن يكون عرضه حوايل عشرة مليارات سنة تقريباا .إن هذا
الستنتاج خميف؛ فضخامة كوننا نفسها –اليت يبدو ألول وهلة أهنا توضح كم حنن مه ٌل يف
أصًل! وال نقول هبذا أنه ال ميكن أن
اخلطة الكونية– هي يف احلقيقة أمر يتطلبه وجودنا ا
يكون قد نوجد كون أصغر ،لكن سيستحيل وجودنا فيه.

إن اتساع الفضاء الكوين ليس سرفاا غري مطلوب ،بل هو نتاج لسلسلة طويلة من
األحداث ،اليت متتد إىل ما قبل تكون نظامنا الشمسي ،وإىل ما قبل وصولنا إىل املشهد.
قد يبدو هذا كأنه ارتداد إىل منظور (مركزية اإلنسان) القدمي ،وهو ما دمره اكتشاف
كوبرنيكوس  Copernicusأن األرض تدور حول الشمس وليس العكس ،لكن ال ينبغي
أن نهناود (تواضع كوبرنيكوس) –وهو ما يسمى أحياناا مبذهب العادية– ونعطيه أكثر من
حجمه؛ فإن الكائنات من أمثالنا حتتاج إىل شروط خاصة لتتطور ،لذلك سوف يكون
منظورنا –ال حمالة– غري عادي لدرجة ما .ال جيب أن نتفاجأ باتساع كوننا ،على الرغم من
أننا قد نظل نبحث عن تفسري أعمق خلصائصه املميزة.

رأى الفيزيائي ماكس بًلنك  Max Planckأن النظريات ال نُتجر إال بعد أن
ميوت كل مناصريها ،وأن العلم يتقدم على طريقة (اجلنائز املتتالية) ،لكن هذه نظرة مليئة
بالسخرية املريرة؛ فالعديد من املسائل الكونية اجلدلية قد نحسمت ،وبعض القضايا القدمية
مل تعد مثار جدل أو اختًلف ،لقد غري الكثريون منا رأيهم ،وأنا منهم .يقدم هذا الكتاب
قصة كنت سأظنها –يف وقت سابق– مدهشة؛ فاملنظور الكوين الذي سأطرحه هو منظور
شهري يشرتك فيه الكثريون ،لكن قد ال يتفق معي الكثريون بالكامل يف تفسريي .اآلن،
ليست هناك أفكار كونية أكثر هشاشة –وتفلّتاا من الذاكرة– من نظرياتنا حول تاريخ كوكبنا
02

(األرض)؛ حيث يشري علماء اجليولوجيا إىل أن القارات تتزحزح على سطح األرض بالسرعة
اليت تنمو هبا أظافرك ،وأن أوروبا وأمريكا الشمالية كانتا ملتحمتي منذ  200مليون سنة،
جيدا .حنن
وحنن نصدقهم ،على الرغم من أن فرتات زمنية طويلة كهذه يصعب أن ندركها ا
أيضا قصة تطور حميطنا احليوي –على األقل خبطوطها العريضة– ،وكيف ظهر
نصدق ا
البشر .لكن اآلن ،أصبحت هناك بعض اخلواص األساسية لبيئتنا الكونية ،مدعومة بأدلة ال
تقل صًلبة عن األدلة اليت تدعم الظواهر السابق ذكرها .إن األدلة امللموسة الداعمة حلدوث
انفجار كبري منذ ( )14–10مليار سنة ال تقل قوة عن األدلة اليت يطرحها اجليولوجيون
عن تاريخ األرض ،وهذا حتول مذهل ،إن أجدادنا كانوا حييكون النظريات دون أي اهتمام
تبد علوم الكون شيئاا أكثر من رياضيات تأملية.
جدا مل ن
باحلقائق ،وحىت وقت قريب ا
منذ بضع سني ،كنت أثق بنسبة تسعي باملئة أنه قد حدث انفجار كبري ،وأن كل
شيء يف كوننا املشاهد بدأ ككرة مضغوطة من اللهب ،أكثر سخونة من مركز الشمس
بكثري .اآلن ،صارت األدلة أقوى بكثري ،والتقدم املذهل يف املًلحظات والتجارب قد سلط
الضوء على الصورة الكونية الواسعة خًلل تسعينيات القرن العشرين ،وإنين ألرفع –اآلن–
من درجة يقيين إىل تسع وتسعي باملئة.
"أكثر شيء ال ميكن فهمه عن الكون؛ هو أنه ميكن فهمه" هذه واحدة من أشهر
ِ
ضبِطت عقولنا بطريقة
حكم أينشتاين ،واليت تعرب عن دهشته من أن قواني الفيزياء –اليت ن
أيضا على أبعد جمرة.
ما لفهمها– ال تنطبق فقط على األرض ،لكن ا
علمنا نيوتن أن نفس القوة اليت جتعل التفاح يسقط هي اليت متسك القمر والكواكب
يف مساراُتا ،واآلن نعرف أن نفس القوة هي اليت نحت ِكم رباط اجملرات ،وجتذب بعض النجوم
إىل الثقوب السوداء ،وقد تقود يف النهاية إىل اهنيار جمرة أندروميدا على رؤوسنا .إن الذرات
متاما مع الذرات اليت ميكننا دراستها يف خمترباتنا ،ويبدو أن كل أجزاء
يف أبعد اجملرات تتطابق ا
الكون تتطور بطريقة مشاهبة ،كأهنا تشرتك يف منشأ واحد ،ولوال هذا التطابق ما كان لعلم
الكون أن يصل لشيء.
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بعض التطورات األخرية الضوء على ألغاز جديدة حول منشأ كوننا والقواني
تسلط ن
اليت حتكمه ،وحىت مصريه النهائي ،وهذه منوطة بأول جزء صغري من الثانية األوىل بعد
االنفجار الكبري ،حيث كانت الظروف حلظة حدوثه شديدة التطرف إىل درجة عجزنا عن
فهم الفيزياء املتعلقة هبا ،اليت من خًلهلا نتساءل عن طبيعة الوقت وعدد األبعاد وأصل
املادة .يف تلك اللحظة األوىل كان كل شيء مضغوطاا بشدة ،لدرجة أن مشاكل الكون
والعامل الصغري تتداخل –كما ينرمز لذلك باألروبوروس–.
ال ميكن أن َّ
ميتد الفضاء إىل ما ال هناية ،أجل ال تزال التفاصيل غامضة ،لكن يظن
نوعا من احلبوبية على مقياس يبلغ ( )33–10سنتيمرت ،وهذا
أغلب الفيزيائيي أن هناك ا
أصغر بـ ( )2210مرة من النواة الذرية ،وهو اخنفاض كبري يساوي االرتفاع يف املقياس
باالنتقال من النواة الذرية إىل مدينة كربى –من ناحية عدد الصور يف املثال الذي تصورناه
عن عدسة التكبري– .هنا نصطدم بعقبة؛ فلو كانت هناك بنىن أصغر من ذلك لتجاوزت
حدود فهمنا للزمان واملكان .ماذا عن البىن األكرب؟ هل هناك أصعدة مل ِ
يكف الوقت منذ
ن
االنفجار الكبري –منذ حوايل عشرة مليارات من السني– ليصل إلينا ضوءها؟
ببساطة ال توجد لدينا أدلة مباشرة ،لكن ال حدود نظرية حول مدى كوننا فيما
يتعلق بالفضاء والوقت املستقبلي ،وحول ما ميكن أن يظهر لرؤيتنا يف املستقبل البعيد ،فلعل
الكون ال ميتد فقط إىل مًليي األضعاف أبعد من احليز املشاهد حالياا ،بل إىل مًليي
األسس للرقم عشرة أبعد من احليز املشاهد .هذا ليس كل شيء ،فكوننا الذي ميتد ملسافات
احدا من عدد حيتمل أن يكون
شاسعة أبعد من األفق الذي نراه حالياا ،قد يكون ا
أصًل و ا
الهنائيا من األكوان .وعلى الرغم من أن مفهوم (األكوان املتعددة) هذا ختيلي ،إال أنه
امتداد طبيعي للنظريات الكونية احلالية ،اليت تكتسب مصداقية ألهنا تفسر األشياء اليت
نراها بالفعل .قد تكون القواني الفيزيائية واهلندسة خمتلفة يف أكوان أخرى ،وهذا يقدم
منظورا آخر حول القيم اهلامة اليت متثلها األرقام الستة يف كوننا.
ا
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