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فريونيك. عزيزتي لذكرى تخليًدا





وتقدير شكر

يل. قدموه من كلَّ أشكر أن وأودُّ الكثريين، بدعِم العمل هذا تأليف فرتة طيلة حظيُت لقد
أن ودون كلل دون تمكنت، التي مول لجوزيان امتناني عميِق عن أُعرب أن البداية يف أودُّ
كنت التي األرشيفية الوثائق ورسيعة دائمة بصورة يل توفر أن من ابتسامتها، عن تتخىل
بعض مونتو دانييل يل قدم وأيًضا نصفها. ألجمع أكن لم مساعدتها َفُدون إليها، أحتاج
من كان عندما العمل هذا مسوَّدة فوس أنطون وقرأ وجودها. أجهل كنُت التي الوثائق
كفاءة عىل أعوِّل أن أيًضا الفرصة يل وسنحت أهمية. ذات تعديالٍت عليه يُدخل أن املبكر
قراءًة العمل هذا بعضفصول لقراءة بقبولهم أو املناقشات أثناء يف إما زمالئي، من العديد
إبرهارد وفيليب ديتلر وجيوفاني بستجن لفولفجانج شكري عن أعرب أن وأودُّ نقدية.
وبيري مونتو دانييل هيجوينني وروبري هوك وبرنارد جويكس وجون جرينون وميشيل
وباتريك كيسوس وميشيل باجيليشيا جافت من كلٌّ وأنقذني بيريانسكي. وباول نورث
أعرب أن أيًضا أود املعلومات. تكنولوجيا يف كفاءتي ِقلَُّة أعاقتني مرة كل يف ستوتز
بابل أوليفيه مديرها وخاصًة الروماندية، والجامعية الهندسية للمطابع شكري جزيل عن
قاموا الذين ومعاونيه بورال كريستوف أغفل أن أستطيع ال العمل. نرشهذا عىل وافق الذي
يمكنني ال الختام ويف بالرسوم. تكفل الذي كاستو فرانسوا جون إىل باإلضافة بإنتاجه،
هذا جديد من قرأت التي روتن، برنا زوجتي به قامت الذي الضخم العمل أُغفل أن
فرتبصْت مماثل، موقف يف قبل من ذلك فعلت مثلما لألخطاء مصوِّبة إىل وتحولت العمل
ال كانت وإذا الغامضة. الفقرات وأيًضا الخاطئة والتفسريات املطبعية والغلطات لألخطاء
عىل عنها مسئولة ليست فهي العمل هذا قراءة الغموضخالل مواطن بعض توجد تزال

القيم. لتعاونها امتناني عن لها أعرب أن فأود اإلطالق،





متهيد

الفلك. علم يف كتاب عىل السن صغري طفل حصل مرة ذات
مليئة قراءة يف بمفرده انطلق للغاية، ساحر علٍم عن املزيد معرفة يف لحماسته ونظًرا
تشابهه من الرغم عىل مبهًما الزهرة كوكب وظل الكواكب، قائمة فأسعدته باملفاجآت،
الحمراء، وبقعته واملشرتي قنواته، ولغز املريخ من كلٌّ وبدا األرض. كوكب مع الواضح
جاء ثم للوضوح. بعًدا األكثر الكواكب افتقرت بينما نسبيٍّا، للفهم قابًال وحلقاته؛ وزحل
الصغري. الطفل لدى قاتمة الرؤية أصبحت وحينئٍذ كبلر لقوانني املخصص الفصل دور
بالتأكيد يكتِف ولم غامض، بأسلوب وعربَّ مختلفة لغة فجأًة الكتيب مؤلف استخدم
املسافة بني غريبة جربية عالقًة ثمة أن إىل تطرَّق بل ناقًصا، قطًعا ترسم الكواكب أن عىل
هذا كان أخرى. ناحية من دورانها يستغرقها التي واملدة ناحية، من الشمس وبني بينها
كان الذي املوسوعي القاموس بفضل أنه إال الطفل، نظر وجهة من غريبًا املعقد الخطاب
الناقص، القطع شكل عن كاٍف بقدر واضحة فكرة لديه كانت األحيان بعض يف يتصفحه
العالقة هي ما يعرف ال كان وملا املكافئ. بالقطع املسماة املنحنيات تلك يعرفحتى وكان

بالغة. حرية يف له يتسبب بأن خليًقا كان قرأه فما الجربية،
يَر لم الكتاب. يف قرأه بما حرفيٍّا التمسك عدم يجب أنه الصغري للطفل واضًحا كان
أن أحٌد يتخيل أن الغريب من كان لكنه ذلك، توضيح الرضوري من أنه العمل مؤلِّف
كان الهندسة. لقوانني بالخضوع ترىض — الساحرة السماوية األجرام تلك — الكواكب
العالم بني عالقة — توجد أن يمكن وال — توجد فال ذلك، من متيقنًا الصغري الطفل
املعقول غري من كان تماًما. مختلفان ولكنهما سحره فلكلٍّ الرياضيات، وعالم السماوي
امللونة الصغرية الزجاج كرات أن االعتقاد مثل تماًما ناقًصا، قطًعا يرسم كوكبًا أن التخيل
أيًضا يَُكون ال ولَم الحديقة. يف يقذفها عندما دائرة ترسم بها يلعب أن يحب كان التي
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سماوي، َمساٍر وبني ورقة عىل مطبوع رسم بني كبري فرق يوجد ولكن مكافئًا! قطًعا
للسخرية املثري من كان النِّسب، فارق مراعاة ومع للغاية. سخيًفا بينهما الخلط كان
دور جاء الهندسة، وبعد بحسابات. القيام عىل القدرَة للكواكب ل نخوِّ أن أكرب بصورة
غري معضلة أمام فكان كبلر، قوانني يصدق أن يستطيع الطفُل يكن لم الحساب! علم

للفهم. قابلة
يحدث فقد يكِذب. قد الفلك علم كتاب أن أيًضا املعقول غري من كان أخرى، جهة من
نهايته تكون ما دائًما أمر وهو للتفاخر، أو عقوبة لتفادي أكاذيب األطفال يقصَّ أن
وأن املنزل يف صغريًا خيًال يملك أنه املدرسة يف ملعلمته الصغري الطفل حكى فعندما سيئة.
يقول املقابل، ويف باألمر. إلخبارها والدته استدعت إنها حتى تصدقه! لم فارس، والده
كان الطفل نظر وجهة فمن اآلخرين. شأن شأنه الكتاب ومؤلف الحقيقة، دائًما الكبار
من املستَمدة التأكيدات يف العقالنية انعدام بني َق يوفِّ أن له فكيف صارخ. تناقض يوجد
الطفل: به سلَّم ما ورسعان واحد حلٌّ إال يبَق لم صادقة؟ أنها من ن التيقُّ وبني كتابه
إيصالها املؤلف أراد مشفرة رسالة يمثالن الجربية والعالقة الناقص الَقطع أن إىل توصل

لألسف. فعله الصغري الطفل يستطع لم ما وهو شفراتها، يفكوا أن وعليهم لقرائه
الشمس وأن واضحة، كانت الرسالة أن علم بالًغا، صار أن وبمجرد الوقت ذلك منذ
هذا كلَّ وأن ناقًصا، قطًعا ا حقٍّ ترسم الكواكب وأن الكواكب، حركة يف بعد عن تتحكم
الحاسوب أجهزة أقوى عليها تَْقوى ال لحسابات باستمرار خاضع الصغري السماوي العالم
شيئًا ينَس لم ولكنه متماسًكا، بناءً الصغري الطفل عقل يف اليوم ذلك كلُّ يمثل عرصنا. يف
العلوم مجال يف للرياضيات املفهومة وغري املخيفة الفاعلية حيال واندهاشه فهمه عدم من

الدقيقة.
ببعض تتعلق كانت أسئلته أن األمر يف والغريب حقيقية. الصغري الطفل قصة إن
التي والظواهر السماوية الساعة رسِّ كشَف محاولتها يف اإلنسانية تجاوزتها التي املراحل

أخرى. إىل مفاجأة من القدماء انطلق األلفيات، مدار وعىل رءوسنا. فوق تحدث

الفلك علم تاريخ بداية يف (1)

اآللهة تخفيها التي الرسالة رموز لفكِّ يسَعْون قديًما الرافَديْن بالد يف املنجمون الكهنة كان
املالحظات مضاعفة عليهم يتعنيَّ كان ذلك، إىل ل وللتوصُّ بالنجوم. املرصعة السماء يف
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تمهيد

بصورة لهم أتاح مما حقيقيني؛ فلٍك لعلماءِ ذاته الوقت يف والتحول بأمانة، وتسجيلها
به. التنبؤ من النهاية يف وتمكنوا القمر، لخسوف دقيقة جداول إعداد خاصة

األزمنة ففي بالغة. أهمية ذي باكتشاٍف ُقمنا جداولنا، مع البابلية الجداول وبمقارنة
حول تدور كانت األرض ألن الحالية؛ مدتها من أقرص اليوم طول مدة كانت السحيقة
األلواح رموز يفك أن من بدًال الذي، الحفريات علم أيَّدها شهادة وهي أكرب، برسعة نفسها
فيه كانت الذي البدائي العرص إىل بالوقت للرجوع املرجان بحفريات استعان املسمارية،

أكرب. برسعة نفسها حول تدور بالفعل األرض
إذا نخطئ قد الخليقة، ملوك األسماك فيه كانت الذي العرص صفحة نقلب أن وبعد
يف معروفة غري تزال ال الكتابة كانت حني الحديث الحجري العرص عند برهة نتوقف لم
ميغاليثية آثاًرا لنا ترك فقد كاٍف؛ بقدر متطوًرا العمارة فن كان املقابل ويف أوروبا. غرب
يمثل الكتابية الشواهد لغياب ونظًرا السائحني. إعجاب تنال هذا يومنا حتى تزال ال
فحسب، اجتماعية أو دينية رسالتها كانت هل له. نهاية ال جدًال ويثري لغًزا امليغاليث
املرشقة؟ الشمس ناحية عمد عن هة ُموجَّ كانت هل فلكية؟ مراصد أيًضا تمثل أنها أم
تقودنا وقد األسئلة. هذه إجابة أبًدا نعرف لن بالطبع تقويمات؟ بمنزلة تُعترب كانت هل
تركها لعدم نظًرا إليه؛ وصلت الذي الثقايف املستوى قيمة من للتقليل امليغاليثية الحضارة

كتابية. شواهد

خمسة عددهم الكبار األربعة (2)

ضخًما إرثًا لنا تركت التاريخ، صفحات اإلغريقية الحضارة فيه أنهت الذي الوقت يف
ثراؤه حِفظه وإْن اإلسكندرية، بمكتبة لحقت التي املتعددة الحرائق يف منه جزء اشتعل
نهاية يف الغرب جمعه عندما له العربي العالم نسيان من وأُنقذ الكامل. االختفاء من
الرتاُث الوقت ذلك منذ ازدهر اإلهمال، من الطويلة الفرتات هذه وبعد الوسطى. العصور
الذين الكبار األربعة يد عىل سيما وال النهضة، عرص يف العلمية الرموز كبار يد عىل القديم
كوبرنيكوس فنذكر الحديثة. والفيزياء الحديث الفلك علم وجود يف سببًا بعد فيما صاروا
الكتاب أن لتخيله املذنبة الكنيسة سلطة تحدَّى الذي املحرض وجاليليو الخجول، الثوري
الغريب املبرشِّ كبلر أيًضا ونذكر التفاصيل. أدق يف حتى يكذب أن يمكن ال املقدس
لتتويج أخريًا ويأتي كنوزها. واكتشاف السماء طالسم يف النظر إنعام عن يكف ال الذي
جاليليو كان النجوم. حركة رموز فك أنهى الذي واملتشكك، املتوحد نيوتن مجهوداتهم
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عدة وبعد والرياضيات. اللغة أوًال نُتقن ال كنَّا إذا للعلم التطرق يمكن ال أنه بقوة أكد قد
ا. محقٍّ جاليليو كان مًدى أي إىل نيوتن أثبت عقود،

عرص مجيء يكفلون جاليليو، عدا الكبار، األربعة يكن لم ربما العالم. تغري ثم
مراصد بتشييد أعمالهم بنِتاج الحكومات واهتمت الطريق. إليه مهدوا لكنهم املعرفة
خط بتحديد الفلك علماء وكلفت علمية، رسالة ذات دولية رشكة أول وتمويل جديدة

كافية. بدقة البحر يف الطول
وتعميقها. نيوتن اكتشافات استغالل عرش والتاسع عرش الثامن القرنان وشهد
األرض أن عىل بالتجربة وبرهنوا بالجاذبية، وعالقته الضوء طبيعة حول الناس فتساءل
بدايات ويف أصلها. عن رويًدا رويًدا تساءلوا ثم املبهمة، الجاذبية هذه وفرسوا تدور،
الذين األربعة أسماء جانب إىل العلم مشاهري قاعة يف جديد اسم ُسجل العرشين القرن
سمح برن، بمدينة االخرتاع لرباءات الفيدرايل املكتب يف صغري موظف اسم هو سبقوه،

أينشتاين. اسمه بأن الذكر يجدر توقف. حيث من نيوتن عمل يستأنف أن لنفسه

14



الرواد





األول الفصل

أقل الدوران…لكنبرسعة ويستمر

املصابيح ُمشعل (1)

الصغري األمري يغادر إكزوبريي، سانت دي ألنطوان الصغري» «األمري املسماة الرواية يف
بعض عند ليتوقف الفرصة ينتهز كوكبنا، لزيارة يستعد وبينما الصغر. الشديد كوكبه
حجًما، األصغر وهو الكويكبات، هذه أحَد ويقطن كوكبه. من حجًما األصغر الكويكبات
بحلول إطفائه ثم الشمس غربت كلما مصباح بإشعال تعليمات لديه مصابيح ُمشعُل

للغاية: ثقيًال أصبح تكليف وهو الفجر،

اللون. حمراء مربعات شكل عىل بمنديل َعَرَقه املصابيح ُمشعل جفف
املصباح أطفئ كنت مىض. فيما منطقيٍّا األمر كان فظيع. بعمل هنا أقوم –
وما لالسرتاحة اليوم من ى تبقَّ ما لديَّ وكان املساء. يف وأشعله النهار بداية يف

… النوم إىل للخلود الليل من ى تبقَّ
الوقت؟ ذلك منذ التعليمات تغريت وهل –

الكوكب دوران ازدادترسعة فقد املأساة! هي وهذه التعليمات، تتغري لم –
التعليمات! تتغري لم ولكن اآلخر ِتلَو عاًما

بسبب ولكنه األرض؟ كوكب عىل باإلقامة املصابيح ُمشعل إقناع علينا يتعني هل
تسنح قد مؤسف! َألمر إنه الدعوة. هذه مثل يرفض ربما بها، والتزامه للتعليمات وفائه
أقل، أو أكرب برسعة يدور األرض كوكب كان فإذا شائكة. أسئلة يتساءل أن الفرصة له
من جزء ٨٦٤٠٠ عىل جزءًا بكونها النهاية يف الثانية تعريف تم لقد ذلك؟ ندرك فكيف
ذاتها. بالنسبة ستتغري الثانية مدة فإن رسعتها، من يغري األرض دوران كان وإذا اليوم.
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مالحظة يستطع ومن كاملة. بدورة يقوم لكي ثانية ٨٦٤٠٠ دائًما كوكبنا يحتاج سوف
جزيرة يف العاصفة بكم ألقت إذا للغاية. ماهًرا فسيكون الدوران لرسعة الطفيف التغيري
تتقدم لديكم املتبقية الوحيدة الساعة كانت إذا معرفة يف كبرية مشقة فستعانون مهجورة،

الكرونومرتات. من العديد غرق تالفيتم قد كنتم إذا إال تتأخر، أم
–١٦٥٦) هايل إدموند اإلنجليزي الفلك عالم فيه نفسه وجد الذي املوقف كان ذلك
حاالت بعض حول اليونانيني قدماء جمعها التي املعطيات من فانطالًقا .(١٧٤٢
املسار تقود التي والساعة األرض ساعة بني ما اختالِف عىل هايل استند الخسوف،
بالساعات كاملة بصورة الوثوق يمكننا ال أنه عىل الدليل اليوم ونمتلك للقمر. السماوي
الفلكية فالساعة ذلك؟ يف املدهش وما انتظاًما. أكثر الذرية الساعات تُعد حيث الفلكية؛

ضخمة. آلية ساعة إال ليست
متكررة. بصورة األرضية الخاصبالساعة التفاوت يحدث نعتقده، قد مما الرغم عىل
تغريات إىل أيًضا باإلضافة النهار، طول ملدة وسنوية موسمية تغريات حاليٍّا نشهد كما
تخربنا القياسات هذه أن املؤكد ومن أسابيع. بضعة إىل أيام بضعة من تستغرق عشوائية
مدة كانت فكم املايض. يف النهار طول مدة عن شيئًا تُْعلمنا ال ولكنها اليوم، يحدث بما
اإلجابة يمكن ال سخيف َلسؤال إنه السنني؟ ماليني منذ بل السنني، آالف منذ النهار طول
كانت كما النهار طول ملدة بتسجيالت بالطبع األرض تحتفظ لْم مبارشة. بصورة عنه

املايض. يف عليه
إخفاء عن املختلفة املعرفة لعلوم املشرتكة الدراسة تكف فال خطأ. هذا إن
وعلماء املسترشقني نسأل أن رشيطة ا، حقٍّ موجودة التسجيالت هذه فمثل املفاجآت.

املسمارية. الكتابة رموز نفكَّ أن أوًال ينبغي لكن والحفريات. الفلك

املسمارية الكتابة (2)

امليالد، قبل والثالثني الثالث القرن قرابة إىل للكتابة األوىل النماذج تعود الرافَديْن، بالد يف
نظاًما يستخدم كان شعب وهو السومريني، بالد يف أوروك مدينة يف اكتشافها تم وقد
تمهيدية، مراحل التطور هذا مثل شهد وقد رمز. ٧٠٠ من أكثر من مكونًا معقًدا أبجديٍّا
سكان يكن لم النيل، دلتا حول املتجمعني املرصيني عكس فعىل إلينا. تصل لم ولكنها
ويف املستنقعية. األرايض يف يرتعرع الذي النبات هذا الربدي، ورق يمتلكون الرافَديْن بالد
بالطمي. غنية لكونها املسمارية الكتابة الخرتاع صالحًة والفرات دجلة بالُد كانت املقابل،

18



أقل برسعة لكن … الدوران ويستمر

بمجرد تحتفظ، التي الرطب الطمي من لوحات عىل رموًزا ينقشون السومريون وكان
هذا. يومنا يف شفراتها فك يمِكننا إنه حتى طويلة، فرتًة الرموز هذه بآثار تجفيفها،

فوفًقا الدارجة، اللغة يف فْلنفكر بسيط. أمر الكتابة اخرتاع أن بسذاجة لنا يخيل قد
علٍة عرشحرَف ستة الفرنيسعىل الصوتيات علم يحتوي روبري» بوتي نوفو «لو لقاموس
من وثالثًة ساكنًا، حرًفا عرش سبعة يضم كما املزدوجة، العلة حروف فيها بما مختلًفا،
إذن يكفي الكتابة» و«الخرتاع املجمل. يف 1 صوتًا وثالثني ستة أي العلة؛ حروف أنصاف
فعالة كتابة عىل نحصل وهكذا الغموض، من خالية خاصة عالمة صوت لكلِّ نعطي أن
الكتابات: كل نصيب وهي الجوهرية؛ املشاكل بعض ستبقى ولكن ملحوظة. بصورة
مر عىل يتغري فهو أخرى، إىل لغة ومن أخرى إىل منطقة من الصوتيات علم يتباين
ال التي حاليٍّا، الدارجة اللغات استطاعت لقد حقيقية؛ عقبة ذلك يعد ال ولكن التاريخ.

جميًعا. تتخطاها أن كاملة، بصورة صوتية مطلًقا تُكون
إىل والكتابات اللغات تاريخ ويسعى سهًال. ليس تطبيقه ولكنَّ جيد َلمنهج ذلك إن
بدًال رموز إىل وملموسة بسيطة مبادئ بتحويل القديمة الكتابات قامت فقد ذلك. إثبات
يكتظُّ وإشارات بالصور وكتابات مزخرفة أشكال طريق عن بتمثيلها وذلك األصوات، من
ويف القطار محطات يف املرورية، اإلشارات لوحات عىل خاصة نجدها الحديث؛ العالم بها
تطبيقها لكن الدارجة اللغة عن ومستقلة مخترصة فهي فائدتها، يف ريب ال املطارات.
فمن بالصور. كتابة نظام أنه عىل املجرد» العقل «نقد ترجمة يف أحد يفكر لن محدود؛
الرمزية؛ األلغاز اخرتاع مثل الحقة، بمراحل الكتابة ستمرُّ عاجًال أو آجًال أنه إذن الطبيعي
بل املقطع إىل أيًضا تشري لكنها فقط، تمثله الذي اليشء إىل بالصور الكتابة تشري فال
بالفرنسية) Chat أو (شا قطة لرسم يمكن رمزي، لغز ففي إليها. ترمز التي الكلمة
غري (أي nonchalant كلمة يف «شا» مقطع إىل أو chas إبرة َسمِّ إىل أيًضا يرمز أن
إىل أقرب مرحلة نحو طريقها يف الكتابة وتسري املنزلية. القطة إىل يشري مثلما مباٍل)
نتاج وهي املسمارية، الكتابة أن إال الحد. هذا عند تتوقف أال رشيطة الدارجة، اللغة نقل
األخرية التبسيط مرحلة إىل تصل لم جديدة، لغات وظهور واستكشافاٍت بطيء تطور
تجارية مدينة وهي أوغاريت، مدينة اخرتعت عرش، الثالث القرن ويف واحدة. مرة إال
العالمات بعض لتبسيط نتاًجا كانت أبجدية كتابًة الفينيقي، الساحل يف صغرية ودولية
متكررة التبادالت تكون عندما للغاية مفيًدا االكتشاف هذا مثل ويعد وتعديلها. املسمارية2

متعددين. والرشكاء
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الطمي بألواح ومتمسكًة أوغاريت، باخرتاع مكرتثة غري الرافَديْن بالد بقية ظلت
فإن السومارية. للكتابة املقطعية وبالطبيعة عليها الرموز لنقش املستخَدمة والخناجر
خاصة. بعالمة يَُمثَّل كان حرفني أو ساكن حرف ومن علة حرف من مكوَّن مقطع كل
الرافَديْن بالد يف األُرس تَعاقبت املرصي، التاريخ مدار عىل نالحظه أن يمِكننا ما غرار وعىل
ال كانت الفارسية اإلمرباطورية إن حتى الكتابات، بقيت ولكن لغازيها الشعوب وخضعت
بذلك، اآلثار علم ويشهد امليالد. قبل األوىل األلفية خالل مسمارية عالمات تَستخدم تزال

الغامضة. الكتابة هذه رموز فك بدايات تاريخ أيًضا ذلك عىل ويُدلل

املسمارية الكتابة رشيد حجر (3)

مسلة وهو رشيد، حجر اكتشاف من املرصية الهريوغليفية الحروف رموز فك استفاد
القديمة (املرصية بلغتني مكتوبًا بإبيفانس ب امللقَّ الخامس لبطليموس مرسوًما تحمل
رشيد وحجر واليونانية). والديموطيقية3 (الهريوغليفية كتابات وبثالث واليونانية)
قبل ٤٨٦ إىل ٥٢٢ عام من الفرس ملك الكبري لداريوس أثري نقش هو املسمارية الكتابة
آنذاك املعروف داريوس، قرص بقايا يف عرش الثامن القرن أثناء يف اكتشافه أُعيد امليالد،
داريوس كان القديمة. برسبوليس مدينة من والقريب مئذنة) (األربعني منار بتشيهيل
القرن بداية منذ الفارسية اإلمرباطورية حكمت التي األخمينية األرسة ممثيل أبرز أحد
اإلسكندر العرش عن فيه أنزلها الذي العام وهو امليالد، قبل ٣٣١ عام وحتى السابع
املقدوني الغازي كان لألسطورة، ووفًقا آنذاك. وُحرقت برسبوليس مدينة نُهبت األكرب.
املنحرفة؛ املرأة تلك تايس، من بتحريض الفارسية القلعة يف النريان بنفسه فأشعل ثَِمًال،

الفرس. يد عىل أثينا لتدمري بذلك منتقًما
–١٧٧٦) نييبور جورج بارتولد الدنماركي والدبلومايس املؤرخ النقش هذا نقل
لثالث تنقسم بل الشكل، دَة موحَّ تكن لم األثرية الكتابة أن انطباع لديه كان الذي (١٨٣١
يف دارجة لغة مع النقش من كتابة كل فتتالءم ا، محقٍّ نييبور كان نوعية. مجموعات
انتباه يَلفت الذي الكايف بالقدر مختلفة مسمارية رموًزا منها كلٌّ تَستخدم اإلمرباطورية،4

والبابلية. العيالمية، واللغة القديم، الفاريس هي: لغات والثالث نييبور.
شامبليون فرانسوا جون الفرنيس املرصيات لعالم الفضل يُرِجع التاريخ كان إذا
يلقي املسمارية الكتابة تاريخ فإن الهريوغليفية، الحروف رموز فك يف (١٧٩٠–١٨٣٢)
فردريتش جورج اللغة فقه يف األملاني العالم ًة وخاصَّ الالعبني، من العديد عىل الضوء
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جوتنجن، جامعة يف والفلسفة الالهوت لعلم دراسته أثناء ففي .(١٧٧٥–١٨٥٣) جروتفند
لدرجة املشهورين، واملؤرخنيواملسترشقني اآلثار علماء بصحبة طويًال وقتًا قىضجروتفند
موهبة ي يُنمِّ كان فراغه أوقات ويف التقليدي. اللغة علم لدراسة بحماسة نفسه كرس أنه
واأللغاز األحاجي عناء: دون صعوبة األكثر األلغاز يحل كان شبابه ريعان فمنذ ملحوظة؛
ملدرسة املساعد املدير أصبح ما ورسعان يشء. أمامه يقف فال املحرية، واملعضالت الرمزية
وجبة وبعد ما، ليلة ويف املتنوعة. هواياته ممارسة عن يتوقف أن دون الثانوية جوتنجن
يحذِّر املسمارية! الكتابة رموز بفك تعهد مذهًال؛ ِرهانًا راَهن سعيدة، صحبة مع طيِّبة
ذلك مع االدعاء فإن […]» جروتفند، رهان تحقق إذا قائًال: دوبلوفر أرنست اللغة عالم
واللعب؛ الشباب لفرتة الطائش للنداء فقط سمع وأنه علمي، حس بأي قط يشعر لم بأنه

الجدية.»5 شديدة التمهيدية لدراساته إنكار […] بمنزلة هو
إىل جروتفند توصل فقد للذهول؛ إثارة أكثر كانت فنتيجته مذهًال، الرهان كان إذا
مكتوبًا يكون أن يجب بأنه مليٍّا فيه فكَّر الذي األول النقش عىل البداية يف اقترص أهدافه؛
تأتي ثم الخاصة، لغته يف أتباعه داريوس امللك يخاطب شك فبال القديمة؛ بالفارسية
االبتهاالت، من أنواًعا نييبور جمعه الذي النص يف جروتفند الحظ ثم بعد. فيما الرتجمة
الذي امليالد) قبل ٤٨٤–٤٢٥ (حوايل هريودوت اليوناني املؤرخ إىل استند ولتفسريها
ابَن أكون لن […]» لالبتهاالت: نموذًجا يعد أن يمكن ما خشایارشا لسان عىل وضع
بن كامبيز بن كورش بن تيسبس بن أريامن بن أرتامس بن إيستاتسب بِن داريوس
كل أن افرتاِض سوى لجروتفند يتبقى ال األثينيني!» من أثأر لم إذا أشمينيس؛ بن تسبس
يُشتبه الذين امللوك ساللة مراجعة ثم النمط، هذا عىل تتكوَّن الحجر عىل منقوشة ابتهالة
األسماء هذه عىل هريودوت أطلقه الذي األصيل للتعبري نعود ثم النقش. مؤلفي يكونوا أن
وهكذا املسمارية. العالمات ملختلف الصوتية القيمة تحديد لجروتفند إذن يمكن اإلغريقية،
الفارسية اللغة يف املستخدمة املسمارية الرموز بالضبط يحدد أن سوى له يتبقى يعد لم

القديمة.6
هذه يف الرموز فك تاريخ اختصار يمكننا وال البساطة، بهذه أبًدا األمور تكون ال
الحاالت أفضل يف جروتفند يَفك لم الطريقة بهذه أن بدايًة نالحظ البسيطة. الصورة
كما أخطاءً ارتكب ذلك، ولتحقيق القديمة. الفارسية للغة املسمارية الكتابة رموز سوى
الفارسية اللغة بعضأشكال إىل خاصة بصورة جروتفند استند فقد قبله. شامبليون فعل
صعوبة زادت ذلك إىل وباإلضافة اللغة. من القديمة األشكال وليس الوسطى العصور يف

أبجدية. كونها من أكثر مقطعية كانت الكتابة ألن الرموز؛ فك
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إىل ينتمي يكن لم أنه فنذكر الحد. هذا عند جروتفند أمام الصعوبات تتوقف لم
جامعة جعلته ولقد ثانوية. مدرسة يف بالتدريس يقوم كان ألنه نظًرا األكاديمي؛ العالم
جزءٍ عىل إال تُوافق ولم بالكامل، عمله نرش رفضت عندما الشعور هذا يدرك جوتنجن
مسرية تنتهي أن املمكن من كان األمور. نخلط فال و١٨٠٣. ١٨٠٢ عامي بني ما نُرش
أنه إال الرموز، فك يف عمله استكمال إىل سعى ولكنه الحد. هذا عند العملية جروتفند
الكتاباِت تناَول ثم األوىل. املحاولة منذ بها قام التي األخطاء بعض ارتكاب يف استمر
عن ذلك يسفر أن دون ولكن اإليطاليقية، اللغات بعض ثم لألناضول، القديمة اليونانية

نتيجة. أي
الكحول. أبخرة الكتشاف املعروف الوحيد النموذج صاحب جروتفند يظل

الظالم يف بابل أوقع الذي الكسوف (4)

تغطي ِظلٍّ بمنطقة يتميز كليٍّا يكون وعندما ظل»، «شبه منطقة الشمس كسوف يمتلك
«املسار هذا داخل فقط كليٍّا أنظارنا عن الشمس وتُحجب .(1-1 (شكل األرض سطح

الكيل».
التيسيستغرقها. الكسوفواملدة حدوث بموعد يتنبئوا أن اليوم الفلك علماء يستطيع
بالرضورة مدته وتكون كبرية. بصورة لالنتباه مثريًا للشمس الكيل الكسوف يكون وهكذا
مناطق أي أيًضا الفلك علماء ويتوقع األرض. سطح عىل مكان أي يف دقائق ثماني من أقلَّ
شديد الكيل املسار كان إذا أنه ونالحظ محدد. كسوف بمشاهدة ستحَظى األرض عىل
الكيلومرتات، بعرشات عرضه يُقاس للظروف ووفًقا للغاية. ضيًقا أيًضا يكون االمتداد،
بما بالرضورة، دائريًة ما وقٍت يف الظل منطقة وتكون الكيلومرتات. بمئات وأحيانًا
إىل املتجهة الشمسية األشعة طريق الدائري القمر قرص يتوسط عندما تَنتج أنها

األرض.
من يمتد مساًرا الظل غطَّى ،١٩٩٩ أغسطس ١١ يف حدث الذي الكسوف أثناء يف
بجنوب مروًرا البنغال، خليج إىل نيوفاوندالند جزيرة جنوب يف األطلنطي املحيط يف نقطٍة
الهندية. الجزيرة شبه وشمال األوسط والرشق تركيا رشق وشمال القارية وأوروبا إنجلرتا
وكانت بالكاد، ونصًفا دقيقتني املسار هذا من محدد مكان يف الكسوف هذا مدة تبلغ ولم

الثانية. يف مرت ٨٠٠ تقارب برسعة تتحرك الظل منطقة
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الشمس

الشمس

القمر

القمر

منطقة الظل

منطقة الظل

منطقة شبه الظل

منطقة شبه الظل

(أ)

(ب)

تَرسم الظل. وِشبه الظل مناطق نميز الشمس، كسوف يمثل الذي الشكل هذا يف :1-1 شكل
بعض ويف (أ). كليٍّا الكسوف فيها يكون دائرية منطقًة األرض سطح عىل الظل منطقُة
ويكون الظل. منطقة خارج األرض تجعل بدرجٍة الثالثة األجرام بني املسافة تكون الحاالت
منطقة تتحرك والشمس والقمر األرض حركة وبسبب (ب). حلقيٍّا الحالة هذه يف الكسوف

الكيل. املسار يُسمى ا وممتدٍّ ضيًقا مساًرا األرض سطح عىل وترسم الظل

علماء بفضل ذلك وعرفنا بابل. يف كيل كسوف شوهد امليالد قبل ١٣٦ أبريل ١٥ يف
يعد الطمي. ألواح عىل الحدث هذا وسجلوا املدينة هذه يف آنذاك يعيشون كانوا الذين الفلك
يزول عندما وفقط واضح. بتناقض يصطدم ألنه بالغة؛ قيمة ذات وثيقة التسجيل هذا
املايضثالٌث يف به تقوم كانت الذي العمل حول قيمة معلومة عىل سنحصل التناقض، هذا

والشمس. والقمر األرض وهي الفلكية؛ الساعات أهم من
١٧٣٠–١٦٨٧) حامورابي حكم ظل ففي عديدة. اضطرابات القديمة بابل شهدت
عىل أصبحت حتى فاتحة، وتارة خاضعة تارة وظلت واملجد. القوة طعم ذاقت امليالد) قبل
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الرصوح بناء يف الفضل ويرجع امليالد. قبل ٦٢٥ عام يف الجديدة البابلية رأساإلمرباطورية
نبوخذنرصالثاني إىل التنقيب، أعمال طريق عن نعرفها التي القديمة، العصور يف الشهرية
اإلنجيل. يف املذكور نبوخذنرص وهو امليالد، قبل ٥٦٢ عام حتى ٦٠٥ عام من بابل ملك
بدأت الفارسية، اإلمرباطورية مؤسس الكبري كورش حكم ِظل يف ٥٣٩ عام منذ ولكن
حكم ظل يف الفارسية الهيمنة تحت لغتها بقيت وإن حتى نهائيٍّا، استقاللها تفقد بابل
تختِف لم أخرى، وكبرية قديمة ملدن وخالًفا اإلسكندر. غزوة عن الناشئة املقدونية األرسة
ى تلقَّ امليالد قبل ٢٧٥ عام حوايل ويف الغزاة. بعض بِمعول أو والنريان األسلحة تحت بابل
سلوقس امللك شيدها التي الجديدة العاصمة وهي السلوقية، مدينة إىل بالنفي أوامر شعبها
تقسيم عند السلوقية األرسة أسس الذي امليالد) قبل ٣٥٨–٢٨٠ (حوايل نيكاتور األول
ببطء. تذوي أن وهو واحد؛ مصري سوى بابل أمام حينئٍذ يبَق لم اإلسكندر. إمرباطورية
قىض عندما ميالديٍّا، ١١٦ عام يف بابل القديم العالم فيها ذَكر التي األخرية املرة وكانت
ديودورس املؤرخ قاله ملا ووفًقا القديمة. العاصمة موقع يف جيوشه مع الشتاء تراجان

وأنقاض.»7 أحجار «سوى يوجد يكن لم الصقيل
بإنعام بابل يف الفلك علماء قام حامورابي عرص منذ أنه عىل كتابية أدلة نمتلك
تحدث، كانت التي االستثنائية األحداث وتسجيل منتظمة، بطريقة السماء يف النظر
يبحثون الفلك وعلماء املنجمون هؤالء كان القمر. وخسوف الشمس كسوف سيما وال
حرب بقيام التنبؤ عليهم يتعنيَّ وكان يسجلونها، كانوا التي املالحظات يف تنبؤات عن
اإلغريقي العرص إىل تعود أسطورة من الرغم وعىل املقابل، ويف مللك. طفل ميالد أو
بالد يف الفلكي التنجيم علم عن الواقع يف شيئًا نعرف ال نحن نيجباور، قول حد عىل
أو الروماني أو البطلمي العرص يف مرص عىل ذاته األمر ينطبق وال القديمة. الرافَديْن
هذا لألسف يختِف لم التنجيم. بعلم تتعلق بوثائق فيها اإلرث يعج التي البيزنطي
األمر بهم يصل الذين الحاليني الدول رؤساء بعض لدى مستمر أنه ويبدو االستخدام،

واملنجمني.8 العرافني استشارة إىل — البعض قول حد عىل —
اإلمرباطورية ظل يف أساسية بصورة ونوعيٍّا بدائيٍّا يبدو فهو الفلك، يخصعلم وفيما
السماء دراسة يف ما دوٍر لعب الرياضياتيف تبدأ ولم أييفعرصحامورابي. األوىل؛ البابلية
األرسة حكم ظل يف ازدهاره ذروة أيًضا الفلك علم وبلغ اآلشورية. الهيمنة عرص يف إال

اإلغريقي. العرص بداية يف السلوقية
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املسمارية بابل ألواح (5)

ويعود مسمارية، برموز ُكتبت الكسوف مالحظات لبعض الكتابية باآلثار احتفظنا لقد
إحداها وتثري املدينة. انهيار بداية من عام ثالثمائة بعد أي عرصنا؛ من ٧٥ لعام أقدمها
عام أبريل ١٥ يف حدث الذي الشمس بكسوف تحديًدا تتعلق ألنها كبرية؛ بصورة االنتباه
من جزءًا القديمة العاصمة كانت فقد الظالم؛ يف وقعت بابل أن بفضلها عرفنا وقد .١٣٦

خاصة. بصورة مثرية األمور تصبح وهنا الكيل. املسار
والفلكيني. املسترشقني ملجموعات اختباًرا يمثل الفلكية النصوص رموز فك كان
وعندما للغاية. تالفة أجزاء من تتكون بابل يف اكتشافها تم التي األوىل النصوص وكانت
االكتشافات، تلك وراء من عليها يحصلون قد التي املبالغ حجم املنطقة سكان أدرك
من أكثر أجزاء إىل ُمقسم لوح من أكرب مبالغ عىل الحصول يستطيعون أنهم أيًضا الحظوا
أمناء اْضُطرَّ حيث الظهور؛ عن املؤسف السوقي الوضع نتائج تتأخر ولم السليمة. العينة
نمتلك وهكذا النقوش. نقل ثم املتفرقة األجزاء تلك لتجميع عديدة أيام لقضاء املتاحف
العمليات تُْجَر ولم امليالد. قبل ١٦٤ عام يف هايل مذنَّب ملرور عليه متعاَرف تسجيل أقدم
الطريقة عىل التعرف يجب كان .١٨٨١ عام يف إال الفلكية النصوص رموز لفك األوىل
األسماء تحديُد النهاية يف أيًضا يتعني وكان الكسوف. مثل الظواهر لوصف املستخدمة
للشمس الكيل الكسوف لتحليل رضورية معلومة وهي والنجوم، الكواكب ألهم البابلية
فرتة أثناء يف املرئية الكواكب يحددون بابل يف الفلك علماء كان فقد بابل؛ يف لوحظ الذي

الكيل. الكسوف

تختلُّ الفلكية الساعات (6)

ونهايته الكسوف بداية بموعد يتنبئوا أن الفلك علماء يستطيع ،١٩٩٩ عام يف رأينا مثلما
املحدد الوضع وخاصًة منها، الكسوف رؤية يمكن التي املناطق أيًضا ويحددوا بالثانية،
بفضل تفسريها يستطيعون عديدة مالحظات يستخدمون ذلك إىل وللتوصل الكيل. للمسار
بابل يف الفلك علماء عىل يتعني كان املقابل ويف السماوية. اآللة ِبُرتوس املحددة معرفتهم
لديهم الكسوف وكان سلفهم. لها سجَّ التي واملالحظات بمالحظاتهم االكتفاءُ القديمة
عىل تسمح ولكنها بالتحديد حدوثه بموعد بالتنبؤ تسمح ال التي القواعد لبعض يخضع

لحدوثه. فرصة أي فيه توجد ال الذي الوقت بتأكيد األقل
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بصورة الرياضيات فيه تطورت والذي الجاذبية، قانون فيه نعرف الذي هذا يومنا يف
الكسوف فهم نُتقن فنحن جذريٍّا. األمور تغريت قوية؛ حاسبات فيه نمتلك والذي كبرية،
كسوًفا أوروبا ستشاِهد ٢٠٨١ سبتمرب ٣ يف أنه املثال سبيل عىل نعرف إذ تامة؛ بصورة
عام كسوف مسار مع تقريبًا سيتوافق الذي الكيل، املسار أيًضا ونعرف للشمس، كليٍّا
القديمة التواريخ للمايضوتحديد محددة توقعات عمل يمكن ذلك إىل وباإلضافة .١٩٩٩
حساب إن املختلفة. خصائصها إىل باإلضافة القدم، شديدة كانت إذا حتى للكسوف،
بكسوف يتعلق األمر كان إذا الكيل للمسار الجغرايف واملوقع للكسوف املختلفة املتغريات
دوران يُقاس عنها: الحديث سبق ساعات ثالَث سريًا بالرضورة يتطلب للشمس؛ كيل
األرض ودوران ذلك، حوايل أو بالشهور، القمر ودوران باألعوام، الشمس حول األرض
الرقمية القيم طريق عن إال الكسوف خصائص حساب يمكن ال باأليام. نفسها حول
املحدد، املوعد يف االلتقاء عن الشمس أو القمر توقف وسواء الثالثة. الفلكية املوازين لهذه
التقديرات تلك ستَُكذِّب التاريخية الوثائق فإن األرض؛ دوران رسعة قلت أو زادت وسواء
والحسابات القديمة املالحظات بني يوجد الذي الشاسع الفارق يمثل املقابل ويف الحسابية.
سريها من األقل عىل الثالث الساعات إحدى عدلت لقد ا؛ مهمٍّ مؤًرشا اليوم بها نقوم التي

املاضية. األلفيات خالل
مشكلة فسنواجه ،١٣٦ أبريل ١٥ يف حدث الذي الكسوف تمثيل إعادة حاولنا إذا
ترجمة كيفية معرفة فينبغي تقويمنا، مثل البابيل التقويم يكن لم بسيطة. ولكنها أوىل
تقويمنا أن سيما ال بسيط، بأسلوب القديمة الرافَديْن بالد يف املستخدمة الزمنية املعطيات
الصعوبات هذه عىل تغلب الفلك علم لكن الغامضة. األمور بعض من خاليًا ليس نفسه
الذي اليولياني التقويَم والسحيقِة، بل القديمة، للعصور يستخدم فهو طويلة، فرتة منذ
للتقويم والسابق حديث تقويم أول وهو امليالد، قبل ٤٦ عام قيرص يوليوس وضعه

.١٥٨٣ عام منذ نستخدمه الذي امليالدي
املسمارية. األلواح عىل املدونة املعطيات تفسري يبقى التقويم مشكلة تخطي بمجرد
يف ولكن محددة. ساعات يمتلكون أسالفنا يكن فلْم هينًا؛ أمًرا ذلك يعد ال عامة وبصورة
الواقع. أرض عىل املشكلة لهذه وجود ثمة يكن لم ١٣٦ عام لوحظ الذي الكسوف حالة
موثوٌق بابل يف كيل لكسوف يشري الذي املسماري النص أن نذكر أن ينبغي أوًال
ويعطينا اليوم. هذا يف بالفعل للشمس كسوف حدث لحساباتنا فوفًقا كاملة. بصورة به
والزهرة عطارد كوكب رؤية يمكن كان الدامس الظالم ظل يف إضافية؛ معلومات النص
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األساسية املعلومة ولكن هويتها. ُحددت التي بعضالنجوم إىل باإلضافة واملشرتي واملريخ
فوفًقا للكسوف. الكيل املسار موقع تخص املسماري اللوح اكتشاف من نستخرجها التي
لكنها باملغرب، تمر أن املفرتض من كان الحالية املعطيات إىل تستند التي للحسابات
املشهد. هذا بمتابعة حُظوا من هم البابليِّني أن بما الرشق إىل أكثر درجة ٤٥ بزاوية كانت
حيث املشهد؛ هذا يف شاركت التي الكواكب إىل اإلشارة ذلك لنا تؤكد ذاته؛ الكسوف إنه

ا. حقٍّ مرئية كانت أنها حساباتنا تثبت
البابلية. املالحظة لنا تعطيها التي املعلومة استغالل اآلن علينا يتعني

أقل! برسعة … تدور هي ذلك، ومع (7)

والنجوم والكواكب القمر أما الغرب، اتجاه يف ببطء وتتحرك الشمس ترشق يوم كل
معقدة الظاهرة هذه مالحظة كانت وإن حتى الغرب، إىل الرشق من أيًضا حركتها فتكون
السماوية لألجرام العام االنحراف سبب إن الليل. يحل عندما إال عامًة تُرى ال كونها بسبب
نناقشه نعْد لم ولكننا التاريخ، يف نفسه يفرض حتى طويًال وقتًا استغرق مسارها عن
إىل الغرب من يحدث الذي األرض دوران عن ناتجة ظاهرية حركة إال ليس فهو اليوم؛

الرشق.
بني فارًقا نسجل ١٣٦ أبريل ١٥ يوم حدث الذي الشهري بالكسوف يتعلق وفيما
هذا ولتحليل الظاهرة. شهدوا من ذكره الذي واالتجاه اليوم نحسبه الذي األرض اتجاه
من كلٌّ قام هذا يومنا وحتى امليالد قبل ١٣٦ أبريل ١٥ بني أنه بافرتاض نبدأ االختالف،
كان وإذا حركته. رسعة من قط أحدهما يغريِّ أن دون هدوء، يف بعملهما والشمس القمر
األرض، إىل إال املسئولية نُرجع فال واملالحظات، الحسابية التقديرات بني اختالف يوجد
الكسوف يوم األرضمنذ كوكب دار وهكذا الحًقا. الحكم هذا عن العدول احتمال مع وذلك

.°٤٩ ب حساباتنا توقعته ما عامة بصورة تخطت بزاوية هذا يومنا وحتى
ويفرضاالستنتاج للشمس. كليٍّا كسوًفا يشهدوا أن للبابليني اإلضايف التنقل هذا أتاح
تلك عن °٤٩ ب أكرب بزاوية مسافة األرض سارت عام ٢١٠٠ من أكثر يف أنه بما نفسه:
رسعة كانت املايض يف أنه يعني فهذا اليوم، عليها نتخيلها أن املفرتض من كان التي
من تدريجيٍّا األرض وبطَّأت اليوم. عليه هي عما — بسيطة بنسبة — أكرب األرض دوران
املعطيات من وانطالًقا صغرية. بنسب النهار طول مدة أيًضا أطال مما دورانها؛ رسعة
يف مسألة إىل النهار طول مدة زيادة تقييم يتحول بابل، يف الكيل الكسوف يوفرها التي
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األرض دوران رسعة انخفاض أن أقررنا وإذا خاصة. صعوبات أي دون الحساب علم
مدة أن نستنتج ما، حد إىل افرتاضصحيح وهو األخرية، األلفيات طيلة واحًدا نمًطا اتخذ
عام نحسبها أن يمكن التي املدة عن ثانية ميلِّ ١٫٥ ب تفوق ٢٠٠٠ عام يف النهار طول
طول مدة تقل املايض إىل أكثر رجعنا فكلما أ). امللحق يف الحسابات هذه (تُقدم ١٩٠٠

النهار.
كسوف حاالُت التشخيَص هذا ويدعم الوحيد. معلوماتنا مصدر ليس بابل لوح إن
تُقدر «حاليٍّا» أنه نستنتج النهاية ويف شمسية. أم قمرية أكانت سواء التاريخ، يف أخرى
بالتأكيد املتباينة املالحظات هذه وتسمح قرن. كل ثانية ميلِّ ١٫٧ ب النهار طول مدة زيادة

التاريخية. الفرتة هذه طيلة تقريبًا واحًدا نمًطا اتخذ األرض تباطؤ أن عىل

املايض؟ إىل أكثر العودة يمكن هل (8)

االتجاه هذا يستمر فهل القديمة. العصور يف صغرية أقرصبنسبة كان اليوم أن ذكرنا لقد
كوكبنا؟ تاريخ يف أقدم عرص إىل أو القديم أو الحديث الحجري العرص إىل نرجع عندما

نسبة؟ بأي ولكن أكرب، برسعة تدور شك بال األرض كانت
تركوا قد عام ألف ثالثني أو عرشين حوايل منذ يعيشون كانوا الذين أسالفنا إن
للكتابة معرفتهم عدم بسبب ولكن وثقافتهم. صناعتهم عن امللحوظة الشواهد من العديد
هل بوضوح. تحديده تم كسوٍف آثار إيجاد يف لنا مساعدتهم يف نأمل أن يمكننا ال
األوقات يف املحتمل تغريها وحول النهار طول مدة عن شهادة أي نملك ال أننا هذا يعني
إىل أكثر رجعنا كلما أنه تُربز جادة مؤرشات نملك الباحثني عبقرية بفضل السحيقة؟
العصور بداية إىل الرجوع نريد أننا وبما دورانها. رسعة زادت األرض تاريخ يف الوراء
بدراسة األمر يتعلق كتابة، رموز فك من فبدًال الجدود. جدود نسأل أن علينا ينبغي األولية
واضحة ليست عليها نحصل أن يمكن التي املعلومات أن اعتبارنا يف واضعني األحافري،
أكثر رجعنا كلما عامة فبصورة التاريخية. الكسوف حاالت من عليها نحصل التي كتلك

اآلفاق. وتغريت الشك زاد املايض إىل
بعضاألحافري لكن والليل، للنهار اليومي بالتعاقب تتعلق أنشطة والنبات للحيوانات
بأنه العام يُعرف الفصول. تعاقب عليها يرتتب التي األساسية الدورية هذه بآثار تحتفظ
متتاليني. شتاءين أو خريفني أو صيفني أو ربيعني بني يفصل الذي الزمني الفاصل
لدى مشابًها بالرضورة األمر يكون ال الفلك. علماء لدى بالضبط محددة مدته وتكون
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تشعر ألنها سواء؛ حد الحارضعىل يف تعيش املايضوالتي يف عاشت التي الحية الكائنات
الفصل أثناء يف كبرية تذبذبات تشهد أن يمكن التي واملناخ الطقس ظروف بتقلبات
يف الطيور تغرد أخرى إىل ألفية فمن حقيقة. هو العام أن أغلبها يرى ذلك ومع الواحد.
فهو الربيع، بحلول نجزم لكي يكفي ال واحد خطاف طائر كان وإذا تقريبًا، ذاته الوقت
ينضبط الحية الكائنات من العديد نشاط أن نؤكد أن إذن يمكننا مجيئه. يعلن األقل عىل
األحافري أنواع بعض أن من التعجب ينبغي ال النهاية ويف للفصول. السنوية الدورة عىل
املرجان. أنواع بعض مثل واحد، آن يف السنوية والدورية النهاري نشاطها بآثار تحتفظ
بعضها مع مجموعات يف تعيش التي الالفقاريات بفعل املرجانية الصخور تُبنى
املديخ ثبوت بمجرد البحر. شقاريات تشبه التي البحرية املديخ حيوانات وهي البعض،
مديخ حيوانات جوانبه عىل وتتولد جرييٍّا، عظميٍّا هيكًال قاعدتُه تفرز صلبة دعامة عىل
عىل تنمو سطحية مديخ حيوانات محلها تحل ولكن النهاية يف جميعها تموت جانبية،
حرارًة الصخور ن تكوُّ ويتطلب التكوين. طور يف مجموعة فهي لسلفها؛ العظمية الهياكل
أثناء ويف مرتًا. ٥٠ عن العمق يزيد وأَال °٢٠ الحرارة درجة تتخطى أن ينبغي — َوَضوءًا
بعض مالحظة يمكننا أنه لدرجة الطبيعية، بالرسعة املرجان أنواع بعض تلتزم نموها
تعاقبًا نالحظ املهمة الطبقات يف السنة. فصول عىل ُسْمكها يتوقف التي اليومية الخطوط
كامًال عاًما تُوافق التي الخطوط عدد طرح أن لدرجة والصيفية، الشتوية الخطوط بني

العام. منها يتكون التي األيام لعدد تقييًما يوفر
فهي املرجان من الحالية باألنواع يتعلق فيما أهمية لها ليست املالحظة هذه كانت إذا
وإذا قديمة. جيولوجية طبقة داخل أحفوري مرجان عىل نعثر عندما بالغة أهمية تكتسب
وأن خلقها، بداية منذ توجد كانت املرجان من القديمة األنواع هذه نمو رسعة بأن سلَّمنا
أمام أنفسنا نجد للشمس؛ متتاليني رشوقني بني يفرِّق الذي الفاصل مع يتفق خط كلَّ
الذي العام منها يتكون التي األيام عدد بتحديد مبارشة بصورة يسمح جيولوجي تقويم
الحايل؛ كتعريفه العام تعريف كان حيث (1-1 (جدول امللحوظة الصخور فيه ترسبت

الشمس. األرضحول دوران مدة هو

املايض؟ من القادمة الشواهد تلك قيمة هي ما (9)

الساعات بأن تُقنعنا أن ينبغي التي املتباينة املعلومات من نوعني السابقة السطور تضم
الحذُر. ذلك مع علينا يتعني االستنتاجات، إىل ل التوصُّ وقبل الوقت. مرور مع تختلُّ الفلكية
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هذا يتم األخرية. سنة مليون ٤٤٠ ال خالل اليوم لطول النسبية للمدة دراسة :1-1 جدول
أحفورية مرجانية صخور بمالحظة التقرير هذا أُعد العام. بقيمة قيمته بمقارنة التحديد
خط عليها يحتوي التي اليومية الخطوط عدد مرة كل يف ونطرح مختلفة. عصور إىل تنتمي

.(١٩٩٦ ماسون، وتأريخ، تقويم فرانسواز، وسواجر بول جون (باريزو سنوي

بالساعات اليوم طول مدة العام يف األيام عدد األعوام بماليني العصور

٢٤ ٣٦٥٫٢٥ ٠
٢٣٫٧ ٣٧٠٫٣٣ ٧٠
٢٢٫٦ ٣٨٧٫٥٠ ٣٠٠
٢١٫٥ ٤٠٧٫١٠ ٤٤٠

تكون قد املسمارية لأللواح وفًقا برشط. مقيَّدة املعلومات هذه تكون حدة، عىل حالة كل يف
إذا إال فائدٌة االكتشاف لهذا يكون لن لكن صغرية، بنسبة تباطأت األرض دوران رسعة
عىل ذاته األمر وينطبق حركتهما، رسعة من ا يغريِّ لم والقمر الشمس أن من يقني عىل كنا
حيث العام؛ طول مدة مع اليوم طول مدة بمقارنِة إال تسمح ال ولكنها املرجان، شواهد

والشمس. باألرض فقط األمر يتعلق
عندما أنه الفلك علم فيقرتح املوضوع؛ من جزء عن النقاب نكشف أن إذن نستطيع
بذلك َفْلنُِقرَّ اليوم. طول مدة من استقراًرا أكثر العام طول مدة تكون املايض إىل نرجع
الذي العرص يف يوم أربعمائة من أكثر من يتكون العام كان فإذا نتيجته؛ مؤقتًا ولنتقبل
كان اليوم ألن بل أطول، كان العام ألن ليس فهذا املرجان، أنواع أقدم فيه تعيش كانت
فحصها فينبغي األحفوري واملرجان بابل كسوف عىل بالشواهد يتعلق وفيما أقرص.

بدقة.
أخرى تاريخية شواهد مع تتوافق فهي البابليُّون، وفرها التي املعلومة نتقبل أن يجب
بابل يف الشميس الكسوف تسجل التي املالحظة تعد وبالطبع الكسوف. بمالحظة تتعلق
اللوح يشري أخرى. عناُرص أيًضا وتدعمها دقة، األكثر بالرضورة ألنها قيمة؛ األكثر هي
الظالم أثناء يف قصرية مدة ظهرت التي الكواكب قائمة إىل الكسوف مالحظة يسجل الذي
املعطيات من انطالًقا نعدها أن يمكن التي تلك مع كاملة بصورة القائمة هذه وتتفق
األخريتني. األلفيتني خالل اليوم طول ملدة العامة الزيادة نسجل أن إذن فيتعني اآلنية.
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تستند ألنها بها؛ موثوق فهي األحفوري باملرجان تتعلق التي املعلومة يخص فيما
تعيش كانت التي العصور منذ املرجان لنمو العامة اآللية تتغري فلم معقول؛ افرتاض إىل
يتعلق فلن عام، مليون ٤٠٠ يف تغريت قد النمو طريقة كانت وإذا أسالفها. أقدم فيها
ليس الفصول وتعاُقب والنهار الليل تعاقب تأثري فإن الصغرية؛ التفاصيل ببعض إال ذلك
الغذائي التحول يرتبط معقوًال. للنمو العامة اآللية بقاء يجعل الذي الكايف بالقدر نوعيٍّا
لها يوفر التي املديخ حيوانات مع متكافل مجهري طحلب بوجود الحالية املرجان ألنواع
مبكر وقت يف مماثلة طحالب ظهرت لكن وضوءًا. حرارة نموها يتطلب والتي األكسجني،

الحياة. تاريخ من ا جدٍّ
نقطة يف ولو األلواح شاهد من دقة أكثر بأنه الذكر يجدر املرجان، شاهد تقبلنا إذا
محتمل بتعديل يخربنا أنه بما والشمس، باألرض إال يتعلق ال فهو األقل؛ عىل واحدة
الحجاجي، بالجدال للقمر عالقة ال الشميس. الدوران ومدة اليوم طول مدة بني للعالقة

األرض. تباطؤ عن مبارشة بصورة مسئول أنه سنرى ذلك ومع

والجزر املد ظاهرة تعقيد (10)

نهاية يف سارسيه فرانسيسك الجامعي واألستاذ الناقد كتب أليه، ألفونس قاله ملا وفًقا
البحر. بأهل األمر وصل الخرافات من درجة أي إىل نتخيل أن يمكننا ال «قد املايض: القرن
قاله ما نصدق أن يجب هل القمر.»9 سببها والجزر املد حركة أن ماهر صياد يل أكد لقد
هو القمر أن طويلة فرتة منذ يعرفون الناس كان عرش التاسع القرن يف أليه؟ ألفونس

رشيكته. هي الشمس وأن والجزر، املد سبب
املتوسط، البحر شواطئ عىل ضعيف والجزر املد حركة مدى أن عليه املتعارف من
الكاتب يُرِجع الظاهرة. هذه عن صائبة فكرة تكوين من القدماء يمنع لم ذلك ولكن
املد ظاهرة الطبيعي» «التاريخ كتابه يف (٢٣–٧٩ عام (حوايل األكرب بليني الالتيني
ساعة ١٢ أن فبما بالتفصيل. اآللية يجهل كان وإن حتى والشمس، القمر إىل والجزر
فقط يتسبب ال القمر أن بليني يسجل متتاليتني، وجزر مد حركتي بني تفصل تقريبًا
خط بمقابل أيًضا يمر عندما ولكن الزوال، خط من قريبًا يكون عندما البحر إثارة يف
تمر أن يمكن النجوم أن للشك، مجاًال يدع ال بما يثبت، األمر هذا أن ويضيف الزوال.
بسيطة ظاهرة عن ينتج والجزر املد أن بسبب قيمة ذات بليني دراسة وتعد األرض. تحت

معقد. سياق يف تتجىل
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نسق عىل سائل بمحيط ومغطاة ثابتة أرًضا فلنتخيل ،2-1 الشكل يف نرى مثلما
االستواء خط من ما نقطة فوق القمر نثَبت أيًضا ذلك أثناء ويف الشمس، ولننَس واحد
وغريه، بليني افرتضها التي الظروف تلك مثل يف األرض. حول الدوران له نتيح أن دون
القمر اتجاه اتجاهني: يف قليًال تتمدد سوف كاملة. بصورة كروية األرضالسائلة تبقى لن
اليومي بدورانها تقوم إذن األرض فلنجعل 1-2أ). (شكل مبارشًة له املعاكس واالتجاه
ويف يتحرك. من هو القمر وكأن األمور فتسري باملحيطات يتعلق فيما أما محورها. حول
لرسعة النسبي الضعف ومع املاء. سطح عىل كالتموج الكتلتان تتحرك الظروف هذه
حركته متابعة سوى يمكنهما وال القمر، مع متعامدتني البقاء عن الكتلتان تعجز األمواج
األرض تقوم أن قبل عليه كان مما أبسط يشء كل عاد 1-2ب). (شكل ثابت بتأخري

بدورانها.
إحدى تمر مرة كل يف االستواء. خط عىل صغرية جزيرة نضع بأن األمور فلنعقد
منسوب ينخفض تبتعد وعندما الشاطئ، عىل املاء يرتفع الصغرية بالجزيرة الكتلتني
والجزر املد فرتة تستغرق والجزر! املد ظاهرة الخيالية الجزيرة أهل فيكتشف املياه.
القمر نمنح بأن إثباتنا األرضنستكمل دوران استمرار ومع بالضبط. ساعة عرشة اثنتي
حول القمر دوران عن الحركة تلك مثل وتعرب الرشق. إىل الغرب من ظاهرية حركة
و٢٥ ساعة ١٢ فيبلغ متتاليتني، وجزر مد حركتي بني الزمني الفاصل فيزيد األرض،
عمل مع النهار نجم عمل فيتشابه وحركتها. الشمس أيًضا ولندخل املتوسط. يف دقيقة
ظاهرة عن أولية فكرة تكوين أردنا إذا إهماله يمكننا أنه لدرجة أضعف، ولكنه القمر،
أن يستطيعون لكنهم الجزر، سكان لدى ملحوظة بصورة األمور د تتعقَّ والجزر.10 املد
ناحية من والقمر الشمس وحركة ناحية، من وانخفاضه املياه مستوى ارتفاع بني يربطوا
نغفل أن دون الحايل مكانها إىل املقتطعة وسواحلها القارات فلنُِعد الختام، ويف أخرى.
ومع الطوبوغرافيا. تزخرف التي املضايق أو الربازخ أو الجزر أشباه أو الخلجان من أيٍّا
نظامها أصبح ولكن محسوسة، دوريتها تزال وال والجزر املد حركات تختِف لم ذلك
املقابل ويف والجزر. املد أثَر الجوي الضغط تغريات أثُر يحجب ما فغالبًا التعقيد. شديد
يف نالحظه ما املياه ارتفاع فرق ويتخطى الرنانة. األجهزة من أنواًعا الرشوم بعض تمثل
تكون ال النهاية ويف املثال. سبيل عىل املانش بحر شأن وهو كبري، بفارق املحيط عرض
للتنوع يكون أن الطبيعي ومن الضخمة. األمواج مرور عن تعبريًا إال والجزر املد حركة
املتوسط بالبحر يتعلق وفيما انتشارها. عىل ملحوظ تأثري الساحلية الصخور يف الكبري
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األرض

اتجاه القمراتجاه القمر

جأ

ج

أ

أ

(ب)(أ)

بب

و

و

املحيط يغطيها األرض سوى فيه يوجد ال خيايل عالم يف والجزر املد مبدأ :2-1 شكل
كتلة وتتكون ثابتني. النجمان يكون ذلك إىل وباإلضافة القمر أيًضا ويوجد كاملة، بصورة
أي نغري أن ودون وب′). ب (نقطتي العمودي االتجاه يف وأ′ أ النقطتني عند مزدوجة مائية
محور فسيتحرك األرض-القمر، محور يف عمودي محور حول األرض حركنا إذا آخر، يشء
عىل القمر يمارسهما اللتان القوتان تتسبب األرض-القمر. ملحور بالنسبة قليًال ج-ج′ الكتل
ب). (شكل دورانها حركة مع تتعارض أنها بما األرض دوران إبطاء يف وج′) ج (نقطتي

تبادل مواجهة يف فعاًال ا سدٍّ طارق جبل مضيق يشكل حيث بسيطة؛ نسبيٍّا األمور تعد
املحيط. مع املياه

القمر يبتعد أقل، األرضبرسعة تدور بينما (11)

لقوة الرئيس للعمل ترمزان اللتني وج′ ج لكتلتي الخاص الوضع 1-2ب الشكل يوضح
يكون ال وقد األرض. مركز يف القمر جاذبية قوة تُمارس قد غيابهما ويف والجزر. املد
عليهما يمارس القمر وكأن األمور تسري الكتل تظهر عندما ولكن دورانها. عىل تأثري لها
بواسطة األرض لدوران للتصدي القوى هذه لدى اتجاه يوجد وق′. ق إضافيتني قوتني
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ليقنعنا بابل كسوف حدث وقد بالفعل، حقيقيٍّا العمل هذا ويعد السائل. العائق عمل
بذلك.

ذراعيها تمد عندما كبرية. برسعة استدارة بأداء تقوم متزحلقة 3-1 الشكل يمثل
تمد األرضفهي تتباطأ عندما األرضوالقمر. عىل أيًضا ينطبق ما وهو أقل. برسعة تدور
بموجب والقمر األرض بني للمسافة يمكن ال أخرى، بعبارة القمر. وهي الوحيدة ذراعها
نعرف أننا بما محورها.11 حول أقل األرضبرسعة دارت كلما تزيد أن إال الحركة قوانني
تدريجيٍّا يبتعد القمر بأن أنفسنا نقنع أن سوى لنا يتبقى فال حقيقي، التباطؤ هذا أن
الُحَزم ذهاب وقت مذهلة بدقة نقيس القمر اتجاه يف ليزر أشعة وبتوجيه األرض. عن
نجزم أن اليوم ونستطيع األشعة. قطعتها التي باملسافة يخربنا ما وهو وعودتها، الضوئية
ينفتح الذي الحلزون من ما نوًعا راسًما سنتيمرتات، ٥ إىل ٣ من عام كل يبتعد القمر بأن
كل ثانية ميلِّ ٤ فتزيد القمر، دوران مدة تتأثر ذلك إىل باإلضافة الخارجي. االتجاه يف
األرضية الساعة تختل ال سحيق: ماٍض مؤرشات قراءة صعوبة مدى يوضح مما عام؛12
يستهوينا الظروف هذه مثل ويف القمر. بسري املرتبطة الساعة أيًضا تختل بل وحدها،
األحافري من أخرى أنواع تستطيع أال القمري. الدوران فرتة لتغري أثٍر املايضعن يف البحث
املرجان؟ فعل ما غرار عىل الجيولوجية العصور مطلع يف الشهر طول ملدة أثًرا ترتك أن
البحر قنفذ مبيض أن بالفعل يعلم أرسطو كان األمر. يف غريب هو ما هنالك ليس
تكاثرها دورة أخرى حيوانات أجناس وتضبط املحاق. أو الجديد القمر ميالد وقت ينتفخ
والجزر املد تأثري فيه يكون بالكبري ليس عمق عىل تعيش ألنها سواء القمرية؛ الدورة عىل
لدى بليًغا. بَد السُّ طائر مثال ويعد عنه. تبحث أو القمر، وضوح تخىش ألنها أو مهيمنًا،
يكون القمر أن لدرجة القمرية الدورة مع التكاثر يتزامن اللييل، النشاط ذي الطائر هذا
ضعف من الرغم وعىل الغذاء. ويطلبون العش يف الصغار فيه يكون الذي الوقت يف بدًرا
مجموعاتها. يف الكبار يرتبصبها التي للفرائس اللييل االصطياد يسهل فإنه القمر وضوح
أنهما ١٩٧٨ عام يف وبومبيا، كان أمريكيان، باحثان تخيل إذا التعجب إذن ينبغي وال
هو األحفور هذا إن والقمر.13 األرض تاريخ عن لنا يكشف أن شأنه من أحفور عىل عثرا

بصدفة. مزود األرجل رأسيات من رخوي حيوان وهي ار، البَحَّ قوقعة
ويعيش أسرتاليا، سواحل يف أو الهادي املحيط جزر بعض قرب ار البَحَّ حيوان نجد
قوقعته وتنقسم العوالق. عىل للتغذي ليلة كل السطح إىل يصعد لكنه مرت ٤٠٠ عمق عىل
وتنمو األكرب. وهي األخرية الحجرة الحيوان ويشغل حاجز. يفصلها خانات إىل الحلزونية
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دورانها. رسعة تقل ذراعيها مدت إذا رسيعة. استدارة بأداء متزحلقة تقوم :3-1 شكل

٢٨ بوجود حجرة كل وتتميز مبارشًة، فتحته بجانب الكالسيوم كربونات بإفراز القوقعة
يشغلها التي الحجرة نمو يكتمل وعندما النمو. خطوط أيًضا تسمى أو خطٍّا، ٣٢ إىل
العملية وتبدأ ضخامة أكثر حجرة يف يقيم ثم بحاجز. غلقها بعد يهجرها ار البَحَّ حيوان

خانة. ثالثني حتى القوقعة تحتوي أن ويمكن جديد. من
متتاليان خطان يوميٍّا يتكون أنه عىل التأكيد يف يكمن أوَّيل بافرتاٍض وبومبيا كان قام
لدرجة الجيولوجي، باإليقاع يشعر فهو السطح قرب ليلة كل يصعد ار البَحَّ أن وبما للنمو.
٣٠ املتوسط يف يقيض الحيوان أن االفرتاض هذا ويتضمن مقبوًال. يعد االفرتاض هذا أن

حجرة. كل يف يوًما
املد دورية بني ونتيجة سبب عالقَة الباحثان أقام جرأة: أكثر الثاني االفرتاض يعد
لبناء يقدرانه الذي والوقت — املتوسط يف يوًما ٢٩٫٥٣ أي قمري؛ شهر — والجزر
من بالقرب يوميٍّا ار البَحَّ وجود عىل افرتاضهما يف وبومبيا كان يستند أيًضا وهنا حجرة.
هذا حياة عىل والجزر املد حركات أثر استبعاُد سبق ما عىل بناءً يمكن ال حيث السطح؛

الحيوان.
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حيوانات ظهرت مدهش. أفق أمامهما فسينفتح نْي محقَّ األمريكيان الباحثان كان إذا
مدة لتسجيل جدوًال يمثِّل أن ألحفورها ويمكن عام، مليون ٤٠٠ من أكثر منذ ار البَحَّ
تمأل فهي ار، البَحَّ أحفور فلنجمْع ألنفسهما: وبومبيا كان فقال املايض. يف القمري الشهر
املمثلة. الفرتات من لكلٍّ حجرة كل يف النمو خطوط عدد ولنُْحِص وتوجهه. األرض تاريخ
كلما صائبة تظل حجرة بناء ومدة القمري الشهر بني املفرتضة العالقة أن أيًضا ولنُِقرَّ
اليوم طول مدة بها تغريت التي الطريقة نعرف املرجان فبفضل املايض. إىل أكثر رجعنا
مليون األربعمائة خالل القمر دوران مدة استنتاج إذن يمكننا الجيولوجية. الفرتات خالل
من عديدة أنواع فبدراسة الباحثان. به يقوم ما وهذا األرض! تاريخ من األخرية عام
٨ من القمري الشهر مدة كانت عام مليون ٤٠٠ منذ أنه استنتاج إىل توصلوا األحفور،
يعني فهذا (1-1 (جدول حاليٍّا عليه هو مما أقرص آنذاك كان اليوم أن وبما أيام. ٩ إىل
اليوم. قربه من لألرض قربًا أكثر كان القمر وأن رسعة، أكثر كان القمري الدوران أن

ولكي هشة. وبومبيا كان افرتاضات أن الذكر يجدر التفاصيل، يف نتعمق أن وقبل
املخاطرة يقبل ال من ولكن األول. االفرتاض يتحقق أن يجب الثاني االفرتاض صحة نثبت
أفضل يكون وهنا عملهما. استبعاُد سبق ما عىل بناء يمكننا فال يشء؛ عىل يحصل لن
يبدو كان ما وهو للتجربة، الباحثني استنتاجات إخضاع هو العمل هذا لقيمة اختبار

مستحيًال.
وبومبيا. كان نظرية تجربة يمكننا لخطأ. ذلك إن

األرض بني املسافة تطور استنتاج يمكننا الجد محمل عىل معطياتهما أخذنا إذا
اليوم القمر يبتعد رسعة بأي نحسب أن حتى ويمكننا الجيولوجية، العصور إبان والقمر
كان بناه الذي الرصح ينهار وهنا بذلك. أعاله املذكورة العالقة لنا تسمح األرض. عن
األرض بني املسافة تزيد أن حاليٍّا املفرتض من كان استنتاجاتهما تتحقق فلَكي وبومبيا.

امللحوظة. السنتيمرتات بعض من بدًال عام كل مرتين أو مرتًا والقمر
األرض تاريخ لدراسة األحفورية ار البَحَّ حيوانات إىل اللجوء عن نتخىل أن يتعني

بها. املوثوق وحدها املرجان رسالة تبدو والقمر.
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عقدة التننييقفبجوار

به تنبأ قد طاليس كان الذي الشمس كسوف (1)

إيجه. بحر الغرب من يحدها باألناضول منطقة وهي ليديا، األرضيف جنة القدماء وضع
إىل ذلك يف الفضل ويرجع أسطوريٍّا، امليالد قبل السادس القرن يف الليديني ازدهار وكان
إقليم ثراء يف أيًضا املائي املجرى هذا وتسبب الذهب. ترب يجرف كان الذي باكتول نهر
كل يحوِّل — البعض قول حد عىل — ميداس ملُكها كان مجاورة منطقة وهي فريجيا،

ذهب. إىل يلمسه ما
وهو عاملية، بشهرة يحظى األخري ملَكها فإن للجميع، معروفة غري ليديا كانت إذا
كتابه يف بلوتارك ويقص امليالد. قبل ٥٤٦ إىل ٥٦١ من الحكم توىل الذي كرويسوس
سولون القديمة؛ لليونان السبعة الحكماء أحد بها قام التي الزيارة الرجال» أبرز «سري
بوقاحٍة يتفاخر ُمضيفه وكان كرويسوس. للملك امليالد) قبل ٦٤٠–٥٥٨ (حوايل األثيني
كليوبيس سولون فذكر سعادًة، منه أكثر شخًصا يعرف كان إذا ويسأله الفاحش، بثراِئه
يوم ففي منه. أكثر الفانني السعداء لقب نظره وجهة من يستحقان اللذين وبيتون
كيلومرتات. ثمانية يبعد الذي املعبد إىل تتوجه أن هريا كاهنة أمهما عىل يتعني كان عيد
أن املفرتض من كان التي الثريان ألن قرارها؛ عن العدول عىل أُجربت لحظة آخر ويف
وبيتون كليوبيس ربط مذلة، أي أمهما تتجنب ولكي الحقل. من تعد لم مركبتها تجر
تخلع أن هريا من الكاهنة طلبت بابنيها ولفخرها املعبد. إىل وأقلوها املركبة يف أنفسهما
فبعد لصالتها، هريا واستجابت عليها. يحصل أن لفاٍن يمكن التي النعم أعظم عليهما
لهذين هريا تَر لم اآلخر. أحضان يف كل األبد إىل للنوم وبيتون كليوبيس خلد العيد مرور
العالم به يوصف كان الذي التشاؤم يفرس مما الفوري؛ املوت من أجمل سعادة التوءمني
هذا سعادة أن يرى سولون كان فقد إطالًقا، كرويسوس يالئم يكن لم الذي اليوناني
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ضيفه امللك أعطى شبابهما! ريعان يف ماتا بائسني توءمني سعادة حتى تقارب لم امللك
مقصده. برشح أمًرا

هللاُ أمرنا لقد الليديني، ملك «يا ا: حقٍّ حكيم إجابَة امللك سمعها التي اإلجابة كانت
يجعلنا وعندما […] بالغة بحكمة خاصة بصورة علينا أنعم لكنه القسمة، يف بالتواضع
لنا تسمح ال الحياة أن يعني فذلك املستمرة، بالتقلبات مضطربة البرشية الحياة أن نرى
يدمرها أن للوقت يمكن سعادة من اآلخرين لدى بما اإلعجاب وال بممتلكاتنا بالتفاخر ال
نحسبه الذي الوحيد فهو الحياة نهاية حتى دائم برخاء اآللهة عليه أنعمْت فمن […]
حربه أثناء يف الكبري كورش ه وأََرسَ هزمه عندما اإلجابة تلك كرويسوس تذكر سعيًدا.»
ثالث سولون اسم كرويسوس نطق املحرقة عىل باملوت عليه ُحكم وعندما الفرس. مع
عفا باألمر، كرويسوس أخربه وعندما لسولون. مناداته سبب عن كورش فسأله مرات.

صديقني. وأصبحا كورش عنه
ملًكا كرويسوس يكن ولم حدث، قد ذلك من يشء يكن لم امليالد قبل ٥٨٤ عام يف
الفرس. إىل ينتمي شعب وهم وامليديني، الليديني بني تحتدم كانت الحرب لكن بعد،
ولكن أخرى، تارة اآلخر والجانب تارة الجانب هذا كفة ترجح األسلحة كثرة وكانت
الجيشان كان ما يوم ويف العداء. أمد طال حاسم انتصار أي تحقيق عدم بسبب
لدرجة الحادث من امللكان اندهش شميس. كسوف حدث فقد السماء. فأظلمت يتعاركان
بزواج السالم ورسخا هدنة إىل توصال دبلوماسييهما، جهود وبفضل العراك. أوقفا أنهما
تنبأ قد كان امليالد) قبل ٦٢٥–٥٤٦) امللييس طاليس اليوناني الفيلسوف أن إال لألمراء،
دلفي؛ معبد من بأمر الحكماء قائمة ضمن طاليس أصبح ،٥٨٢ عام ويف الكسوف. بهذا
والرحالة والجغرايف املؤرخ قصها التي النادرة هي تلك الجليل. العمل لهذا نتيجًة ربما

امليالد). قبل ٤٨٤–٤٢٥) هريودوت اليوناني
طاليس، به قام الذي البطويل العمل صحة يف جديٍّا املؤرخون يشكك لألسف
لدى التعقيد من عالية درجة إىل وصل قد القمر بخسوف التنبؤ كان إذا أنه ويذكرون
علم كان طاليس زمن يف أنه أيًضا والحظوا الشمس. كسوف شأن ليس فذلك القدماء،
فقد األوىل. مراحله يف وكان بذاته، قائًما علًما وليس الفلسفة يف فصًال اليوناني الفلك
وتفصل البابليِّني. إرث عىل مبني علمي نحو عىل للفلك علٍم ظهور اإلغريقي العرص شهد
قرون الثالثة من أكثر أي يوناني؛ فلكي أول وهيبارخوس طاليس بني عام أربعمائة

جاليليو. محاكمة شهد الذي العرص عن هذا عرصنا تفصل التي والنصف
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تذكرنا فهي طاليس؛ به تنبأ الذي الكسوف قصة شأن من نقلل أال يجب ذلك، ومع
يجب الذي النموذج البابليُّون1 أعد فلقد الفلك. علم يف أعاجيبهم لهم كانت القدماء بأن
عندما اإلرث عىل العرب وحافظ ازدهاره، أوج إىل اإلغريقيون نََقَله ثم به، يُحتذى أن

الوسطى. العصور يف شهدتها التي الجاهلية من ببطء تتعاىف أوروبا كانت

البابلية والتقويمات الساعات (2)

تظهر فهي واضحة. قاعدة ألي النيازك سقوط أو الربكانية الثورات أو الزالزل تخضع ال
واضًحا. انتظاًما القمرية األطوار تعاقب يتبع املقابل ويف منتظمة. غري بصورة وتختفي
بصورة تتغري متتاليني، محاقني بني يفصل الذي الزمني الفاصل وهي اإلقمار، فرتة فإن
تعاقب شأن أيًضا وهذا تماًما.2 محدد قيمتها متوسط ولكن آخر، إىل شهر من بسيطة

دورية. ظواهر والفصول القمرية األطوار تعاقب ويعد العام. طول ومدة الفصول
أن إال دورية، ظاهرة يعد ال فهو وسيًطا، وضًعا الكسوف حاالت تعاقب يحتل
نذير عن تبحث لحضارة مثاليٍّا ظرًفا يعد ما وهو االنتظام، بعض عن تكشف دراسته

السماوية. الظواهر تعاقب يف
األوسط الرشق يف السلطة عىل اآلشوريون استوىل امليالد قبل الثامن القرن بداية يف
مثلما ثقايف كمركز بمكانتها بابل احتفاظ مع ا، مهمٍّ مركًزا نينوى عاصمتهم وأصبحت
وجود ال الذين الفلك علماء من وبدًال الرومانية. عرصاإلمرباطورية يف بعد فيما أثينا فعلت
تحدث فعندما املنجمني. إىل السماء يف يدور ما رصد بمهمة اآلشوريون عهد بعد، لهم
ويف للمملكة. مالئًما ظرًفا فيها يرون السائدة، للمعايري وفًقا منتظمة، بصورة الظاهرة
املسئولون الكهنة ذلك يفرس تختل فجعلتها الرتوس بني رمل حبة دخلت إذا املقابل،
أن يجب التي الرشوط بعض توجد كسوف، يحدث فلكي شؤم. نذير بأنه السماء عن
بانتباه. والشمس القمر بمراقبة نُعنى عندما بسهولة بعضها مالحظة ويمكن تُستوىف،
أو تهدئة إشارة عن للبحث إال السماء يراقبون ال القرص منجمو كان وإن حتى ولكن
الرياضيات يف مهارة واكتسبوا الفلك، علم يف خرباء رويًدا رويًدا أصبحوا فإنهم تهديد،
بابل من قادمني كانوا أم آشوريني، الحكام أكان سواء بابل؛ يف حدث ما هذا األولية.
مقدوني أصل من أخريًا أم كورش، مثل فاريس أصل من كانوا أم نبوخذنرص، مثل ذاتها

اإلسكندر. مثل
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الريايض، الفلك بعلم يصفونه البابيل الفلك علم عن املؤرخون يتحدث عندما
أكثر أدواٍت بناء أو مالحظاتهم تحسني عن يبحثون ال البابليِّني أن بذلك ويقصدون
املجردة. بالعني املالحظات فيه تُكون عٍرص يف حتى ممكنًا يكون قد ما وهو فعالية،
درجة أقىص إىل مضبوطة فلكية جداول إعداد عىل باألحرى البابليُّون يحرص ولكن
حسابية عمليات هيمنة إىل باإلضافة منظمة، وثائق يشء كل قبل يتطلب مما ممكنة،
حامورابي. عرص يف أي األوىل؛ البابلية اإلمرباطورية عرص يف إتقانها تم قد كان متنوعة
يف تقويمهم البابليُّون وجد وقد تقويمات، وجود يتعني بكسوف، التنبؤ يمكن لكي

السماء.

السماوي التقويم (3)

املجتمعات يف ولكن األسايس. الزمني التقسيم أنه عىل نفسه والنهار الليل تعاقب فرض
اتجه الحال وبطبيعة النهار. وحدة من أطول أخرى وحدة وجود يتعني كان املنظَّمة
اإلنجليزية «Month و«َمنث األملانية «Monat «مونات كلمتا تزال فال القمر. ناحية الناس
العام، من قسًما بصفته الشهر، بني يميز أحد فيه يكن لم الذي الوقت عىل شاهدتني
Moonباإلنجليزية). مون Mondباألملانية، (موند القمر حركة يتبع الذي القمري والشهر
وتغيب — املرشق — الرشق اتجاه يف السماوية األجرام كل ترشق الشمس، غرار عىل
يف تشارك ولكنها األفق، فوق مرئية النجوم كوكبات بعض وتظل املغرب. — الغرب يف
دوران وهي ألفة أقل ظاهرة إىل املألوفة الظاهرة هذه تُعزى الضوئية. اللوحة حركة
الفكرة هذه لنرشه الكنيسة لعقوبات عرش السابع القرن يف جاليليو تعرض األرض:
وهي السماوية؛ الكرة حركة حيال متحررة النجوم بعض تبدو ولكن السابع). (الفصل
التحرك يف يشارك أنه مالحظة يمكننا القمر ييضء فعندما والكواكب. والقمر الشمس
باملضمار لاللتزام جهده قصارى يبذل أنه فسنجد النظر دققنا إذا ولكن الجماعي،
القمر فيظهر ليلة؛ من أكثر املالحظة تستمر عندما جليٍّا البطء هذا ويصبح السماوي.
يمكننا املنطلق هذا ومن السابقة. الليلة عن املتوسط يف دقيقة خمسني متأخًرا يوم كل
تحرُّك أنها عىل القمر حركة يف التفكري يف تتمثل األمور، ملتابعة أخرى طريقة إيجاد
الشمس وتقوم السماوية. الكرة تحدد التي الثابتة بالنجوم نسبيٍّا يرتبط الغرب من

أكرب. برسعة يبتعد الذي هو القمر ولكن ذاتها بالحركة والكواكب
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اتجاه الشمس
األرض

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

(أ)

(ب)

١٢٣٤٥٦٧٨

(أ). األرض حول دائرة القمر يرسم بينما ثابتًا الشمس اتجاه يكون أن يفرتض :1-2 شكل
أول (٢) محاق. (١) يتغري: ال نظام يف تتواىل املتعاقبة األطوار أن األريض املراقب ويالحظ
تربيع (٧) متناقص. أحدب (٦) بدر. (٥) متزايد. أحدب (٤) أول. تربيع (٣) مرئي. هالل

(ب). أخري. هالل (٨) ثاٍن.

أطوار وتشري السماوية الكرة حول كاملة دورة إلتمام الشهر قرابة القمر يحتاج
الوجه ويصبح محاًقا، يكون الشمس من ا جدٍّ قريبًا القمر يكون فعندما حركته. إىل القمر
هالًال يظهر التالية األيام ويف الشمس. ضوء يف باختفائه مرئي غريَ يربزه الذي املعتم
أسبوعني حوايل وبعد الرشق. ناحية الشمس عن القمر ابتعد كلما يتسع ولكنه صغريًا
من متسع لدينا وليس الشمس. مع متعارض إنه حينئٍذ ونقول (بدًرا) القمر يكتمل
نقطة إىل ونعود مجدًدا. يختفي حتى التصاغر يف يبدأ فهو بهائه؛ يف به لإلعجاب الوقت

.(1-2 (شكل اإلقمار فرتة وتنتهي الصفر
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يعطي ولكنه الشهر، مفهوم عن الحايل الوقت يف عامليٍّا به املعمول التقويم يتخلَّ لم
يف أو اليومية حياتنا يف مبارش عمل ممارسة من القمر يمنع ال ما وهو للعام، الصدارة
عىل تأثريه لكن ليًال، املتنزهني بخدمة القمر يكتفي ال األول). (الفصل الحيوانات حياة
(الفصل طويلة فرتة منذ أُثبت شك، محل كان طاملا الذي واملحيطات، البحار مستوى
أساطري يف وسببًا عديدة، ألساطري محالٍّ هذا يومنا حتى القمر يزال وال والسابع). األول
الخشب يقطع أالَّ يجب بأنه الخشب استغالل محرتيف من العديد ويجزم فيها. مشكوك
أنه يالحْظَن الالتي الحكيمات شهادة عن أما واضح). (الرمز القمر نقصان أيام يف إال
ويعود الجريمة فيه تنترش الذي الوقت يف املواليد، عدد يتزايد بدًرا، القمر يكون عندما
دون ذلك إثبات يمكننا فال البعض؛ اعتقاد حد عىل مخادعهم إىل األرق من يعانون من
النافذة يرتك من إن تقول التي املألوفة التفسريات استبعدنا إذا خاصًة عمًقا، أكثر دراسة
كل تمثل ال ربما النوم. يف اضطرابًا له يسبب أن القمر لضوء يمكن نومه أثناء يف مفتوحة
بالسحر يتعلق ما لكل املحدودة غري تصديقنا ورسعة ملخاوفنا انعكاًسا إال املزاعم هذه

والشعوذة.

القمري الشهر (4)

التحوالت فتعد القمر. عىل باالعتماد الحال بطبيعة يبدأ تقويم إعداد يريد الذي الشعب إن
إذن الطبيعي فمن يوًما. ٣٠ من أقل وتستغرق واضحة بصورة مرئية للقمر الظاهرية
فرتة هو هنا به واملقصود زمنية، وحدة أول أنه عىل القمري الشهر البابليُّون يختار أن
بأنها تتميز فهي متتاليني، محاقني ظهور بني يفصل الذي الزمني الفاصل أي اإلقمار؛
عليها سيحصل التي النتائج وتعتمد القياس. يف وأسهل كبرية بصورة العام من أقرص

أولية. مالحظة وسائل لخدمة أُعدت ُمحكمة رياضيات عىل بابل يف الفلك علماء
املحاق عىل مبارشًة االعتماد يمكننا ال أكيًدا. ليس سهًال؟ اإلقمار فرتة قياس يعد هل
الشمس ضوء يف باختفائه مرئي غري القمر يصبح حيث للشهر؛ املميزة العالمة أنه عىل
صعبًا بدقة رصدها فيعد واألخري، األول وللرتبيعني للبدر أيًضا يحدث ما وهو الشديد،
تحديًدا. أكثر عالمة يختارون بابل يف الفلك علماء جعل الذي السبب شك بال وهو للغاية.
اإلسالمية؛ الدول يف سارية تزال ال طريقة البابليُّون يستخدم جديد شهر بداية ولتحديد
اليوم فمنذ مبارشًة. الشمس غروب عقب صغري قمري هالل يُرى عندما الشهر يبدأ حيث
ذاته اإلجراء يتم القمر يظهر لم وإذا الغربي، األفق يُراقب الشهر من والعرشين التاسع
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شهر بداية يُعلن املراقبة ظروف كانت أيٍّا والثالثني الحادي اليوم ويف التايل. اليوم يف
مبارشة. بصورة املحاق تتبع القمري الشهر بداية أن يعني وهذا جديد،

التقلبات من لعدد خاضع لكنه بسيًطا، آخر إىل شهر من لالنتقال التعريف هذا يعد
هذه تُعوض الطويل املدى عىل أنه إال الشهر.3 طول يف مؤسفة تذبذبات تسبب التي
نفسها جوهرية مسألة تطرح وهنا الشهر. مدة متوسط عىل تأثري لها فليس الفجوات،
أكثر بكونه يتميز القمري الشهر كان إذا التقويم: عن املسئولني الفلك علماء الكهنة عىل
يتفق ال فهو مكشوفة، السماء فيها تكون التي املناطق يف خاصًة جالءً وأكثر وضوًحا

املوسمي. اإليقاع مع إطالًقا
القمري، بالتقويم وااللتزام الشمسية الدورة تجاهل اختيار يمكننا املعضلة تلك أمام
أن يمكننا املقابل ويف الدينية. باألنشطة يتعلق فيما األقل عىل املسلمون به يقوم ما وهو
وهو العام، هي الزمنية وحدته تكون شميس بتقويم بااللتزام الشمس مع االنتظام نقرر
مدته يعدل لكنه بالشهر يحتفظ فهو عامليٍّا. به املعمول امليالدي التقويم به يقوم ما
وسط حل إىل التوصل النهاية يف يمكننا شهًرا. عرش اثني يضم للعام جديد تقسيم لعمل

قمريٍّا-شمسيٍّا. تقويًما انتهجوا الذين البابليِّني غرار عىل
يتكون البابليِّني لدى فكان يوم، ونصف يوًما ٢٩ املتوسط يف القمري الشهر يمتد
عرش اثني من املكون العام يستغرق وال ثالثني. من وتارة يوًما وعرشين تسعة من تارة
يوًما ٤٥ ب يقدر فارًقا أعوام أربعة خالل يسبب ما وهو يوًما؛ ٣٥٤ إال قمريٍّا شهًرا
يف إضافيٍّا شهًرا يُدخلون البابليُّون كان العيب هذا وملواجهة الفصول. بدورة مقارنة
من لوح عىل مكتوبًا حامورابي للملك أمًرا باستمرار ونقتبس األمر. اقتىض كلما العام
الشهر بتسجيل قم معتاد. غري العام هذا سينادينام: لوزيره حامورابي «يقول الطمي:
أولولو ٢٥ يف بابل يف الرضائب دفع ينتهي وسوف الثاني. أولولو اسم تحت القادم
عرص يف السماء. تعرفها ال التي أسبابها الدولة لخزانة تساريتو.»4 ٢٥ من بدًال الثاني
التقدم لكن صارمة، قاعدة دون الحالة حسب عىل إضايف شهر إدخال كان حامورابي

بدقة. األمر هذا بتحديد بعد فيما سيسمح البابيل الفلك علم مجال يف املحرز
موقع يحددون البابليُّون الفلك علماء كان شهر كل نهاية يف هالل كل تولد عند
عرش اثني إىل يقسمونه الذي الربوج فلك عىل فريصدونها السماوية، القبة يف الشمس
والزوايا الوقت قياس يخضع هذا، يومنا وحتى .°٣٠ ب منها جزء كل عرض يقدر جزءًا،
هذه وبتسجيل البابليِّني. عن موروث نظام وهو ستني، الرقم عىل معتمد ترقيم لنظام
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بالتقويم املحدثون زمالؤهم أسماه ما القدماء الفلك علماء ابتكر شديدة، بدقة املعطيات
لدى أنه الجداول توضح وهكذا السماوية. األجرام مرور موعد إال ليس وهو الفلكي،
مما ٢٩°؛ و٥٦′ °٢٨ ′١٣ كبريتني قيمتني بني للشمس الشهري املسار يتباين البابليِّني
فمن متغرية، البابيل الشهر مدة أن فكرة عن وبعيًدا تقريبًا. ٪٦ ب يقدر فارًقا يمثل
أشهر عن الشتاء أشهر يف السماوية القبة يف أرسع تتقدم أنها تبدو الشمس أن الحقيقي
١٨٤ يوجد الشمايل الكرة نصف ففي تقويمنا. عىل بوضوح ينعكس ما وهو الصيف،
العام. بقية خالل ١٨٢ أو ١٨١ مقابل والخريف الربيع اعتدايل بني املتوسط يف يوًما

ميتون دورة (5)

الشهر طول مدة زادت اآلخر. عن مستقل فكالهما والعام؛ الشهر من كلٍّ مدة ترتبط ال
واقعة الفور عىل تدحض أن يمكن ال الصدد هذا يف األرض، تاريخ طوال شديد ببطء
منذ تقريبًا ثابتة ظلت فقد العام طول مدة أما األول. الفصل يف املذكورة املديخ حيوانات
الشكل يف عاًما ١٩ كل القمر مع الشمس تتالقى أن األقدار وتريد الشميس. النظام تكوين
أن يجب املصادفة، تلك اكتشاف أجل ومن أريض. مراقب يالحظه الذي ذاته الخارجي
محددة فلكية تقويمات القدماء العلماء يمتلك وأن الكايف، بالقدر متطوًرا الفلك علم يكون
كاملة بدورة الشمس لقيام الالزم الوقت تحديد الدراسة هذه وتتيح البابليِّني. بفضل
عديدة املالحظات تكون أن يكفي لذلك الفلك. علماء تعبريات باستخدام — شديدة بدقة
البابليِّني لدى السنوي الشميس الدوران فرتة وتمتد األعوام. من كبري عدد عىل وتتوزع
أخرى، وبعبارة الشهر».5 من «ثواٍن و٨ الشهر» من «دقيقة و٢٢ شهًرا ١٢ مدار عىل

العرشي: للنظام وفًقا

قمريٍّا. شهًرا ١٢٫٣٦٨٩ عىل العام يحتوي

إذن فتصبح ،١٩ يف ضوعفت إذا إال ذاتها حد يف املساواة لهذه أهمية أي توجد ال
كالتايل:

قمريٍّا. شهًرا ٢٣٥٫٠٠٩١ عىل عاًما ١٩ ال تحتوي

تسعة كل القمر أطوار فتتكرر شهًرا، ٢٣٥ مع بالضبط يتساوى عاًما ١٩ كان إذا
٪٠٫٠٤ بنسبة إال املساواة تتحقق ال لكن ذاتها. والساعة ذاته التاريخ يف عاًما عرش
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سيتسبب قرون ثالثة خالل ويف تقريبية. بدورية إال يتعلق ال األمر أن لدرجة تقريبًا،
مصادفة يُعترب ذلك أن إال بتقويمنا. مقارنة يوم فارق يف الدورة هذه عىل القائم التقويم
بداية قبل أثينا يف نرشها ميتون اليوناني الفلك عالم حاول وقد لالنتباه، مثرية رقمية
إن البعض «قال األوليمبية. األلعاب بمناسبة االكتشاف عن وأُعلن بقرن. العرصاإلغريقي
مينرف.»6 معبد أعمدة عىل ذهب من بأحرف ميتون دورة بحفر قاموا املنبهرين األثينيني
الساخر اليوناني الكاتب رسمه «العصافري» كتاب ففي أصدقاء. أي مليتون يكن لم
القليل. إال الشجاعة من يمتلك ال عالم أنه عىل امليالد) قبل ٤٥٠–٣٨٦) أريستوفان
الجيش يف التجنيد من للهروب الجنون ادَّعى الشهرية صقلية حملة أثناء يف إنه فيُقال
«األرساب» كتاب يف سقراط عىل هجوًما شن أريستوفان أن أيًضا الحقيقي ومن األثيني.

أصدقائه. أحد يعترب أنه من الرغم عىل
تقويمهم يتفق فلَكي ميتون.7 لدورة الحقيقيني املكتشفني هم البابليُّون يعد
أن ينبغي عاًما ١٩ من مكونة دورة بداخل أنه فهموا الفصول، مع القمري-الشميس
عىل األَُخر عاًما ١٢ ال يحتوي بينما قمريٍّا، شهًرا عرش ثالثة عىل منها أعوام ٧ تحتوي
محددة لقاعدة يخضع إضايف شهر إدخال أصبح الوقت ذلك ومنذ فقط. شهًرا عرش اثني

بالضبط.8
تحديد يف وخاصًة الطقيس، التقويم أعدَّت عندما ميتون دورة الكنيسة استخدمت
للقمر عرش الرابع اليوم ييل الذي األحد يوم مع الفصح عيد «يتزامن الفصح: عيد تاريخ
أن يمكن ال معقد تعريف وهو مبارشة»، بعدها أو مارس ٢١ يف الطور هذا يبلغ الذي
أطوار أن وبما القمر. أطوار عىل التاريخ هذا يعتمد واحدة: نقطة سوى منه نستنتج
دورة تجد أن عجب فال عاًما، ١٩ كل — بالتقريب أو — ذاته التاريخ يف تتكرر القمر
عيد بتاريخ بالتنبؤ يسمح معقد لوغاريتم وهو الكنسية، األعياد حساب يف مكانها ميتون

التقويم.9 إصالح أثناء يف تعديله تم وقد الفصح،

عقدة بجوار يقف التنني (6)

واألجرام لألرض تتخيلها التي الهيئة كانت فأيٍّا بانتظام. السماء تراقب حضارة لنتخيل
القمر أطوار بني تربط التي اإللزامية العالقة عاجًال، أو آجًال تالحظ، فسوف السماوية
يف القمر يكون عندما إال الشميس الكسوف يحدث أن يمكن ال املالحظ؛ الخسوف وطبيعة
2-2 الشكل يرشح البدر. طور يف إال القمر خسوف مالحظة يمكن ال بينما املحاق، طور
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الشمس

محاقاألرض

تربيع أول

بدر

تربيع أخ*

أصبحت التي الكسوف وطبيعة 1-2 شكل يف املمثلة القمر أطوار بني العالقة :2-2 شكل
إذا إال شميس كسوف لحدوث مجال ال املشاركة. الثالثة النجوم طبيعة بسبب للفهم قابلة
عىل يتعني قمري خسوف يحدث ولكي املحاق. طور يف أي والشمس؛ األرض بني القمر مر
الحالتني ويف البدر. طور يف إال حدوثه يمكن ال ما وهو والشمس، القمر بني تكون أن األرض

واحد. خط عىل الثالثة األجسام كانت إذا إال الكسوف يحدث ال

فال البعض؛ يالحظ مثلما العكس يحدث أن يمكن ال ذلك ومع ببساطة. العالقة هذه
تفسري يمكن كيف املحاق. أو البدر طور يف القمر كان كلما كسوًفا بالرضورة نالحظ

الظاهرة؟ تلك
باإلجابة الربوج»، «دائرة الشمس، ومدار للقمر الظاهري املدار بني املقارنة تسمح
دائرتني الكرة تشبه التي السماوية القبة عىل الجسمني مسار يرسم السؤال. هذا عن
.(3-2 (شكل «الُعقد» وهما نقطتني، يف وتتقاطعان تقريبًا °٥ زاوية بينهما كبريتني
الجنوبي السماوي الكرة نصف النقطة هذه عند القمر غادر إذا صاعدة العقدة تكون
دوًرا العقد تلعب ولكن املضادة. الحالة يف نازلة وتكون الشمايل. الكرة نصف إىل متجًها

الكسوف. حاالت تعاقب يخص فيما محوريٍّا
درجة نصف حوايل — والشمس للقمر الظاهري الحجم أن من الرغم عىل
ولكي السماوية. القبة اتساع مع باملقارنة ا جدٍّ صغري فإنه كبريًا، لنا يبدو — قوسية
املدارين أن بما لكن شديد. قرب عىل يكونا أن يجب باآلخر، أحدهما القرصان يلتحم
الشمس تكون عندما إال الكسوف يحدث ال اآلخر، عىل كلٌّ مائالن والقمري الشميس
ذاته الوقت يف النجمان يمر شميس كسوف حدوث حالة ويف عقدة. من بالقرب والقمر
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القبة السماوية

ا%دار القمري

األرض
الشمس القمر

سطح دائرة الربوج
التي تضم مدار الشمس

الظاهري

زاوية ٥° تقريبًا ب6 سطح ا%دار
مدار الشمس الظاهريالقمري وسطح دائرة الربوج

N
d

N
a

مدار عىل يقعان والقمر للشمس الظاهريني املدارين أن األريض املراقب يرى :3-2 شكل
القمر مدار يقطعه الذي الشمس مدار عىل الربوج دائرة سطح ويحتوي السماوية. الكرة
التقاطع، نقطتي عىل Nd نازلة وعقدة Na صاعدة عقدة اسم ويُطلق تقريبًا. °٥ بزاوية

يربطهما. الذي املستقيم الخط عىل الُعقد خط اسم ويُطلق

(شكل العقد خط جهتي عىل القمري الخسوف حالة يف نجدهما بينما نفسها، بالعقدة
.(4-2

لهذه قط يتطرقوا لم وهم — الكسوف آلية يفهموا لم أم البابليُّون أفهم سواء
مالحظاتهم عليها يدوِّنون كانوا التي األلواح عىل ذلك من الرغم عىل سجلوا فقد — املشكلة
لقرص يمكن السماوية. القبة عىل الربوج دائرة عن القمر تفصل التي الظاهرية املسافَة
صغرية املسافة هذه تكون عندما فقط الشمس قرص مساحة عىل يتعدى أن القمر
بخسوف يتعلق األمر كان إذا األرض ظل يف يدخل أن للقمر أيًضا ويمكن الكايف، بالقدر
البابليُّون يكن لم الواقع يف البابليِّني. لدى سهًال أمًرا إذن بالكسوف التنبؤ كان قمري.
تحديد يستطيعون كانوا لكنهم والساعة، باليوم ما كسوٍف حدوث يؤكدوا أن يستطيعون
فيها يستحيل التي الفرتات إىل باإلضافة الحدث، ذلك مثل وقوع فيه يمكن الذي التاريخ
بتغريات املرتبطة املعلومات يستغلُّون كانوا الغرض ولهذا األحوال. من حال بأي حدوثه

الربوج. ودائرة القمر بني املسافة
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اتجاه الشمس

اتجاه الشمس

ا#حاق

ا#حاق

البدر

البدر

NaNd

Nd
األرض

األرض

Na

عقدتني من قريبني والشمس القمر كان إذا إال قمري خسوف لحدوث مجال ال :4-2 شكل
حدوث يمكن ال الرشوط هذه من أيٌّ يتوافر ال فعندما (أ). األخرى عن إحداهما مختلفتني

(ب). خسوف

بصورة نتطرق ولكي القمر، بخسوف التنبؤ آليات تكشف وثيقة البابليُّون لنا ترك
حاالت تعاقب تقود التي اآللية عن فكرة تكوين يستحسن املوضوع هذا إىل أفضل

الخسوف.
الشمس. كسوف مؤقتة بصورة جانبًا ننحي األفكار، ولتثبيت

كل مركز كان محدد وقت ويف للقمر»، كليٍّا «خسوًفا قليل منذ نرى كنا أننا لنتخيل
خسوًفا سنرى الوقت من كم فبعد بالضبط، واحد خط عىل والقمر واألرض الشمس من
حاالت تحدث أن مطلًقا يَستبعد ال ما وهو لسابقه، مماثًال يكون أن ويتعني جديًدا؟

الزمني. الفاصل هذا خالل أخرى خسوف
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البدر، طور يف تماًما القمر كان األول الخسوف حدوث وقت يف أنه البداية يف نالحظ
بالرضورة يتعني مماثل، خسوف مالحظة يمكننا ولكي عقدة. مع مركزه ويتصادف

رشطني. توافر
صحيًحا عدًدا ننتظر أن يتطلب مما البدر، طور يف تماًما القمر يكون أن أوًال يجب
يتصادف أن يتعني ثم يوًما.10 ٢٩٫٥٣٠٥٨٨٨٥٣ منها كلٌّ وتستغرق اإلقمار، فرتات من
أثناء يف يشغلها كان التي للعقدة ال أم مماثلة أكانت سواء عقدة، مع جديد من القمر
متتاليني مرورين بني تفصل التي املدة عىل العقدي» «الشهر اسم ويُطلق األول. الخسوف
للخسوف. أسطوري مفهوم من لالنتباه الالفتة الصفة هذه وتُشتق ذاتها. بالعقدة للقمر

البتالعهما. ويستعد العقد من بالقرب والقمر الشمس يراقب تنِّينًا البعض فيتخيل
بصورة اإلقمار فرتة من أقرص يعد العقدي الشهر أن هو التعجب يثري قد ومما
أكثر فارق يوجد كان وإذا يوًما.11 ٢٧٫٢١٢٢٢٠٨١٧ سوى يستغرق ال فهو كبرية،
ثابتة ليست الُعَقد ألن فذلك العقدي، والشهر اإلقمار من كلٍّ طول بني يومني من
يف وتصبح القمري املدار بطول عادية سماوية أجرام مثل تتحرك فهي الفضاء. يف
وقوع يُخىش فال هندسية، نقاًطا إال ليست أنها وبما الثالث). (الفصل القمر مواجهة
يساوي أن ننتظر أن يتعني الثاني الرشط يتحقق أن أردنا إذا النهاية، ويف تصادم. أي
= ٢٧٫٢١٢٢٢٠٨١٧ : ٢ أي العقدي؛ الشهر نصَف الزمنية الفواصل من صحيح عدد
خسوًفا سنالحظ اآلتية: بالطريقة املوقف تلخيص يمكن يوًما.12 ١٣٫٦٠٦١١٠٤٠٨٥
صحيًحا مضاعًفا واحد آن يف يكون أيام عدد مر قد يكون أن رشيطة لألول مماثًال ثانيًا

و١٣٫٦٠٦١١٠٤٠٨٥. ٢٩٫٥٣٠٥٨٨٨٥٣ ل
أن يتعني الجد محمل عىل أخذناه وإذا الطريقة، بهذه بتقديمه غريبًا الرشط يبدو
املدة حساب يمكن ال قد األحوال، من حال وبأي يتحقق. لكي عام مليار من أكثر ننتظر
العقدي الشهر ومتوسط اإلقمار فرتة متوسط أن بما خسوف حالتي بني تفصل التي
املستخدمة الطريقة تتضمن ثم ومن مطلقة. ليست بالطبع ولكنها شديدة بدقة معروفان
أن حني يف فرتة عن البحث تتطلب فهي األصيل؛ سببه معرفة السهل ومن كبريًا عيبًا

دوريٍّا. ليس الخسوف حاالت تعاُقب
من ليس جزئي، أو كيل قمري خسوف يحدث فلَكي األمر، يف ما كلَّ ذلك ليس
فيسمح بالضبط، واحد خط عىل والشمس واألرض القمر مراكز تكون أن الرضوري
ظروف يف خسوف بمالحظة األرض ظل منطقة وامتداد والشمس القمر قريص حجم
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األرض

القمر

دائرة الربوج

منطقة الظل

حلقة شبه الظل

اتجاه الحركة خسوف جزئي
بسبب شبه الظل

خسوف كيل

خسوف جزئي
بسبب الظل

منطقة شبه الظل
(أ)

(ب)

منطقة الظل

الشمس

(أ). خسوف يحدث لألرض الظل شبه أو الظل بمنطقتي القمر يمر عندما :5-2 شكل

الظل. شبه بسبب جزئيٍّا أو وكليٍّا الظل، بسبب جزئيٍّا أو كليٍّا الخسوف هذا يكون أن ويمكن
(ب). الظل شبه بسبب الكيل الخسوف حالة تُمثل ال

تفسريها تم التي الحسابية الرشوط تخفيف يتعني ثم ومن .(5-2 (شكل تقييًدا أقل
من سلسلٌة بعينها فرتة عن بالبحث يُستبدل أن يجب الخسوف حاالت توايل ففي أعاله.

التقريبية. الفرتات
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التقريبية الفرتات (7)

وسيكون اإلقمار. فرتة نهاية يف أيًضا كذلك فسيكون املحاق، طور يف اليوم القمر كان إذا
القمر أطوار تتكرر حيث اإلقمار؛ فرتات من صحيح عدد فيها يمر مرة كل يف محاًقا إذن
رأينا مثلما لكن دوري، أيًضا فهو بعقدة، القمر بمرور يتعلق فيما ذاته واألمر دوريٍّا،
حاالت تعاقب أن لدرجة العقدي،13 الشهر نصف وفرتة اإلقمار فرتات تتفق ال سابًقا

دورية.14 ليست ظاهرة يعد الخسوف
الشهر ونصف اإلقمار من بدًال الرياضيات علماء يلجأ الصعوبة هذه ملواجهة
فرتات من صحيح شبه عدد خاللها مر التي الزمنية الفواصل من سلسلة إىل العقدي
الفرتات هي الزمنية الفواصل وهذه ب). امللحق (انظر العقدي الشهر ونصف اإلقمار
اإلقمار فرتات عدد شكل يف عنها وبالتعبري الخسوف. حاالت تعاقب تميز التي التقريبية

تُكتب:

… ٣٥٨ ٢٢٣ ١٣٥ ٨٨ ٤٧ ٤١ ٦ ٥

التي (أو حدثت التي القمري الخسوف لحاالت قائمة يعد الذي 6-2 شكل يف نجدها
الخسوف. حاالت بجدول األمر يتعلق الحالة هذه ويف .٢٠٠١ ديسمرب ٣٠ منذ ستحدث)
أن يجب) ال (لكن يمكن متتاليني خسوفني أن القائمة يف املاثل ٥ رقم من نستنتج
ال فهي التالية األرقام أما .٦ الرقم عىل ذاتها املالحظة وتنطبق إقمار. فرتات ٥ تفصلهما
فرتات. ست أو خمس أو إقمار فرتة دائًما تفصلها التي املتتالية الخسوف حاالت تخص
ما خسوٍف من إقمار فرتة ٤١ بعد أنه فقط يعني فذلك القائمة يف ٤١ الرقم ُوجد وإذا
،٨٨ التالية األرقام عىل ذاته األمر وينطبق جديد. خسوف ملالحظة كبرية فرصة هناك
كلما يزداد جديد خسوف مالحظة احتمال أن لدرجة ذلك؛ آخر إىل … ،٣٥٨ ،… ،١٣٥

طويًال. الزمني الفاصل كان

ساروس دورة (8)

فرتات تمثل … و٣٥٨، ٢٢٣ ،١٣٥ ،٨٨ كان إذا بدقة التحقق يمكن ال 6-2 شكل يف
طوًال. أكثر جدول وجود يتعني ذلك إىل وللتوصل تقريبية.

ساروس وُسمي العلوم، تاريخ يف ا خاصٍّ دوًرا إقمار فرتة ٢٢٣ فاصل يلعب
الطريقة بهذه اكتشف والذي التاريخية، الخسوف بحاالت معنيٍّا كان الذي هايل بواسطة
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فرتات مع األرقام هذه وتتالءم و٦. ٥ لرقَمي تسلسٍل من اليسار عمود يتكون :6-2 شكل
بني ما الفرتة مع تتناسب (معطيات للقمر متتاليني خسوفني بني تفصل التي اإلقمار
يرتبطان فهما ذاته السطر عىل تاريخان يِرُد وعندما و٥ / ٧ / ٢٠٢٠). ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١
ويمثل بشهر. يقدر زمني بفاصل بوضوح مرئيني غري خسوفان فيه يتواىل خاص بموقف
مميزة تقريبية فرتات إقماًرا) ٢٢٣) وساروس إقمار فرتة و١٢٥ و٨٨ و٤٧ ٤١ من كلٌّ

الخسوف. حاالت لتعاقب
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املصطلح هذا شهد الوقت ذلك ومنذ األول.15 الفصل يف املذكور األريض الدوران تباطؤ
عاًما ١٨ حوايل — إقمار فرتة ٢٢٣ من املكونة ساروس دورة وتشهد كبريًا. رواًجا
شهًرا ٢٢٣ فإن مماثلة: شبه بطريقة الخسوف حاالت تعاقب ظاهرة تكرُّر — أيام و١٠
تكون ساروس دورة نهاية ويف دقيقة. ٥٢ قدره بفارق عقديٍّا شهًرا ٢٤٢ يساوي قمريٍّا

متماثلة. شبه والقمر والشمس لألرض النسبية املواقع
حي مثال ويسمح متماثالن. بأنهما ساروس دورة تفصلهما خسوفني أي يوصف
يناير ٩ يف والعرشين الحادي القرن يف خسوف أول لوحظ أبسط. بصورة ذلك بفهم
سلسلة من جزء أنه فسنالحظ بانتباه حدوثه تابعنا إذا كليٍّا. خسوًفا وكان ،٢٠٠١
يف آخرها وسيحدث ١٥٥٠ أبريل ١ يف أولها حدث مماثلة، خسوف حاالت من طويلة
وإمكانية الخسوف طبيعة تتغري وسوف تغريت السلسلة هذه وخالل .٢٨٣٠ مايو ٢٨

القائمة.16 وسط الكيل الخسوف حاالت تحتل ذلك ويف مستمرة، بصورة رؤيته
بال ساروس دورة يعرفون كانوا لكنهم االسم هذا عليه يطلقون البابليُّون يكن لم

شك. أدنى
الفلك، بعلم تتعلق التي األلواح من عدد رموز فكُّوا أملانيني يسوعيني ثالثة وبفضل
كوجلر؛ إكس وإف إبينج جي الفلك وعاِلما سرتاسماير، إن جي اآلشوريات عالم وهم:
القمري. الخسوف حاالت تعاقب يف معينًا نظاًما وضعوا البابليِّني أن عىل الدليل نمتلك
ساروس. دورة باسم منها، جزءًا إال نملك ال التي األلواح، هذه أحد اليسوعيون ى سمَّ وقد
كانت التي أو قمريٍّا، خسوًفا شهدت التي القمرية األشهر من طويلة قائمة تتضمن وهي
بالفرتة القائمة وتختص بتنبؤ. يتعلق األمر كان إذا للخسوف كبرية فرصة فيها توجد
ج). (ملحق السلوقية واألرسة الفارسية الهيمنة بني الواقعة امليالد قبل ٢٧٧ إىل ٣٧٣ من
العتالء يُشار وكان البابيل. للتقويم الشميس القمري الطابع عىل اللوح هذا ويشهد
الجدول هذا يف يظهر ال ولكن حكمه. من األوىل الفرتة خالل العرش لكريس حاكم أي
لم اللوح من جزءًا أن إىل يشري قد مما ،٣٥٨ يف تُويف الذي الثاني أرتاكرسكيس اسم

إلينا. يصل
أيًضا حللوا لكنهم الخسوف لحاالت منتبهني مراقبني فقط البابليُّون يكن لم
حاالت فيها فتتعامد ساروس؛ دورة هيكل األحوال كل يف يقرتحه ما هو وهذا تعقيدها.
وإن حتى أنهم بشدة املرجح فمن األخرى. عىل كلٌّ واحد خط عىل املتماثلة الخسوف
حاالت تعاقب يف دورها وفهموا اكتشفوها فقد آخر، اسًما ساروس دورة عىل أطلقوا
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حاالت بمراقبة اإلغريقي العرص قبل البابليُّون يكتِف لم ربما أخرى، وبعبارة الخسوف.
بالتنبؤات. السماح وحدها شأنها من لتعاقبها، حقيقية نظرية أعدوا لكنهم الخسوف،
الذي األول أنطيوكوس إىل اللوح عىل إشارة أي توجد ال أنه االفرتاض هذا صحة ويدعم
الحكم. توليه قبل ُكتب قد اللوح يكون أن املمكن من أنه لدرجة ،٢٨٠ عام العرش اعتىل

تنبؤات. عن األخرية الخسوف حاالت تواريخ تنتج قد الحالة هذه ويف
تتواىل التي املتماثلة الحاالت هذه «املزدوجة»: الخسوف حاالت إىل اللوح يشري ال
جزئية تُعدُّ الخسوف من الحاالت هذه فإن ذلك؛ يف عجب وال بشهر. يُقدَّر زمني بفاصل
تمثل حيث 2-6؛ شكل يف نالحظه ما وهذا مالحظتها. إذن ويصعب الظل شبه بسبب
ساروس ودورة عامًة التقريبية الفرتات لتحديد مفيدة عالمة املزدوجة الخسوف حاالت
ساروس، دورة اكتشاف من البابيل الفلك علم يمنع لم العيب هذا مثل كان إذا خاصًة.

بجودته. يشهد فذلك
بالضبط، وانتهائها الظاهرة بدء ساعة إضافية: تفاصيل الحالية الجداول تحمل
خسوًفا تشهد التي األرض مناطق أو الظل، منطقة إىل الظل شبه منطقة من املرور ساعة
فوق القمر يكون عندما خاصة مرئي، غريَ فيها الخسوف يكون التي أو جزئيٍّا، أو كليٍّا
خسوف مثال بانكويك يذكر لكن جزئيٍّا، املعلومات هذه يعرفون البابليُّون كان األفق.
يُالَحظ لم لكنه حدث «قد اآلشوري، العرص إىل ينتمي مجهول منجم قول حد عىل كان،
أن الرافَديْن بالد علماء عىل الصعب من كان املقابل ويف «… غائمة كانت السماء ألن

ال. أم الخسوف وقت بابل يف مرئيٍّا القمر سيكون هل مسبًقا يعرفوا

طاليس؟ به تنبأ الذي الكسوف صحة تصديق يجب هل (9)

باملايض. تتعلق التي للدهشة إثارة األكثر األساطري سذاجة بكل تقبَّلنا بعيد زمن منذ

الديني. باملجال تتعلق كانت إذا خاصًة فيها، أحد يشكك أن املناسب غري من كان ربما
ويف موته. فراش عىل 17!Mehr Licht نطق عن جوته كف فقد الشك. عرص جاء ثم
بدًال الفاسكون هاجمها التي شارملان جيش ملؤخرة مكانه روالند ترك رونسوفو معركة
مثله، أسطوري اسكندنايف بطل لشخصية انتحاله فبسبب تل، جيوم أما الرشقيني. من
حرقها التي الطيبة لورين «فتاة جان قصة عن أما األربعة. الكانتونات بحرية من ُطرد
تمادى شك بال الرواية؟ حبكة إلفساد الناس يفعله لم الذي فما روان»، يف اإلنجليز
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الحرب إبان حدث الذي الشميس الكسوف حالة وتبقى املايض. أساطري نفي يف البعض
بذلك؟ التنبؤ يستطيع طاليس كان فهل والفرس. الليديني بني

طاليس تنبؤ يتعلق القمر خسوف بحاالت قائمة تعد ساروس دورة أن حني يف
الجدول؟ هذا بقراءة صدقه عىل الحكم يمكننا هل شميس. بكسوف

القمر. خسوف من أكثر الشمس بكسوف للتنبؤ مالئًما مفهوًما ساروس دورة تعد

ذاتها. التقريبية والفرتات ذاته التكراَر الكسوف نوَعا يمثل اإلحصائية، النظر وجهة من
الذين البابليِّني، لدى الفلك علم عنارص بعض تعلَّم قد طاليس يكون أن املمكن ومن
هي تلك القمر. بخسوف التنبؤ شك بال يستطيعون وكانوا ساروس دورة يعرفون كانوا

الدفاع. حجج
كافيًا. ليس الكسوف حاالت تعداد فإن طاليس أسطورة عن املدافعون قال مهما
القمري، الخسوف كفة الشميسعىل الكسوف كفة ترجح ال اإلحصائيات أن الحقيقي ومن
هذا ليس أكرب. بصورة قمريٍّا خسوًفا نشهد طويلة فرتة وخالل محدد مكان يف ولكن
مرئيٍّا القمر خسوف يكون مالئمة املناخية الظروف تكون فعندما ظاهريٍّا. إال التناقض
يف األفق، فوق إليهم بالنسبة القمر يكون الذين األرضية الكرة نصف سكان كل لدى
األرض تكون قمري خسوف أي خالل أنه بما بالرضورة غائبة الشمس تكون الوقت هذا
هو الخسوف يحدد الذي الظل إن .(2-2 (شكل بالشمس القمر يوصل الذي الخط عىل
لكي املقابل ويف الصغري. القمر بقطر مقارنة للغاية كبريًا قطرها يعد التي األرض ظل
أن فقط يكفي فال تقييًدا. أكثر الرشوط تعد لديكم مرئيٍّا كليٍّا شميس كسوف يكون
يتعلق فال منطقتكم. الظل شبه أو الظل يغطي أن أيًضا يجب بل النهار، أثناء يف يكون
سكان بأكمله املشهد من املستفيد يكون وإنما املنظر، هذا يشهد كامل كرة بنصف األمر
ح يُرجَّ الذين هم قليًال أوسع مسار داخل يعيشون فمن مثلكم، األرض من ضيق مسار
وكأن مرشقًة شمًسا امُلضاءة الكرة نصف بقيُة ترى بينما ، الجزئيَّ الكسوف يرصدوا أن
البابليُّون يكون أن اإلطالق عىل املرجح من ليس الظروف هذه ويف يحدث. لم الكسوف
أي توجد فال جزئيٍّا؛ أو كليٍّا الكسوف فيها سيكون التي املناطق تحديد استطاعوا قد
عىل محددة نقطة يف الشمس كسوف بدورية بالتنبؤ تسمح ساروس لدورة مماثلة دورة

األرضية. القرشة سطح
صحة عىل وللحكم ا. جدٍّ عامة تكن لم إن للغاية قوية الحجج هذه تكون قد
يف الشمس بكسوف التنبؤ حول نتساءل أال يجب هريودوت ذكرها التي األسطورة
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بالفعل تنبأ قد طاليس كان إذا نتساءل أن يجب بل عامة، بصورة القديمة العصور
لظرف يمكن هل وامليديني. الليديني بني الحرب وحده أنهى الذي الشميس بالكسوف

التنبؤ؟ يسهل أن خاص
مشكوًكا طاليس به تنبأ الذي الكسوف تحديد كان قريب عهد فحتى الحال، هو هذا
قديم كسوف بني املقارنة تكفي ال الكيل املسار عن معلومات أي نملك ال أننا فبما فيه.
األريض الدوران تباطؤ عن محددة فكرة فلدينا اليوم أما التساؤالت. عىل للرد واأللواح
الكيل املسار مناطق خريطة نجد الكسوف»، «كتيب ففي به. مسموًحا الشك يعد ولم
الكيل املسار يمر لكن طاليس. لكسوف املماثلة الكسوف حاالت من سلسلة تخص التي
كسوف مر بينما العربي، للخليج الشمايل الطرف بأقىص امليالد قبل ٦٠٣ عام لكسوف
التي ذاتها املنطقة وهي باألناضول، — ساروس بعد فيما أصبح الذي — ٥٨٥ عام
.٥٨٥ عام يف طاليس كسوف إذن حدث فقد وامليديني. الليديني بني الحرب فيها دارت
أنه أيًضا يُستبعد وال الفصل. هذا بداية يف املذكورة التاريخية املعلومات تصديق يمكن
بأن ،٥٨٥ عام بكسوف التنبؤ السادس القرن من أيوني عالم استطاع الحظ بمساعدة
يتعلق فيما األقل عىل تفرض التي ساروس قاعدة الشميس الكسوف حاالت عىل طبق
يبقى ذلك إىل وباإلضافة عاًما. عرش ثمانية بعد ذاته الخسوف يتكرر أن القمر بخسوف
أعلن فقد النهار. ضوء يقل أن امللييس طاليس «توقع بقول: واكتفى غامًضا، هريودوت

بالفعل.»18 الكسوف فيه حدث الذي بالعام يتعلق فيما لأليونيني ذلك
رمزية بخرافة يتعلق األمر كان فإذا ال. أم صحيحة النادرة هذه تكون أن يهم ال
كانت فإذا القدماء. كفاءة قيمة من نقلل ال أخالقي: مبدأ عىل األقل عىل تحتوي فهي

قدرتنا. من أقل تكن لم االستنتاج عىل قدرتهم فإن بدائية، اآللية تقنياتهم
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القمر ارقصمع

امليغاليثي الفلك علم (1)

املستخدمة، القواميس يف الحفري الفلك وعلم األثري الفلك علم مصطلحا بعُد يِرد لم
وينتمي الحفري. النبات وعلم األثري املغناطيسية علم اآلن فنجد ذلك؛ يتأخر لن لكن
خالًصا نتاًجا العلم هذا أكان وسواء األثري. الفلك علم إىل تحديًدا امليغاليثي الفلك علم
أن يقرتح أنه إىل باإلضافة األلغاز، يميز الذي الغامض املذاق هذا فله يكن، لم أم لخيالنا
وبمجرد العادات. لهم تنسبها التي تلك تخطت أجدادنا أقدم إليها توصل التي املعارف
أكثر السكوه صور تعدُّ النهاية، ويف اكتشفته. التي الحضارة بثراء نحلم العلم هذا ذكر
سيظل الكتابية النصوص لغياب ونظًرا القديم. الحجري العرص إىل تعود فهي قدًما؛
الوقائع تفسري فيه يكون مجال فهو والعلم، األسطورة بني لألسف امليغاليثي الفلك علم

أفضل. وضًعا أبًدا العلم هذا يكتسب لن وربما للجدال، محالٍّ
الرسوم بذلك وتشهد بالجمال، وديني عميق إحساس القديم اإلنسان لدى كان
مماثل بإحساس َشَعر أنه يف نشك أن يجب فهل عنه. ورثناها التي للحيوانات املتعددة
لكن ترهبه، أن النيازك هبوط أو العواصف لشدة فيمكن السماوية؟ الظواهر تجاه
حدوث أيًضا يعي وهو تبهره. أن إال القمر وأطوار البطيئة الكواكب لحركة يمكن ال
أكثر لقوانني يخضع الكسوف لحاالت املتتايل الظهور فإن واملهدد. املفاجئ الكسوف
لكن الثاني). (الفصل القمر أطوار يف أو الفصول عودة يف تتحكم التي تلك من تعقيًدا
والشمس؟ للقمر السماوي املسار عن عرفه قد القديم اإلنسان يكون أن يمكن الذي ما
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األنجلوساكسونية: اإلعالم وسائل أولويات يف الصدارة ما ٌ نبأ احتل ١٩٦٣ عام يف
لم إعالن وهو ستونهنج، العجيب امليغاليثي األثر رموز هوكينز جريالد الفلك عالم فك
املعماريني أن فاقرتح ذلك، من أبعد إىل هوكينز ذهب بعد وفيما اآلثار. علماء حماس يُثِْر
الفيزيائي استأنف وقد بالكسوف. التنبؤ عىل قادرين كانوا ستونهنج أثر صمموا الذين

بعد. فيما هوكينز تأكيدات هويل الفلكي
أما وصلتنا. التي النصوص عىل بناءً الثاني) (الفصل طاليس تنبؤ عىل الحكم يمكن
إىل عنه نمتلكها التي الوثائق أقدم تنتمي عرص يف يعيشون كانوا فقد ستونهنج، مصممو
وإلثبات خاصٍة.1 ومرصبصورة الرافَديْن بالد مثل العظمى، بريطانيا عن بعيدة مناطق
الذين العلم هذا محرتفو جمعها أثرية شواهد سوى نملك ال وهويل هوكينز افرتاضات
يغضبوا أن سوى يستطيعون ال أنهم لدرجة الفلك، علماء تأهيل عن تأهيلهم يختلف
الصحافة دافعت الجدل: من مفر هناك يكن لم اكتشافهم. إىل يتسلالن هاويني رأوا إذا
علماء ثالثة من املكون الدفاع حجج فقارنت ستونهنج»، «قضية عن العام الرأي أمام
يكن لم لكن العامة.2 الوزارة تمثلهم الذين التقليديني اآلثار علماء مجموعة بحجج فلك

املحكمة. مساعدة شأنه من خطي تحليل أي أو رقمي أثر أي هناك

فلكيٍّا؟ مرصًدا ستونهنج تعد هل (2)

للغاية الشهري امليغاليثي ستونهنج أثر شيدوا من هم السلتيون الغال بالد كهنة ليس
العظمى. بربيطانيا

٢٠٠٠ عام إىل ٦٠٠٠ عام من تقريبًا أوروبا يف الحديث الحجري العرص يمتد
املاشية فرتعى أماكنها؛ يف تستقر الشعوب بعض أصبحت العرص هذا ففي امليالد. قبل
وتصنع الصوان أو العظم من أدواتها فتقطع صغرية قًرى يف وتعيش الخرفان، وخاصًة
املباني تشييد يف الحديث العرصالحجري شعوب بدأت الثالثة األلفية بداية ومنذ أوعيتها.

ستونهنج. رصح وأشهرها الضخمة
3-1أ)، (شكل ساليسربي سهل يف العظمى بريطانيا غرب جنوب يف ستونهنج تقع
متفرقة، فرتات عىل ُشيد مركب أثر فهو امليغاليثية، اآلثار ضمن الدائرية هيئته وتصنفه
وخالل امليالد. قبل تقريبًا عام ٣٠٠٠ إىل تعود حيث األوىل؛ الفرتة فقط وتهمنا
األثر. محيط حاليٍّا تمثالن مركزيتني دائرتني من مكونة ستونهنج كانت الفرتة هذه
األوىل بداخل وهي — الثانية الدائرة أما والفجوة. امُلنَحَدر من الخارجية الدائرة وتتكون

58



القمر مع ارقص

٢٤

٣٢

٣٦

٤١

٤٩

٥٤
د

٢
و

٦
ز

ح

١٠

١٣

٢٠
١٦

٩٢

٩٣

٩٤

٩١

٣٠ مرتًا

(ب)

(أ)

الفجوة

صخور هيل

ا4ُنَحَدر

سميت التي ،٥٦ ال أوبري تجويفات إن (ب). والخريطة (أ) األثر ستونهنج، :1-3 شكل
األثر. تفسري يتم عندما محوريٍّا دوًرا ستلعب اكتشفها، الذي اآلثار عالم اسم عىل
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تجويفات وتُسمى مرتًا، منها كل قطر يبلغ تجويًفا، ٥٦ من تتكون فهي — مبارشًة
تكون أن املرجح ومن الرصح، وسط خشبي مبنًى وُشيد 3-1ب). (شكل أوبري
استُبدلت عديدة بقرون وبعدها الخشبية. األعمدة لحمل ُصممت قد أوبري تجويفات
ستونهنج من تجعل والتي نعرفها، التي الضخمة األحجاُر املركزي الخشبي بالبناء

اليونسكو. قوائم عىل البرشية تراث يف مدرًجا موقًعا
بأثر عرش الثامن القرن منذ (١٦٨٧–١٧٦٥) ستوكالي ويليام اإلنجليزي اهتم
خاصة بصورة والقبالة املقدس بالتاريخ شغف الذي مة العالَّ هذا فالحظ ستونهنج.
وسط من الخارج املستقيم الخط 3-1ب الشكل يف يمثله الذي للمبنى الخاص االتجاَه
الشمس رشوق اتجاه هو االتجاه هذا أن هو الدهشة يثري وما هيل.3 بصخور واملار األثر
أمام املجال ستوكالي مالحظة وتفتح يونيو. ٢٢ أو ٢١ يوم الصيفي االنقالب وقت يف
األقل عىل أو الحديث الحجري العرص من مرصًدا ستونهنج يف ترى أخرى دراسات
علم أدخل من أول بأنه يتفاخر أن لستوكالي ويمكن السماوية. األجرام مجد له رصًحا

امليغاليث. ضمن الفلك
وصفوًفا آثاًرا أن ويبدو الفلكية. النزعة ذا الوحيد امليغاليثي األثر ستونهنج ليست
تكون األحوال أغلب ويف الفلك. لعلماء مغًزى ذات اتجاهات يف ُوجهت قد كانت أخرى
تحقق عدم حالة ويف االنقالب. وقت يف وغروبها رشوقها يف االهتمام مركز هي الشمس
أنه إال األمر. بهذا كبرية، بصورة ميضء نجم أي أو كوكب أي أو القمر، يقوم ذلك
فنظًرا مميز. اتجاه يف عمد عن ما مبنًى توجيه عىل دليًال نعطي أن السهل من ليس
مضبوًطا. امليغاليث اتجاه يكن لم املايض يف املعماريني لدى التقنية الوسائل لغياب
للوقت اآلثار علم يدفعها أن يجب التي الرضيبة هو هيل لصخور الحايل فاالنحدار
بني التفرقة كيفية وهو نفسه السؤال يطرح وهنا يصاحبه. الذي واإلتالف يمر الذي
نظًرا السؤال؛ هذا عن اإلجابة ويصعب عادية. ومصادفة متَعمد، لكن تقريبي اصطفاف
اتجاه يتحرك القرون، مدار فعىل أخرى: صعوبة وتوجد امللحوظة. االتجاهات لتعدد
نعرف أن علينا يتعني السماوية، التقلبات آليات نعرف حيث واليوم السماوي». «القطب
أثر نغفل أال يجب وأخريًا االعتبار. بعني نأخذه لكي الرصح لتشييد املحدد التاريخ
وتضللنا الجوي. الغالف يف مرورها خالل الضوئية األشعة اتجاه يعدل الذي «االنكسار»

نراقبه.4 الذي للنجم السماوي املكان حول الظاهرة هذه
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واحد مصري ونبتون: ستونهنج (3)

التي الثغرة يف بالبحث ال، أم هواة أكانوا سواء ستوكالي، بعد آخرون آثار علماء قام
الرياضيات عالم بمغامرات مغامراته وتذكرنا نيوهام، إي يس أحدهم ويسمى فتحها.

آدامز. جون الربيطاني والفلك
آدامز، كوتش لجون املثالية القصة يف مليٍّا التفكري الشباب الباحثني عىل يتعني ربما
كوكب وراء فيما يدور مجهول سماوي جرم بوجود نفسه أقنع من أول كان الذي
الفلك، علماء من زمالئه بشك البداية يف اصطدم ولكنه إحداثياته حدد فقد أورانوس،
يعد لم واليوم لوفرنييه. ألوربان فقط البداية يف نُسب نبتون كوكب اكتشاف أن لدرجة
اكتشاف قصة لكن نبتون. كوكب تحديد يف آدامز دور يف كبرية بصورة يشكك أحد
فقد آدامز. طريق اعرتضت التي الساخرة العقبات من معقولة غري سلسلة توضح نبتون
كل الحظ؛ وسوء سنٍّا منه األكرب لزمالئه املسبقة واألفكار خربته قلة مع شبابه تحالف
مماثًال، حدثًا األثرية ستونهنج قصة وتتضمن بدوره. نظرائه اعرتاف من لحرمانه ذلك

لرباون. أيًضا حدث ما عىل التالية الحكاية وتنطبق
بريطانيٍّا ستونهنج، قصة يف ولكن آدامز دور يلعب الذي نيوهام، إي يس يعد
املتاعب يف سببًا االحرتافية غياب وسيكون هاٍو. فلك عالم أيًضا لكنه ومهندًسا مثله
كانت العرص هذا يف .١٩٥٧ عام زوجته بصحبة الشهري املبنى يزور عندما تنتظره التي
يف حاسمة خطوة أي تُتخذ لم ولكن رسيًعا، تنترش لألثر الفلكية النزعة بشأن الدراسات
جديدة. مؤرشات اكتشاف إىل تقوده أن شأنها من زاوية يتخيل نيوهام أخذ االتجاه. هذا
زوجته، وفاة لستونهنج: حياته تكريس إىل ويدفعانه حياته مجرى حدثاِن وسيقلب
كان وإذا الطبيعي. الغاز لصناعة مخصصة عاًما وأربعني ستة بعد العزلة إىل ورحيله
سيسبب الكبري نيوهام سن فإن سنٍّا، منه أكرب هم من لدى َقدره من قلل قد آدامز شباب

مماثلة. متاعب له
من للتحقق تكفي أيام بضعة أن يعتقد فهو يشء، يف نيوهام املهندس يشك ال
فخرائط رسيًعا، أوهامه عن يتخىل أن عليه كان ولكن ستونهنج، صفوف مجموعة
عليه. تخيله مما تعقيًدا أكثر يعد ذاته واألثر واضحة، ليست يمتلكها التي ستونهنج
يوركشاير يف إقامته من الرغم فعىل ييأس. لم ولكنه متلعثًما منزله إىل عاد أسبوعني فبعد
دائًما مزوًدا ستونهنج إىل باستمرار يعود كان امليغاليثي، األثر من بعيدة مسافة عىل
ونقطة ٩٢ بنقطة يمر الذي املستقيم، الخط كان ما إذا تساءل ما يوم ويف بمزواته.
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فيها يرشق التي ستونهنج أفق نقطة وهو ملحوًظا، اتجاًها يمثل 3-1ب، الشكل يف (ز)
هذه فتقع صحيحة نيوهام فكرة كانت إذا أكرب. بصورة الشمال إىل الشتاء يف القمر
الحالة هذه (يف ستونهنج زوال خط مع °٤٠ بزاوية اتجاٍه يف الرشقي الشمال يف النقطة
رشوقه خالل القمر أن ويتضح اتجاه). من بدًال السمت» «زاوية عن الفلك علماء يتحدث
األرصاد تسمح عندما عاًما. عرش ثمانية كل مرة إال السمت زاوية أقىص يبلغ ال الشتائي

… ذلك من نتحقق بأن الربيطانية الجوية
هاويًا فلك عالَم فلكونه برصي. تأكيد النتظار الوقُت املتقاعِد نيوهام لدى يكن لم
فلك عالم وهو أصدقائه، أحد إىل رسالة كتب أنه لدرجة حساباته، يف كثريًا يثق يكن لم
له ترتك لم لألسف ولكن عنها. يبحث التي السمت لزاوية تأكيًدا منه وطلب محرتف،
استسلم .′٠ °٤٥ السمت لزاوية الحقيقية القيمة تقدر األمل؛ من بصيص أي اإلجابة
هاٍو فلك عالم وهو آخر، صديق إليه أرسل حني ١٩٦٢ عام من اليوم ذلك حتى نيوهام
هذه ضمن وتأتي اهتمامه. تثري قد التي األفق نقاط من العديد سمت زاوية اآلخر، هو
°٤٠ بالفعل قيمته وكانت الشتاء، يف القمر رشوق ألقىص املالئمة السمت زاوية القائمة
!٥ وال ٠ ال بني بدَّل حساباته لنتائج كتابته فعند أخطأ؛ قد األول نيوهام زميل فكان .′٥
محمل عىل فكرته يأخذا أن شأنهما من فلك لعامَلي نتائجه الفور عىل نيوهام أعلن
ستونهنج، موقع يف مشهور خبري وهو آتكينسون يس جي آر وهو أحدهما، وشجعه الجد.
هذه نارش إىل صغرية برسالة نيوهام فبعث أنتيكيتي. مجلة من عدد يف اقرتاحه نرش عىل
من شهرين وبعد كاملة. مقالة بنرش السماح منه طالبًا اآلثار، علم يف املتخصصة املجلة
نيوهام نص فهم عىل قادًرا ليس بأنه رفضه النارش وفرس رفًضا. نيوهام تلقى االنتظار
هذا لنرش مكانًا حال أي عىل ليست أنتيكيتي مجلة أن وأضاف فلك. عالم ليس ألنه
الحكم يستطيع خبري إىل بالرسالة بعث قد النارش كان إذا ونجهل األبحاث. من النوع
أن الحالة هذه يف يصعب ذلك ومع عمله. مهامِّ من جزءًا األساس يف يعد ما وهو عليها،
جدال دون تنتمي والتي جودتها درجة تتباين التي األعمال جانب فإىل عليه. باللوم نلقي
يفتقدون هواة كتبها غريبة مقاالت باستمرار نارش كل يتلقى املجلة، اهتمام مجال إىل
املراسالت. من النوعني هذين بني للتمييز نظرة إلقاء يكفي عامة بصورة ولكن اإللهام.
يف أحيانًا يخطئ قد وهو خبري، لرأي اللجوء النارش عىل ا حقٍّ يتعني الشك حالة ويف

اختياره.
املقابل ويف مقالته. رفض يف سببًا كان األكاديمي وضعه أن يعتقد نيوهام كان
من كبرية بصورة اآلثار علماء عانى فقد فلك. عالم من نابع ألنه براون؛ عمل ُرفض
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صورة لوث وقد عرش، التاسع القرن يف الفلك علماء أحد وهو لوكري، نورمان هذيان
يف كثريًا الغال بالد كهنة يُقحم كان ألنه طويلة؛ لفرتة اآلثار علماء لدى الفلك علماء
الحديدي العرص قبل العظمى بريطانيا يف مقيمني وكهنتهم السلتيون يكن ولم دراساته.
ألف من أكثر منذ ستونهنج من االنتهاء تم حيث امليالد، قبل الثالث القرن يف أي الثاني؛

عام.
ستونهنج يف أخرى اصطفافات نيوهام اكتشف نرشمقالته ُرفضفيه الذي الوقت يف
وكان الفلك، علماء من أصدقائه مع أفكاره عادًة يناقش كان والقمر. الشمس تخص
وناقشها الجد محمل عىل نيوهام أفكار فأخذ بوست، ليوركشاير الثقايف املراسل أحدهم
سبب بأن الذكر ويجدر جي. التجويف لغز بعنوان ١٩٦٣ مارس ١٨ يف نُرش مقال يف
معماريو شيدها خاصة نقطة كان فهل اآلثار. لعلماء واضًحا يكن لم التجويف هذا
يكون أن يجب ا، محقٍّ نيوهام كان وإذا أريض؟ حادث مجرد أم قصد، عن ستونهنج
األثر يكون أن أيًضا ويجب الحديث، الحجري املرصد عىل مهمة عالمة جي تجويف

التاريخ. قبل ما عِرص يف حضارة تقدم عىل شاهًدا بأكمله
بها شعر التي الرهيبة األمل خيبة وبسبب صًدى. أي يوركشاير ملقال يكن لم
أن أراد إذا املؤلف يفعله أال يجب ما وهذا حسابه، عىل اكتشافاته طبع قرر نيوهام،
تحتوي نرشة فكتب مصداقية. يكتسب أن عىل أيًضا حرص وإذا املتخصصون، يقرأه
أيام ثالثة وبعد .١٩٦٣ يوليو يف الكتاب صدور أعلن نارش عىل وعثر نتائجه أهم عىل
مخطوط طبع عن املسئولة املطبعة احرتقت إذ البعري؛ ظهر قصمت التي القشة كانت
تلقى جديد، مقر عىل النارش عثر عندما أشهر ثالثة وبعد بالكامل. وُهدمت نيوهام،

نيترش.5 دورية يف لهوكينز مقال تجاَهله أيام ثالثة وبعد ملقاله. مسودة أول نيوهام

ستونهنج رموز يفك هوكينز (4)

–١٩٢٨) هوكينز ستانيل جريالد بريطاني أصل من األمريكي الفلك عالم يواجه لم
بتدريس ويقوم جامعي تأهيل ذو فهو نيوهام، واجهها التي ذاتَها الصعوباِت (٢٠٠٣
رموز «فك بعنوان مقاًال نيترش دورية يف نرش وعندما بوسطن. جامعة يف الفلك علم
ففي اإلعالم. وسائل يف هائًال دويٍّا أحدث الذي االنفجار بمنزلة ذلك كان ستونهنج»،
االكتشاف. هذا عن إال الربيطاني والتلفاز والراديو الصحافة تتحدث لم صدوره يوم

نيوهام. عمل أحد يذكر لم الحالة هذه مثل يف وكالعادة
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يجهل االحتماالت لكل وفًقا اإلعالمية؟ الضجة هذه مثل أثار مقاٌل إذن يحتوي عالَم
من البدء عليه يتعني وكأنه إليه بالنسبة األمور وتسري نيوهام، عمل عن يشء كل هوكينز
أن بذكر اكتفى الذي ستوكالي، عندها ف توقَّ التي النقطة من تحديًدا أو الصفر، نقطة
أثناء ويف الصيفي. االنقالب يوم الشمس عندها ترشق التي النقطة ناحية يتجه املبنى
ذاته: السؤال وتساءل نيوهام هوكينز قلَّد زوجته، بصحبة بها قام امليغاليثي لألثر زيارة
ترتبط ثانوية اتجاهات تحدد أن امللحوظة النقاط بعض من نقطتني لكل يمكن هل
اهتمام يثري قد االتجاهات من أيٌّ نتخيل أن ويبقى النجوم؟ بحركة بآخر أو بشكل

ستونهنج. مشيِّدي
تربز صحتها يف مشكوًكا صغرية حكاية براون يقص ما، نوًعا مختلف سياق ويف
السياج، من هرب أحصنته أحد أن أمريكي مزارع اكتشف هوكينز. فيها كان التي الحرية
هذه عىل رؤيته من أصدقائه أحد ب تعجَّ وعندما العشب. من قليًال ويمضغ يرعى فأخذ
كان لو سيذهب وأين سيترصف كيف معرفة الطريقة بهذه يأمل أنه له رشح الهيئة،

حصانًا.
برشوق مرتبطة تكون قد ستونهنج ملشيدي املفضلة االتجاهات أن هوكينز قرر
االتجاهات هذه أن وبما أيًضا. وغروبها وضوًحا األكثر والنجوم والكواكب والقمر الشمس
بالشمس يتعلق وفيما العام. من محددة فرتات اختيار يجب العام، طوال باستمرار تتغري
فيما الوضع يختلف لكن .(2-3 (شكل والشتوي الصيفي االنقالبان األمر بذلك سيقوم
بالتخيل، يتحىل أن هوكينز عىل يجب وهنا األخرى. السماوية واألجرام القمر يخص
سلفه كان تقنيَّة وسائل يمتلك فهو هينة؛ ليست نيوهام عن مختلًفا تجعله التي فامليزة
كان ،١٩٦٣ عام يف مهدها يف كانت املعلومات تكنولوجيا أن من الرغم وعىل يجهلها.
البحث سوى له يتبقَّ لم التحضريي العمل هذا وبانتهاء آليٍّا. حاسبًا يستخدم هوكينز

لستونهنج. الفلكية النزعة بتأكيد السماح شأنها من محتملة ثانوية اتجاهات عن
امللحوظة. املبنى نقاط من زوًجا ١٢٠ إحداثيات حاسبه عىل يضع هوكينز كان
الحاسب مهمة وتكون أفقي. سطح عىل متناقضني اتجاهني النقاط من زوج كلُّ ويحدد
بينها، فيما متوازية االتجاهات بعض كانت وإذا منهما. لكلٍّ السمت زاوية تحديد اآليل
الشاملة غري بالقائمة مقارنتها يتعني وهنا مغًزى. ذات تكون أن كبرية فرص لديها فهي

الفلك. لعلم املفضلة لالتجاهات
نقاط بأزواج تمر التي املستقيمة الخطوط من العديد فكانت بالفعل؛ حدث ما وهذا
لعاِلم مغًزى ذات سمت زوايا إىل تشري هي الحالة هذه ويف بينها. فيما متوازية املوقع
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الربيع

الصيف
الخريف

الشتاء

اعتدال الربيع

الشمال

الشمال

الشمال

الشمال

الجنوب

الجنوب

الجنوب

الجنوب

االنقالب
الصيفي

اعتدال الخريف

االنقالب
الشتوي

عىل العمودي بالخط مقارنة ′٢٧ °٢٣ بدرجة األرض دوران محور يميل :2-3 شكل
الفصول. ظاهرة الظرف هذا ويفرس واألرض. للشمس املشرتك السطح الربوج، دائرة سطح
واعتدال الربيع اعتدال بني الفرتة تُكون الشمايل الكرة نصف يف يعيش ملراقب فبالنسبة

القصري. والليل الطويل النهار فرتة هي الخريف

اليومان وهما االنقالبني، وقت يف وغروبها الشمس رشوق مع منها أربعة ويتفق الفلك.
باملسار األخرى الستة يرتبط بينما القصوى، الفلكية الظروف للشمس يوفران اللذان

للقمر؟ املخصصة االتجاهات من الوفرة هذه نفهم فكيف القمري.

القمر ارقصمع (5)

ال فذلك الصحيح، هو العكس كان أو األرض حول تدور التي هي الشمس كانت سواء
للشمس، الظاهري املسار وهي الربوج، دائرة تكون أن هو يهم ما ولكن ييل. فيما يهم
أكثر للشمس السماوي املسار يكون الصيف ففي السماوي. االستواء بخط مقارنة مائلًة
رشوق يكون أن عجب ال الظروف هذه ويف .(2-3 (شكل الشتاء يف عليه هو مما ارتفاًعا
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الشمال

الجنوب

غروب
الشمس

رشوق
الشمس

االنقالب
الصيفي

النقالب
ا

صيفي
ال

النقالب
ا

شتوي
ال

االنقالب
الشتوي

°٨٠

ب)
راق

(م
م 

االنقالب يف الشمس عندها ترشق التي النقطة سمت زاوية أن م املراقب يالحظ :3-3 شكل
الشتوي؛ االنقالب يف عندها تغرب التي النقطة سمت لزاوية املضاد االتجاه يف تكون الصيفي
الصيفي الغروب عىل ذاته األمر وينطبق م. بالنقطة يربطهما الذي املستقيم الخط ويمر
مواقع املالئمان املستقيمان الخطان ويحتل االنقالبنَي. وقت يف للشمس الشتوي والرشوق
ستونهنج عرض خط عند الرشوق اتجاه ويتباين الشمال-الجنوب. اتجاه مع مقارنة متماثلة

القصوى. والجنوبية الشمالية املواقع بني °٨٠ بدرجة

غروبها يكون وأن الشتاء، يف الرشقي الجنوب ويف الصيف، يف الرشقي الشمال يف الشمس
االنقالبنَي وقت ويف بالرتتيب. الغربي والجنوب الغربي الشمال يف والشتوي الصيفي
بصورة مرتبة املطابقة األربع النقاط وتكون قصوى. قيًما املطابقة السمت زوايا تأخذ
باملراقب تمر مستقيمة خطوط طريق عن باألخرى إحداهما نقطتني كل فتتصل خاصة،
الخطوط هذه بني يوجد عرضستونهنج خط فعند الشمال-الجنوب. اتجاه مع ومتماثلة

.(3-3 (شكل °٨٠ زاوية
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خطني إيضاح فيمكننا األرض، حول القمر دوران خالل مشابهة األمور تكون
القمر رشوق بلغها التي القصوى السمت لزوايا مطابقة نقاط أربع يربطان مستقيمني
مما تعقيًدا أكثر األمور تعد لكن باألخرى. إحداهما نقطتني كلَّ يربطان حيث وغروبه؛
تكون أن من بدًال اتجاهها تغري املستقيمة الخطوط هذه ألن الشمس؛ مع عليه هي
بانتظام تتباين الشمال-الجنوب اتجاه مع متماثلة البقاء ومع آلخر. دوران من ثابتة
الحظنا وإذا .°١٠٠ إىل °٦٠ من تفصلهما التي الزاوية تزيد حيث اتجاهني؛ أقىص بني
شكل من ع١ (نقطة مساره من الشمال يف نقطة أقىص عند يرشق القمر أن ما يوم يف
غريبًا القمر يكون ملاذا ذاتها. النقطة عند يعود لكي عاًما ١٨٫٦١ االنتظار يتعني (4-3

هكذا؟
تباين يفرس ما هو — الربوج دائرة — الشميس املدار تمايل أن 2-3 الشكل يذكر
مساره يرتفع ع١، االتجاه يف القمر يرشق عندما لكن آخر. إىل فصل من الشمس ارتفاع
يتجاوز الوقت هذا ويف ف١. نقطة عند يغرب القمر أن بما الشمس مسار عن السماوي
ولكن االستوائي. األرض بسطح مقارنة ′٩ °٥ ب الربوج دائرة تمايل القمري املدار تمايل
ولفهمها «البدارية». بحركة يقوم فهو ثابتًا القمري املدار يظل ال الربوج لدائرة خالًفا
عىل فبوضعها 3-5أ). (شكل النحلة وهي والصغار: الكبار تفتن لعبة إىل نشري أن يجب
يرسم تنقلب أن من فبدًال بديهتنا، تتحدى أنها الدوران وضع يف النحلة تبدو أفقي مسند
املحور بالضبط يفعله ما وهذا لألرض. مالمستها نقطة حول مخروطيٍّا شكًال مدارها
حول دورانه أثناء يف النحلة لعبة من نوًعا القمر فيمثل القمري. املدار عىل العمودي
املستوى يف سيظل القمري املسار لكان األساس، يف توجد الشمس تكن لم ولو األرض.
متواصل. رقص إىل القمر يدفع ما هو فوجودها وبقوة، موجودة الشمس لكن نفسه.
املسار سطح أن األريض املراقب ويرى عاًما. ١٨٫٦١ يف مخروطيٍّا شكًال املدار فريسم
الشميس املدار سطح من تمايًال أقل أخرى وأحيانًا تمايًال أكثر أحيانًا يكون القمري

3-5ب). (شكل
حركته، يف يجرها فهو القمري؛ املدار ُعَقد عىل خاص أثر نفسه حول القمر لدوران
يحدث ولذلك الثاني)؛ (الفصل والشمس للقمر املعاكس االتجاه يف تتحرك أنها لدرجة
أيًضا العقد فتحتاج نفسه حول القمر بدوران ترتبط الحركة هذه أن وبما الُعَقد. ارتداد

القمري.6 املدار بطول كاملة بدورة تقوم لكي عاًما ١٨٫٦١ إىل
(شكل ستونهنج لرصح املميزة االتجاهات «بعض أن عىل هوكينز افرتاض وينص
االنقالب فرتتي يف وغروبها الشمس برشوق املرتبطة األربعة االتجاهات مع تتماثل (6-3
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الشمال

الجنوب

ب)الرشوق
راق

(م
م 

°٦٠ °١٠٠

ف١

ع١

ف٢

ع٢

ف٣

ع٣

ف٤

ع٤

يمكن معني شهٍر ففي يتعقد. املوقف لكن دورانه خالل الشمس القمر يقلد :4-3 شكل
°١٠٠ بدرجة بذلك متمايًال (ف١) نقطة إىل (ع١) نقطة من القمر رشوق اتجاه يمر أن
ذاته اليشء يحدث التايل الشهر ويف كامل. دوران تم (ع١): من قريبة نقطة إىل يعود ثم
يتمايل °٦٠ إىل انخفاضه وبمجرد يقل. التمايل اتساع أن إال نفسه، بالرتتيب جديد من
آخر إىل شهر من تزايَده التمايل اتساُع يعاود ثم و(ف٢)، (ع٢) بني الرشوق اتجاه إذن
القيم وتتطابق ذاتها. للقواعد القمر غروب اتجاه ويخضع .°١٠٠ إىل النهاية يف يعود حتى

.(°٥١) ستونهنج عرض خط مع املختارة الرقمية

ف٤، ف٢، ف١، ع٤، ع٢، ع١، القصوى الستة باالتجاهات أيًضا واملرتبطة (3-3 (شكل
كان كلما كثريًا غيابهما يؤثر ال لكن وف٣، ع٣ اتجاهي سوى يبقى وال «.(4-3 (شكل

وف١ ع١ التجاهي مبارشًة املضادة الجهة يف االتجاهان هذان
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سطح دائرة الربوج

اتجاه حركة الُعقد

الحركة الحقيقية
/دار النحلة

نقطة ثابتة

(أ)

(ب)

انقالب وفًقا للبديهة

محور عمودي عىل
ا/دار القمري

األرض

عقدة نازلةا/دار القمري

عقدة صاعدة الشمس

القمر

تدور أن برشط تنقلب ال فهي املفاجآت. من العديد البسيطة النحلة تخفي :5-3 شكل
القمر مدار يقوم (أ). رأيس محور حول استدارة ترسم لكنها نفسها حول كبرية برسعة
حول مخروطيٍّا شكًال العمودي املحور ويرسم كنحلة. يترصف الشمس فبفعل ذاته؛ باليشء

(ب). الربوج دائرة سطح عىل العمودي املحور وهو آخر محور
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الشمس (االنقالب الصيفي)

الشمس
(االنقالب الصيفي)

الشمس
(االنقالب الصيفي)

ممر

القمر

د و

ز

ح

د، و، ز، ح

القمر

القمر

القمر

صخور هيل

الشمس
(االنقالب الشتوي)

الشمس
(االنقالب الشتوي)

دائرة أوبري

الرشوق
الغروب

نقاط ملحوظة ذُكرت يف الرسم ٣-١(ب)

٩٣

٩٢

٩١
٩٤

٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤

الخطوط أنصاف توضح لهوكينز. وفًقا ستونهنج ملوقع املميزة االتجاهات :6-3 شكل
منها أربعٌة وتخص األفق، عىل مميزة اتجاهات أطرافها يف األسهم من املجردة املستقيمة
رشوق اتجاه إىل لآلخر، أحدهما معاكس اتجاه يف وهما اتجاهني، أول ويشري الشمس.
أو ٢١) الشتوي االنقالب يف غروبها واتجاه يونيو) ٢٢ أو ٢١) الصيفي االنقالب يف الشمس
يف ورشوقها الصيفي االنقالب يف الشمس غروب إىل اآلخران االتجاهان ويشري ديسمرب). ٢٢
ستة نسجل ستونهنج ففي تعقيًدا. أكثر للقمر السماوي املسار يعد ولكن الشتوي. االنقالب
غروبه. إىل فقط واثنان رشوقه إىل منها أربعة وتشري بالقمر، مرتبطة املجمل يف اتجاهات
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إليه ننظر أن يحب ال القمر (6)

القمر. به يقوم الذي الوحيد اإلبداَع هو ليس الُعَقد ارتداد إن
فقد األقل. عىل عرش التاسع القرن حتى الفلك لعلماء تحديًا القمر حركة ظلت
أما القمر.»7 عن أبحاثه أثناء يف كبرية معاناة «لقي أنه: حياته آخر يف نيوتن اعرتف
فسيتلقى السادس)، (الفصل الفلك بعلم املولعني الدنماركيني النبالء أحد براهي، تيخو
القمر حركة تحديد كان عرصه ففي القمر. حركة مراقبة يريد عندما سيئة مفاجأة
ال أننا لدرجة للغاية، معقدة القمر حركة لكن كبريًا، رواًجا يشهد الخسوف وتاريخ
منجم فلك عاِلم كل أن سيما ال الفلكية، التقويمات به تنبأت الذي املكان يف قط نجده

الحساب. يف الخاصة طريقته يتبع
خسوف كل يتسبب مرصده، تيخو أقام حيث ساند، مقاطعة يف هفني جزيرة ففي
ومثال العطلة، أو للنوم مجال ال خسوف يحدث فعندما البرشية. القوى كل حشد يف
حدوث فقبل أفضل، كان الحذر زاد وكلما .١٥٩٠ ديسمرب ٣٠ يف القمر خسوف ذلك
التقويمات تحديث عىل وحرص القمر، ملوقع أخري بتحديد تيخو قام بيومني الخسوف
السادسة الساعة قبل يبدأ لن الخسوف أن إىل النهاية يف وتوصل يمتلكها، التي الفلكية
زالوا ما ورفاقه تيخو كان عندما يظلم القمر بدأ الواقع ويف مساءً. دقيقة وعرشين وأربع
وكف االنتهاء. وشك عىل الظاهرة كانت مراقبته عىل قادرين أصبحوا وعندما مجتمعني.

القمر. سري مراقبة عن معينة لفرتة بعدها تيخو
الذي القمر سري د تعقُّ تعكس فهي ال، أم صحتها يف مشكوًكا الحكاية أكانت سواء
عىل القمر رسعة يف تغريات خاصة بصورة فالحظ النهاية، يف مراقبته إىل تيخو عاد

مداره.
األرض لحركتي خاضع أنه فبما الحماقات. بهذه الليل نجم يكتفي ال الواقع يف
خادم أرلوكان مثل فهو االنتظام. عدم من املتخيلة الحاالت كل حركته فتمثل والشمس،
بدايًة شهرية ستصبح أجسام» ثالثة ذات «ملشكلٍة توضيًحا القمر وضع يعد سيدين.
ًة.8 خاصَّ حالة والقمر واألرض الشمس من املكون الثالثي فيعد عرش. السابع القرن من
أما منهما. بكثري أضعف فكتلته النهاية؛ يف صغريًا القمر يأتي رشيكيه مع فباملقارنة
وإن حتى الدقيقة فالحىص وقمرها، األرض بحركتي كبرية بصورة تشعر فال الشمس
األرض تخضع ناحيتها، ومن مسارها. من تغري ال فهي شاحنة عىل كبرية برسعة أُلقيت
إزعاج من أكثر بجانبها القمر وجود كثريًا يزعجها وال عمياء. بطريقة الشمس ألوامر
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من ا جدٍّ قريب فهو ذلك، من أدق القمر وضع يعد دراجة. راكب حول يتطاير دبور
أضخم ولكن بعًدا أكثر الشمس تعد جانبها ومن ترصفاته. معظم عليه تميل التي األرض
األرض سيطرة من النتزاعه يكفي ال القمر عىل تمارسه الذي فالتأثري األرض، من كثريًا
ولن بذلك. يشهد أن لتيخو ويمكن معقد. مسار إىل بسيطة حركة يحوِّل ولكنه عليه،

كافية. بصورة منظمة الرياضية تقنياتنا تصبح أن قبل ذلك يف التحكم يمكننا

الرموز؟ فك تصديق يجب هل (7)

ما وهذا عديدة، بتجارب يمر أن يجب جديدة كتابة رموز بفك عامليٍّا يُعرتف أن قبل
رسيًعا سيزول كان الصدد هذا يف شك أي هناك كان فإذا املسمارية. الرموز مع حدث
القبيل هذا من يشء أي يحدث لم األثرية. والنقوش الطمي ألواح قراءة تقدمت كلما
كتابية وثائق أي لغياب فنظًرا ستونهنج. رموز فك يف نجاحه عن هوكينز أعلن عندما
ويعرتض والقمر. الشمس ملراقبة جزئيٍّا أو كليٍّا مخصًصا الرصح كان إذا أبًدا نعرف لن

الصواب. إىل حججهم تفتقد وال التفسري هذا عىل الكثريون
موسمية. عالمات بصفتها االنقالب فرتات باختيار للمعارضني األول االنتقاد يتعلق
يصعب ومثلما وغروبها. الشمس رشوق سمت زوايا كثريًا تتغري ال االنقالب وقت ففي
سينتهي الذي اليوم تحديد يعد راكًدا، البحر فيه سيكون الذي املحدد الوقت معرفة
أحد كان وإذا للغاية. دقيًقا الشتاء أو الصيف فيه سيبدأ والذي الخريف أو الربيع فيه
فربما االنقالب. تاريخ عىل ضبطه الخطأ فمن تقويم، إعداد يف يتمثل ستونهنج أهداف
بصورة اليوم طول مدة فيها تتغري التي السنة أيام فهي مالءمة؛ أكثر االعتدال كان
فيها يرسم التي العام يف الوحيدة األيام ألنها بسهولة؛ تحديدها يمكن والتي أرسع،

مستقيًما.9 خطٍّا األرض يف مغروسة حربة ِظلِّ طرف
وبالطبع املنطق، عىل دائًما االختيار يعتمد فال الحجة، بهذه نقتنع ال أو نقتنع قد
فيصعب بديلة، أسلحة املشككون يمتلك ولكن الحديث. الحجري العرص يف كذلك يكن لم
موقع حددها التي االتجاهاُت أيًضا تكوَن ولن هوكينز. اختارها التي االتجاهات تصديق
تفسريات نستبعد تجعلنا لدرجة للغاية دقيقًة متآكلٍة حفٍر يف املغروسة االفرتاضية الحربة
بالرضورة يعني ال للرصوح املشرتك االتجاه أن إىل أيًضا املتشككون هؤالء ويشري أخرى.
والقمر الشمس حركة أن حني يف القدس نحو كافة الكنائس فتتجه فلكية. أهداًفا له أن
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فليس القمري، الهالل ظهور شهر كل يراقبون املسلمون كان وإذا اهتماماتها. أصغر
مكة. ناحية املساجد تتجه السبب هذا أجل من

اختبار أي يوجد ال املسمارية، الرموز أو الهريوغليفية الحروف مع حدث ملا وخالًفا
هوكينز تفسري عىل شخصية بصورة البعض يوافق فقد ستونهنج. رموز فك إلثبات
كانت أيٍّا آخر يشء وامليغاليث يشء فالكتابة إثباتات. إىل يحتاج زال ما صحته دليل لكن
لستونهنج، الفلكية النزعة يف يعتقد ملن تعزية توجد تزال ال ذلك ومع ده. تعقُّ درجة
العلم بمجاَيلِ مرتبط ستونهنج فرصح النزعة. هذه انعدام عىل دليل أي أيًضا يوجد فال

مزاياه.10 أقل ليس وذلك والروحانيات،
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احلديث العرصاحلجري من فلكية قبة

ومثري فلكي فيزيائي (1)

املذهل. جاليليو دور لعب قد لكان عرش السابع القرن يف عاش قد هويل فريد كان لو
(١٩١٥–٢٠٠١) هويل فريد الربيطاني الكونيات وعالم الفلكي الفيزيائي يحتل
ونظرياٍت مهمة اكتشافات صاحب بصفته الفلك علم مشاهري قاعة يف خاصة مكانة
عىل دليًال أيًضا ولكن العقل، واستقاللية اإلبداع عىل عالمًة يعد ما وهو كبري، جدل محل
باستمراٍر كان قد هويل أن من عجب ال ولذلك شخصيته. عن ينفصل ال لإلثارة احتياج

زمالئه. بعض جانب من رافضة فعل لردود ضحيًة
الهيدروجني، من كبرية كمية النجوم بني يوجد أنه هويل افرتض ١٩٣٩ عام يف
من مكوَّنة H2 جزيئات شكل يف يوجد أنه واقرتح الكون، يف توافًرا األكثر العنرص وهو
آخر كونيات عالم مع بالتعاون ١٩٥٥ عام يف جديد من الفكرة هذه وناقش ذرتني.
أنها بعُد فيما الناس سيعرتف لكن قبوًال، الفكرة هذه تلَق ولم بوندي. هرمان يدعى

صحيحة.
مسافات امتداد عىل واحدة الكون خصائص أن الحال بطبيعة الكونيات علماء يؤكد
أخرى. إىل نقطة من األرض تمر عندما خاصًة الكثافة تتغري فال مجرة. حجم من أكرب
علماء ويحل بعض. عن بعضها تبتعد البعيدة املجرات أن أيًضا به املعرتف من ولكن
بالرجوع أنه أيًضا ويؤكدون يتوسع، الكون أن عىل بالتأكيد التناقض هذا الكونيات
هكذا فنرى األولية، العظيم االنفجار نظرية من بالرضورة نقرتب أن يجب املايض إىل
متوسط يقل الوقت ذلك منذ أنه أيًضا وأعلنوا حدود. بال تزدادان الحرارة ودرجة الكثافة
هويل فريد قام ١٩٤٨ عام ففي للعالم؛ الرؤية بهذه هويل يقرَّ لم باستمرار. الكثافة
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مبتدعة نظرية باقرتاح جولد، وتوماس أيًضا بوندي هرمان وهما له، زميلني بصحبة
الكون. ع لتوسُّ

وهو العظيم، االنفجار يرفض فهو بداية، له كان الكون أن يعارضفكرة هويل كان
للكون الزمنية الخصائص أن هويل ويرى السخرية. طريق عن هو ابتدعه ُمزيَّن تعبري
ولكي الوقت. يف ثابتة الكون كثافة تكون أن يتعني املكانية: خصائصه عىل ذاتها تنطبق
باستمرار. املادة تُخلق أن يجب املجرات بني املتوسطة املسافة زادت كلما ذلك، يحدث
يعلم. أحد ال املستمر»؟ «الخلق هذا يحكم الذي القانون هو ما املادة؟ هذه أصل ما
البحت النظري االفرتاض ذلك مثل الفلك علماء من العظمى الغالبية رفض يف عجب فال
العظيم االنفجار لنظرية املؤيدة الحجج كثَُرت ما بقدر — آخرين رأي يف والشاذ —

الفيزياء. وعلم الفلك علم نشأة وقت إقناًعا وازدادت
له حققت التي إنجازاته أكرب شك بال سيظل باكتشاف هويل قام ١٩٥٣ عام يف
يف باستمرار تنترش طاقة وهي النجوم، داخل الناتجة الطاقة سبب هويل فرس فقد املجد؛
واستند الحياة. الزدهار مناسبة بقيمة لألرض السطحية الحرارة درجة وتحفظ الفضاء
أعطى خياله، سوى وسيلة أي مساعدة ودون الكربون. ذرة بنواة مختص افرتاض عىل
املنتجة النووية التفاعالت بعض تحدث أن يمكن ال دونها منفردة خاصية النواة لهذه
أسباب رشح يف هويل به قام الذي التأمل ويفيد قوله. حد عىل النجوم1 داخل للطاقة
من التحقق وتم وجود. للحياة يكن لم لوالها وفرة وهي الكون، يف بكثرة الكربون توافر
بذلك، وللقيام بها. التسليم تم أن بمجرد الكربون لنواة التأملية الخاصية هذه وجود
هويل، له أعطاها مؤرشات (١٩١١–١٩٩٥) فولر ويليام األمريكي الفيزيائي استخدم
وعىل زمالئه. من فورية موافقة لهويل تأمل فيها يلقى التي النادرة الحاالت من وهي
االكتشاف، هذا بسبب ١٩٨٣ عام نوبل جائزة عىل وحده فولر حصل ذلك من الرغم
إبعاد أن الفيزيائيني من العديد واعتقد الفلك. علماء من العديد منه استاء قرار وهو

ترصفاته. تثريه الذي االستنكار من نوًعا كان هويل
شاندرا زميله برفقة فقام املثري، سلوكه هويل استأنف السبعينيات ويف
من كوكبنا عىل تنشأ لم الحياة إن تقول نظرية وهي الحياة، كونية بمدح َويكراماسينج
أحفور أن هويل وأضاف األتربة. أو النيازك طريق عن الفضاء من أتت فهي العدم؛
قطعة يف يشكك هو أخرى وبعبارة ر. مزوَّ الربيطاني باملتحف املوجود أركيوبرتكس
شْخص بأنه شهادة وهذه والطيور! الزواحف بني اكتُشفت وصٍل حلقِة أول تعد ساحرة

حدود. له ليس هويل لدى التأمل حب أن عىل دليل األقل عىل أو للهمة، ُمثبِّط
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شارك فقد ،١٩٦٦ عام يف لهويل املذهلة الروح أخرى مرة تجلت ذلك غضون ويف
باملثري ِله تدخُّ وصُف أخرى مرة يمكننا ستونهنج. رصح تفسري حول الدائر الجدل يف

للخصوم. الكلمة نرتك ثم الدفاع2 كلمة سنعرض ييل وفيما واضحة. فائدته لكن
حوادث بالرضورة الكسوف حاالت كانت النهضة عرص حتى الحال كان ومثلما
يالحظونها، ستونهنج مشيِّدو كان عندما وباألحرى الحديث، الحجري العرص يف مهمة
باحرتام تأملها عليهم يجب فكان والشميس. القمري الفلك بعلم موَلعني كانوا إذا وخاصة
اإلثارة. أستاذ هويل يؤكده ما هذا بها؟ التنبؤ عىل قادرين كانوا هل لكن بخوف. وربما

الدفاع لهيئة اآلن الكلمة (2)

يراقبون الحديث الحجري العرص يف ستونهنج بناء يف ساهموا الذين الفلك علماء كان
وتقويمهم ساعتهم املسارين هذين من فجعلوا انقطاع، بال والقمر الشمس مساَري
بتعريف لهم يسمح مما باالنقالبنَي؛ الشمس مرور بالرضورة يدركون وكانوا أيًضا.
افرتاضصحيح، هو ذلك ومع متتاليني. صيفيني انقالبني بني الزمني الفاصل بأنه العام
جمهورية يف فستونيس مقاطعة يف .٣٦٥ حتى العد عىل قادرين كانوا أنهم رشيطة
قام من بأن يوحي وهو عليه، الشقوق بعض رؤية يمكن ذئب عظم عىل ُعثر التشيك،
الشك، بعض هناك يزال ال كان إذا وحتى أصابعه. عىل العد عىل قادًرا كان الشقوق بهذه
مجموعة يف منها خمسة كل يجتمع العظم عىل الشقوق هذه أن يعتقد البعض فإن
وسط يف أي امليالد؛ قبل ٣٠٠٠٠ عام إىل العالمات هذه تعود ولكن بعض. مع بعضها
يف — امليالد قبل عام ٩٠٠٠ — قدًما أقل آَخر اكتشاُف وتم القديم. الحجري العرص
تقسيم رؤية بوضوح يمكن الحالة هذه ويف وأوغندا. زائري بني الحدود عىل إيشانجو
األساسية املبادئ يتقن كان صانعها أن تكشف أنها ويبدو منفصلة، ملجموعات الشقوق
يصعب أعم، وبصورة صعبًا.3 يعد أيًضا هنا التفسري أن من الرغم عىل الحساب، لعلم
رصح بتصميم لهم يسمح الذي الكايف بالقدر ماهرين معماريني مهندسني أن تخيل
بعد يعيشون كانوا هم النهاية ويف الحساب. علم تماًما يجهلون كانوا وبنائه؛ ستونهنج

عام! ١٥٠٠٠ ب السكوه صور صانعي
العد عىل قادرين بالفعل كانوا ستونهنج فلك علماء وأن انتهى، الفصل أن فلنقرَّ
عىل محفورة بعالمات استعانوا ربما ذلك ولتحقيق بدقة. عملياتهم نتائج وتسجيل
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قاموا التي الحسابية العمليات أن النهاية يف أيًضا ولنقرَّ تعقيًدا. أكثر بوسائل أو العظام
بالكسوف؟ التنبؤ يستطيعون كانوا فهل نسبيٍّا. كبرية أرقام من تتكون كانت بها

هوكينز مسرية يستكمل هويل (3)

تشييد من األوىل املرحلة أثناء يف كان مثلما ستونهنج لرصح خريطة 3-1ب الشكل يعد
الخشب. من أعمدة تحمل قاعدًة شك بال أوبري تجويفات وكانت األثر.

ويف بالكسوف. والتنبؤ أوبري تجويفات بني بالتقريب قام من أول هوكينز كان
خاصة بصفة ركز الحديث» الحجري العرص من حسابية آلة «ستونهنج بعنوان مقال
الحجري العرص يف الفلك علماء بأن والقتناعه الدائرية. الهيئة ذات التجويفات هذه عىل
التجويفات. عدد إىل االنتباه هوكينز يَلفت بالكسوف، التنبؤ عىل قادرين كانوا الحديث
خاصًة للغاية، مقنعة هوكينز يعطيها التي اإلجابة تعد ال لألسف تجويًفا؟ ٥٦ يوجد ملاذا
دائرة اختزال يف يتمثل األسايس عيبها أن إال الكسوف. حاالت بكل بالتنبؤ تسمح ال ألنها
عليهم يتعني كان فهل ذلك، إىل يحتاجون الفلك علماء كان فإذا عد. آلة مجرد يف أوبري
فكان واضًحا. تشكًكا اآلثار علماء أبدى هوكينز مقال نرش وعند الحجم؟ بهذا بناؤه
شجع من وهو رفيعة، اجتماعية مكانة يحتل الذي املؤرخ هذا هو أتكينسون ريتشارد
وغري ومتعجرفة «مغرضة أنها هوكينز بنظريات يتعلق فيما أتكينسون أكد وقد نيوهام.

أحد.» إقناع عىل قادرة وغري متقنة
متنبِّئي إىل الحديث الحجري العرص كهنة لتحويل محاولته يف هوكينز فشل
يدافع مقالني نرش ١٩٦٦ عام ففي الشعلة. استالم من هويل ذلك يمنع ولم الكسوف.
عنوانًا يحمل األول مقاله كان هوكينز غرار وعىل لستونهنج. الفلكية النزعة عن فيهما
نيترش. دورية يف ونُرش بالكسوف»، التنبؤ عىل قادر نظام «ستونهنج: لالنتباه: مسرتعيًا
الفلكية النزعة حول تأمل عن باألحرى بل اكتشاف، عن اإلعالن منه الهدف يكن ولم
الذي الرصح أن النص هذا يقرتح لهوكينز، الثاني املقال غرار وعىل لستونهنج. املحتملة
لكن الكسوف، بحاالت التنبؤ يف يُستخدم كان ربما الحديث الحجري العرص إىل يعود

هوكينز. آلية من إقناًعا أكثر كانت هويل اقرتحها التي اآللية
ستونهنج»، حول «تأمالت بعنوان أنتيكيتي، مجلة يف لهويل الثاني املقال نُرش
نيوهام عن البداية يف هويل ودافع نيترش. دورية مقال عىل تعليًقا املقال هذا ويمثل
وكان مغًزى. ذات وغروبه القمر رشوق ناحية الرصح اتجاهات ا حقٍّ تعد وهوكينز.
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القارئ إلقناع هويل يخصصه الذي الوقت يثبت لكن ا. حقٍّ يقصدونها ستونهنج مشيِّدو
دون ولكن األمر بهذا يقتنعون ال من تماًما هويل ويتفهم صعبة. الربهنة هذه أن بذلك

رصاحًة. ذلك يقول أن
موجه مقال إذن فهو أنتيكيتي، مجلة يف نُرش ستونهنج» حول «تأمالت مقال أن بما
أن إال مثلثية. بعالقات املمتلئ املقال هذا فهموا من قليلون شك وبال اآلثار. علماء إىل
فعندما السيئة. سمعته من الرغم عىل فريدة شخصية كان هويل أن يثبت النص هذا
تفسريه فيها يتسبب التي الصعوبات إىل اإلشارة يف أمني فهو ستونهنج عن يتحدث
حتى املثلثات علم تخطَّى فهو للغاية، واضًحا تحليله ويعد الرصح. لهذا الفلكية للنزعة
بالتنبؤ يسمح فلكيٍّا مرصًدا ستونهنج كانت فإذا هويل، يالحظ ومثلما العاملية. إىل وصل
به نِصف مما أكرب شديد بذكاء يتمتع لشعب ينتمون مشيِّدوه كان فقد الكسوف، بحاالت
االفرتاض هذا يحتوي ال واليوم إنجلرتا. جنوب يف آنذاك تعيش كانت التي القبائل عامًة
الحديث. الحجري العرص منذ البرشية القدرات تختلف لم فبالطبع صادم. هو ما عىل
يرتك لم لشعب يمكن فهل الثقايف. بالرتاث يتعلق نفسه يطرح الذي األهم السؤال ولكن
تكفي التجرد من درجة إىل يصل أن لألرقام استخدامه أو للكتابة إتقانه عن أثر أي

هويل؟ له ينسبها التي للممارسة

الحجر تقويم (4)

اآلثار علماء بني يفصل ما الفور عىل هويل يذكر ستونهنج» حول «تأمالت مقال يف
هم قاموا كيف للتساؤل يميلون اآلثار، علماء أي األول؛ فالفريق األثريني. الفلك وعلماء
— بهم هويل ويتشبه — الثاني الفريق أما ستونهنج. مشيدي تعني و«هم» بذلك.
ذاتها؟ املشكالت واجهنا كنا إذا سنترصف كنا كيف تماًما: مختلًفا سؤاًال فيطرحون
وبعض ضخمة أحجار هي الوحيدة ووسائلنا مجهول كوكب عىل مهجورين كنا إذا
يختلف قمر أو شمس رؤية عند سنترصف كنا فكيف بدائية، وأحبال األخشاب قطع
النجمني هذين إىل اللجوء هي األوىل مشكلتنا ستكون شك فبال نعرفه؟ عما اليشء بعض
وهوكينز نيوهام أوضحها التي االتجاهات تصلح أال واألعوام. الشهور تعاقب يف للتحكم
والرعاة املزارعني من مكون لشعب يمكن فال موسمية؟ عالمات تكون أن ستونهنج يف

ذلك. عن يتخىل أن
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مربعات إىل مقسًما ضخًما دائريٍّا سطًحا أوبري دائرة تمثل هويل لفريد وفًقا :1-4 شكل
أوتاد إىل للَّعبة األربع القطع ترمز بينما مرقمة، دائرة ٥٦ ب هنا ممثلة وهي متناسقة.
N الصاعدة والعقدة والقمر الشمس بالرتتيب وتمثل أوبري، تجويفات أحد يف مغروسة
لقواعد وفًقا محدًدا مساًرا الرقعة عىل قطعة كل تسلك العام مدار وعىل .N′ النازلة والعقدة
هذا يمثل — وخمسني ستة — التجويفات عدد اختيار وبفضل النص. يف املوضحة اللعبة
ملراقب ويمكن يمثلها. التي العقدة أو النجم السماوية القبة عىل يرسمه ما تقريبًا املسار
ومقارنته الربوج دائرة عىل الوتد موقع واحدة بنظرة يستهدف أن الدائرة وسط يف يقف
اللعبة. قطع لسري املحتملة األخطاء تصويب إذن فيمكنه يمثلها. التي العقدة أو النجم بموقع

هذا مشيدي أن فكرة من انطلق لستونهنج، هويل خصصهما اللذين املقالني يف
وصبَّ دوافعهم حول يتساءل ولم الكسوف. بحاالت التنبؤ بالفعل يريدون كانوا املوقع
كذلك كانت وإذا عد. آلة مجرد ليست أنها هويل فريى أوبري. تجويفات عىل اهتمامه كل
قطرها نصُف دائرٍة بطول البعد متساويَة التجويفات هذه تكون ملاذا نفهم لن فربما
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ملاذا يفهم عندما اللغز سيحل أنه هويل يقتنع صغرية. دائرة تكفي فكانت مرت. مائة
تجويًفا. ٥٦ أوبري تجويفات عدد يبلغ
وأنيقة. بسيطة هويل إجابة تعد

التي املتناسقة املربعات من نوًعا والخمسون الستة وتجويفاتها أوبري دائرة تمثل
لعبة مربعات وعىل والعقدتني. والقمر الشمس بالرتتيب تمثل أحجار أربعة عليها تتحرك
حركة أما التجويفني. من أيٍّ يف مثبتة عيصٌّ باألحجار استُبِدل ربما الحقيقية، الكسوف
نماذجها حركة من مستوحاة نفسها وهي اللعبة، لقواعد وفًقا محددة فهي قطع األربع
حالٍّ االفرتاضية، األربعة لألحجار باإلضافة أوبري، دائرة وتمثل .(1-4 (شكل الفلكية
باإلضافة والقمر، الشمس بحركة أيًضا وستخربنا متحركة، فلكية وقبة تقويم بني وسًطا

قمري. خسوف أو شميس كسوف حدوث لقرب

الكسوف لعبة قواعد (5)

يحرص أن عليه ويجب القطع. تحريك عن املسئول هو كبري؟) (كاهن اللعبة يقود من
وفًقا عليها منصوًصا حركته وتكون املعهودة. برسعته يسريُ حجر كل يكون أن عىل
والقمر الشمس سري تُربز األربع القطع تجعل بطريقة ُوضعت التي الكسوف لعبة لقواعد

ممكنة. طريقة بأفضل
مربعات باستمرار وتحتل القمري، املدار ُعَقد املربعات عىل N′و N قطعتا تمثل
أشهر. أربعة كل مربع بمعدل الساعة عقارب اتجاه يف القطعتني الكاهن ويحرك متقابلة.
السماوية العقد ألداء مثايل شبه إيضاح وهو عاًما، ١٨٫٦٧ يف N′و N القطعتان وتدور
باختالف الفرتتان هاتان فتتفق عاًما. ١٨٫٦١ يف الربوج دائرة حول بدورانها تقوم التي
بالرتتيب ترمزان اللتني Lو S قطعتي بتحريك أيًضا اللعبة قائد ويقوم تقريبًا. ٪٠٫٣٥

والقمر. الشمس إىل
وتتقدم الساعة، عقارب اتجاه عكس يف الشمس إىل ترمز التي S القطعة تتحرك
وست ويوٍم البداية، مربع إىل تعود لكي يوًما ٣٦٤ إىل إذن فتحتاج يوًما، ١٣ كل مربعني
يوم.4 ٣٦٥٫٢٦ يف به تقوم ما وهو البداية، نقطة إىل الشمس تعود أن قبل ساعات

.٪٠٫٣٥ ب يقدر الفرتات بني أيًضا هنا والفرق
.S للقطعة ذاته االتجاه يف اللعبة قائد فيحركها القمر إىل ترمز التي L القطعة أما
يوًما، ٢٨ بعد بدايتها نقطة إىل بالعودة لها يسمح مما يوم، كل مربعني تتقدم ويجعلها
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يف كاملة بدورة للقيام القمر يحتاجها التي يوًما ٢٧٫٣٢ بال مقارنة بسيط بتأخري وهو
.٪٢٫٥ نحو يبلغ فهو أهمية؛ أكثر الرسعات فارق يعد وهنا بالنجوم.5 املرصع الفضاء
يحدث ،N′و N به توجد الذي ذاته املربع يف نفسه الوقت يف Lو S قطعتا توجد عندما
القطعة إحداهما تشغل متقابلني مربعني Lو S تبلغ وعندما شميس. كسوف بالرضورة
يف الكسوف يحدث الحالتني ويف قمريٍّا. خسوًفا ننتظر أن علينا يتعني ،N′ واألخرى N

باملربع يمر والذي أوبري، دائرة وسط من الخارج املستقيم الخط يحدده الذي االتجاه
.Lو S تشغله الذي

L أو S قطعتي إحدى تكون فعندما للغاية. قاسية القواعد تكون الصياغة وبهذه
ذاته املربع األخرى تشغل أن الرضوري من ليس ،N′ أو N به توجد الذي ذاته املربع يف
أن أيًضا يمكن مربعني، بعد عىل القطعة هذه كانت فإذا الشميس: الكسوف يحدث لكي
املربع يف L أو S وجدت فإذا أقل: التسامح يعد قمري خسوف حالة ويف الظاهرة. تحدث
مجاوًرا مربًعا أو ذاته N مربع األخرى القطعة تشغل أن يتعني ،N′ به توجد الذي ذاته
عندما فحتى كافية؛ ليست لكنها رضورية الرشوط هذه تعد الخسوف.6 يحدث لكي
أال فيمكن ستونهنج. يف مرئيٍّا سيكون املذكور الكسوف أن بعُد يُعلن لم استيفاؤها يتم

األرضية. الكرة من أخرى مناطق يف إال مرئيٍّا يكون
الحقيقية الفرتات بني املختلفة الفروق تعد الكسوف، لعبة ملستخدمي وبالنسبة
كل الطويل املدى عىل تدمر أن شأنها من كبرية عيوب بمنزلة الكاملة وتقريباتها
وفيما القطع. سري تصويب األحيان بعض يف إذن فيتعني بالكسوف. التنبؤ احتماالت
املقارنة يكفي مسارها يف وضعها أجل فمن خطرية. األمور ليست Lو S بقطعتي يتعلق
هويل يعطي وهكذا الربوج. دائرة بطول الفلكية نماذجها موقع مع منهما كلٍّ موقع بني
آخر ،N′و N مسار ولتصويب .Lو S عقارب ضبط أردنا إذا تطبيقها يجب التي الوصفة
بانتباه يتابعوا أن عليهم يقرتح فهو رجعي، بأثر توصية القدماء إىل هويل يوجه عقربني،
ويرشح .4-3 الشكل يف املمثلة القصوى السمت زوايا بني للقمر األقىص الرشوق تباين
املضبوطة القيمَة بدقٍة يحددوا أن «فسيستطيعون» للغاية منتبهني كانوا إذا أنهم لهم
N′و N قطعتي سري ضبط أيًضا سيستطيعون ولكنهم القمري. املدار ُعقد دوران لفرتة
القبة عىل ملحوظة نقاًطا إال ليست العقد أن من الرغم عىل الفلكية، نماذجهما عىل

تعكسه. أو ضوءًا ترسل فال السماوية
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٥٦ الرقم أهمية عن (6)

دائرة عليها تحتوي التي التجويفات عدد وهو ٥٦ الرقم حول هويل اقرتاح أهمية تدور
األمر بهذا يقوم ولن هويل. لدى عديدة أموًرا تناسب رقمية مصادفة محور فهو أوبري.
من مكون سطح يكون قد ولكن .٥٦ عن عددها يختلف مربعات إىل مقسم دائري سطح
واحًدا مربًعا تتحرك S فسنجعل بالشمس، يتعلق فيما ٥٦ من أكثر مناسبًا مربًعا ٢٨
كل واحًدا مربًعا تتحرك L نجعل بالقمر، يتعلق وفيما يوًما. عرش ثالثة كل اثنني من بدًال
مربًعا تتقدما أن يجب اللتني N′و N لقطعتي األولوية تعطي ال اللعبة قواعد لكن يوم.
ثابت. تاريخ يف القطعتني هاتني نحرك ال آخر إىل عام من أننا لدرجة أشهر، ثمانية كل
ينتج فهو األفضل؛ هو ٥٦ اختيار يعد ١٠٠ إىل ١ من توجد التي األرقام كل بني فمن
تجويفني بني الزاويَّة الفروق تكون فقد ا، جدٍّ صغريًا ليس فهو موفق. وسط حلٍّ عن
التي اللعبة بساطة أيًضا تختفي فقد ا، جدٍّ كبريًا وليس ضخمة؛ الحالة هذه يف متتاليني

ستونهنج؟ مشيدي إىل أو املصادفة إىل االختيار هذا يرجع هل سحرها. يف سببًا تعد
البعد متساوية أوبري تجويفات أن نالحظ عندما مصداقية هويل اقرتاح يكتسب
ابتعادها بمجرد القطع لسري معقولة بتصويبات القيام اللعبة لقائد يمكن وهكذا بالفعل.

السماوية. نماذجها قطع عن كثريًا

النفي لشهود اآلن والكلمة (7)

تمثل التي العامة للوزارة الكلمة نعطي أن أيًضا يجب بل الدفاع، حجج عرض يكفي ال
ألحد الفلك علماء بعض أعطاه الذي التفسري من للغاية املستاء التقليدي اآلثار علم هنا
الضجة من استُِفزوا قد املحرتفني اآلثار علماء أن الغالبية وترى امليغاليثية. اآلثار أشهر
إىل وباإلضافة التقليدي، اآلثار علم عن شيئًا يعرفون ال أناس بها حظي التي اإلعالمية
روح فتحرص بالغة. إهانة يعد مما بأفكارهم، للنهوض الرياضيات يستخدمون ذلك
الثقافة عىل التقليدية والثقافة الهندسة، روح عىل تفوَُّقها جديد من تؤكد أن عىل الدقة
يف فعرض بذلك. هويل يهتم لم التكنوقراط. عىل اإلنساني املذهب ومنارصي العلمية،
األساسية املبادئَ وحدهم، التقليدي اآلثار علم نخبة إىل عادًة املخصصة أنتيكيتي مجلة

الكروية. املثلثات علم باستخدام املوقعي الفلك لعلم
محددة االصطفافات ليست الحجج. من اآلخر هو يخلو ال النفي أن بالذكر وجدير
املخروطية األحجار لبعض ويمكن لإلحصاء، استخدامه ويُنتقد هوكينز، ادعى مثلما
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أصل يقصده الذي باملعنى أفقيٍّا ليس األفق خط وأيًضا مصطنعة، حوادث تكون أن
خاطئة. مستهدفة نقاًطا وأوجدت سلبيٍّا، دوًرا التعرية لعبْت ذلك إىل وباإلضافة الكلمة،
بدائرة يحيط الذي الدائري امُلنَحَدر كان ستونهنج استخدام أثناء يف أنه البعض ويؤكد
رشوق بمتابعة يسمح امُلنَحَدر هذا يكن لم فربما اليوم. عليه هو مما ارتفاًعا أكثر أوبري

األثر. وسط يف يقف ملراقب القمر أو الشمس
التقليديني. اآلثار علماء تستفز أن شأنها من أخرى نفسية ظروف توجد وكانت
حركة ممثيل وسط واسعة بأصداء معرفته بمجرد لستونهنج الفلكي التفسري حظي فقد
بيننا، توجد الفضائية الكائنات أن يعتقد هذيانًا أكثرهم إن حيث الجديد»؛ «العرص
يستوقفهم ال مكان كل يف ِصغاًرا ُخًرضا رجاًال يرون فمن املايض. يف األرض زارت وأنها
زمن الحريف (ومعناها زيتن ساجنهافتن مجلة من عدد يف ٢٠٠٤ عام ويف شذوذ. أي
األشخاص هؤالء قدم سيتي،7 أوند أسرتنوتيك جمعية تنرشها مجلة وهي األساطري)
يمكن مؤرشات وهي حاليٍّا، الفضائية الكائنات وجود عىل لها حرص ال التي «الدالئل»
قارة فهي الجنوبية، أمريكا يف سيما وال الصني، يف أو منورقة يف أرادوا، أينما رصدها
ذلك. أسباب عن البحث ويمكنكم أخرى، أماكن من القادمون السائحون فضلها طاملا
منارصي حظوة تنال التي هي التاريخ قبل ما إىل تعود التي أو القديمة واآلثار فاألهرامات
التفسري الفور عىل تبنَّوا الفلكي» العمارة «فن اخرتاع وبمجرد الجديد. العرص حركة

بأفكارهم. ينهض أن — قولهم حد عىل — فقط شأنه من الذي لستونهنج، الفلكي
الحجرية الفلكية القبة فكرة اآلثار علماء استقبل إذا عجب ال الظروف هذه ويف
إال الغريب املثري الفلك عالم الفيزيائي هذا لسمعة يمكن ال فعل رد وهو بربود، لهويل
حرق بقايا عىل تحتوي كانت فربما أوبري، تجويفات حال مثل كاٍف، فذلك يه. تقوِّ أن

للجدل. محالٍّ يبدو قد ألعمدة كدعامة دورها وكان املوتى. جثث
املكسيك يف ُعقد ١٩٨٦ عام ففي امللتوية. الطرق التقليديون اآلثار علماء يستخدم ال
بعلم أساًسا يختص املؤتمر هذا أن وبما األثري. الفلك علم عن الثاني الدويل املؤتمر
تماًما. ستونهنج يغفل أن يستطيع يكن لم األمريكتني، يف التاريخ قبل ما مرحلة يف الفلك
فيها مبالغ بطريقة الفلك علماء انتباه [ستونهنج] «لفتت املؤتمر: تقارير أحد يف ونقرأ
تهدأ.»8 بدأت الجامحة التأمالت موجة أن الحظ حسن ومن […] الستينيات يف سيما ال
حدوث لعدم نظًرا ولكن ثقافتني، بني للمواجهة ملمًحا شك بال السلبي املوقف هذا يعد

املواجهة. هذه اختفاء بكيفية التنبؤ يمكننا ال محتمل غري أمر وهو جديدة وقائع
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لستونهنج؟ الفلكية النزعة عن وماذا
اآلثار وعلم الفلك علم بني نختار أن أبًدا نستطيع لن فربما اآلراء تطور كان أيٍّا
املتشددة النظر لوجهة املتعصب للجناح راجلز وينتمي أخرى. عىل كفة ونرجح التقليدي
االتجاه أن هو ستونهنج بشأن عليه جدال ال الذي الوحيد التأكيد «إن يقول: عندما
االنقالب يف وغروبها الصيفي االنقالب يف الشمس رشوق إىل يشري […] األثر ملحور العام
الشتوي االنقالب ففي ا. جدٍّ مالئم فهو الفلك علماء نصيب هو هذا كان إذا الشتوي.»9
االنقالب يف فيه ترشق الذي املكان مقابل يف بالضبط تقع نقطة يف الشمس تغرب
إحصاء، عالم هو النفي شاهد دور هنا يلعب الذي راجلز أن ذلك إىل ويُضاف الصيفي!
خبريًا. إال الخبري يكون ال وبذلك االصطفافات. بحقيقة يتعلق فيما بالغة أهمية ولشهادته

عليهم. املدَّعى عىل األول االتهام يلقي دريفوس قضية سري يعرف ال ومن

للمداولة تنسحب املحكمة (8)

رئيس إليها ه يوجِّ مداوالتها يف القراء من املكونة املحلفني هيئة فيه تبدأ الذي الوقت يف
هو بل الرئيس دور من ذلك يعد ال حكمها. يف تؤثر قد التي الكلمات بعض املحكمة
القضية هذه مالمح كل عىل الضوء سلط قد التحقيق أن مقتنًعا ليس فهو تخطاه،

الغريبة.
تُويف حال كل وعىل عقوبات. إلصدار املؤهلة غري التاريخ محكمة هنا تمثلون «أنتم
يف أنه بما مؤقت حكم سوى منكم ننتظر فال الدرامية؛ املرسحية هذه ممثيل غالبية
ال لكن طعنًا. يقدم أن حينئٍذ الطرفني من ألي ويمكن جديدة وقائع تطرأ قد وقت أي
التاريخ بناء يف تسهم هي املقابل ففي جدوى. بال تمثلونها التي املحكمة أن تعتقدوا
التاريخ، قبل ما فرتة إىل ستونهنج تنتمي اآلثار. بعلم األمر يتعلق عندما يشء أقل وهو
الكتابية. الوثائق لغياب نظًرا ضئيلة بمؤرشات فيها نكتفي أن يجب التي الفرتة هذه
أن أْطَمِنئ أن عيلَّ يتعني قد املحلفني لهيئة رئيًسا بصفتي أخرى: كلمة أضيف أن وأود
ليس ولكن رأيي. أظهر أن دون آرائكم بتلقي أكتفي وأن سليمة، بصورة تسري املداوالت
الدعوى أكمل أن أود املقابل يف بل باملوضوعية، التحيل عىل أحرص ال أنويه. ما هذا
منعطف بتفسري األمر يتعلق عندما املوضوعية تُقبل فهل النقاط. بعض تجاهلْت التي

البرشية؟ تاريخ يف
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فهم الثالثة؟ الفلك علماء حجج من به نقر أن يمكن الذي ما العامة. األمور فلنرتك
الفلك. علم نظر وجهة من مغًزى ذات يرونها التي االصطفافات بعض بذكر يبدءون
وجدير خرباء. بني نزاع وهذا مغًزى. ذات يعتربها وال االصطفافات هذه يف النفي وشكك
يكون أن فقط ترفض فهي اإلطالق، عىل وجودها تنكر ال العامة الوزارة أن بالذكر
أن فكرة يف فقط الوزارة وتتسامح السماوية. للكرة مفضل اتجاه مع عالقة أيُّ التجاهها
التعنت هذا ظل ويف الصيفي. االنقالب يف الشمس رشوق إىل يشري للمبنى العام املحور
علم جانب من مشبوًها موقًفا ذلك يف نرى أن يمكن هل فلكي، تفسري ألي الرافض
أي يوجد يكن لم إذا ميغاليثية أحجار تصطف ملاذا ذلك. أعتقد يتغري؟ ال الذي اآلثار
تدينًا أقل قدماؤنا كان فهل مكة، إىل واملساجد القدس إىل الكنائس فتشري مفضل؟ اتجاه
لدى ديني وموقف — الكلمة بمعنيَِي — الفلكية األهداف بني نؤلف أن يمكننا أََوَال منا؟
الرافَديْن بالد يف املنجمون الكهنة كان بريطانيا؟ يف الحديث الحجري العرص شعوب
قًرسا يتحولوا أن من يمنعهم لم ذلك ولكن للكلمة، الواسع باملعنى باآللهة أوًال يهتمون

الكسوف. بحاالت التنبؤ عىل وقادرين أْكفاءٍ فلك علماء إىل
امليغاليث، وكهنة البابليِّني املراقبني بني التشبيه يف نتمادى أن ا حقٍّ الخطري ومن
ال ما. دينٌي طابٌع ستونهنج لبناء يكون أن املحتمل من أنه بما االسم هذا عليهم فلنطلْق
املحتملة معارفهم عن يشء كل ونجهل ستونهنج، بَنَْت التي الشعوب عن القليل إال نعرف
غياب د ويُعقِّ األوسط. والرشق مرص عىل حكًرا تزال ال الكتابة كانت فقد الحساب؛ يف
شك بال صعبًا ذلك يعد آخر. إىل جيل من املحتملة الفكرية املكتسبات نقل من الكتابة
من قليًال «نعاني شفهية: بطريقة البداية يف اإللياذة انتقلت فقد مستحيًال. ليس ولكنه
املعارص اإلنسان افتقدها ربما قدرًة تتطلب ألنها الشفهية؛ العادات قوة ألنفسنا نمثِّل أن
القدرة هذه يمتلك البعض كان طويلة. قصائد حفظ عىل القدرة وهي كاملة؛ بصورة
الشواهد من العديد لدينا يكن لم إذا نصدقه أن نستطيع ولن تخيلها، يمكن ال بدرجة

ذلك.»10 عىل
الكنائس كل تشري فمثلما النفي: موقف تدعم نقطٍة إىل اإلشارة عىل األمانة وتجربني
واضح َميل عن إال امليغاليثية اآلثار تعرب ال مكة، إىل املساجد وكل القدس إىل تقريبًا
أكثر فهو القمري االتجاه أما الخرباء. يختلف أيًضا وهنا الشميس. االتجاه يف بالطبع
ذكر عن تخلَّينا إذا حتى أنه ذلك مع يعني فهذا بذلك؛ أعرتف أن ويُحزنني … ندرة

األثريني. الفلك علماء موقف عن الدفاع يصعب الكسوف
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للكسوف، كتقويم أوبري دائرة واستخدام الكسوف بحاالت بالتنبؤ يتعلق وفيما
األثر هي ستونهنج ليست تتخيلوه أن يمكن ملا فخالًفا وضوًحا. أكثر تحفظي يعد
دوائر وجود عن أخرى دائريٌة مباٍن فتكشف العظمى. بريطانيا يف الوحيد امليغاليثي
إي سارن أثر فيحتوي ستونهنج. يف أوبري لتجويفات مشابهة أعمدة لحمل تجويفات
القريب وودهنج موقع بناء إعادة وتكشف تجويًفا. ٢٠ عىل الغال بالد يف كالد برين
الخارجية الدائرة تضم املركزية. الدوائر من العديد من مكون أنه ستونهنج من للغاية
خاصية أوبري دائرة تكون أن من فبدًال 11.٥٦ عىل منها أيٌّ يحتوي وال تجويًفا ٦٠
نسبيٍّا مألوف بناء سوى تُكون ال ربما الكسوف، مراقبة إىل تهدف لستونهنج مميزة

… يلعبها هويل تجعل أن املصادفة أرادت لعبة ٥٦ الرقم هذا ويكون
أن أيًضا يل اسمحوا لكن بحكمكم. تنطقوا أن قبل لكم أقوله أن أريد ما هو هذا
بستانًا تمتلكون أو سهل، يف كبرية حديقة تمتلكون كنتم فإذا أساسية. مالحظة أذكر
متناسقة مربعات من مكونًا سطًحا تعدوا أن يمكنكم االتجاهات، كل يف الرؤية فيه تمتد
ًقا محقَّ نجاًحا بذلك فتحرزون الكسوف؛ بحاالت للتنبؤ واستخدامه؛ أوبري دائرة يشبه
سياحي. موقع إىل بستانكم تحويل يمكنكم يرام ما عىل األمور كانت وإذا جريانكم. مع
تشعرون، مثلما قليًال إليه أميل الذي للدفاع نهائيٍّا مكسبًا األقل عىل النقطة هذه فتعد
نهائيٍّا ما اكتشاف يقيض أن يُستبَعد ال املستقبل ويف ضعفه. نقاط أُبِرز كنت وإن حتى
فهي الحجري التقويم فكرة تختفي فلن ذلك حدث وإذا لستونهنج. الفلكي التفسري عىل

وبسيطة. سهلة
املداوالت.» قاعة إىل التوجه إىل مؤقتًا أدعوكم والسادة، السيدات
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الخامس الفصل

دانتي عامل

دانتي عالم (1)

قمع بمنزلة جهنم تكون عرش، الرابع القرن بداية إىل تعود التي اإللهية» «الكوميديا يف
املركز موحدة دوائر تسع من امللعونني إقامة وتتكون القدس. مدينة تحت يقع ضخم
الذنوب كانت عميقة الدائرة كانت وكلما األرض. وسط يف لوسيفر من اقرتبنا كلما تضيق
للتعاليم وفًقا الذنوب يصنف دانتي فإن أكرب، بها املوجودون امللعونون ارتكبها التي
للقدس، املقابلة الجهة عىل يقع جبل فهو املطهر أما األخالقية. أرسطو وفلسفة املسيحية
أما الوسطى. القرون يف للمعتقدات وفًقا املحيطات سوى تغطيه ال الذي الكرة نصف يف

األرض. تغطي متتالية كرات تسع من مكونة فهي الجنة
فال رجعة. بال املدانون وهم للملعونني للغاية قاسية للكون الصورة هذه تعد
إحدى إىل املؤدي الطريق مدخل تخطيهم بمجرد إنقاذهم استئناف محكمة أي تستطيع

جهنم: دوائر

أمل. كل عن تخلوا الباب، هذا تتخطون من يا

فاملرور الجنة، إىل الطريق سيسلك أنه إىل مطمنئٌّ اإللهي للقانون يخضع من لكن
دانتي عالم إن األبدية. بالسعادة مقارنة ا جدٍّ قصرية مرحلة إال يمثل ال باملطهر املحتمل
حريته عن فيتخىل الذنوب، عدا ما تهديد أي يعرف ال الذي للمؤمن بالكامل مخصص
الذي املحدود العالم هذا ُمَطمِنئ هو كم الجنة. يف مؤكد بمكان يحظى لكي واستقالله
ملن والويل يشء! كل عىل وقادر يشء بكل عاِلم إلٌه يرعاه والذي اإلنسان، حول يتمحور

اإللهية! الطمأنينة هذه صفو يعكر
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الكون عن ملحة اإللهية» «الكوميديا عرب (١٢٦٥–١٣٢١) أليجيريي دانتي يعطينا
تدريجيٍّا البناء هذا ن تكوَّ فقد نهايتها. يف الوسطى العصور تتخيله كانت ملا وفًقا
الكنيسة، لتعاليم وفًقا والنار واملطهر جهنم ونُظمت القدماء، من املوروثة للقوالب نتيجة
هذا يف األرض وتكون نْي. املتوفَّ أرواح استقبال أجل من والشياطني باملالئكة وُزودت
يف يختفوا أن قبل اليونانيون القدماء إليها نسبها التي املكانة وتحتل مدورة، الكون

التاريخ. اضطرابات وسط
كرات؟ تسع من الجنة تتكون ملاذا لكن

األرضمدورة (2)

كان الثاني الفصل يف رأينا ومثلما له.1 وجود ال الواقع يف املرصي الفلك علم كان القدم يف
قادرين البابليُّون وكان للكسوف. تقويم إلعداد الكايف بالقدر متطوًرا البابيل الفلك علم
يريد ملن حتمية مرحلة يمثل ما وهو بها، والتنبؤ السماوية الظواهر بعض مراقبة عىل
كانت اآللهة، مجال كانت السماء أن وبما األمر. هذا يف يتعمقوا لم ولكنهم يفهمها، أن
أن يحاولوا لم ولكنهم ترجمتها. إىل الكهنة سعى إلهية رسائل تحمل السماوية الظواهر
النجوم أو الكواكب أو القمر أو الشمس سواء السماوية؛ األجرام طبيعة حول يتساءلوا
القمر يأخذ ملاذا أحيانًا البابليِّني بعض تساءل ربما الكسوف. مثل الظواهر طبيعة أو

لنا. تركوها التي األلواح عىل ذلك من يشء أي يظهر لم لكن هالليٍّا شكًال
فكان البابليُّون. يتساءلها لم التي األسئلة وضعوا من أول هم املهجر يونانيو كان
يف اآلخر والبعض لألناضول، الغربي الساحل عىل أيونيا منطقة يف يسكن بعضهم
الكثري اليونانيون الفالسفة تعلم اإليطالية. الجزيرة شبه رشق جنوب الكربى اليونان
هيكلها فْهم أرادوا فقد بانتباه. السماوية الساعة بقراءة يكتفوا لم لكنهم البابليِّني، من
وفتحوا العقالنية طريق سلكوا فهكذا سريها. تُواصل تجعلها أن شأنها من «آليٍة» وتخيُّل

الوقت. ذلك منذ تصفحه عن نكفُّ ال الذي الكبري الكتاب
األيونية للمدرسة ممثل أول نعتربه الذي الثاني)، (الفصل امللييس طاليس يعتقد
وتكون املاء، من ضخمة كمية داخل هواء فقاعة يشبه عاملنا أن اليونانية، العقالنية ورائد
ال تهمنا، التي النظر وجهة فمن الفقاعة. قاع يف تعوم مسطحة فطرية مثل األرض
الحضارة تخيلتْها التي تلك عن كثريًا الكون عن طاليس يتخيلها التي الصورة تختلف
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طبيعيٍّا طاليس تصور ويعد والسماء. األرض بني كامل فصل فيوجد املرصية. أو البابلية
تالميذه! أحد ومن رسيًعا، مهاجمته تم أنه من حرية يف نظل أننا لدرجة

أن يكتب أن وتجرأ امليالد). قبل ٦١٠–٥٤٦) أناكسيمندر يُدعى التلميذ هذا كان
الوجه يكون أن يتعني فبالطبع الطبل؛ شكل يعطيها وكان الفضاء، يف معلقة األرض
فإذا نتأملها. أن املستخدمة الحجج تستحق الظرف هذا ويف مسطًحا. عليه نعيش الذي
وسط يف يضعها كان أنه يعني فهذا يشء، إىل تستند ال األرض أن يعتقد أناكسيمندر كان
يف األرض تنجذب لن املماثل، الوضع هذا وبسبب مجوفة. كرة هكذا تصبح التي السماء

متساوية! االتجاهات كل فتكون بوريدان. حمار ذلك يف وتشبه معني اتجاه
جوهرية ملشكلة حلها يف لجأت عديدة حاالت شهد العلوم تاريخ أن امللحوظ ومن
يكن لم إذا الكهرومغناطيسية علم قوانني صياغة يمكن يكن لم فربما التماثل. حجج إىل
عىل الجسيمات وفيزياء البلورات علم أيًضا ويقوم االعتبارات. هذه استخدم قد واضعها
تاريخ مطلع يف الفكرة هذه استخدم قد أناكسيمندر أن نفهم كيف لكن التماثل. فكرة

العلوم؟
طبل شكل عىل األرض كانت إذا إنه فيقول األمر، هذا يف األيوني الفيلسوف تعمق
ال — مسكونًا الوجه هذا كان وإذا نسكنه. الذي للوجه مقابل وجه لها يكون أن فيتعني
قدمهم. أسفل بل ظهرهم، لنا يديرون ال فسكانه — النقطة هذه إىل أناكسيمندر يتطرق

صحيح. والعكس إلينا، بالنسبة أسفل يعد ما هو إليهم بالنسبة أعىل هو فما
تصبح أن هي كاملة بصورة متماثًال الكون يكون لكي األخرية الخطوة وكانت

تالميذه. أو فيثاغورس إىل ذلك يف الفضل ويرجع مدورة. األرض
يف ولد فقد امليالد). قبل ٥٦٠–٤٨٠ (حوايل فيثاغورس حياة عن الكثري نعرف ال
أو مرص إىل شبابه يف سافر وربما مليس. من أمتار بعد عىل أيونية جزيرة وهي ساموس
أسس حيث إيطاليا؛ جنوب بكروتون استقر امليالد قبل ٥٢٠ أو ٥٣٠ عام ويف بابل. إىل
أن يجب فيثاغورس عن نتحدث فعندما رسية: جمعية أو دينية طائفة بمنزلة جماعة
وكانوا الكمال، طابع لألرقام فيثاغورس أتباع ويعطي فيثاغورس». «مدرسة غالبًا نفهم
أن لدرجة منها، املتماثلة سيما وال الهندسية األشكال بعض مع ذاته باألمر يقومون
جرمني باعتبارهما أيًضا كامالن وهما والقمر، الشمس وكانت الكمال. رمز كانت الكرة
إذا الظروف هذه مثل يف أنه فيثاغورس أتباع فرصح الكرة. كمال يف يشاركان سماويني،

الشكل. كروية تكون أن بد فال الفضاء يف معلقة األرض كانت
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يتجرأ لم األَُخر؟ مثل كوكبًا تكون ال فلماذا الفضاء يف معلقة األرض أن وبما
تجاوز الذي امليالد) قبل ٣١٠–٢٣٠ (حوايل السامويس أرسطرخس يتبعوا أن اليونانيون
واملهندس الكبري الرياضيات عالم نصألرشميدس بواسطة أفكاره فنعرف الخطوة. هذه
رسقوسة ملك الثاني جيلون امللك إىل حديثه ففي امليالد). قبل ٢٨٧–٢١٢ (حوايل الصقيل
عىل الفلك علماء غالبية يطلقه الذي االسم هو الكون أن تجهلون ال «أنتم أرشميدس: قال
السامويس أرسطرخس ولكن […] الشمس حتى واملمتدة األرض بوسط املتمركزة الكرة
الثابتة النجوم أن يفرتض فهو بكثري. أكرب الكون أن منه يتبني […] عمًال أظهر قد
أرسطرخس ليس الشمس.»2 حول دائريٍّا مساًرا ترسم األرض وأن تتحرك، ال والشمس

للكون. الشمس مركزية نظرية مخرتع إال

أفالطون منهج (3)

لم أثينا ففي الطبيعة. معرفة إىل تهدف مسرية يف اليونانية الفلسفة اختزال يمكن ال
علم تاريخ يف أثًرا امليالد) قبل ٤٢٨–٣٤٨) أفالطون ترك وإذا بذلك، كثريًا سقراط يهتم
املشاركة عن بعيد لكنه كبري، وشاعر وفيلسوف رياضيات عالم موقف موقفه فكان الفلك
ويزدري املراقبة عىل التأمل يفضل أفالطون فكان العلم. اليوم نسميه ما ازدهار يف
وليس الفكر بواسطة إال الحركات فهم يمكن «ال أنه «الجمهورية» كتاب يف فذكر التجربة.
التي السماوية األجرام لحركة دقيقة مراقبة كل يُدين «كان ذلك، إىل وباإلضافة املراقبة.»
يقارن «جورجياس» محاورة ويف للحماس.»3 مثرية كونها من أكثر مهينًا نشاًطا يراها
األحرار، بالرجال الخاصة املتحررة والفنون بالعبيد الخاصة اآللية الفنون بني أفالطون

االسرتقاق. يمارسون قوم لدى منه عجب ال موقف وهو
يف يتمثل الهندسة يف الكمال أن فيثاغورس، شأن ذلك يف وشأنه أفالطون، يرى
املحور حول دائرة ترسم التي النجوم يف فيتجسد الفلك علم يف أما والكرة. الدائرة
السماوية. لألجرام مخصصة املنتظمة الدائرية فالحركة ساعة. وعرشين أربع يف األريض
هذه صفو يعكر فمن الكمال. لوحة مع يتنافر ما السماء» «رحالة تضيف لألسف ولكن
وهي وزحل؛ واملشرتي واملريخ والزهرة عطارد إىل باإلضافة والقمر، الشمس هي اللوحة

القدماء. عرفها التي الخمسة4 الكواكب
من السبعة السماوية األجرام تتحرك الثابتة، بالنجوم املسماة بالنجوم ومقارنًة
العجائب، من بعدد فتقوم النجمية الوصاية من بالتحرر تكتفي وال الرشق. إىل الغرب
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املتغرية. رسعتهما عىل إال القدماء يلومهما أن يمكن ال اللذين والقمر للشمس ذاته واألمر
ثم تتوقف أو حركتها من تبطئ فقد ا، جدٍّ محرية حريات عىل تحصل الكواكب لكن
حركتها فتكون أسابيع. بضعة أو أيام بضعة خالل معاكس اتجاه يف جديد من تتحرك
عطارد السفليني الكوكبني أن فيبدو األمر. يف ما كل ليس هذا .(1-5 (شكل تراجعية إذن
عنه، يتأخران أخرى وأحيانًا النهار نجم يسبقان فأحيانًا الشمس، حول يدوران والزهرة
التناغم هذا يكون أال األساس يف ويجب سيِده. حول يقفز صغري ككلب يتبعانه ولكنهما
يف إال السفيل الكوكب يرى ال الذي املراقب يذهل الشمس قرب لكن اإليضاح. صعب
بعيًدا يكون أن رشيطة مبارشًة، غروبها بعد الغسق يف أو الشمس رشوق قبيل الفجر
فوسفوروس أن اكتشف من أول فيثاغورس كان ربما النهار. نجم عن الكايف بالقدر

الزهرة. ذاته: للنجم تحوُّالن هما املساء» «نجم وهسبريوس الضوء» «حامل
تكن لم إذا أفالطون نظر وجهة من فضيحة الفضاء رحالة ترصف يكون قد
السماوية األجرام طبيعة من أنه يؤكد فهو عميقة. بصورة مرسخة الفلسفية قناعاته
الحركة، بهذه القيام عن الكواكب امتنعت وإذا منتظمة. برسعة دائرية حركة ترسم أن
ما مالحظة يستطيعوا لم الفلك علماء ألن بل خطأ، أفالطون قناعات ألن ليس فذلك
أفالطون أما وفهمه، بحالته العالم وصف إىل يسعى العلم فرجل رؤيته. عليهم يتعني

الفيلسوف. هو قرر مثلما يترصف العالم أن إثبات إىل فيسعى الفيلسوف
ذاته، املسار بطول يتحرك كوكب كل […]» أن أفالطون يعلن «القوانني» كتاب يف
لتالميذه بحث» «منهج أفالطون يَُعرِّف وهكذا «… ظاهريٍّا إال ليس الكواكب فتنوع
حركات بني مزج الحقيقة يف هي الكواكب حركات أن بإثبات فيأمرهم بعده، يأتي وملن
سلطته، من انطالًقا أفالطون، يحدد النهاية ويف الكمايل. طابعها يؤكد مما منتظمة دائرية
… املهمة ستستمر التحقيق. تفاصيل لخلفائه ويرتك السماوية. للساعة العام الهيكَل

عرش. السادس القرن حتى استمرت

منهجه يطبقون ألفالطون األوائل التالميذ (4)

االعرتاف يجب املنهج، هذا وضعت التي هي ألفالطون الفلسفية القناعات كانت إذا حتى
ويُعرف أودكس يُدعى تالميذه وأول مكانتها. لها كانت طبقوه الذين خلفائه قناعات بأن
إنتاج إلعادة األوىل «املحاولة تمثل التي املركز،5 موحدة الكرات نظرية صاحب أنه خاصة

الرياضيات.»6 بطريقة السماوية الظواهر
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دائرة الربوج

دائرة الربوج

دائرة الربوج

١٩٥٢١٩٥٤

١٩٥٥

مختلفة. تراجعية حركات ثالث خالل السماوية القبة عىل رصده تم املريخ مسار :1-5 شكل
أيام. أربعة مدار عىل منفصلة مالحظات مع متتاليتان نقطتان تتطابق

تخيل فقد ألفالطون. تلميذًا امليالد) قبل ٤٠٨–٣٥٥ (حوايل الكنيدويس أودكس يعد
إعادة شأنها ومن األرض، حول كلها تتمركز كرة ٢٧ من تتكون افرتاضية فلكية قبة
الكرات لهذه االفرتاضية املادية بالطبيعة أودكس يهتم وال السماوية. األجرام حركة إنتاج
كانت الكرات ألن بها؛ ُوضعت التي بالطريقة اآللية تعمل أن يمكن يكن ولم السماوية.
الكواكب، حركة إنتاج إعادة إىل تهدف رياضية خدعة إال يكن لم يشء فكل ستتداخل.
الفلكية املالحظات دقة لعدم ونظًرا الحني. ذلك يف يقال كان مثلما الظواهر إنقاذ إىل أو
أودكس لجوء فإن روائعه. من رائعة نظامه املؤرخون يَعترب أودكس، يمتلكها كان التي
اإلجراء صعوبة يكشف السماوية األجرام حركة عىل نظامه لضبط كرة وعرشين سبع إىل
االتفاق يكون لكي كرات سبع أضافا كاليب وخليفته أودكس تلميذ أن سيما ال الريايض،

أفضل.7 واملراقبة النظرية بني
وكاليب، أودكس لنشاط مماثل بنشاط مستمرة بصورة اليوم الفلك علماء يقوم

مربمجة. أنظمة املراكز موحدة بالكرات يستبدلون أنهم باختالف
الفالسفة أحد امليالد) قبل ٣٨٤–٣٢٢ (حوايل أرسطو جاء وأفالطون سقراط بعد
حيث مقدونيا، عاصمة بيال يف طفولته أرسطو قىض القديمة. اليونان يف الكبار الثالثة
مقدونيا وصاية فرض الذي الثاني، فيليب والد أمينتاس امللك وصديق طبيبًا والده كان
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روما فرضت ثم ،٣٣٨ عام خريونيا معركة يف انتصاره بعد قرنني مدة اليونان عىل
مدرسة وهي األكاديمية ودخل أثينا إىل أرسطو غادر عرشة السابعة سن ويف سيطرتها.
يف وودود محرتم رجل أنه أرسطو عن يُعرف عاًما. وأربعني بثالثة سبقه الذي أفالطون
يف به مشتبًها كان املقدونية طفولته بسبب ولكن سواء. حد عىل والعامة الخاصة الحياة
القدم علماء أعظم فأرشف اإلسكندر. معلم يكون بأن فيليب كلفه ثم اليونانيني. أعني
فيليب، ُقتل خريونيا يف انتصاره من عامني وبعد … املستقبل يف الكون حاكم تربية عىل

اإلسكندر. موت بعد تركها التي الخاصة مدرسته أسس حيث أثينا إىل أرسطو فعاد
تناول عديدة أخرى علوم غرار وعىل كوني. عالم أيًضا ولكنه فيلسوًفا أرسطو يعد
أفالطون أفكار استأنف فقد براعة.8 أكثر فيه كان الذي املجال ليس ولكنه الفلك، علم
بني وفصل أكثر.» الحقيقة أحب لكن أفالطون «أُحب الخاصة: توابله عليها واضًعا
الذي القمر» تحت ما و«عالم السماوية األجرام إليه تنتمي الذي السماوي» «العالم
منها يتكونان التي املادة حتى العاملني هذين بني يفرق يشء كل لألسف. إليه ننتمي
التي الوحيدة الحركة تكون السماوي العالم ففي عليها. يحتويان التي األجسام وحركة
بني للتفرقة يمكن ال العارش). (الفصل املنتظمة الدائرية الحركة هي إدراكها يمكن
نجاح مصدر ستكون فهي الوسطى؛ العصور علماء كبار تُعجب أن إال والشمس األرض
االفرتاضية أودكس بكرات يستبدل أيًضا وستجعله والفالسفة، الدين علماء لدى أرسطو
يف السماوية األجرام تدفع — بلورية كرات غالبًا وتكون — حقيقية لكن شفافة كرات
غري كرة ٥٥ أمامه فوجد كاليب، نظام تعقيد إىل أرسطو اضطر لذلك ونتيجة حركتها.

ذلك. من أفضل هو ما يعمل أن يمكن كان مادي. طابع ذات ولكن مرئية

القدماء الفلك علماء كبار آخر بطليموس (5)

دوائر منها بدًال واستخدم أودكس كرات القدماء الفلك علماء كبار آخر بطليموس ترك
يتحدث أفالطون عن يتحدث ومن أفالطون. بعادات متمسًكا ظل الشأن هذا ويف مشرتكة.
كبريين رياضيات عاملي القديمة األزمنة يف الكبريان الفلك عاملا يعد هيبارخوس. عن أيًضا
بطليموس وكالوديوس امليالد) قبل الثاني (القرن النيقي هيبارخوس واسمهما أيًضا.
يمثالن فإنهما بينهما، تفصل قرون ثالثة أن من الرغم وعىل امليالد). بعد الثاني (القرن
الذي لبطليموس «املجسطي» كتاب طريق عن إال املشرتك عملهما نعرف ال ألننا ثنائيٍّا؛
القرن حتى الفلك لعلماء املقدس الكتاب ظل والذي امليالد، بعد ١٥٠ عام حوايل ألفه
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أو كوبرنيكوس من واحد فصل قراءة يمكننا ال […]» أنه نجباور ويرى عرش. السادس
بإتقان.» املجسطي كتاب فهم دون كبلر

مقاطعة كانت عندما مرص يف ولد أنه بطليموس لكالوديوس املهجن االسم يكشف
رأس عىل كاليجوال لخليفة الالتيني االسم هو فكالوديوس الرومانية، لإلمرباطورية تابعة
وفاة منذ مرص حكمت التي البطاملة أرسة ملؤسس اليوناني االسم هو وبطليموس روما،
أو لوالدته املحدد الزمن أو املكان عنه نعرف فال الفلك عالم بطليموس أما اإلسكندر.
مارك أيًضا وربما بيوس وأنطونيوس وهادريان تراجان حكم تحت عاش فقد وفاته.
ويكتب الروماني». «السالم فرتة وهي ازدهاًرا، اإلمرباطورية فرتات أكثر يف أي أوريل؛
التاريخ يف الوحيدة الفرتَة حكُمهما «يمثل أوريل: ومارك أنطونيوس عن جيبون املؤرخ
تصديق يمكن هل للحكومة.»9 الوحيد الهدف هي الشعب جموع سعادة فيها كانت التي
الوصف ففي تطبيقه. يتم ما نادًرا ولكن الربنامج هذا مثل يُعرض ما غالبًا جيبون؟
الفلك: عالم إىل املنسوبة األبيات هذه يضيف بطليموس، عن سارتون يذكره الذي القصري
من قدماَي ترتفع بالنجوم املرصعة السماء إىل أنظر عندما لكن وزائل فاٍن أني «أعلم
هذه نجد أن يمكن اآللهة.» مرشوب رحيق من رشفة أبتلع زيوس فبجانب األرض. عىل

الفلكية. املراصد واجهة عىل الكلمات
التي النتيجة املجسطي كتاب يمثل الثاني، القرن يف يعيش كان بطليموس وألن
بثمن يقدر ال إرثًا أيًضا ويمثل اليونانية10 والفلسفة اإلغريقي الفلك علم إليها توصل
املرجَع طويلًة فرتة سيظل أنه يتخيل مؤلِّفه يكن لم كتابته أثناء ويف القادمة. لألجيال
العرص هذا ففي الرياضية»، «الخالصة يعني باليونانية عنوانه وكان الفلك. لعلماء
عليه يطلقون اليونانيون بطليموس خلفاء وكان الرياضيات. من فصًال الفلك علم كان
ا». جدٍّ الكبرية «الخالصة ثم الكبرية»، «الخالصة أي سينتاكيس»؛ «مجسطي ثم «ميجايل»
الخاصة، بصمتهم بذلك واضعني «أل» بحرف وزينوها «مجسطي» صفة العرب أخذ ثم
«املبادئ لكتاب معادًال للقدم املجسطي كتاب ويمثل عاداتهم. بأهمية هكذا فيذكروننا
الفلكية للمعارف ملخًصا أيًضا العمل هذا ويمثل لنيوتن. الطبيعية» للفلسفة الرياضية
تحتل للعالم بناء وهو البطلمي»؛ «النظام نسميه ملا عرًضا ويقدم بطليموس، زمن يف
عندما أريض مراقب يالحظه ما بدقٍة يمثل ما وهو املهيمنة، املكانة وسطه يف األرض

السبعة. السماوية الرحالة وحركة السماوية القبة دوران أي أعينه؛ يرفع
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الكون مركز األرضيف ثبات فكرة عن دفاع (6)

املجسطي: كتاب يف بطليموس فيقول قوية. حجج دون األرض دوران إدراك يمكن ال
قوة أكثر يكون قد األرض دوران بأن نعرتف أن فيجب تدور] األرض [أن سلمنا «إذا
خالل مميز أثر أيًضا له يكون وقد سطحها، عىل نالحظها قد التي الحركات كل من
االتجاه يف ذاتها، الحركة كلها تتحرك قد الثابتة غري األجسام كل أن لدرجة وجيزة، فرتة
األرض ألن الرشق؛ إىل يتجه […] يطري ما كل أو واحدة سحابة أبًدا نالحظ ولن املعاكس.
إىل تتجه أنها تبدو قد األجسام هذه كل أن لدرجة الرشق، ناحية حركتها يف ستتخطاه

جاليليو. عرص حتى انقطاع بال املعارضة هذه تكررت الغرب.»11
من بد ال أنه يتخيلون فكانوا األرض. حركة لرفض آخر سبب القدماء لدى كان
فأينما الشاقول»: «حجة ذلك إىل ويُضاف الكتلة. هذه مثل لتحريك هائلة قوة وجود
إذن الطبيعي من كان الذي األرض، مركز إىل دائًما تشري فهي البدائية، اآللة هذه كانت

قوية. حجة بمنزلة ذلك فكان الكون. بمركز تشبيهه
يستطيعون يكونوا لم أنهم لدرجة للغاية، واسًعا اليونانيون يعرفه الذي العالم كان
من استفاد وقد العمودي. أسوان لخط مواٍز غري العمودي اإلسكندرية خط أن يجهلوا أن
وهو امليالد) قبل ٢٧٦–١٩٤) القوريني أراتوستينس والجغرايف الرياضيات عالم ذلك
يوم أن يعلم فكان لألرض. الدائري املحيط قياس يف اإلسكندرية، مكتبة مدير أيًضا
ويف الرسطان. مدار عىل تقع التي أسوان سمت بنقطة الشمس تمر الصيفي االنقالب
يف تقع التي اإلسكندرية مدينة يف ولكن نفسه الزوال خط وعىل ذاتها والساعة ذاته اليوم
يف أراتوستينس قاس وعندما األفق. يف انخفاًضا أكثر الشمس تكون أكرب؛ بصورة الشمال
باختالف اليوم نسميه ما َد حدَّ رأسية، بطريقة األرض يف مغروسٍة عًصا ِظلَّ اإلسكندرية
عالم استطاع املدينتني هاتني بني املسافة وبمعرفة واإلسكندرية. أسوان بني العرض خط

جيد. بتقريب لألرض الدائري املحيط طول يحسب أن أراتوستينس الرياضيات
بالقدر قوية بطليموس حجج كانت فقد وجود، ألراتوستينس يكن لم وإن حتى
مركزية عن أرسطرخس ونظرية األرض دوران يكن لم القدم ففي التخيل. إلثارة الكايف
لم التي وديموقريطوس، لليوكيبوس الذرية للنظرية مماثلة تأمالت إال للكون الشمس
والفيزيائيني عرش التاسع القرن يف الكيميائيني بني مشرتكة أبحاث بعد إال إقرارها يتم

العرشين. القرن بداية يف
العالم مركز يف األرض وضع يف يتمثل الذي املوقف يعد مًدى أي إىل ندرك أن يجب
الصغرية، حديقته أو املفضل شخصه حول يدور الكون يجعل طفل كل فإن طبيعيٍّا.
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والبعض (الصني)، الوسط إمرباطورية مثل واسع بعضها للكون، بمراكز األرض فتمتلئ
مزود حوضصغري يف الفود بالد سكان لدى يتجسد الذي العالم وسط مثل صغري اآلخر
املتوسط، البحر يف األول النهري يصب نُهري. منهما كلٍّ من ويتفرع صغريين بَمصبَّني
استطاع كيف ولكن الشمال. بحر يف بالضياع وينتهي ومصبات بروافد اآلخر يمر بينما

الكوكبية؟ الكتيبة أعضاء أحد إال ليست األرض بأن يقروا أن القدماء الفلك علماء

البطلمي النظام (7)

رؤية تكوين بمنزلة هو البطلمي بالنظام بعد فيما سيسمى ما تكوين أن بطليموس يرى
كرة أي السماوية؛ القبة حركة تحكم التي القواعد إيضاح هو وبالتحديد للكون، خاصة

آنذاك. معروفة كانت التي الخمسة والكواكب والقمر الشمس إىل باإلضافة الثوابت
ويعد معقدة، السبعة الرحالة فحركة كبرية، بطليموس بها قام التي املهمة تعد
للكواكب الرتاجعية الحركة كون إىل باإلضافة مزمنًا، القمر ظواهر انتظام عدم أيًضا
تبدأ التي الشتوية الفرتة أن بما منضبطة غري حركتها الشمس وحتى للخيال. تحديًا
الصيفية الفرتة عن أيام بثالثة أقرص هي الربيع باعتدال وتنتهي الخريف باعتدال
كانوا فإن الكربى، األهمية تمثل التي هي الكواكب أن الفلك علماء يرى ولكن املكملة.
النماذج دقة زيادة وهي أسبابه؛ له فذلك السماوية، األجرام كراِت حدود بال يراكمون

الكوكبية.
التغريات إنتاج إعادة عىل قادرة غري كانت فقد آخر؛ عيب الكرات لنظرية كان
وللتغلب مسافتها. لتغري نتيجة بأنه سابًقا يُفرسَّ كان ما وهو الكواكب، لضياء املتقطعة
إنتاج إعادة عىل وقادرة مختلفة خدعٌة بالكرات تُستبَدل أن يجب كان العيب هذا عىل
بطليموس تواضع إن ممكنة. صورة بأفضل واملستقبلية والحارضة املاضية املالحظات
يف له مرادف ال التعبري هذا كان وإن حتى حقيقي، علم رجِل سلوك هو املالحظات تجاه

عرصه.12
دائرية بحركة يقوم أن من بدًال كوكب كل فإن بسيًطا. بطليموس نظام مبدأ يعد
مركزها يتحرك دائرة وهو التدوير»،13 «فلك عىل منتظمة برسعة يدور األرض، حول
إنتاج إعادة إىل اآللية هذه وتهدف .(2-5 (شكل الناقلة الدائرة وهي أخرى دائرة حول
بطول منتظمة بطريقة التدوير فلك مركز يتقدم وبينما للكواكب. الرتاجعية الحركة
تأثري إنه يرتاجع. أو يتقدم أنه األريض للمراقب ذاته الكوكب يبدو الناقلة، الدائرة
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عىل تتحرك الكواكب أن فبما إضافيٍّا. مكسبًا بطليموس اخرتعها التي األداة تُمثل األفق.
تغري أيًضا يفرس مما ثابتة؛ األرض وبني بينها املسافة تظل أن يمكن فال تدوير، أفالك

ضيائها.14
السفلية، الكواكب تلعب فال الكواكب؛ من مجموعتني بطليموس نظام يف نميز
الكواكب به تقوم الذي ذاته الدور الشمس، حول تدور أنها تبدو التي والزهرة عطارد

الترصف. يف االختالف هذا 2-5 الشكل يؤكد وزحل. واملشرتي املريخ وهي العلوية،
تُحرَّك ال فلكية قبة يمثل أنه يف أودكس كرات مع الكون عن بطليموس نموذج يتفق
اإلرشادات من مجموعة بواسطة ولكن كهربائي، بتزويد أو تدوير15 ذراع طريق عن
نظامه تكوين أثناء يف أنه إال السماوية، الساعة حركات بدقة تسجل التي الرياضية
اختار ما، كوكب موقع تحديد أجل فمن االختيار؛ ِبحرِّية السكندري الفلك عالم حظي
تم عندما فقط الناقلة الدائرة حجم ُحدد فقد التدوير، فلك حجم عشوائيٍّا بطليموس
تفصل التي باملسافة جهله عن االختيار يف بطليموس حرية وتكشف االختيار. هذا
ال عشوائي: باختيار للقيام األمر هذا من استفاد فقد كوكب.16 وكل الشمس بني
يف جيًدا نراه ما وهو اآلخر،17 عىل أحدهما متجاورين سماويني لجرمني مداران يغطي
يعتقد الذي العام الرأي عىل الرسمية الصبغة أيًضا بطليموس وأضفى .2-5 الشكل
واملريخ والشمس والزهرة وعطارد القمر التوايل عىل نقابل األرض عن نبتعد عندما أنه

واملشرتي.

مغًزى ذات مصادفات (8)

تقوم والزهرة لعطارد التدوير أفالك مراكز أن تقرر التي هي املالحظة تعد املقابل يف
أن أيًضا تتطلب التي هي واملالحظة بالضبط،18 عام يف الناقلة الدائرة عىل بحركتها
ليس فبطليموس لعام. مساوية تدويره فلك بطول علوي كوكب كل دوران فرتة تكون
ال التي املصادفة لهذه للغاية منتبًها يكون أن عليه يتعني لكنه يشء. أي عن مسئوًال
أثبت وقد البطلمي. النظام تكوين أثناء يف ُوضعت التي االفرتاضات اإلطالق عىل تتوقعها
معبد كاهنة فمثل بريئة. املصادفات تكون ما فنادًرا عديدة، مرات العلوم تاريخ ذلك لنا
قد التي املصادفات لغة تستخدم فهي مشفرة رسالة الطبيعة إلينا تبعث عندما دلفي،
ثالثة القمر ويعطينا األخرى. املجاالت من والعديد الفلك علم يف األشياء من العديد تفرس

أمثلة.
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القمر

األرض

الدائرة الناقلة

(أ)

(ب)

عطارد فلك التدوير

الشمس

الزهرة

الشمس

األرض

الدائرة الناقلة

فلك التدوير

ا4ريخ
ا4شرتي زحل

حول مبارشة بصورة كوكب كل يدور أن من بدًال البطلمي. للنظام تمثييل شكل :2-5 شكل
متمركزة دائرة وهي الناقلة، الدائرة بطول مركزه يدور تدوير فلك عىل يتحرك الشمس،
لنصف وفًقا (ب) خارجيٍّا أو (أ) داخليٍّا الكوكب يكون الشميس. املدار مثل األرض حول
بطليموس واختار الشميس. املدار قطر نصف من أكرب أو أصغر كان إذا الناقلة دائرته قطر
عىل بعضها يغطي املتتالية والكواكب القمر مدارات تجعل ال بطريقة التدوير أفالك حجم
منها كلٍّ حجم يظهر لكي واحد أفقي خط حول التدوير أفالك تتمركز الرسمني ويف بعض.

و(ب). (أ) الرسمني بني متساويًا القياس يعد وال أفضل. بصورة
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مقارنة محاًقا أو بدًرا القمر يكون عندما أهم والجزر املد حركة اتساع يكون
املد جداول إىل بالرجوع بسهولة ذلك من التحقق ويمكننا والثاني. األول بالرتبيع
لنا بتقديمه عنا يخفيه أن يف القمر يتعنت الذي بالوجه الثانية املصادفة وتتعلق والجزر.
حول القمر يدور بسيط: سبب الغريبة امليول لهذه التاريخ. بداية منذ له صورة أفضل
الظاهري القطر تَساوي األخرية املصادفة وتخص ذاته. الوقت يف مداره وحول األرض
يكون للشمس الكيل الكسوف أثناء يف أنه عليه يرتتب ما وهو والشمس، القمر من لكلٍّ
يسمى ما وهو رفيعة، حلقة شكل يف مرئيٍّا أخرى وتارة محجوبًا تارة الشميس القرص

الحلقي. بالكسوف
الربط إن جلية: الطبيعة إلينا تنقلها التي الرسالة تعد األوىل باملصادفة يتعلق وفيما
عالقة وهي معقدة؛ عالقة مالمح من ملمح هو القمر-الشمس وثنائي والجزر املد بني
هو ذلك كان وإذا البحتة. الصدفة إىل الثانية املصادفة نرد أن يمكن وال ونتيجة. سبب
إال تتطابق لن األرض حول دورانه وفرتة نفسه حول القمري الدوران فرتة فإن الحال،
تكونا أن أبًدا الفرتتان تستطيع لن لكن ،٪٠٫٠٠٠٠١ حتى أو ٪٠٫١ أو ٪١ باختالف
كلمة قبول يمكن ال الحالة هذه مثل ويف يحدث! ما هذا أن إال بالضبط. متساويتني
ثنائي تاريِخ بداية يف أنه البعض ويعتقد فيزيائية. آلية توجد شك أدنى فبال مصادفة.
نتيجة فذلك اليوم، متساويتني كانتا وإذا مختلفتني. الفرتتان هاتان كانت األرض-القمر
املقابل، ويف والجزر. املد بواسطة وخاصًة اآلخر، عىل كلٍّ للنجمني املعقد العمل لتأثري
مصادفة بصدد هنا فنحن والشمس، القمر من لكلٍّ الظاهري القطر بتَساوي يتعلق فيما
نسبة أن املرجح من األول)، (الفصل باستمرار األرض عن القمر ابتعاد فبسبب حقيقية.

ملالحظته. أحد يوجد لن شك بال لكن املستقبل، يف ببطء ستزيد الحلقي الكسوف
الدوائر أن فكرَة البحتة الصدفة إىل نرد أن يمكننا البطلمي النظام يخص وفيما
ثالثة وبعد عام. يف كلها تُرسم العلوية الكواكب تدوير وأفالك والزهرة لعطارد الناقلة

األمر. هذا من يستفيد أن كوبرنيكوس استطاع قرنًا عرش

التاريخ حكم (9)

هو أعده فَمن بطليموس، نظام حيال العميق باالشمئزاز الشعور نتجنب أن يمكننا «ال
كئيب بتعنت يكدس أيًضا وهو االبتكار، إىل يفتقر ولكن واسًعا صربًا يملك للمعرفة، مدٍع
هذا يعد نياًما». «السائرون مقال يف كوستلر آرثر كلمات كانت تلك كرة.» فوق كرة
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اإلنسانية ظلت رياضيات عاِلَم ساخرة أسطر ثالثة يف يُدين فهو ووقًحا؛ صاعًقا الحكم
لعلم املقدس الكتاب املجسطي كتابه من باحرتام تجعل عديدة قرون مدار عىل جمعاء

الفلك.19
إعادة أجل فمن ا. حقٍّ مكتمل غري أعاله املبني البطلمي للنظام التمثييل الشكل يعد
بطليموس جمع والكواكب والشمس للقمر للغاية واملعقدة الظاهرية الحركة إنتاج
التدوير أفالك من العديد إىل باإلضافة إيكوانت»، و«نقاط املركز» مختلفة «دوائر الحيل:
بطليموس بأن ويوحي البطلمي، النظام الهندسية للركائز االنتشار هذا ويشوه اإلضافية.
عامة، بصورة بسيطة خصبة فكرة أي تكون الدقيقة العلوم ففي خطأ. اتجاه يف سار
عىل بطليموس أُجرب التي التنقيحات أما املالحظات. فوىض عىل النظام تُدِخل فهي
جدارته بفضل بطليموس كان املقابل، ويف مصلحته. يف ليست فهي نظامه يف إدخالها
بني فالفرق املستقبل. يف طويلة لفرتات السماوية األجرام كل بحركة التنبؤ عىل قادًرا
شمسية أقطار أربعة أي قوسيتني؛ درجتني مطلًقا يتعدى ال واملالحظة املحسوبة املواقع
أودكس. نظام سيما وال منه، األقدم باألنظمة مقارنة كبريًا تحسنًا يعد ما وهو ظاهرة،
عديدة. بقرون بعدها إال يُدرك لن بطليموس نظام يف أسايس عيب يوجد املقابل ويف
دون ولكن بالطبع، متحركة هندسية نقطة حول تدويره فلك عىل يدور كوكب كل فإن
مركًزا الكوكب يختارها فلماذا التدويِر. فلِك مركَز جسٍم أيُّ يحتلُّ فال مادية: ركيزة
الذي العرص ففي بطليموس. عىل تؤثر لم حديثة معارضة يعد ذلك أن إال ملساره؟
إلعادة مخصصة حيلة إال التدوير وأفالك الناقلة الدوائر نظام يكن لم فيه يعيش كان
للظواهر سبب عن بالرضورة القدماء يبحث وال بصعوبة. السماوية األجرام حركة إنتاج

اليوم. نقصده الذي باملعنى الطبيعية
أن ويجب قويٍّا. كان ألنه فذلك طويلة، فرتة قائًما ظل قد بطليموس نظام كان إذا
التالية لألجيال بدقة نقلوه ثم عليه حافظوا الذين العرب العلماء لدور بامتناننا نشهد

.(3-5 (شكل

املالئكي والدكتور أرسطو (10)

من إسبانيا غزو أثناء ويف الوسطى. العصور يف تقريبًا القديمة اليونان أعمال نُسيت
العلماء بها قام التي الرتجمات من العديَد تدريجيٍّا الغربية أوروبا اكتَشفت جديد
عرش الثالث القرن منذ ثماًرا الغرب منه أنتج إرث وهو القديمة، للمخطوطات العرب
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زحل
ا�شرتي
ا�ريخ
الشمس
الزهرة
عطارد
القمر

اعتباره يمكننا الوسطى. القرون نهاية يف تمثيله يتم كان مثلما هنديس نظام :3-5 شكل
و«الحركة للنجوم املخصصة الثوابت كرة االعتبار بعني أخذنا فإذا أرسطو. ملفهوم تبسيًطا
من دانتي وسيتناول تسًعا. الكرات عدد يكون الكوكبية، للكرات السماوي املحرك األوىل»

تسكنها. النخبة أرواح سيجعل التي الجنة منها ليشكِّل الكرات جديد

األكويني توما القديس اإليطايل والفيلسوف الالهوت عالم املالئكي»، «الدكتور بفضل
املسيحية. والعقيدة األرسطية الفلسفة بني بالتوليف قام الذي ،(١٢٢٨–١٢٧٤)

«الكوميديا وتعد األكويني. توما وفاة عند سنوات تسع عمره أليجيريي دانتي كان
أو سماوات تسع من الجنة فتتكون به. قام الذي التوليف عن الشعري التعبري اإللهية»
واملشرتي واملريخ والشمس والزهرة وعطارد القمر مع بالتوايل تتطابق متحركة، كرات

القيادة. تتوىل التي هي املالئكة وتكون األوىل». و«الحركة الثابتة والنجوم وزحل
أكرب كانت أرسطو كرات أن باختالف أرسطو، بكرات للجنة التسع السماوات تذكِّر

األمور. تبسيط إذن يتعني كان عدًدا.
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وتالئم .(4-10 (شكل السماوية الكرات لعالم املخففة النسخة دانتي جنة تمثل
لم من هم وحدهم الفلك بعلم املولعون وكان العلماء. كبار بالضبط للكون الرؤية هذه
تندرج الذي بطليموس إىل اللجوء دائًما يمكنهم كان لكن الرؤية، هذه من يستفيدوا
العقيدة بني الوسطى العصور به قامت الذي الغريب، التوليف يف بالكامل أعماله
ولهذا الكون»؛ مركز «األرض أن البطلمي النظام فيَعترب األرسطية. والتعاليم املسيحية
الكنيسة أما القمر. تحت ما وعالم السماوي العالم بني للفصل للغاية مالئم فهو السبب
التدوير أفالك عن تغاضت فقد للكون، الشمس مركزية نظرية بشدة عارضت التي
السادس) (اإلصحاح اإلنجيل يف ا نصٍّ بصعوبة وجدت قد كانت فهي الناقلة، والدوائر
الكتاب من واحدة آية ذكر عليها يصعب كان لكنها للكون، الشمس مركزية نظرية يُدين
رضوريٍّا يكن لم جاليليو، محاكمة أثناء ويف الهندسية. بطليموس حيل تُدين املقدس

ببطليموس. يستشهدون الذين الفلك وعلماء أرسطو تالميذ بني التفرقة
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السادس الفصل

زوجتيومحايت

األرضتتحرك أن يف يتمثل وهو العالم عن جديًدا مذهبًا أسست أنك […] علمت
مركزية األكثر املكان هو ثم ومن انخفاًضا، األكثر املكان الشمس تحتل بينما
هذا باكتشافك الفور عىل العلماء تخرب أن العالمة أيها أطالبك لذا […] للكون

.[…]
سكونربج نيكوالس من كوبرنيكوس إىل رسالة
١٥٣٦ كابوا، مقاطعة كاردينال

وحماتي زوجتي (1)

تنظر وهي تضحك عجوز ساحرة أم عنا، ابتعاًدا بوجهها تشيح أنيقة شابة هي هل
لصورة التقليدي املثال ١٩١٥ عام يف هيل إي دابليو رسمها التي املرأة تعد إلينا؟

.(1-6 (شكل غامضة
يتحول طريقها عن التي العقلية العملية عىل برصي انعكاس اسم أحيانًا نطلق
املرأة كانت إذا ما اختيار يف الكاملة الحرية نملك فال آخر. إىل تفسري من فجأة إدراكنا
عندما للشتاء. املقلق العجز من بدًال الربيع بهاء بداخلنا تثري الطريقة بهذه املرسومة
إىل الجمال من حني كل يتبدل تفسرينا ولكن ذاتها، الصورة دائًما سنجد الرسم نثبت
مكانها العجوز ترتك ثم فظة، عجوٌز بالشابة وتُستبدل اللطف. إىل الرشاسة ومن القبح

الشباب. لريعان جديد من



مدهشة جاذبية

يف باستمرار الشكل هذا يَِرد .(١٩١٥) هيل إي دابليو وحماتي، زوجتي لوحة :1-6 شكل
أخرى وتارة أنيقة شابة تارة فسنرى إليها نظرنا فإذا الغامضة. للصور املخصصة األعمال

فجأة. األخرى إىل الرؤية من االنتقال يتم عجوًزا. ساحرة

أن يذكرنا لكي وحماتي»؛ «زوجتي بمكر بتسميتها الغامضة اللوحة هذه راسم قام
الحماة من جعل عندما بالسواد اللوحة وأوشح له، يحلو كما ذاته باليشء يلعب الوقت

عن: حتى تخلت فظَّة عجوًزا

إلصالح به وجهها وتزين برسمه تعتني كانت الذي املصطنع الربيق هذا […]
إصالحها. يمكن ال والتي السنوات، فيها تسببت التي اإلهانة

راسني جون «أنطايل»،
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الصورة يتأمل من لدى تجتمع وقد برصيني. انعكاسني بني تفصل التي املدة تتباين
نقطة من اللوحة إىل ينظر قد املثال سبيل فعىل انعكاس. لحدوث املالئمة الظروف كل
للصورة. انعكاس حدوث يف دائًما التحكم يستطيع ال ولكنه بمفرده، يكتشفها حساسة
ريعان يجتمع أن يمكن فال الرؤيتني، بني وسيط وضع أي يوجد ال بأنه الذكر ويجدر
بعض، عىل بعضها التفسريات تراكب يمارس ال فعقلنا الشيخوخة. عجز مع الشباب

تامة.1 بصورة متماسًكا يظل العني، له توفرها التي للمعلومة تحليله أثناء ففي
حالة توجد ال ولكن العلمية، الثورات بعض عىل الغامضة الصورة استعارة تنطبق
كانت التي األرض، من جعلت فقد عليها. تطبيقها يمكن كوبرنيكوس ثورة من أفضل
الشمس حول يدور تابع مجرَد الكون، وسط يف العرش تعتيل القديم للمفهوم وفًقا

امللكة.

بولندا من جاء كبري رياضيات عالم (2)

نيكوالس (١٤٧٣–١٥٤٣) البولندي والفلك الرياضيات عالم كان أمريكا اكتشاف وقت يف
طالبًا.2 يزال ال كوبرنيكوس

بل بطليموس، من فقط ينتقم نياًما» «السائرون مقال يف كوستلر آرثر يكن لم
اللدود عدوه كان ولكن العلوم، تاريخ صانعي عىل والنقد املجامالت عشوائيٍّا يوزع كان
يخصصه الذي الفصل عنوان ففي كوبرنيكوس. جدال بال هو بالنقد عليه انهال الذي
فيه. أبرزها التي العديدة بالعيوب مقارنة يشء ال وذلك جبان، كاهن أنه عىل يعامله له
كان بولندا بشمال فارمينسكي3 مقاطعة كاتدرائية يف عضًوا كوبرنيكوس صار وعندما
نهر حافة عىل تقع فارمينسكي أن ادعى عندما محريًا وأصبح كئيبة، حجرة يف يعيش
دخله من الرغم وعىل سواعده. أصغر أحد من إال قريبة ليست املدينة أن حني يف فيستوال،
خارج يغامر أن خيش شبابه ففي مالئمة، مراقبة أدوات رشاء عن تخىلَّ الكبري، املادي
عمه بها يتسم التي القوية الشخصية مواجهة ويف وأخريًا بها. ولد التي توران أسوار
كوبرنيكوس أصبح فراونربج؛ أسقفيتها تسمى التي املقاطعة أرمالند،4 أسقف لوكاس
وصفه الكايف، بالقدر قاتمة تكن لم اللوحة وكأن وخاضًعا. ومتثاقًال وبطيئًا منعزًال
األجرام دوران «عن أعماله أهم نرش يف تردد عندما أخطأ فقد باملنافق؛ أيًضا كوستلر
نظام عن باإلعالن الكاثوليكي الكيان يصدم قد أنه يف تتمثل واهية، بحجة السماوية»
املريرة التجارب من قرن نصف «فإن وإجماًال الكون. مركز هي الشمس فيه تُكون
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عىل ومعتاًدا وكئيبًا ُمنهًكا عجوًزا منه جعل قد كريهة، وتارة مأساوية تارة كانت التي
عىل النقاط وضع قد كوستلر يكن لم إن يشء أي ذلك كل يمثل لن «[…] والنفاق الحذر
مصري شكلت التي الشخصيات كل بني من األتفه كوبرنيكوس يكون «ربما الحروف:
تاريخية شخصية توجد «ال وأضاف: الظروف.» بسبب أو جدارتهم بفضل البرشية

والنوادر.» والرسائل الوثائق من أقل عدًدا تركت
عىل تحكم فال املسار. عن تنحرف جعلك قد كوستلر أستاذ يا انحيازك إن
كبري رياضيات عالم عمل وهو بعمله، باإلعجاب اكتِف ولكن اإلنسان، كوبرنيكوس
وسواء أنت. به تعرتف ما وهذا البرشية»، مصري شكلوا «َمن مصافِّ يف األبد إىل يضعه
يجهلون القدماء فكان الكون. عن رؤيتنا غري َمن هو كوبرنيكوس أبيت، أم أَِشئَْت
رؤية مع تتطابق ثابتة األرض رؤية وأن غامضة الكون عن شكلوها التي الصورة أن

هيل. لوحة يف العجوز
لكن لنا، يصور أن كوستلر يريد مثلما املميزات من مجرًدا كوبرنيكوس يكن لم
دخًال له وفر قد األقارب بمحاباة حياء بال يقوم الذي عمه فإن لألضواء. ا حقٍّ حياته تفتقد
وقىض الطريق. هذا يسلك أن يف رغبته قط يُبِد لم أنه مع لفارمينسكي، كاهنًا بتعيينه
هناك واكتسب عرصه. يف الثقافية املنارة كانت التي إيطاليا يف شبابه من عديدة سنوات
ودبلومايس قانون رجل فهو الفلك؛ علم أو الرياضيات عىل تقترص ال واسعة معارف
التقويم إصالح يف املساهمة رفض وإذا اإلدارة. يف بموهبته أيًضا ويُعرتف وطبيب
،١٥٨٢ عام يف عرش الثالث جريجوار البابا عهد يف إال منه االنتهاء يتم لم الذي اليولياني،
ولكن التقويم. إصالح يسبق أن يجب الفلكية الجداول إصالح بأن مقتنع ألنه فذلك
مشكوًكا يكون ربما كوبرنيكوس حياة من تبقى التي لالهتمام املثرية الوحيدة الصورة
األوىل النسخة ويتلقى موته فراش عىل ممدًدا العجوز الفلك عالم صورة وهي صحتها، يف

بأكملها. حياة مرشوع وهو السماوية»، األجرام دوران «عن كتابه من
عمله. كتابة مراجعة عىل ويواظب اإلتقان إىل يسعى كوبرنيكوس العالمة كان
سبب هو ذلك كان وربما والحكمة. الحذر إىل الدائم التقدم يف إرادته دفعته فقد
قام ذلك إىل وباإلضافة للكون. الشمس مركزية عن معتقداته نرش قبل طويًال تردده
فقد نظريته، بنرش رسميٍّا السابع كليمنت البابا طالبه عندما باملراوغة كوبرنيكوس
وصديقه تلميذُه عليه اقرتح عندما النهاية يف رضخ وقد بأعماله. دراية عىل البابا كان
ففي عمله. نرش يف مساعدتَه — (١٥١٤–١٥٧٦) لوخن فون يواقيم جورج — رتيكوس
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من فكان نورنبريج. من لوثري مطبعة صاحب إىل املخطوط رتيكوس قدم ١٥٤٠ عام
كوبرنيكوس. وثورة الدين بني الفصل املستحيل

ليست األرض أن كوبرنيكوس يؤكد الكتاب؟ لهذا الجوهري املحتوى إذن هو فما
تحتل التي الشمس حول مداٍر عىل أيًضا وهي نفسها، حول تدور فهي الكون، مركز
بنظرية استبدل أخرى وبعبارة سابًقا. لألرض مخصصة كانت التي املميزة املكانة

للكون. الشمس مركزية نظريَة للكون األرض مركزية

الطبيعة لنا ترسلها مشفرة رسالة هي املصادفة (3)

رسور. بكل بذلك يعرتف وهو األرض، حركة تخيل من أول هو كوبرنيكوس يكن لم
علماء ستة بذكر السماوية» األجرام دوران «عن كتاب مقدمة يف رصاحًة ذلك عىل ويؤكد
وربما أرسطرخس. إىل اإلشارة تجنب ولكنه االفرتاض، هذا ذكروا قدماء فالسفة أو فلك
فعندما كبرية. بصورة فيه موثوًقا يكن لم السامويس الفلك عالم أن إىل ذلك يرجع
الغرابة فقط فتتبقى القارئ. توجيه يُحبَّذ ال للغاية جديدة نظرية بعرض األمر يتعلق
اليومية خربتنا بني نوفق فكيف معها. تتعارض التي والحجج األرض لحركة الظاهرية
يبدو ال سطحها؟ عىل نقطة كل إىل تنقلها التي الهائلة والرسعة لألرض مزعوم ودوران
يكن لم وضع وهو فيزيائيٍّا، كونه من فبدًال األمور. من امللمح بهذا معنيٍّا كوبرنيكوس
يراقب، أن من أكثر يحسب الذي النوع من بحتة، بصورة فلك عاِلَم كان بعد، وجود له
من قريبة حجة عىل االعتماد من يمنعه لم ما وهو التحقق، عىل التأمل يفضل والذي
عاًما. تسعني بعد ودقة وضوًحا أكثر وبطريقة باستفاضة جاليليو تناولها التي الحجة
احرتام ومع بطليموس. عمل استئناف بمهمة اضطلع عمله كوبرنيكوس بدأ أن منذ
فتحتاج عديدة، قرون مضت قد فإنه السكندري، الفلك عالم بها قام التي الحسابات
فقد محدوًدا، كان كوبرنيكوس طموح ولكن جذري. تعديل إىل القديم العالم جداول
واعتمد جديد. بناء لتشييد هدمه يف يفكر ولم سلفه شيده الذي املبنى واجهة صقل أراد
التي اإلجراءات من حذًرا كان لكنه ذاتها، بالروح وعمل الرياضية، بطليموس أدوات عىل

أفكاره. بنات من الفلكية املالحظات بعض إليها أضاف الرضورة حالة ويف اتبعها،
بطليموس، نظام ففي سابًقا. ذُكرت دقيقة نقطة كوبرنيكوس سجل عمله أثناء ويف
كوكب كل يدور ،(2-5 (شكل أسايس هو ما عىل فقط واإلبقاء تفاصيله كل مسح بعد
األرض. حول تتمركز ناقلة دائرة حول مداٍر عىل اآلخر هو مركزه يكون تدوير فلك عىل
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يف أن إال دائري. مسار عىل يقعان اللذين والشمس القمر حركة أيًضا ذلك إىل ويُضاف
الدوائر عام: يف منها ست تُرسم دائرة، عرشة أربع من واملكون املبسط، النظام هذا مثل
إىل نضيف أن ويجب الثالثة، العلوية الكواكب تدوير وأفالك والزهرة لعطارد الناقلة
رجل انتباه إثارة شأنها من مصادفة وأي الشميس. املسار إىل ترمز التي الدائرة ذلك
يتطلب ما بطليموس نظام يف يوجد ال مرات؟ ست ُمضاَعفة مصادفة عن فماذا العلم،
إن محددة. غري تكون أن الدوران ملدة فيمكن ذاته: الزمني الفاصل يف مساران يُرسم أن
عيب. به البطلمي البناء أن شك أدني بال تربهن ذاتها للقيمة دوائر ست امتالك فكرة
إليها يفطن لم ملاذا يفرس قد مما ضمني؛ افرتاض من الدقيقة النقطة هذه تجلت وربما

الفرتة. هذه حتى الفلك علماء
طاولة اشرتى قد كان ملًهى قصة برتران جوزيف الفرنيس الرياضيات عالم يرسد
الصغرية الكرة نرمي عندما أنه إال ظاهريٍّا، يميزها ما فيها يكن لم جديدة، قمار
قد الالعبون وكان مرة. ٤٧٠٠ واألسود مرة ٥٣٠٠ األحمر اللون يظهر مرة آالف عرشة
زاعًما صانعها ضد شكوى تقديم امللهى فقرر ذلك. من واستفادوا الفرق هذا الحظوا
بالفعل ذلك وكان األحمر. اللون يف الكرة ظهور تفضيل عن مسئولة ليست املصادفة أن

صناعي.5 عيب إىل اإلحصائي االنحراف هذا ردت التي املحكمة رأي
أكرب. بصورة االهتمام تثري بطليموس نظام يف إليها املشار املركَّبة املصادفة أن إال
أثرها كوبرنيكوس يكتشف التي العام فرتة تكون أال النظام. هذا ميزة عن تكشف فهي
وهي يوًما؛ ٣٦٥ بالتحديد تستغرق جيًدا معروفة لحركة انعكاًسا الكواكب حركة يف
ليست كوبرنيكوس. عىل نفسها النتيجة تفرض األرض؟ حول للشمس الظاهرية الحركة
دورانًا نجمه حول يدور الذي هو كوكبنا بل األرض، حول تدور التي هي الشمس
األرض حركة أن لدرجة األرضية، الكرة من فنراها الكواكب «أما بالتحديد! عاًما يستغرق

أيًضا. ذلك إثبات ويتعني بطليموس.» إليها نسبها التي الحركة عىل تؤثر
مركز الشمس فيه تكون الذي الشميس النظام أن نتخيل أن الساذج من يكون قد
إثارة أكثرها ذُكرت فقد الرقمية. املصادفات كل ألَغى قد اليوم نعرفه مثلما الكون
لذا محوره؛ حول دورانه لفرتة مساوية األرض حول القمري الدوران فرتة إن لالهتمام:

األرض. لسكان ذاته الوجه دائًما القمر يُظِهر
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فريدة القمر عىل تؤثر التي الخاطئة الرقمية املصادفة ليست الشميس النظام يف
حول دورانه فرتتي بني النسبة أن باختالف القمر نموذج عطارد فيتبع نوعها. من
املصادفات وتُالحظ بسيط. كرسي رقم وهو ،٢ / ٣ هي الشمس حول ودورانه نفسه
.٢ / ٣ هي وبلوتو نبتون دوران فرتتي بني فالنسبة كوكبني: بني ما نقارن عندما أيًضا
يحدث ملا خالًفا وذلك محتمًال، أصلها كان كلما تُفحص أن املصادفات هذه تستحق

الذرة.6 داخل

عرصالنهضة يف الفلك علماء مواجهة يف الكنيسة (4)

املقدس للكتاب الحرفية القراءة مع نزاع يف الدخول بمنزلة هو األرض ثبات إنكار إن
تطول لكي الشمس نون بن يشوع أوقف العاموريني ضد معركة أثناء يف أنه يؤكد الذي

النهار: مدة

جبعون عىل دومي شمس يا
أيلون! وادي عىل قمر ويا

القمر وتوقف الشمس دامت
أعدائها.7 من األمة انتقمت حتى

أنه بما جيًدا ذلك يدرك القديم العهد فكاتب املقدس! الكتاب قراء يف يؤثِّر ما وثمة
8«[…] إنسان صوت الرب فيه سمع بعده وال قبله اليوم ذلك مثل يكن «لم أضاف:
أن يمكن الذي الوحيد تقريبًا هو اإلنجيل من املقطع هذا يعد الرسمية النظر وجهة من
مهمة وكانت للكون. الشمس مركزية نظرية ومنارصي الكنيسة بني املواجهات يفرس
الغامض الحدث مع متعارضة أفكاًرا ينرش فرد أي مراقبة يف تتمثل التفتيش محكمة

يشوع. سفر يف املذكور
األجرام دوران «عن كتاب مسودة وهو الصغري»، «التعليق كوبرنيكوس كتب عندما
كنيسة باب عن والتسعني الخمَس أطروحاته بعُد عرض قد لوثر يكن لم السماوية»،
ُعقد الذي الكنيس الثالثني مجلس ويف سنوات. ثالث فارق بينهما فكان فيتنربج.
الكنيسة بدأت حضوره، اإلنجيلية الطائفة رفضت والذي و١٥٦٣، ١٥٤٥ عامي بني
فبينما عليها. خطًرا اإلصالح حركة شكلت أن بعد اإلنجيل وضع مناقشة يف الكاثوليكية
الخاصة، بطريقته اإلنجيلية الرسالة يفرس أن عليه يجب مؤمن كل أن اإلنجيليون يَعترب
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الفوىض، من قريب بأنه إياه واصفًة الوضع، هذا بشدة الكاثوليكية الكنيسة عارضت
الكنيسة آباء كونها التي العقيدة عن انحراف أيَّ واعتَربت العادات، قيمة تأكيد وأعادت
تهديًدا شكلت التي هي وكانت املضاد، اإلصالح حركة وبدأت هرطقًة. القرون مدار عىل
املجلس. انعقاد بداية من عامني قبل تُويف الذي لكوبرنيكوس املستقبليني التالميذ عىل

البابا شجعه فقد املضاد. اإلصالح حركة سبق ألنه االضطهاد من كوبرنيكوس نجا
أن يعني ال هذا ولكن كابوا. كاردينال سكونربج نيكوالس بواسطة أفكاره نرش عىل
أي إىل مواقفه كل تكِشف بل بالورود، مفروًشا كان كوبرنيكوس سلكه الذي الطريق
نعيد أن للكون الشمس مركزية نظرية تتطلب فربما الكنيسة. تعاليم يحرتم كان درجة
يقدم ولم املسيحية. العقيدة أسس اإلطالق عىل تهدد ال ولكنها يشوع، آيتي تفسري
نظرية أن بإظهار اكتفى ولكنه للكون، األرض مركزية ضد قاطعة حجًجا كوبرنيكوس
كان فإذا حال، أي وعىل بطليموس. ملالحظات أفضل رشًحا توفر للكون الشمس مركزية
بنظامه، بشدة يؤمن كان وإذا السماوية، األجرام حركة قراءة إعادة يقرتح كوبرنيكوس
أوروبا ثلث انفصال يف تسبب لوثر أن حني ويف خطًرا. العقيدة ُحماة يعتربه أن يمكن فال

نشطاء. غري تالميذ إال البداية يف كوبرنيكوس أحد يتبع لم الكاثوليكية، عن
عاًما وسبعني ثالثة انتظار يتعني كان كوبرنيكوس موت بعد النتيجة: وكانت
تُدين أن قبل عاًما وتسعني السماوية»، األجرام دوران «عن كتاب تحريم يتم أن قبل
كوبرنيكوس كتاب ليس أنه الكنيسة رأت الوقت هذا ففي جاليليو. التفتيش محكمة
[كوبرنيكوس] شباب «انقىض جاليليو. موقف هو بل األكرب، الخطر يمثل الذي هو
العلوم حامي العارش ليون البابا عرص الفكري: للتسامح الذهبي العرص يف ونضجه
باألفكار يهتمون الكنيسة يف العالية الرُّتَب أصحاب فيه كان الذي العرص وهو والفنون،
بالرائع، امللقب لورينزو بن ميدييش دي جون كان فقد والثورية.»9 واملتشككة التحررية
تسلم عامني وبعد العارش. ليون باسم ١٥٢١ إىل ١٥١٣ عام من البابا منصب توىل قد
حروب عرص وهو السابع، بكليمنت وُسمي البابا، تاج ميدييش دي جوليو عمه ابن
األجرام دوران «عن كتاب ويف اإليطالية. النهضة مع التعامل عند أوروبا وذهول إيطاليا
تحمل وكانت ،١٥٣٦ عام يف روما من استلمها رسالة كوبرنيكوس يدرج السماوية»
أن يف يتمثل […]» الذي اكتشافه نرش عىل بقوة وتشجعه سكونربج، كاردينال توقيع
األكثر املكان هو ثم ومن انخفاًضا، األكثر املكان الشمس تحتل بينما تتحرك األرض

للكون.»10 مركزية
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فكانوا تسامًحا، اإلنجيليون يُبِد لم االنتشار يف كوبرنيكوس أفكار أخذت عندما
آباء كوَّنها التي للعادات رفضهم من وبالرغم يشوع. سفر باسم أفكاره أدان من أول
فعله؛ عىل الكل شجعوا ما وهو لإلنجيل، الحرفية القراءة إىل بالعودة طالبوا الكنيسة،
موقف األقل عىل ولكنه كوبرنيكوس. يُدعى شخص أوهام لقبول مستعدين ليسوا فُهم

التماسك. ميزة عىل ينطوي

الكوكبية املسافات كوبرنيكوسيقيس (5)

نظرية صاحب خاصة بصفة لكنه كوستلر، قول حد عىل جبانًا، كوبرنيكوس كان ربما
يمكن بأنه أقنعه قد املجسطي كتاب أن وبما عقب. عىل رأًسا التاريخ قلبت مميزة
وعرشين أربع يف تدور األرض كانت إذا أبسط بصورة السماوية األجرام مراقبة تفسري
نظاًما البطلمي بالنظام استبدل الثابتة، الشمس حول عام ويف نفسها حول ساعة
املرصد هذا من يراه قد ما تساءل ثم الثابتة، الشمس هذه عىل نفسه فتخيل جديًدا.
حول كوكب كل دوران فرتة لحساب بطليموس وفرها التي املعطيات من وانطلق املميز،
كان أنه بنجاح األمر بهذا القيام يف كوبرنيكوس مقدرة تثبت أخرى، ومرة الشمس.11

كبري. رياضيات عالم
مجرد إال البداية يف يكن لم مما فجعل ذلك؛ من أفضل هو بما كوبرنيكوس قام
املرجع األريضإىل املرجع من االنتقال له أظهر فقد جديدة. نظريًة البطلمي للنظام تعديل
أن الحقيقي ومن الكوكبية. املدارات قطر أنصاف تحديد يمكنه كربى؛ مفاجأة الشميس
األرض بني املسافة عىل باالعتماد إال عنها يعربَّ ال كوبرنيكوس حسبها التي املسافات
املالحظات ظلت وهكذا كوبرنيكوس. يعرفها ال التي الفلكية» «الوحدة أو والشمس،
أن كوبرنيكوس يستطيع فال نسبية؛ مسافات سوى ر توفِّ ال طويلة أخرى فرتة السماوية
ذلك يف مستخدًما كان الطويل القياس هذا أن افرتضنا إذا بالفرسخ، مدار كل حجم يحدد
املطلقة بالقيمة علمنا من الرغم وعىل الشميس، النظام نمسح عندما اليوم وحتى العرص.
بالوحدات املسافات عن التعبري األنسب من أنه نجد والشمس، األرض بني للمسافة
للنظام مصغًرا نموذًجا صنع من أول هو كوبرنيكوس يعد القيد هذا وباستثناء الفلكية.
املختلفة الكواكب بني تفصل التي املسافات قيم اقرتح من وأول ،(2-6 (شكل الشميس

والشمس.12
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زحل

ا�ريخ
ا�شرتي

األرض

القمر

الزهرة
عطارد

الشمس

كوكب. كل بني املسافات االعتبار بعني تؤخذ ال كوبرنيكوس. لنظام مبسطة رؤية :2-6 شكل

وألن .1-6 الجدول يف ترد التي اليوم بها املعرتف القيم من املسافات هذه تقرتب
وأسس بالتأمل يكتِف لم القادمة، األجيال من لالختبار قابلة تنبؤات يقرتح كوبرنيكوس
أنها فستجدون والشمس، الكواكب بني املسافات الفلكية بالوحدات «قيسوا نظرية:

السماوية»!» األجرام دوران «عن كتاب يف املقرتحة القيم مع تتصادف
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وحماتي زوجتي

نعرفه ال فنحن الكون، مركز يف الشمس أرسطرخس فيه وضع الذي الكتاب ُفقد
السبب، كان وأيٍّا بسيط. بتلميح إال يقوموا لم ولكنهم له، قدماء ُكتاب ذكر طريق عن إال
من العديد القرتاحات مماثل اقرتاح13 مجرد أرسطرخس افرتاض نعترب أن علينا يتعني
منها أكثر أو حضارتنا مثل متقدمة حضارات يضم الكون أن يؤكدون عندما العلماء
هذا يف يتعمق السماوية» األجرام دوران «عن كتاب أن نؤكد أن املنطقي من لذا تقدًما؛

ألرسطرخس. الضائع العمل من أكثر األمر

محافظة بميول ثوري (6)

خربتنا فتبني كاملة. بصورة ثوريٍّا عمًال السماوية» األجرام دوران «عن كتاب يعد ال
كان الشمس. مركز نحو وليس األرض مركز نحو تسقط الثقيلة األجسام أن اليومية
ال ولكن للكون. األرض مركزية نظرية عن للدفاع القدماء يستخدمها قوية حجة ذلك
الكون مركز يف مكانها األرض فقدت إذا أنه فيؤكد صغري. تفصيل أي كوبرنيكوس يرتك
مدار عىل بالفعل القمر فيقع القمري»، املجال ومركز الجاذبية «مركز ب تحتفظ فهي
املالحظات، مع متفًقا نظامه يجعل فِلكي األمر. يف ما كل ذلك ليس األرض. كوكب حول
دائرية، ليست السماوية املدارات أن فبما ذاتها. بطليموس حيل كوبرنيكوس استخدم
خاصة بصورة وثبت تمثلها، أن املفرتض من التي الدوائر عىل هندسية بدائل بتثبيت قام
كل قبل يحرص بطليموس، شأن شأنه كوبرنيكوس، وكان التدوير. أفالك من العديد
املخالفة ليست وهي الجمال، لعلم مؤسفة مخالفة يعد ما وهو الظواهر، إنقاذ عىل يشء

بالضبط. املركز متحدة الكوكبية املدارات تعد ال كوبرنيكوس نظام ففي الوحيدة؛
كوبرنيكوس نظام من استخالصها يمكن التي الفلكية التقويمات ليست املجمل، ويف
عن والكواكب والقمر الشمس مراقبة فتكشف بطليموس. نظام تقويمات من أفضل
من لالنتقاص كافية املالحظات تلك كانت املحسوبة. باملواقع مقارنة كبرية اختالفات
يقدم لم فبالطبع بينًا. ظلًما يعد ما وهو البعض، لدى دائمة بصورة كوبرنيكوس قدر
يف وجهتهم لتحديد محددة جداول إىل يحتاجون الذين للمالحني الجديَد كوبرنيكوس
إىل اكتشاف من ونيوتن وجاليليو كبلر بفضله انتقل جديًدا؛ طريًقا د مهَّ ولكنه البحر،

آخر.
ففي منهجه. عن بالكامل راضيًا يكن لم كوبرنيكوس أن نذكر أن الطريف ومن
وليس منتظمة. دائرية بحركة تقوم التي الوحيدة فهي مميًزا؛ األرض وضع يعد نظامه
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بل الشمس، حول متمركزة الكوكبية املدارات يجعل ال فكوبرنيكوس األمر، يف ما كل ذلك
النهار.14 نجم يحتلها التي بالنقطة مقارنة قليًال يبتعد الذي األريض املدار مركز حول
منها سلبها التي امللكية صفات ببعض كوبرنيكوس تخيلها التي األرض تحتفظ

الشمس. تتويج

يشء كل قبل املوسيقى (7)

تكوين عىل قرنًا عرش ثالثة مرور بعد أراد فقد ضيًقا؛ هدًفا لنفسه كوبرنيكوس حدد
العملية هذه أثناء يف فاكتشف الزمن. فيه تسبب ما غبار عنه يزيل أن البطلمي النظام
كوبرنيكوس نظام ويعد العيب. هذا بمعالجة وقام بطليموس بناء هيكل يف كبريًا عيبًا
يعتني كوبرنيكوس كان فقد املعمارية. بساطته بفضل بطليموس نظام من جماًال أكثر
التساوي بهذا والفيزياء الرياضيات علماء ويؤمن هللا. عمل فيه يرى ألنه بنفسه؛ به
املفاهيم. تلك مثل كمية تحديد يمكن فال إثباته. يمكن ال ولكنه والجمال، البساطة بني
االنتقاء داروين وضع فعندما علمية. ثورة كل مع الساحة عىل القضية هذه تظهر لكن
البرصيات علم بني تربط التي العالقة ماكسويل اكتشف وعندما التطور، وسط الطبيعي
للعنارص املحدودة غري األنواع وضع إىل مندليف توصل وعندما الكهربائية، والظواهر
عىل النظام يفرضون جميًعا فإنهم واحد؛ جدول يف والغازية والسائلة الصلبة الكيميائية

االقتناع. إىل ذاته الوقت يف ويقودوننا بالعلم، الجمال يخلطون وبذلك التنوع،
كوبرنيكوس بالرضورة بها يشعر ال ربما كبرية، ميزة كوبرنيكوس ثورة تمتلك
تدوير. فلك مركز وهي هندسية نقطة حول تدور بطليموس كواكب كانت فقد نفسه؛
التفسريات. كل ويتحدى مزعًجا الوضع هذا يعد الحالية الفيزياء نظر وجهة من ولكن
بعُد ينتِه لم ذلك ومع ذلك. يشبه ما أو العيوب هذه عىل قضت كوبرنيكوس ثورة لكن
مبادئه، يف التشكيك دون كوبرنيكوس نظام تحسني أردنا فإذا البطلمي. البناء إصالح
وبالطبع جديدة. تدوير أفالك وإدخال الهندسية الركائز مضاعفة أيًضا علينا يتعني فقد
فكرة إىل يفتقد نظامه زال ما ولكن الكواكب. حركة مركز يف الشمس كوبرنيكوس وضع
الواضحة. مظاهره أحد التدوير أفالك تمثل شديد تعقيد عىل تقيض قد جذريٍّا جديدة

«يقوم كوستلر: عبارات بعض ِذكر يثريها التي امُلرة اللذة مقاومة يصعب
نِجُده منه اقرتبنا كلما ولكن الثوري، الشجاع البطل بَدور بعيد من كوبرنيكوس
السائرين حدس ومن البصرية من ومجرد وكئيب للمعرفة مدٍع إىل تدريجيٍّا يتحول
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منها شكَّل ولكن جيدة، فكرة عىل استحوذ رجل فهو الحقيقيني، العباقرة من نياًما
األكثر الكتاب يف الناقلة والدوائر التدوير أفالك تكديس عىل بصرب بالعمل رديئًا نظاًما
الطريقة بهذه كوستلر ويستمر الشهرية.» الكتب كل بني من قراءته تستحيل الذي كآبًة
من أسوأ هو ما فعل يصعب الذاتية، رَي السِّ أو التاريخ مجال ففي عديدة. لصفحات
حياته طيلة ظل الذي فارمينسكي، كاهن لفهم ً مهيَّأ كوستلر آرثر يكن لم ا فحقٍّ ذلك،
بريطانيٍّا أصبح مجريٍّا مواطنًا كوستلر كان فقد الفلك. علم وهو وشغفه؛ لكنيسته وفيٍّا
يغري كاتبًا أيًضا وكان البارحة، عشقه ما الصباح يف يحرق قديًما شيوعيٍّا ومحاربًا
لم فهو اإلنجليزية، إىل ثم األملانية إىل املجرية اللغة من ينتقل عندما تعبريه وسائل مرتني
عرص يف نفسه يضع أن من فبدًال كوبرنيكوس. منه خرج الذي ذاته القالب من يخرج

السوداء. النقاط إال يَر لم فيها، مبتكًرا كان التي النقاط إىل ويشري كوبرنيكوس
عظيٌم. ثوريٌّ بل جبانًا كاهنًا ليس فهو برباعته كوبرنيكوس عمل يشهد

أوزيندر مقدمة (8)

عىل السماوية» األجرام دوران «عن كتابه من األول النسخة استلم كوبرنيكوس إن يُقال
موته. فراش

يستطع ولم الفكرية قواه خارت وقد مشلول، شبَه كوبرنيكوس كان ،١٥٤٣ عام يف
رتيكوس، محله فحل نورنبريج. يف املطبعة يف يزال ال كان الذي املخطوط عىل اإلرشاف
الهوت عالم وهو أوزيندر، أندرياس إىل باملهمة فعهد املدينة، مغادرة عىل أُجرب ولكنه
كوبرنيكوس يف يرى كان الذي للوثر خالًفا كوبرنيكوس، عمل باهتمام يتابع كان لوثري
توالها التي املهمة هذه وكانت عقب.» عىل رأًسا الفلك علم سيقلب أنه يدعي كان «مجنونًا

العلوم». تاريخ يف فضيحة «بأكرب أسماه ما لكوستلر تمثل أوزيندر
كان أنه بما الكنائس أو — الكنيسة عاصفة من كوبرنيكوس حماية أجل فمن
دون مقدمة فكتب طهيه. عىل يرشف الذي الطبق من يلطف أن أوزيندر قرر — إنجيليٍّا
يخص فيما القارئ، «إىل عنوانًا: التحذير لهذا ووضع العمل. يف وأدرجها اسمه ذكر
من كلٍّ بدور تتعلق التي االفرتاضات أن فيها أوزيندر وأكد العمل». هذا افرتاضات
«حساب إىل إال تهدف ال أنها حني يف علماء»، رجال استياء تثري «قد والشمس األرض
ويف الهندسة.» ملبادئ وفًقا املايض يف وأيًضا املستقبل، يف صحيحة بصورة الحركات
كوبرنيكوس. نظرية تدحض فقد صحيحة كانت إذا حجًة، أوزيندر عرض ذاتها املقدمة
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كوبرنيكوس قرأ زينر، إرنست وهو كوبرنيكوس، سرية كتبوا َمن أحُد ذكره ملا ووفًقا
فهمه. يمكننا ما بحسب غضبًا واستشاط موته قبيل أوزيندر مقدمة

نظام كان إذا إنه يقول فهو الزهرة. لكوكب الظاهري بالحجم أوزيندر حجة تتعلق
الشمس بني مروره عند يبدو أن الزهرة كوكب عىل يتعني فربما صحيًحا، كوبرنيكوس
وقد الكوكبني. بني الشمس تقع عندما الظاهر حجمه من أضعاف بأربعة أكرب واألرض
تصمد ال الحجة هذه ولكن ضوءها، تشع الكواكب كانت إذا مقبولة الحجة هذه تكون
تنريه الذي الجزء يكون الحالة هذه ويف الشمس. أشعة بعكس تكتفي الكواكب أن بما
مماثلة بأطوار الكواكب فتمر ضوءه؛ لنا يعكس الذي هو الكوكب من مبارشًة الشمس
وطوره بمسافته مرشوًطا للكوكب العام الضياء يكون الظروف هذه ويف القمر. ألطوار

واحد. آن يف

اآلن حتى الدليل يتوفر لم (9)

اإلجرامية الرشطة فمثل صحتها. دليل وهو أسايس عنرص إىل كوبرنيكوس نظرية تفتقد
والدالئل املقنعة، الدالئل إال نعرف فال دحضه، يمكن ال الذي للدليل العلم يف وجود ال
فحتى أحد. عليها يتنازع ال التي والدالئل للغاية، املقنعة والدالئل صغري، بقدر املقنعة
أن أو تلوثت قد املفحوصة الخاليا تكون أن يمكن الوراثية، البصمات تحليل أثناء يف
يكون قد إذ مطلًقا؛ دليًال تمثل ال األخرى هي التلبس حالة وحتى بأخرى. عينة تُستبَدل

ما. مشهد من مخدوًعا أو وْهم ضحيَة الشاهد
العرشين القرن بداية يف عاش الذي النصاب هذا كان الندرو. قضية ذلك عىل وتشهد
وكان شباكه. يف النساء يوقع أن من ذلك يمنعه لم ولكن أطفال، ألربعة وأبًا متزوًجا
توكيًال تسليمه عىل وافقن الالتي السيدات كل بقتل فقام يتوقف، ال للمال احتياجه
مما (سانواز) جامبيه ببلدية فيال فرِن يف يحرقهن إربًا إربًا يقطعهن أن فبعد مرصفيٍّا.
وَوجدت الندرو. اعتُقل شكوى، ضحيٍة أقارب قدم أن بعد ولكن النهاية. يف جريانه أزعج
يتطابق أسماء عرشة من مكونة قائمة صفحاته أوىل يف يحمل صغريًا دفرتًا معه الرشطة
القائمة هذه إىل ويُضاف يشء. أي أحد عنها يَعلم ال مفقودة سيدة مع منها اسم كل
ليس األسود الدفرت إن قط. عليه يُعثر لم أيًضا وهو املفقودات إحدى ابن اسم املروعة
املهووس الندرو ملرصوفات للغاية دقيق سجل أيًضا هو بل فقط، الضحايا بأسماء قائمة

املثال: سبيل عىل نقرأ ١٩١٧ أغسطس ١٩ فبتاريخ التوفري. يعرف ال الذي
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فرانكات ٤٫٩٥ وعودة ذهابًا جامبيه،
فرانكات ٣٫١٠ فقط ذهابًا جامبيه،

عن الفيال تفتيش كشف وقد التعمد! أساس عىل يرتافع أن العام النائب يستطيع
وبعض متخثر ودم جمجمة من وجزء برشية عظام من وقطع األسنان بعض وجود
أي تدع ال القضية نهاية أن العام والرأي والقضاة املحققون فاعتقد النسائية. األغراض
البيوت! ينارصربات الندرو والضحك: الرعب بني بأكملها فرنسا وانقسمت للشك. مجال
فيه املباَلغ من يكون قد ذلك ومع .١٩٢٢ فرباير ٢٥ يوم يف املقصلة عىل الندرو وأُعدم
الجريمة. عن بمسئوليته يتعلق فيما دحضه يمكن ال الذي الدليل إىل التوصل ادعينا إن
يستطيع قد منها أيٍّا نغفل أن دون القضية ملفات إىل واستناًدا قط. الندرو يعرتف لم
الشك بذرة ينمي وربما الندرو، يربئ سيناريو يؤلف أن بالطبع بوليسية قصص كاتب
الندرو أن منَّا كلٌّ يقتنع «املطلق»، الدليل وجود عدم من الرغم عىل ولكن القارئ. عقل يف
حكم يف عنرصجدي أي يشكك ولم «خطيباته»، من أيٌّ قط تظهر لم بالفعل. قاتًال كان

املحلفني. هيئة
وثقوا من هم ا جدٍّ قليلني أن الحقيقي فمن مشابهة. كوبرنيكوس» «قضية تعد
عدد أخذ ولكن السماوية». األجرام دوران «عن كتاب نرش تلت التي العقود يف بحكمه
االقتناع إىل أدى حاسًما عنًرصا امللف إىل نيوتن أضاف حتى تدريجيٍّا االزدياد يف تالميذه
دوران عىل الدليل بالفعل أُثبت متى مؤرش؟ مجرد أم برهنة ذلك نعترب هل لكن العام.
التي املالحظات بواسطة فقط بل التأمالت طريق عن األمر هذا إثبات يمكن فال األرض؟
لنا تخبئ األرض كانت النهاية: يف حدث ما وهذا األرض. ثبات افرتاض مع تتعارض

مبكًرا. كشفها املؤسف من يكون قد جديدة مفاجأة
بديهيٍّا كان الذي األمر هذا يف قط يشكُّوا لم القدماء ولكن أرسطرخس فليعذرنا
بذرة زرع من أول هو كوبرنيكوس وكان الكون. مركز هي األرض نظرهم: وجهة من

امُلسيل.15 اليقني هذا وسط الشك

خادع؟ اكتشاف (10)

األجرام حركة وصف أن أظهر عندما عقب عىل رأًسا الفلك علم كوبرنيكوس قلب
له يعني ذلك وكان األرض. من بدًال ثابتة الشمس جعلنا إذا بكثري أسهل السماوية
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بالفعل كانت الشمس أن وللفالسفة؛ وللكنيسة جاليليو عرص حتى ولخلفائه وملعارصيه
ذلك «ومع جاليليو إىل تنسب التي واألسطورة تتحرك. بالفعل كانت األرض وأن ثابتة
تحديد يف الحرية تلك وتتمثل طويًال، دامت التي الحرية من تزيد الشهرية تتحرك»16 هي
يسعى األسطول قائد كان قديمة بحرية معركة أثناء ففي الوصف. بساطة مع الثبات
عليه يتعني كان فهل األوضاع. مجمل لرؤية مكان أفضل عىل الحصول إىل شكل بأي

ثابتًة؟ السفينة إبقاء
منطقيٍّا كان الشميس للنظام وصفه فإن النقطة. هذه يف خطأ كوبرنيكوس ارتكب
ال ولكنه ونيوتن، وكبلر جاليليو بها قام التي الالحقة االكتشافات مفتاح وكان وبسيًطا

ثابتة. الشمس أن بالرضورة يعني
من كبري فلك عالم الفخ يف ووقع النقطة. هذه فهم قبل طويًال وقتًا األمر تطلب

براهي. تيخو يُدعى عرش السادس القرن

براهي تيخو (11)

يف وشهد النبالء. طبقة من (١٥٤٦–١٦٠١) براهي تيخو الدنماركي الفلك عالم كان
كان ألنه ليس بشدة، ذهوله الحدث هذا أثار وقد شمسيٍّا، كسوًفا عرشة الرابعة سن
مميًزا موضوًعا يمثل تيخو عرص يف التنجيم علم وكان به. التنبؤ تم قد ألنه بل كليٍّا،
تنتمي الكسوف مثل املذهلة والحوادث النجوم حركة وكانت الصالونات. يف لألحاديث
ويبقي بينهما. واضح فرق يوجد يكن فلم سواء، حد عىل الفلك وعلم التنجيم علم إىل
الفلك علم بدراسة تيخو فقام الِعلمني. هذين بني الحرية عىل كسوف بحدوث التنبؤ
واملشرتي زحل «اقرتان» بمناسبة واكتشف الفلكية. التقويمات إعداد فن إتقان وحاول
بتاريخ تتنبأ كانت فهي كافية؛ غري دقتها لكن بذلك تنبأت قد الفلكية الجداول أن
ممهدة، املهنية تيخو مسرية وكانت كامل. شهر إىل أيام عدة من يقدر بخطأ الحدث

دقيقة. مالحظات بفضل الفلكية الجداول بتحسني فقام
النبيل حظي وجود، للتليسكوب فيه يكن لم عرص ففي عمه. وريث تيخو كان
بالعني للمراقبة األدوات أفضل عىل الحصول وبوسائل السفر بفرصة الشاب الدنماركي
بحر يف صغرية جزيرة الثاني فردريك الدنمارك ملك أهداه فقد وتطويرها. املجردة
وأسماه العصور، مر عىل مرصد أضخم عليها تيخو أقام هفني) (أو فني تُسمى البلطيق
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األرض

الكواكب تكون بينما الكون. مركز يف األرض عىل املهجن تيخو نظام يبقي :3-6 شكل
ال الذي األريض املراقب يرى األرض. حول األخرى هي تدور التي للشمس أقماًرا األخرى

وتيخو. كوبرنيكوس نظامي بني التمييز يمكن ال أنه األرض حركة إيضاح يستطيع

تيخو يقوم لكي الرشوط كل تحققت وهكذا الفلك. علم ملهمة أوراني اسم عىل أورانيربج
بها. يحلم التي الفلكية التقويمات بإعداد

لكي وبطليموس كوبرنيكوس نظامي فاستبعد الحد، هذا عند تيخو يتوقف لم
حول األخرى هي تدور التي للشمس أقماًرا الكواكب فيه تكون مهجنًا تكوينًا يصنع
ال حيث واليوم الكون. مركز األرض من يجعل نموذجه يزال وال .(3-6 (شكل األرض
براهي تيخو شيده الذي املبنى أن نعترب والحركة، السكون ملفاهيم مطلًقا طابًعا نعطي
مراقب أي يرى مثلما بحتة بصورة للكون مركًزا الشمس من يجعل نظاًما إال ليس
واحدة لصورة محتملني ملمحني إال براهي وتيخو كوبرنيكوس نظاَما يعد فال أريض.

غامضة.
يقبل فلم متعارضتني. األمور لفهم الطريقتان هاتان كانت عرش السادس القرن يف

بكوبرنيكوس. نساويه أن تيخو
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تتم لن جاليليو حماكمة

الحذر إىل بأنفسهم يسعوا أن عىل الفلك علم معلمي إجبار يف […] الرغبة إن
ومغالطات؛ أخطاء إال تكون أن يمكن ال وكأنها وإثباتاتهم مالحظاتهم من
بعدم نأمرهم فقط لسنا ألننا املستحيل؛ يفوق بأمر مطالبتهم بمنزلة هي
يف يعثروا بأن أيًضا نطالبهم ولكننا يفهمونه، ما فهم وعدم يرونه ما رؤية

أيديهم. بني يقع ما عكس عىل أبحاثهم
١٦١٥ لورين، دي كريستني إىل رسالة جاليليو،

متقلبة اإللكرتونات (1)

األوروبية املنظمة به تعمل معجل أكرب وهو الكبري، اإللكرتونات-البوزيرتونات مصادم إن
مخصًصا وكان ،٢٠٠٠ عام إىل ١٩٨٩ عام من به معموًال كان قد النووية، لألبحاث
حزمة ضد — سالبة جسيمات وهي — إلكرتونات حزمة قذف إىل أساسية بصورة
بشحنة ولكن اإللكرتونات لكتلة مساوية كتلة ذات جسيمات عىل تحتوي بوزيرتونات
يبلغ حلقة حول عديدة مرات الجسيمات تدور ربما مماثلة تجربة وخالل موجبة.

كيلومرتًا.1 ٢٦٫٦ الدائري محيطها
كان به، معموًال يزال ال الكبري اإللكرتونات-البوزيرتونات مصادم كان عندما
الوقت يف الضوء رسعة من جدٍّا قريبة برسعة والبوزيرتونات اإللكرتونات حزمتي يدفع
هائلة طاقة الضخمة اآلالت أيًضا وتوفر معاكس. اتجاٍه يف الحزمتان فيه تدور الذي
توليد يف تساعد أن شأنها من التصادم خالل الناتجة الطاقة أن لدرجة للجسيمات،
الطاقة فإن الطاقة، توليد إىل الكتلة اختفاء يؤدي ومثلما املختلفة. الجسيمات من سلسلة
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والقاعدة املادة. تولد أن أيًضا شأنها من للغاية ضئيل حجم يف صغرية فرتة املحبوسة
توليد احتمالية زادت املتوفرة الطاقة زادت كلما جسيمني، تصادم عند أنه هي العامة
الطريقة بهذه يالحظون فربما الباحثني حليف الحظ كان وإذا هائلة. كتلة ذي جسيم

معروف. غري جسيم تولد
حول املعطيات تكون لكي الكبري، اإللكرتونات-البوزيرتونات مصادم حالة ويف
كافية، بدقة معروفة خاصة بصورة الكتلة تكون ولكي صحيحة، الناتجة الجسيمات
مما تقريبًا، املائة يف األلف من أجزاء ثالثة بنسبة معروفة الُحَزم طاقة تكون أن يتعني
سلكتها التي املسافة عىل النفق طول يتوقف ذلك إىل وباإلضافة الحذر. أنواع كل يتطلب
بنسبة كان إذا حتى يتغري الحلقة حجم كان فلو دوران. كل يف والبوزيرتونات اإللكرتونات
تغريات يسجلوا أن الباحثون يلبث لم ذلك ومع خاطئة. التجارب نتائج تصبح بسيطة
ساعات، غضون يف تحدث التذبذبات هذه وكانت عنها. التغايض يمكن ال كبرية بأطوال
ستانفورد معجالت مركز فريق من عضو اكتشف حتى الوقت بعض تفسرٍي بال وظلت
عمل عن الناتجة األرضية والجزر املد حركة وهي االضطرابات: هذه سبب كاليفورنيا يف
حيث جنيف ففي ساعة. عرشة اثنتي كل الحلقة طول يغريان فهما مًعا، والشمس القمر
أسفل، إىل أو أعىل إىل سنتيمرتًا ٢٥ األرض مستوى تحريك والجزر املد حركة تستطيع
خلل لحدوث يكفي ما وهو تقريبًا، ملِّيمرت ١ الحلقة طول تغيري يف الحركة هذه تسببت
من يكن ولم الكبري.2 اإللكرتونات-البوزيرتونات مصادم يف املعجلة الُحَزم طاقة قياس يف
أنهما بما والقمر، الشمس وهما التشوهات؛ لهذه السماويَّنْي املسئوَلني اكتشاف السهل

آخر. إىل أسبوع من تتغري عملهما أهمية أن بما وأيًضا مستقلة، بصورة يعمالن
قياس يف خلل إحداث عىل القادرين الوحيدين العاملني والقمر الشمس ليست
جورا إقليم يف الجليد ذوبان فإن الكبري: اإللكرتونات-البوزيرتونات مصادم ُحَزم طاقة
حدوث يف ويتسبب الصخور عىل الضغط من يزيد ليمان، إقليم يف املياه منسوب وارتفاع
تغريِّ فهي الرسعة، فائقة القطارات سيما وال القطارات، أما للحلقة. موسمية تشوهات
تولِّد أنها يف البعض تَشكَّك ما فرسعان آخر. نوع من تأثريها ولكن الُحَزم طاقة أيًضا
املشحونة الجسيمات مسار انحراف يف تتسبب أن شأنها من خفية كهربائية تيارات
للرشكة إرضاب تَسبب عندما يقني إىل الشك ل تَحوَّ ثم والبوزيرتونات. اإللكرتونات وهي
اآلثار إزالة يف — االتهام موضع القطارات أوقف — الحديدية للسكك الفرنسية الوطنية
لكنه ضعيف الحديدية السكك تأثري إن … معكوسة غياب حجة يعد ما وهو امُلَجرَّمة،

النووية. لألبحاث األوروبية املنظمة يف التحكم شاشات عىل تماًما واضح
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النووية لألبحاث األوروبية املنظمة بها قامت التي اإللكرتونات ُحَزم مغامرة إن
فرتة فمنذ املايض. يف القمر لعبه الذي الغامض الدور أفضل بصورة نفهم بأن تسمح

البرش. تاريخ من مهمة مرحلة يف رئيًسا دوًرا القمر لعب بالبعيدة ليست

جاليليو (2)

تزال وال الثقافة. منرب إيطاليا كانت عندما بيزا يف (١٥٦٤–١٦٤٢) جالييل جاليليو ُولد
العرشين، القرن منتصف فحتى األلب: وراء ملا السيادة هذه بآثار تحتفظ الفرنسية اللغة
الفرنسية اللغة استعارت الالتينية، اللغة عن مبارشًة املوروثة الكلمات استبعدنا إذا حتى
األضواء مصممو وليطمنئ النخبة فلتطمنئ شكسبري. لغة من أكثر دانتي لغة من كلمات
تفوق عىل قضت قد و«الكاتشب» «الربجر» مصطلحات فإن الدعائية، الفيديو ومقاطع
املخدِّرة والسجائر املعلوماتية باملصطلحات املهمة واكتملت اإليطالية. اللغة من االستعارة

الساحة. أمريكية األنجلو الثقافة تصدَّرت وهكذا الصاخبة. الحفالت يف ن تَُدخَّ التي
والده فكان بارز. حدث أي من خالية جاليليو شباب فرتة كانت علمنا، حد عىل
أطفال. لسبعة األكرب األخ جاليليو وكان وملحنًا. موسيقيٍّا عازًفا الفلورنسية األصول ذو
أكرب بصورة اهتم ولكنه الطب. لدراسة بيزا بجامعة التحق والده، لرغبة وتلبيًة
دروس بإعطاء رزقه كسب حيث فلورنسا؛ إىل للعودة رسيًعا دراسته فرتك بالرياضيات،
نجاحه بسبب صيته وذاع به. شغف الذي املوضوع يف أكرب بصورة وتعمق خاصة.
وكان نسبيٍّا. بسيطة بصورة األجسام لبعض الجاذبية3 مركز موقع حدد فقد األول؛
الرياضيات. يف األستاذية بيزا جامعة أهدته عندما عاًما ٢٥ يبلغ ١٥٨٩ عام يف جاليليو
أوًال ج يتوِّ أن ينبغي مشهورة جامعة يف التدريس حاليٍّا يريد الذي الباحث إن
فإذا املرموقة. املؤسسات من العديد يف ممددة بدورات يقوم ثم دكتوراه برسالة دراساِته
يمكنه املجالت، أرقى يف صادرة مقاالت وضمت كافية بصورة إصداراته قائمة امتألت
بعُد. تنتِه لم كفاحه فمسرية لألوهام؛ ينساق أال عليه ولكن جامعي. منصب يف يفكر أن
كفاءات يمتلكون الذين املنافسني من مئات يواجه أن عليه يتعني منصب يخلو فعندما
كبري بدعم يحظى كان إذا إال املنصب لهذا بانتخابه يَنَْعم ولن الورق. عىل األقل عىل عديدة
فيبدو جاليليو. ملصري مشابًها مصريه يصبح وهنا وخارجها. املستهدفة املؤسسة داخل
جيدوبالدو املاركيز بحماية حظي ألنه فقط بيزا يف تعيينه تم الشاب الريايض هذا أن
يوفر أن استطاع الشخص ذلك كان وربما اآلخر. هو رياضيات عالم وهو مونت، ديل

… الفلك بعلم إملاًما أكثر األخري كان لو بادوفا جامعة يف األستاذية مقعد لجاليليو
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أوًال اهتم فقد األنشطة. من كبريين مجالني املهنية جاليليو حياة يف نميز أن يمكننا
الحالتني ويف تليسكوبًا. امتلك عندما الفلك علم إىل أيًضا التفت ثم والرياضيات، بالتجربة
الذين أرسطو أتباع سبيله يعرتض كان واكتشافاته، أفكاره فرض يحاول كان عندما
وعقيًما ناضبًا فرًعا كونوا فقد إيطاليا، يف عرش السادس القرن نهاية يف مسيطرين كانوا

وإبداعه. حيويته إىل افتقدوا أنهم مع اليوناني للفيلسوف اتِّباعه يدعي
اللجوء يحتقر ألنه وذلك بيزا؛ إىل جاليليو وصول بمجرد رصيحة العداوات كانت

نقاش. أي تنهي أن املفرتض من التي أرسطو!» «قال القوية: الحجة إىل الدائم
الغرب يف جديد من اإلرث هذا ظهر ثم اإلغريقي اإلرث العربي العالم استأنف عندما
ففي الخامس). (الفصل االهتمام مركز يحتل أرسطو كان عرش، الثاني القرن خالل
يف تالميذه ولكن واملالحظة التجربة بأهمية عديدة مرات الكبري الفيلسوف أشاد كتاباته
املناخ غري قد أرسطو اكتشاف إعادة إن […]» رسالته. رسيًعا نسوا الوسطى القرون
األرسطي العلم تعاليم تحويل ولكن الطبيعة، دراسة عىل بالتشجيع أوروبا يف الفكري

إعاقتها.»4 يف تسبب عقائد إىل
التاريخ يف العلماء أكرب أحد أرسطو رسالة تحولت جاليليو، فيه ظهر الذي الوقت يف
التشكيك عىل أحد يجرؤ أن دون عليها والتعليق تكرارها يتم الوصفات من مجموعة إىل
بال معلقني أو أصوليني رهبانًا إال أرسطو أتباع فليس تبنتها. قد الكنيسة ألن فيها؛
نهضتها تنتظر طاليس عرص منذ اليوناني العالم أحيت التي اإلبداعية فالروح خيال،

عديدة. عصور منذ

أرسطو أتباع ضد الرصاع (3)

الرياضيات عالم السكندري، إقليدس أعمال درس طالبًا، يزال ال جاليليو كان عندما
قال فقد القليل. إال عنه نعرف ال والذي امليالد، قبل الثالث القرن يف عاش الذي اليوناني
أودكس مربهنات من العديد بمناقشة «العنارص» ألف إنه (٤١٠–٤٨٥) بروكليوس عنه
دليل دون سلفه تبناها تأكيدات وبتحويل «تيتيت»، مربهنات وبتحسني باستفاضة،
إقليدس سأل الذي األول بطليموس سؤال عىل وردٍّا دحضها. يمكن ال إثباتات إىل مقنع
«العنارص»، كتاب إلثباتات املتتايل التعلم من أبسط الهندسة لتعلم طريق يوجد كان إذا

الهندسة. لتعلم ملكي طريق يوجد ال أنه إقليدس رد
من فرًعا الحركة دراسة تُمثل صغريًا، دوًرا إال فيه تلعب التجربة تكن لم عٍرص ويف
املفضل الهدف أرسطو أتباع أصبح ما ورسعان بذلك. جاليليو واهتم الرياضيات، فروع
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تدريس إىل ذلك مع استسلم بادوفا يف ثم بيزا يف أستاذًا تعيينه تم فعندما لتهكمه.
عن لكوبرنيكوس مناًرصا أصبح أن بعد طويلة فرتة به قام ما وهو البطلمي، النظام
الكون» «لغز كتاب بتسلمه فيها يخربه كبلر إىل برسالة بعث ،١٥٩٧ عام ويف اقتناع.
بأن جاليليو ويَسعد التاسع). (الفصل البولندي الفلك عالم عمل شأن من يعيل الذي
األغبياء. لسخرية مجاًال يراه الذي كوبرنيكوس لعالم النادرين املنارصين أحد هو كبلر
مركزية نظرية صحة عىل دليًال يمتلك ال دام ما أنه جانبه من أيًضا جاليليو ويؤكد
الحذر. من شك بال نابعة إجابة وهي عليها، موافقته يعلن أن يرفض للكون، الشمس
،١٦٠٤ عام ففي امليكانيكا. يف عديدة بتجارب القيام من يمنعه لم التحفظ هذا ولكن
القذائف. ملسار املكافئ القطع شكل أعد ١٦٠٨ عام ويف األجسام سقوط قانون اكتشف
امليكانيكا أن أيًضا يثبتان بل األرسطية، التعاليم مع فقط االكتشافان هذان يتعارض وال

أهميته. تقدير يف اإلفراط يستحيل إدراك وهو الرياضيات، بلغة وصفها يمكن
البندقية، مدينة من شابة فتاة وهي جامبا، مارينا عىل جاليليو تعرف ،١٥٩٩ عام يف
أو أخواته أو بإخوته يتعلق وفيما قط. يتزوجا لم ما لسبب ولكن أطفال بثالثة ورزقا
الكربى ابنته وستظل العائلية. بواجباته باالضطالع للغاية ا مهتمٍّ جاليليو كان أطفاله
لوالدها، باإلجالل حياتها طيلة تشعر سيلست، ماريا األخت باسم ترهبنت التي فريجينيا،
األب سيظل فريجينيا وفاة وحتى مغًزى. ذو سماوي) (أي سيلست السم االختيار فهذا
رئيسة األم دمرت فربما فريجينيا، رسائل فقط منها ى تبقَّ التي املراسلة يتبادالن واالبنة
ماريا األخت رسائل وصف خالل من «جاليليو أن إىل اإلشارة ويتعني األب. رسائل الدير
بني التوفيق إىل باستمرار وسعى الصالة بقوة آمن كاثوليكيٍّا، ببساطة ظل […] سيلست

نفسه.»5 وخالص كعالم واجباته

التليسكوب (4)

األشياء بتقريب تسمح هولندا يف مصنوعة نظارة بوجود جاليليو علم ،١٦٠٩ عام يف
فعندما أيًضا، ماهر مجرب ولكنه فقط رياضيات عالم ليس فهو (التليسكوب).6 البعيدة
التليسكوب عن جاليليو سمع وعندما جديدة.7 أدوات يبتكر القديمة األدوات من ن يَُحسِّ ال
لها فصنع يداه. تلمسها أن قبل حتى األداة هذه استخدام إتقان إىل يبدو، ما عىل سعى،
صانع أول جاليليو يعد وال مرة. عرشين حتى التكبري عىل القادرة النماذج من العديد
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األدوات ألن استخدامها؛ أحسن من هو ولكنه السماء، إىل تليسكوباته يوجه تليسكوبات
عالية.8 جودة ذات تكون يصنعها التي

عىل يحتوي وكان سماوي»، «رسول بعنوان كتيبًا جاليليو أصدر ،١٦١٠ عام يف
فقد الفلك. علم تاريخ يف أساسيٍّا فاعًال جاليليو من تجعل التي االكتشافات من سلسلة
َكِتيبة ظنت مثلما كامل كروي شكل ذا وال منتظًما وال «المًعا ليس القمر سطح أن أعلن
فتظهر النجوم؛ عن تختلف فهي الكواكب، أما وأودية. جباًال عليه نجد ولكننا الفالسفة»،
بالعني عليه تبدو الذي ذاته بمظهرها النجوم تحتفظ بينما كأقراص التليسكوب يف
ولكن عديدة، أخرى اكتشافات عن «الرسول» كتيب يف أيًضا جاليليو ويعلن املجردة.
وترتاوح املشرتي». لكوكب التابعة األربعة جاليليو «أقمار شك بال هو املدوي اكتشافه
يوًما عرش ستة إىل األقرب، وهو بإيو يتعلق فيما األقل عىل يومني من الفلكية فرتتها

ضئيلة).9 األصيل الكوكب وبني بينها (املسافة لكاليستو
،١٦١٠ عام ففي للغاية. متدنيًا الحجاج يكون ربما العادات إىل نتطرق عندما
يعرتض السماوي»، «الرسول لكتيب نقد مقالة هوركي مارتن يُدعى لجاليليو عدو أصدر
يف واضعني الطوالع كشفوا قوله، حد عىل املنجمني، ألن املشرتي؛ أقمار اكتشاف عىل فيها
للنجوم إذن فائدة فال الثابتة. بالنجوم مقارنة املتحركة السماوية األجرام كل اعتبارهم
وبما اكتشفها. التي األقمار عىل البداية يف جاليليو أطلقه الذي االسم هو هذا املديسية،
جاليليو منارصو رد ولكن النجوم. لهذه وجود فال فائدة بال أشياء يخلق ال هللا أن
إثارة وهي األقل؛ عىل واحدة فائدة لها املشرتي أقمار إن فقالوا خجل، دون بطالقة

هوركي! غضب
ترقية عىل جاليليو حصول يف تسببت «الرسول» كتيب يف املعلنة االكتشافات إن
اليسوعيون كان فلورنسا ويف األكرب. توسكانا دوق من وفيلسوًفا» «رياضيٍّا تُسمى رفيعة
أتباع ضد للرصاع أيًضا استعد ولكنه جاليليو له أسف ما وهو التعليم، عىل يسيطرون
والتغري، اإلتقان بعدم لألسف القمر تحت ما عاَلم يتصف نظرهم وجهة فمن أرسطو.
فيمثل الكاملة. الهندسية األشكال عىل إال يتغري ال الذي السماوي العالم يحتوي ال بينما
وجود أيًضا ويمثل لفلسفتهم. الذًعا تكذيبًا الكرة شكل عن قليًال القمر شكل اختالف نبأ
األجرام كل تدور البطلمي العالم ففي تعليمهم. مستقبل عىل أكرب خطًرا املشرتي أقمار
األرض، كوكب من علنًا تهرب التي النجوم هذه إذن هي فما األرض. حول السماوية

الشميس؟10 للنظام دقيًقا رسًما للمشرتي اتباعها يف خطرية بصورة تشبه والتي
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فالحظ زحل إىل تليسكوبه فوجه الحد. هذا عند جاليليو حصده ما يتوقف لم
حلقة. فيه يرى لكي الكافية بالدرجة قوية ليست أداته ولكن كتلتان. ترافقه أنه
أيًضا يؤثر اإلتقان عدم أن عىل جديًدا دليًال يعد ما وهو الشمسية، البقع والحظ
الكربى الفلكية اكتشافاته جاليليو أنهى ،١٦١٠ ديسمرب ويف السماوي. العالم عىل
هذه تثبت القمر أطوار غرار فعىل .(1-7 (شكل الزهرة كوكب أطوار عن بالكشف
تفسريه يمكن ما وهو الشمس، لضوء انعكاًسا إال ليس الزهرة كوكب ملعان أن األطوار
البطلمي النظام يف فعله يصعب ولكن للكون، الشمس مركزية نظرية إطار يف بسهولة
العصور نهاية يف رواًجا شهد الذي األرسطي للمفهوم الساذج الوصف يف أو (2-5 (شكل
نظًرا للكون؛ األرض مركزية نظرية تستبعد ال األطوار هذه ولكن .(3-5 (شكل الوسطى
حول تدور التي هي الشمس فيه تزال ال الذي براهي، تيخو نظام مع متوافقة ألنها
رد عليهم يتعني فكان حرًجا. أقل أرسطو أتباع موقف يكن ولم .(3-6 (شكل األرض

الهجوم.

استنفار حالة يف الكنيسة (5)

كتاب صدور بعد ،١٦١١ عام ففي وجاليليو. الكنيسة بني املواجهة بعد تبدأ لم
أمام اكتشافاته عرض إىل جاليليو باربريني مافيو الكاردينال دعا مبارشًة، «الرسول»
مالحظات صحة يسوعيني مدرسة أكدت أسابيع بضعة وبعد روما. يف البابوية الكلية

له. انتصاًرا يعد ما وهو جاليليو،
بعامني، «الرسول» كتاب صدور بعد ،١٦١٢ عام ففي تدريجيٍّا. األمور فسدت ثم
بداية تمثل العظة هذه تكن لم فلو األرض. دوران تُعارض عظًة دومينيكي راهب ألقى
ال «الرسول» كتاب بأن الذكر ويجدر شك. بال نُسيت لكانت الكنيسة شنَّتها التي الحملة
أعلن عندما املقابل ويف كوبرنيكوس. نظام إىل الغامضة التلميحات بعض عىل إال يحتوي
مرافعة ألقى الزهرة، كوكب وأطوار الشمسية للبقع اكتشافه عن التايل العام يف جاليليو
يعتربون يزالون ال الذين املعارصين أرسطو أتباع من فسخر كوبرنيكوس، صالح يف
ويؤكد مقدًسا. كالًما معروٍف؛ غريَ التليسكوُب فيه كاَن عٍرص يف عاش فيلسوٍف كالَم
تغيري يف يرتدد فلن منظار، بواسطة السماء وتأمل الحياة إىل أرسطو عاد إذا أنه جاليليو
جاليليو اتخاذ بداية نعتربه أن يمكن الذي العام وهو ،١٦١٣ عام يف ذلك وكان رأيه.

الكنيسة. مع الحقيقية املواجهة بداية أيًضا وهو لكوبرنيكوس، مؤيد ملوقف
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األرض

(أ)

(ب)

الشمس الزهرة

أعماله أحد يف جاليليو عرضها ومثلما (أ). الزهرة كوكب ألطوار تمثييل شكل :1-7 شكل
قطره ويزيد لألرض. مقابل موقع يف يكون عندما موحدة بصورة الكوكب فييضء (ب).

السطح. من املضاء الجزء يقل ولكن األرض، اتجاه يف دورانه قاده كلما الظاهري

ميدييش، دي الثاني كوزيمو األكرب توسكانا دوق والدة لورين دي كريستني كانت
قد كوستلر؛ قاله ملا وفًقا ومختلة»، وثرثارة متسلطة مسنة و«سيدة الورع شديدة وهي
لكوزيمو الدروس ن ملقِّ كان الذي الشخص حول دارت التي اإلشاعات بعض من قلقت
ويف الكنيسة. تعاليم مع وعالقته كوبرنيكوس بنظام األمر ويتعلق آنذاك. العرش وريث
يمكن ال املقدس «الكتاب أن أوضح كاستيل، بنِيِدتُّو األب أصدقائه أحد إىل جاليليو رسالة
وخطورة شيوًعا األكثر الطرق] و[إحدى مفرسيه، بعُض يَضل أن يمكن ولكن يضل، أن
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أرجل11 له أنه هللا وصف إىل يقودنا قد فذلك […] الحريف باملعنى دائًما التمسك هي
ننسب أن علينا يتعني فربما حرفيٍّا اإلنجيل قرأنا إذا أنه أيًضا وأوضح «[…] وأياٍد وأعني
املايض نسيان وأحيانًا والندم الغضب مثل واإلنسانية؛ الجسدية املشاعر «بعض هللا إىل
إىل أخرى رسالة يف بالحديث جاليليو توجه ،١٦١٥ عام ويف «… املستقبل معرفة وعدم
وصادقة حية محاولة أنه عىل يُقرأ أن «يجب النص فهذا مبارشًة، لورين دي كريستني

كوبرنيكوس.»12 نظام بتبنِّي الكاثوليكية العقيدة إلقناع
(١٢-١٣ :١٠) يشوع سفر يف الشهري املقطع إن األحيان. بعض يف جاليليو ويبالغ

البيتني: بهذين يُتبع السادس، الفصل يف املذكور

السماء كبد يف الشمس فوقفت
كامل. يوم نحو للغروب تعجل ولم

نظام مع يتفق السماء، كبد يف الشمس بتثبيت األول، البيت أن جاليليو اقرتح
ملعجزة جاليليو به قام الذي الكامل التحليل يعد صادقني نكون ولكي كوبرنيكوس.
الصدد هذا ويف الحريف. باملعنى أخذناه إذا اإلنجيل نص من غرابة أكثر األقل عىل يشوع
يصنف كان فرنسا مدرسة من ُمعلًما والشباب» الطفولة «ذكريات كتاب يف رينان يذكر
تتخطى رينان سذاجة فهل حدوثها»! «يصعب التي املعجزات بني من يشوع معجزة
الحذر جاليليو ونيس ألنفسنا. املتاعب نجلب الناس إزعاج كثرة فبسبب جاليليو؟ جرأة
نفسه يعرض عندما طائشة بمخاطرة يقوم فهو شبابه، فرتة يف به يتحىل كان الذي

غامضة. دينية لنزاعات
ه توجَّ حالته، تدرس الكاثوليكية التفتيش محكمة بأن علم عندما ،١٦١٦ عام يف
وعالم يسوعي وهو ،(١٥٤٢–١٦٢١) بالرمينو روبرتو بالكاردينال التقى حيث روما إىل
عرش السابع القرن بداية ويف الربوتستانتية. بالعقيدة للجهر بدحضه مشهور الهوت
وبما قديًسا. طوَِّب وفاته بعَد ما يوٍم ويف األحياء، الالهوت علماء أكرب يُعترب بالرمينو كان
بالرمينو أخرب والشمس، األرض حركة من موقًفا بعُد اتخذت قد تكن لم الكنيسة أن
هذا يف برأيهم خرباء رصح أن بعد املقابل ويف بالهرطقة. يُتهم أن يمكن ال أنه جاليليو
وأن ثابتة الشمس بأن التأكيُد اإليمان مع املتعاِرض من وأصبح األمور تبدلت الصدد،
تصويب حني إىل مؤقتًا كوبرنيكوس كتاب تعليق تم نفسه الوقت ويف تتحرك. األرض
للقراءة متداوًال السماوية» األجرام دوران «عن كتاب أصبح عامني وبعد أخطائه. بعض

جديد. من
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افرتاضيسمح أنها عىل للكون الشمس مركزية نظرية عن نتحدث أن بالرمينو يقبل
السماوية». األجرام دوران «عن كتاب مقدمة يف أوزيندر فعل مثلما الظواهر» «إنقاذ ب
يتطابق األرض وحركة الشمس ثبات افرتاض كان إذا ما إثبات «إن الكاردينال: وقال
األول اإلثبات أن أعتقد آخر. أمٌر األرض حركة حقيقة عىل والربهنة أمٌر، املالحظات مع
املرشوع من ليس الشك حالة ويف الثاني. األمر عىل ينطبق ذلك أن أشك ولكنني محتمل،
يتعلق وفيما الكنيسة.» آباء إىل فيه الفضل يرجع الذي املقدس الكتاب بتفسري االستهانة

عرصه! بالرمينو يسبق الفلك وعلم بالفيزياء
حركة عىل دليل إيجاد فيتعني مواجهته. يجب تحدٍّ الحظر هذا أن جاليليو شعر
الفاتيكان. إدانة يثري أن خيش ولكنه والجزر املد ظاهرة يف الدليل وجد أنه واعتقد األرض.
أوربان باسم البابا باربريني الكاردينال أصبح عندما ١٦٢٣ عام جديد من األمل تولَّد
البابوية. الكلية أمام اكتشافاته عرض إىل بدعوته علنًا دعمه الذي الكاردينال فهو الثامن،
مد حول «خطاب عنوانه سيكون كبري عمل صدور عن جاليليو أعلن الظروف هذه ففي

وجزره». البحر

الحوار (6)

يذكر أال فيجب الحواجز. بعض البابا نصب عنه، امُلعَلن الكتاب بصدور السماح قبل
يف يقارن أن ينوي جاليليو أن بما ذلك إىل وباإلضافة كتابه. عنوان يف والجزر املد جاليليو
العالم نظامي عرض إىل يسعى أن عليه فيتعني وأرسطو، كوبرنيكوس بني الكتاب هذا

كوبرنيكوس. إىل رصاحًة االنحياز دون متوازنة بطريقة
١٦٣٢ عام كتابه وصدر الفاتيكان. أمر إىل جاليليو استجاب بالشكل يتعلق فيما
يف وُقدم وكوبرنيكوس». بطليموس للعالم، نظامني أكرب حول «حوار عنوانه وأصبح
أرسطو الفرتاضات وممثل سالفياتي، يُدعى كوبرنيكوس لنظرية مؤيد بني حوار صورة
وأضاف باستفاضة. الكاتب أفكار ويتناول الحوار سالفياتي ويقود سمبليتشو. يُدعى
مثقف رجل أنه عىل وُعرض ساجريدو، ثالثًا، بطًال املنحازين الرجلني هذين إىل جاليليو
وينحاز املتحدثان يتبادلها التي الحجج فيسمع الحكم. بدور يقوم مسبقة أفكاٍر ُدون
أثناء يف تُوفيا لجاليليو لصديقني اسمان هما وساجريدو سالفياتي إن إقناًعا. األكثر إىل
مختلف. موضوع إىل يوم كلِّ يف يتطرق أيام أربعة مدار عىل الحوار ويدور العمل. كتابة

أهمية. األكثر هما والرابع الثاني اليومان يُعترب يخصنا، وفيما
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جاليليو مبدأ الثاني: اليوم (1-6)

عىل أرسطو ألتباع الرئيس االعرتاض بذكر سالفياتي-جاليليو بدأ الثاني اليوم بداية يف
األرض. حركة

الثقيلة األجسام سقوط هو املؤلِّفني كل يقدمه الذي األقوى السبب إن سالفياتي:
يف يرون فُهم األرض، سطح عىل عمودية بطريقة مستقيم خط يف أسفل إىل أعىل من
بدوران تقوم األرض كانت إذا األرض؛ ثبات وتؤيد عليها االعرتاض يمكن ال حجة ذلك
وستكون الربج، عىل الدوران هذا فسيؤثر برج، قمة أعىل من حجر وقع وإذا نهاري،
املسافة هذه وعند الرشق، اتجاه يف األذرع مئات سارت قد الحجر وقوع أثناء يف األرض

األرض. بسطح يصطدم أن الحجر عىل ينبغي الربج سفح من
الرشق إىل الغرب من األرض دوران أن يتخيلون أرسطو أتباع أن منه املفروغ من
يسقط ال الحجر أن صحيًحا كان إْن أنه والحقيقة «الغرب». اتجاه يف الحجَر سيدفع
٩ يبلغ ال فالفارق األرض، سطح الفادن خيط فيه يلمس الذي املكان يف بالضبط

«الرشق»!13 تجاه فعليٍّا الحصاة وتنجرف ملِّيمرتات،
يستخلصها التي القبيل هذا من األمثلة من العديد ذاكًرا حديثه سالفياتي يستكمل
سمبليتشو يشعر براءة وبكل املجال. هذا يف أحد يجاريه ولن القذائف، دراسة من

بالسعادة.
القوة! يف يساويها بما عليها نرد أن يمكن ال مقنعة أسباب تلك عجبًا! سمبليتشو:
ينصبها التي الفخاخ كل يف فيقع مهارة أي حظه لسوء سمبليتشو يمتلك ال
فسأل املتحركة، السفينة حالة ملناقشة األمر هذا من سالفياتي واستفاد خصمه. له
أسفل يسقط هل السفينة: صاري أعىل من وقع لحجر يحدث قد ماذا سمبليتشو
يف أكثر تقع نقطة عند بالسطح يصطدم أم متوقفة، السفينة كانت لو كما الصاري
املركب. مؤخرة يف الحجر يسقط واضح؛ األمر أن سمبليتشو يرى السفينة؟ مؤخرة
ما ذلك إىل وباإلضافة يفعل، لم أنه أقرَّ ذلك، بتجربة قام هل سالفياتي سأله وعندما

مسبًقا؟ معروفة النتيجة كانت إذا التجربة من الفائدة
البكرة. نلف أن سوى يبقى وال الطُّعم السَمك بلع لقد

يمكنهم أرسطو] [أتباع املؤلفني هؤالء أن عىل شاهًدا نفسك أنت تُعد سالفياتي:
[…] أكيدة تعتربها تجربتها فبدون بها؛ يقوموا أن دون السفينة] [تجربة يقدموا أن
اعتمدوا أنهم بذلك وأقصد ذاته، باألمر قاموا […] أنهم أيًضا والرضوري املمكن من فإذن
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أن بها يقوم أحٍد أي وسيجد قبل. من التجربة بهذه قام أحًدا نجد أن دون سلفهم عىل
كانت سواء ذاته، السفينة مكان يف الحجر فيسقط مكتوب؛ هو ما عكس تثبت التجربة

رسعة. بأي تتحرك أو متوقفة السفينة
تكون أن يجب حقيقيٍّا تأكيده يصبح فِلكي مهمة: نقطة سالفياتي-جاليليو أغفل

مستقيًما. ومسارها منتظمة السفينة رسعة
تكشف األرضفهي كوكب عىل طبقناها فإذا حديثه. يف كربى أهمية السفينة لتجربة
فال لألرض؛ املحتملة الحركة عىل إطالًقا تعتمد ال برٍج أعىل من الحجر سقوط نقطة أن
فيضع فقط. القذائف حركة مراقبة طريق عن لكوكبنا املحتملة الحركة مالحظة يمكن

لوحته. عىل أخرية ملسة سالفياتي
كبرية، سفينة سطح تحت غرفة أكرب يف […] أنفسكم احتجزوا […] سالفياتي:
التي األخرى الصغرية الحيوانات وبعض والفراشات الذباب بعض معكم واصطحبوا
دلًوا أيًضا واصطحبوا الصغرية، األسماك وبعض باملياه ممتلئ وعاء إىل باإلضافة تطري،

صغرية. فتحة له ويكون أسفله آخر وعاء يف قطرة قطرًة مياهه تترسب صغريًا
تؤثر أن يمكن ال واملنتظمة املستقيمة السفينة حركة أن حقٍّ عن سالفياتي يؤكد
أو األسماك، َعوم أو الفراشات، طري سواء يشء؛ أي يتغري ال الغرفة. داخل هو ما عىل

صورة: شكل يف ولكن جاليليو14 مبدأ نص هو وهذا املياه. ترسب

حركة تتحرك التي املرجعية النظم كل عىل ذاتها امليكانيكا قوانني تنطبق
البعض. إىل بالنسبة بعضها منتظمة

القيام خاللها من يمكن مركبة أو للمراقبة مكانًا مرجعي» «نظام بمصطلح ونقصد
تتحرك واألسماك الفراشات سالفياتي خاللها من يراقب التي السفينة أن وبما بقياسات.
نسبًة منتظمة بصورة يتحرك مرجعيٍّا نظاًما يمثل فذلك ثابتة، وبرسعة مستقيم خط يف
الحجر أن بما الظروف، هذه ويف بامليناء. مربوطة بسفينة يتعلق مرجعي نظام إىل
يتحرك املركب كان إذا ذاته األمر فيحدث متوقفة، سفينة صاري بطول رأسيٍّا يسقط
ما إناءٍ يف املياه منسوب يكون ثابتة السفينة كانت وإذا ومستقيمة. منتظمة بصورة
السفينة رسعة تكون عندما املقابل، ويف متحركة. السفينة كانت إذا أيًضا وكذلك أفقيٍّا،
يف املياه منسوب تباين يف يتسبب مما منتظمة؛ الحركة تظل ال متغريين، اتجاهها أو

.(2-7 (شكل اإلناء
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قد أنها يثبت ولكن تدور، األرض أن يثبت ال فهو لجاليليو؛ كبريًا اكتشاًفا ذلك يعد
كل أن حقيقي غريَ وأصبح مبارشة. بطريقة الحركة هذه سكانُها يالحظ أن دون تدور

كاإلعصار. الغرب إىل ستندفع املثبَّتة غري األجسام

املضاد التنجيم الرابع: اليوم (2-6)

النظرية عىل نهائيٍّا هجوًما جاليليو فيشنُّ «الحوار»، كتاب ذروة الرابع اليوم يمثل
الدليل هذا وجد وقد نظره. وجهة األرضمن حركة عىل القاطع الدليل عارًضا األرسطية،
يعرف ال منه، وباعرتاف جاليليو. ملبدأ املبارش التطبيق طريق عن والجزر املد نظرية يف
ملحوًظا والجزر املد حركة مدى يكون حيث الشمايل؛ األدرياتيكي البحر سوى جاليليو
ناحية من سيما وال املتوسط، البحر بباقي يتعلق وفيما الترياني. البحر شواطئ وكذلك
عىل بعض، مع بعضها يتفق ال التي املالحني روايات عىل يعتمد أن عليه فيتعني املحيط،
التقارير هذه كانت إذا ألنه مترسع؛ قرار وهو يتجاهلها، أن جاليليو فيفضل قوله. حد

ا. جدٍّ معقدة البحر يف والجزر املد ظاهرة أن يعني فذلك مختلفة،
كتاب إىل بخجل يشري عندما محاوريه؛ لسخرية مثاًرا الفور عىل سمبليتشو يصبح
تتبعه املياه من ا كمٍّ نحوه ويثري يجذب السماء يف الهائم القمر […]» أن يذكر حديث15
عىل يكون عندما القدرة هذه يمتلك القمر أن أيًضا سمبليتشو ويؤكد «[…] باستمرار
وساجريدو سالفياتي هم فمعارضوه — أقلية يمثل أنه بما ولكن للمكان. املقابلة الجهة
جاليليو ويعترب الخضوع! عىل مجرب فهو — خاصة بصورة جاليليو أيًضا ولكن بالطبع،
وجدير التنجيم. علم جاهلية عىل دليًال إال ليس البحار عىل القمر بتأثري االعتقاد أن
ما حد إىل دقيًقا وصًفا والجزر املد وصفوا قد والفالسفة العلماء من العديد أن بالذكر
غريبًا. الرشح كان ذلك رشح يحاولون كانوا عندما ولكن — مثال خري بليني ويعد —
يهز فنراه األرض. عىل القمر تأثري يف كثريًا يشتبه فهو واقعيٍّا، جاليليو يظل جانبه ومن
ال فذلك غامضة، والجزر املد وحركة القمر بني العالقة كانت إذا الحقيقي فمن رأسه!
يف — والجزر املد وحركة القمر بني الربط — أسايس هو عما بالتخيل لجاليليو يسمح
يخص فيما الحقيقة من قربًا أكثر كبلر ويعد التفسري. محاوالت َعَريض؛ هو ما سبيل
«الشمس إىل والجزر املد حركة يعزي الحلم» «أو الصومنيوم16 رواية ففي النقطة. هذه

املغناطيسية.»17 للقوة مماثلة قوة بواسطة […] املياه يجذبان اللذين والقمر
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مقدمة السفينة
مؤخرة السفينة

(ب)(أ)

(ج)

يكون فعندما أسماك. فيه وتعوم باملياه ممتلئًا إناءً سفينة غرفة يف نراقب :2-7 شكل
أو ثابتة السفينة أن ذلك من نستنتج طبيعية»، «بصورة األسماك وتعوم أفقيٍّا املياه منسوب
نافذة عرب الخارج إىل نظرنا إذا إال املزيد استنتاج يمكننا وال ومستقيمة. منتظمة حركتها أن
يتمايل تتباطأ) أو رسعتها (تزداد اتجاهها أو السفينة رسعة تتغري وعندما (أ). صغرية
املقدمة وإىل (ب). الرسعة تزداد عندما السفينة مؤخرة اتجاه يف املياه فترتاكم املنسوب،

(ج). رسعته من املركب يهدِّئ عندما

لظاهرة ينسبها التي اآللية فإن القمر، تأثري يستبعد جاليليو أن من الرغم عىل
َمثَل جديد من جاليليو ويذكر الفيزياء. عىل تقوم بأنها األقل عىل تتميز والجزر املد
مال فإذا املسطح. قاَعه املياُه تغطي قاربًا به واستبدل األسماك، فيه تعوم الذي اإلناء
مقدمة يف مؤقتًا وترتاكم حركتها املياه فتستكمل الشاطئ جانب إىل فجأًة املتحرك القارب
املؤخرة. يف املياه منسوب فسريتفع األمام، إىل الثابت القارب جذبنا إذا املقابل ويف املركب.
قاع تمأل التي املياه لها تخضع التي الرشوط فإن جاليليو؛ مبدأ هنا أيًضا وينطبق
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جاليليو فكرة وتكمن السفينة. غرفة داخل األسماك عىل تؤثر التي ذاتها هي القارب
املياه فتتقدم املسطح، القاع ذي القارب مثل تترصف واملحيطات البحار أن يف األساسية

املنطقة. هذه أرسعت إذا وتنحرس األرض، من سطحية منطقة تباطأت إذا األمام إىل
دوران حركة من كلٍّ يف التسارع هذا أو التباطؤ هذا سبب عن جاليليو يبحث
يقف مراقب فريى ذلك؛ يف محقٌّ وهو محورها، حول ودورانها الشمس حول األرض
منتظمة18 ليست األرض سطح عىل ما نقطة حركة أن ثابتة نعتربها التي الشمس عىل
فتعاني اإلطالق، عىل أهمية له ليس جاليليو إليه يشري الذي األثر ولكن .(3-7 (شكل
من كثريًا دوريتها فتقرتب خطري؛ عيب من يقرتحها التي والجزر املد حركة آلية أيًضا
وجزر مد حركتي بني بالكاد ساعة ١٢ من أكثر تفصل محدد مكان يف ولكن ساعة. ٢٤

متتاليتني.19 مرتفعتني

بطريقته الفيزياء قوانني يخرق أن يستطيع يشء كل عىل القادر هللا (7)

إىل شاقة ليست قراءته أن إىل اإلشارة تجدر «الحوار» كتاب عن الحديث نرتك أن قبل
بداية ففي أرسطو. ألتباع وساخر الذع بنقد جاليليو يقوم آخر إىل وقت فمن كبري، حد
يهتم األطباء أحد كان فقد البندقية. يف سمعه تحليليٍّا إثباتًا ساجريدو يذكر الثاني اليوم
«فوجه أرسطو. تعاليم من بدًال جالينوس لتعاليم وفًقا املخ من تنبع األعصاب أن بإثبات
املخ من ا حقٍّ تنبع األعصاب أن مقتنًعا اآلن كان إذا وسأله أرسطي] [فيلسوف إىل حديثه
بطريقة ذلك يل أثبت «لقد التفكري: من وقت بعد الفيلسوف فأجاب القلب. من وليس
من تنبع األعصاب إن املقابل يف يقول أرسطو نصُّ يكن لم لو أنه لدرجة ا، جدٍّ واضحة

بذلك».» االعرتاف عىل مجربًا نفيس سأجد لكنت القلب
ال البابا، ألوامر فخالًفا أخرى. بديهية بحقيقة القارئَ «الحوار» كتاب قراءة تُقنع
إىل ينحاز ساجريدو أن حني ففي متساوية. بصورة العالم» «نظامي بني جاليليو يوازن
اسم إليه يشري ما وهو ذروتها سمبليتشو سذاجة تبلغ مطلقة، بسهولة سالفياتي رأي

الثامن. أوربان يحبها حجة لسانه عىل جاليليو وضع ولكن الشخصية،
علم ذي شخص من تعلمته قويٍّا مذهبًا عينيَّ نصب دائًما أضع […] سمبليتشو:
املطلقتني وحكمته قوته يف هللا كان إذا أحٌد سأَلكما إذا أنه وأعرف […] ا جدٍّ وبارز كبري
مختلفة بطريقة فيه، نالحظها التي املتعاقبة الحركة املاء لعنرص يعطي أن يستطيع
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د

ب

و

ج أ

ھز

الشمس، (أ) النقطة فتمثل األرض. سطح لحركة جاليليو يعطيه بياني تمثيل :3-7 شكل
وتدور الصغرية بالدائرة األرض وتُمثل الكبرية. بالدائرة له يُرمز الذي األريض املدار مركز
حول دورانها وكذلك الشمس حول األرض دوران إن (ب). النقطة عند محورها حول
سطح من ما نقطٍة حركة يجعالن الساعة، عقارب اتجاه عكس يف يحدثان اللذين محورها،
سطح عىل أخرى نقطة أي من أكرب (د) النقطة عند الرسعة وتكون منتظمة. غري األرض
هذه عند يرتاكم محورها وحول الشمس حول األرض دوران من كلٍّ تأثري أن بما األرض،
و(ز) (ه) النقطتني عند أما املعاكس. االتجاه يف تأثريها يكون (و) النقطة وعند النقطة.

وسطيٍّا. الوضع يكون

ذلك فعل عىل قادٌر أنه ستجيبان أنكما أعلم عليه؛ يحتوي الذي لإلناء حركة إعطاء عن
فعل. وقد عقلنا، يتصورها ال عديدة بطرق

بطريقته. الفيزياء قوانني يخرق أن يشء كل عىل القادر هللا يستطيع أخرى، بعبارة
لم «الحوار» كتاب صدور عند ١٦٣٢ عام ويف القوانني! هذه وضع من هو النهاية ففي
الرغم فعىل الفضيحة. لتخفيف الثامن أوربان حجة باألحرى أو سمبليتشو حجة تكِف
ويف كوبرنيكوس. نظام رصاحًة جاليليو ساند ١٦١٦ عام له تعرَّض الذي الحظر من
جاليليو. عمل عن تقرير كتابة مهمتها لجنًة بالفعل شكل قد البابا كان ١٦٣٢ سبتمرب
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جاليليو «ينسبه الذي والجزر باملد أحدها يتعلق اتهامات، ثمانية امللف هذا وتضمن
األرض.» حركة إىل بالخطأ

تتم لن جاليليو محاكمة (8)

ثالثة قبل شهد عٍرص أجواء نعيد أن الصعب من جاليليو؟ محاكمة تجنب يمكن أال
١٦٠٠ فرباير ١٧ ففي برونو. جوردانو محاكمة جاليليو محاكمة من عاًما وثالثني
وشك عىل بالهرطقة؛ املتهم (١٥٤٨–١٦٠٠) برونو جوردانو اإليطايل الفيلسوف كان
كوبرنيكوس نظريات تفسري يف وبالتمادي ساحر، أنه يدعي برونو كان حرًقا. يُعدم أن
كان الكنيسة نظر وجهة ومن لعاَلمنا. مشاِبه عاَلم من أكثر عىل يحتوي الكون أن أعلن
الوحيدين؟ األبناء من للعديد أب هو فهل اإلله؛ هذا عن فماذا مقبول. غري املوقف هذا
يتشاجر فكان للمشاكل، ومثريًا متعجرفة عبقرية برونو كان جميعهم؟ صلبوا وهل
استجوبه السجن يف وألقته الرومانية املحكمة عليه قبضت أن وبعد مضيفيه. كل مع
جاليليو سلوك كان الحد؛ هذا عند املقارنة تتوقف وال عديدة! مرات بالرمينو الكاردينال
أعني يف بغيًضا يصبح أن يف خاصة موهبة جاليليو لدى «كان للوم: اآلخر هو ا مستحقٍّ
يدفعه طموحه وكان […] الفكري بتفوقه يشعرون الناس جعل يف بارًعا فكان زمالئه،

معارضته.»20 يحاولون من كلِّ عىل التهكم إىل باستمرار
املضاد اإلصالح حركة فبعد نسبيٍّا. بسيًطا الكنيسة موقف كان بجاليليو يتعلق فيما
ففي به. مسموًحا كان ذلك أن من الرغم عىل تفسري، ألي محالٍّ اإلنجيل قراءة تكن لم
كانت العقيدة، مسائل عىل يعكف أن عليه واجب بل الحق له كان إنجييل كل أن حني
بالتشهري وتقوم العادات، قيمة عىل جديد من وتؤكد العقائد، تقسيم ترفض الكاثوليكية
اعتبار يمكن ال لكن هرطقة. إياه معتربًة الكنيسة، آلباء األلفية التعاليم عن انحراف بأي
ناحية واضحة بصورة تميل فالكفة العالم؛ لنظاَمي موضوعيٍّا عرًضا «الحوار» كتاب
تدريس يحظر الذي ١٦١٦ مرسوم جاليليو ينتهك الظروف هذه ويف كوبرنيكوس.
حركة عىل يقدمه الذي الدليل يرتكز ذلك إىل وباإلضافة للكون، الشمس مركزية نظرية
الفاتيكان خرباء نظر يف خاطئة نظرية كانت والجزر. املد حول خاطئة نظرية األرضعىل

أيًضا. خربائنا نظر ويف
يف االستدالل يف خطأ عىل جاليليو كنسية محكمة المت فقد غريبًا. الوضع كان
الثاقبة الرؤية ذا الوحيد هو بالرمينو، الكاردينال الهوت، عالم وكان العلمي. املجال
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يف وفقط األرض. لحركة علمي دليل إعطاء عىل قادًرا يكون لن جاليليو بأن تنبأ عندما
باإلضافة والكواكب األرض حركة تفرس نظرية نيوتن اقرتح عرش السابع القرن نهاية
األرض، حركة يف نيوتن بعد أحد يشكك ولن متناسق. إطار يف والجزر املد ظاهرة إىل
حجج أمام بالرمينو مثل بارع مفكر يستسلم فهل مفقوًدا. التجريبي الدليل يزال ال لكن
مراحل وعىل الحًقا إال الدليل هذا يظهر لن تجريبي؟ بإثبات أيًضا يطالب قد أم نيوتن،

متعددة.
العلم عن دافع الذي البطَل جاليليو البعضمن يجعل الشهرية املحاكمة نذكر عندما
عندما املقابل ويف امليكانيكا. تخصصه؛ مجال يف هزمته الكنيسة لكن الدين. ظلمات ضد
دافع ١٦١٦ عام ففي الالهوت. علماء عىل جاليليو ق تفوَّ اإلنجيل، بتفسري األمر تعلق
ال كوبرنيكوس نظام أن إىل لبالرمينو مشريًا للكون، الشمس مركزية نظرية عن جاليليو
كتاباتهم الءموا قد اإلنجيل كاتبي أن أيًضا جاليليو ويرى باألخالق. وال باإليمان يتعلق
للمسيحية، األساسية الحقائق عىل نحافظ أن بالطبع فيجب ومفاهيمه، عرصهم أفكار مع
تخص التي النصوص عىل نعكف عندما املعارف تطور االعتبار بعني نأخذ أن ينبغي لكن
الشمس مركزية نظرية كانت إذا فحتى بالرمينو، موقف ذلك يكن لم الطبيعة. تكوين
سيطرة يزعزع قد بها اإلقرار بأن مقتنع فهو األخالق، وال اإليمان مبارشًة تهدد ال للكون
قائمة وسلطة معتدل ُمصِلح بني محتدًما الجدال فكان بأكمله. اإلنجيل وتفسري الكنيسة
امُلصِلح هذا يتحول أن كبري خطر يوجد ولكن العقيدة. أساس حول تنازل أي ترفض
إىل إال البداية يف يسعى يكن لم التي العقيدة ضد قوة بكل يكافح ثوري إىل ما يوم يف

تخفيفها.
البابا أنشأ ١٩٧٩ عام ففي األمور. تغريت قرون بأربعة جاليليو محاكمة وبعد
يفحص أن يف رغبته «عن وأعرب جاليليو، اعتبار بردِّ مكلفة لجنة الثاني بول جون
جون البابا رصح ١٩٩٢ عام ويف بعمق.» جاليليو حالة ومؤرخون وعلماء الهوت علماء
للتحيل استعداده يبدي أن يجب «الراعي أن للعلوم البابوية األكاديمية أمام الثاني بول
«… املترسع والحكم املرتدد املوقف من املكونة املزدوجة العقبة متجنبًا حقيقية، بجرأة
جاليليو، اعتبار برد يتعلق ففيما الكنيسة، نطمَنئ أن نودُّ الثاني بالخيار يتعلق وفيما

عجل. عىل تترصف لم
القديس املرات من العديد جاليليو ذكر لورين دي كريستني إىل رسالته ويف
بعلم ا مهتمٍّ كان بونة أسقف أن الرسالة طريق عن ونعلم .(٣٥٤–٤٣٠) أوغسطينوس
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لديه] يكن [لم للغاية وشاقة دقيقة «أبحاثًا يتطلب كان ربما هذا اهتمامه لكن الفلك
األكثر أقواله بني ومن اإليمان. لتعليم مخصًصا وقته كل كان فقد بها»، للقيام الوقت
أننا يعني فذلك ويقينه، العقل بداهة مع تتفق ال املقدسة الكتب سلطة كانت «إذا أهمية:
يف الشخيص.» إحساسنا بالحقيقة استبدلنا أننا أو املقدسة، الكتب معنى […] نفهم لم

رضورية. جاليليو محاكمة تكن لم الواقع
تتحرك، األرض بأن بشدة مقتنًعا كوبرنيكوس، شأن ذلك يف وشأنه جاليليو، كان
كان وإذا العلم؟ شهيد ذلك مع هو فهل الدليل. يقدم أن يستطيع ال سلفه مثل ولكنه
ألنه فقط بل حق، عىل كان أنه بسبب ذلك يكن فلم للمحكمة، الثمن دفع عليه وجب قد

بخطئهم. اآلخرين يقنع لكي حق عىل يكون أن يكفي أنه صادقة بنيَّة اعتقد
… النهاية يف جاليليو محاكمة تمت

وتم الرومانية. املحكمة سجني جاليليو كان ١٦٣٣ يونيو ٢٢ يوم صباح ففي
وقرأ التائبون. يرتديها بيضاء سرتة مرتديًا مينرفا سوبرا ماريا سانتا كنيسة إىل اقتياده
وبنيَّة صادق قلب من […]» قضاته: أمام ركبتيه عىل جاثيًا ردة وثيقة الناس أمام
هللا وليساعدني […] أعاله املذكورة والهرطقات األخطاء وأكره وألعن أرتد صادقة،

«. بيديَّ أملسه الذي املقدس وإنجيله
نهايته كانت وإال تدور!» هي ذلك «ومع الشهرية: بالعبارة قط جاليليو ينطق لم
الجربية. اإلقامة إىل الحكم البابا خفف ثم الحياة مدى بالسجن عليه ُحكم وقد الحرق.
الذي الدير من بالقرب ألسرتي حي يف فيلته يف منعزًال ذلك بعد جاليليو عاش ثم
سيلست ماريا األخت الكربى ابنته بوفاة ابتُيل ١٦٣٤ عام ويف بالنذور. ابنتاه فيه التزمت
علمني حول «الخطاب أصدر بالعمى ابتالئه بعد ١٦٣٨ عام ويف صاعق. ملرض ضحية
ليدن مدينة إىل مخطوطه جاليليو أرسل ولكن نرشه الديني املجمع ومنع جديدين».21

نرشه. يتم لكي
قط. جاليليو ييأس لم
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الكرونومرت؟ اخلسوفأم

كولومبوس كريستوفر الحظه الذي الخسوف (1)

(حوايل جنوة مدينة من القادم املالح كولومبوس كريستوفر رسا ،١٥٠٤ عام بدايات يف
كان عامني، بقرابة التاريخ هذا وقبل لجامايكا. الشمايل الساحل عىل (١٤٥١–١٥٠٦
سفينته كانت أمريكا. اتجاه يف واألخرية الرابعة برحلته للقيام قادس مدينة غادر قد
الحذر عىل األصليون السكان اعتاد وقد عصبيٍّا. متوتًرا طاقمه وكان مزرية، حالة يف
فرفضوا قراهم، نهب إىل يميلون الذين الرشق من القادمني الطماعني البحارة هؤالء من
للتأمل، غرفته يف كولومبوس انعزل املبكرة وشيخوخته مرضه وبسبب باملؤن. تزويدهم
الفلكية رجيومونتانوس تقويمات أخربته وفجأًة مقلقة. املستكشف لهذا األمور فبدت
فرباير ٢٩ يف قمري خسوف يحدث أن املفرتض فمن ينقذه. أن شأنه من عظيم بنبأ

.١٥٠٤
أحرض قد وكان لبطليموس. الجغرايف الدليل بقراءة شبابه يف كولومبوس حلم طاملا
مولر، (جونس رجيومونتانوس األملاني الفلك لعاِلم الفلكية التقويمات مركبه عىل معه
استخدام كان املجسطي. بكتاب التعريف يف حياته كل قىض الذي (١٤٣٦–١٤٧٦
العرض، خط تحديد له تتيح كانت ألنها البحار؛ أعايل ملالح حتميٍّا الفلكية الجداول
الكرة سطح عىل ما نقطٍة عرض خط فإن الطول. خط عن ا جدٍّ غامضة فكرة وتعطيه
تحديد يعني وتحديده االستواء، خط عن تفصلها التي الزاويَّة املسافة إال ليس األرضية
طريق عن بسهولة ذلك فعل ويمكننا عليها. تقع التي االستواء لخط املوازية الدائرة
يف الشمس ارتفاع أو القطبي النجم ارتفاع بتحديد سيما وال السماوية، القبة مراقبة
يعتمد املقابل، ويف املوسمية. التغريات مراعاة يجب الحالة هذه ويف الظهرية، منتصف



مدهشة جاذبية

عملية وهي النقطة، بهذه يمر الذي الزوال خط تحديد عىل ما موقٍع طوِل خطِّ قياُس
خط من قربها عىل يقوم املوازية للدوائر طبيعي تسلسل يوجد كان إذا ألنه أصعب؛
ديمقراطي مجتمع إىل تنتمي الزوال خطوط فإن املوازية، الدوائر ملك وهو االستواء،
مرصدين ويف املساواة. من قدم عىل جميعها الفلك علم يعاملها حيث الحال؛ بطبيعة
الكوكبات مظهر يكون ذاتها، املوازية الدائرة عىل يقعان ولكن اآلخر عن أحدهما بعيدين
يف إال تختلف فال محسوسة، غري بصورة آخر إىل يوم من يتغري كان إذا حتى متماثًال،
محددة نجمة فيها تمر التي املحلية بالساعة توَصف التي منها كلٍّ طوِل خطوط قيمة
باألمر فسيقوم قادس، زوال بخط مساء العارشة يف سرييوس نجم مر فإذا الزوال. بخط
فيكون الليل؛ منتصف بعد دقيقة وأربعني وخمس الثانية الساعة يف جامايكا يف ذاته
السادس القرن بداية يف يوجد يكن لم ولكن التوقيت. فروق بواسطة الطول خط معرفة

عاًما. ١٥٠ بعد إال املشكلة هذه تُحل ولن ذلك، لتحديد بها موثوق وسيلة أي عرش
وكان املشكالت. بهذه لالنشغال مجال وال باملخاطر محفوًفا كولومبوس وضع كان
جداول تكن لم وإذا أيام. ثالثة بعد يحدث أن املفرتض من وكان كليٍّا، املتوقع الخسوف
عنده رست الذي الساحل ناحية من مرئية الظاهرة فستكون خاطئة، رجيومونتانوس
تاريخ قبل السكان إىل يتحدث وأن يشء، بكل يخاطر أن كولومبوس فقرر السفن.

باملؤن. تزويده عىل يوافقوا لم إن القمر بإخفاء يهددهم أن ونوى بيوم، الخسوف
الفلكية التقويمات أن الحقيقي فمن باملخاطر. محفوًفا األمر كان وهكذا
مرئيٍّا الخسوف يكون أن املفرتض ومن ومدته، الخسوف ساعة تحدد لرجيومونتانوس
تكون أن يتعني ذلك إىل وباإلضافة القمر. رؤية منها يمكن التي األرض نقاط كل من
له سيطرة ال ظرفان وهما الليل، أثناء يف الخسوف يحدث وأن مالئمة، املناخية الظروف
إذن يمكن فال والقمر، الشمس بني األرض تكون القمري الخسوف أثناء (ففي عليهما
سيدخل ساعة أي يف بدقة يحدد أن كولومبوس يستطيع وال ليًال). إال الظاهرة رؤية
تقدير يف أفرط الهند إىل وصل أنه يعتقد كان أنه وبما األرض. ظل منطقة يف القمر
كان حال أي وعىل إليها. وصل التي املضيافة غري والجزيرة أوروبا بني التوقيت فروق
مع باملقارنة إال دقيقة تكون ال فهي الفلكية، التقويمات من الحذر يف ا محقٍّ كولومبوس

قدًما. األكثر الجداول
تاريخ فقبل التنفيذ. بدء كولومبوس قرر والسلبيات اإليجابيات قارن أن وبعد
تنفيذ عدم حالة يف الظالم يف القمر بإغراق قراره مرتجم بمساعدة أعلن بيوم الخسوف
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االنتظار سوى يملك يعد لم الذي كولومبوس أمام وضحكوا السكان يتأثر لم لكن طلبه.
من الفرتة إال تخص وال األعوام، عرشات منذ الجداول هذه إعداد تم فقد عصبيته؛ ُمخفيًا

.١٥٠٦ إىل ١٤٧٥
بالفعل دخل قد كان القمر ظهر عندما الخسوف ليلة ففي صحيًحا؛ التوقع كان
قليًال يميل قرص سوى نرى ال كليٍّا خسوفه وقت ويف األرض. ظل يف جزئية بصورة
إليه بالتوسل كولومبوس علم ومن الظاهرة من املذعورون السكان فقام االحمرار. إىل
الصعب من كان أنه سيما ال رسور بكل عليه وافق ما وهو الضوء، إىل القمر بإعادة
بواسطة بالتقريب وحدد سفينته إىل فانسحب ذلك؛ بتجميل قام ولكنه يرفض، أن عليه
أن أعلن الظالم نهاية وقبيل جديد. من القمر فيها سيظهر التي الساعة رملية ساعة
ما بكل السكان قام اليوم ذلك ومنذ إليهم. سيعود القمر وأن لصلواته استجاب قد إلهه

القمر. يف يتحكم الذي اإلله شبه إلرضاء وسعهم يف
وهي إليها، وصل التي النقطة طول خط لتحديد املوقف هذا من كولومبوس استفاد
أن املتوقع من كان التي الساعة يعرف فهو العرص. هذا من بحار ألي الدائمة املشكلة
جامايكا يف فيها بدأ التي الساعة تقدير أيًضا ويمكنه أوروبا، يف الخسوف فيها يحدث
بأنه خاطئ إحساٌس يقوده فكولومبوس كافيًا؛ ذلك يعد ال لألسف ولكن بالتقريب.
حدده الذي الطول خط يبتعد حيث خاطئًا؛ قياسه جعل مما الهند من ما نقطة إىل وصل

.°٤٠ من بأكثر الحقيقية قيمته عن
عثرت ١٥٠٤ يونيو ففي كولومبوس. ملحمة نهاية تقريبًا الخسوف حادثة كانت
كولومبوس وتُويف إسبانيا إىل وأعادتهم جامايكا يف كولومبوسوطاقمه عىل إسبانية سفينة

بعامني. بعدها هناك
الكسوف من لكولومبوس أفضل أمًرا كان القمري الخسوف أن بالذكر الجدير من
األطليس املحيط من األخرى الناحية يف مرئي غري يكون أن املرجح من الذي الشميس،
وهو نسبيٍّا الطويلة بمدتها للقمر الكيل الخسوف حاالت فتتميز أوروبا. يف كليٍّا كان إذا
نقاط كل من مرئية بأنها أيًضا وتتميز مهددين جزيرة سكان مع املفاوضات يالئم ما
كسوًفا تان تان استخدم الشمس» «معبد ألبوم ويف القمر. فيها يظهر التي األرض
الكيل الكسوف لحاالت القصرية املدة ولكن رساحه، بإطالق اإلنكا شعب إلقناع شمسيٍّا
هذه وتولد للتفاوض. الوقت من مجاًال تدَع ال األكثر، عىل دقائق ثماني وهي للشمس،
نهائيٍّا يقيض مما األوان؛ قبل جديد من الشمس تظهر أن من القراء لدى قلًقا الظروف

اإلنكا. شعب عىل ثم ومن عليها، تان تان سيطرة عىل

149



مدهشة جاذبية

املقدََّسني الرائَدين يزاالن ال وبطليموس أرسطو كان كولومبوس عرصكريستوفر يف
الكون، بتصور يتعلق فيما أما املجردة. ِبالعني إال تتم ال الفلكية املراقبة وكانت الفلك، لعلم
التقويمات تكن ولم اإللهية». «الكوميديا يف مبهرة بصورة دانتي قدمه أن منذ يتغري فلم
الفلكية للجداول الدورية املراجعات مراحل من مرحلة إال تمثل لرجيومونتانوس الفلكية
األمور؛ أصعب من الطول خطوط تحديد كان البحر، ويف املجسطي. كتاب يف املذكورة
كولومبوس كريستوفر استعان فعندما بحرية. رحلة تتحمل ساعات وجود لعدم نظًرا
بدائية، آلة إال يمتلك يكن لم الجامايكي، الساحل طول خط لتحديد القمري بالخسوف
قادس. وساعة املحلية الساعة بني التوقيت فروق عن غامضة فكرة سوى لديه يكن ولم
طاملا التي الصعوبات عن فكرة يعطينا ففشله تماًما، خاطئًا قياسه كان إذا عجب وال

البحار. أعايل حي ومالَّ الجغرافيني واجهت

التوقيت فروق (2)

خط عن تفصله التي الزاويَّة املسافة معرفة عىل ما موقٍع عرض خط معرفة تعتمد
خط عن تفصله التي الزاوية املسافة تحديد طوله خط تحديد يعني املقابل ويف االستواء.
والسياسة التاريخ إىل اختياره يف الفضل يعود والذي صفًرا، طوله خط يبلغ الذي الزوال
تسمى التي أو الخالدات بالجزر يمر يجعله بطليموس فكان الطبيعة. إىل وليس فقط
الخط. هذا رشق يمتد املعروف العالم كان القدم يف أنه لدرجة الكناري، بجزر حاليٍّا
باءت ولكن صفر، طول خط باريس زوال خط من يجعل أن كثريًا البعض حاول والحًقا
كان أيٍّا ولكن كذلك. صار الذي هو جرينتش زوال خط ألن بالفشل؛ املحاوالت هذه
خط مشكلة نتناول أن الرضوري فمن صفًرا، طوله خط يبلغ الذي الزوال خط اختيار
°١٥ ب الطول خط اختالف أن ذكر قد هيبارخوس فكان التوقيت. فروق عرب الطول
يف الربوج دائرة بطول °٣٦٠ زاوية الشمس وترسم ساعة: مدته توقيت فرق يساويه
السادس القرن يف وحتى كروية. األرض بأن إقرارنا بمجرد ذلك يف غرابة وال ساعة. ٢٤

الوضع. لهذا حتمية نتيجة إىل البحار أعايل مستكشفو ذلك مع ينتبه لم عرش
أسطول من الناجية الوحيدة السفينة رست ،١٥٢٢ يوليو ٩ الخميس يوم يف
اإلسباني املالح بقيادة كانت التي فيكتوريا سفينة وهي األخرض، الرأس جزر يف ماجالن
تعد اختفى قد األسطول باقي أن وبما .(١٤٧٦–١٥٢٦ (حوايل ألكانو سباستيان خوان
وطاقمه القائد أقدام وطئت عندما ولكن العالم. حول بجولة تقوم مركب أول فيكتوريا
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يتقبلوا أن عليهم كان ولكن األربعاء، يوم أنه يعتقدون كانوا فقد بصدمة؛ األرضشعروا
املسئول بيجافيتا أنطونيو اإليطايل املالح كان هل بيوم. متأخًرا تقويمهم كان فقد األمر؛
ولكن اليومية. الوقائع عن املسئول هو كان فيكتوريا سفينة متن فعىل الخطأ؟ هذا عن
ما فرسعان بدقة، املؤرخة املالحظات من كبريًا عدًدا يوم كل يسجل كان الصدد هذا يف

االتهام. دائرة من استبعاده تم
إىل سفرنا حسب تختلف التي التوقيت فروق آثار املحيطات عربوا َمن كلُّ يعرف
املحيط فعرب الغرب إىل ماجالن رحل العالم حول بجولته وللقيام الغرب. إىل أو الرشق
ويف اسمه. يحمل الذي املضيق طريق عن الهادئ املحيط إىل يصل أن قبل األطلنطي
قليًال يتجاوز فيكتوريا سفينة ركاب عاشها التي األيام مدة متوسط كان الظروف هذه
جزيرتهم، عىل ظلوا الذين األخرض الرأس جزيرة سكان عاشها التي األيام مدة متوسط
جزيرة يف نهائيٍّا السفينة رست فعندما للشمس. إضافيٍّا رشوًقا املقابل يف شهدوا والذين
واحد بيوم تقويمهم يقدموا بأن ذلك ثمن يدفعوا أن املالحني عىل كان األخرض، الرأس
املضيق عرب وعاد الهند إىل توجه قد ماجالن كان فإذا للمد. قابل غري كان الوقت أن بما

«خسارته». من بدًال يوًما «كسب» كان فربما اسمه يحمل الذي
التاريخ تغري خط الجغرافيون وضع ساعة ٢٤ يبلغ الذي الفارق هذا لتفادي
السخافات وبعض األرايض لتجنب البحار عرب يتعرج زوال، خط يتبع أن من بدًال الذي،
إىل تقسمه بناءً تواجه قد التي التعقيدات يف البعض فكر فقد تنجم. قد التي القانونية
ويف الزمني.1 للفصل الغريب الخط وهذا السياسية الحدود من كلٌّ واحد آن يف جزأين
جول للكاتب يوًما» ٨٠ يف العالم «حول رواية بطل فوج، فيلياس لقي عرش التاسع القرن
الرشق إىل فبذهابه فيكتوريا. سفينة بحارة عاشها التي للمفاجأة مماثلة مفاجأة فرين،
وضع روايته، يْحبك ولكي االستكشافية. رحلته خالل ساعة ٢٤ كسب الغرب من وعودته
وبريطانيا املتحدة الواليات بني األطلنطي املحيط يف التاريخ تغري خط ضمنيٍّا فرين جول
ورفاقه فوج لكان ذلك، فعل قد فرين يكن لم فلو قط.2 يحتله لم موقع وهو العظمى،
القارئ حرم قد كان مما رحلتهم؛ خالل يوًما كسبوا أنهم املتحدة الواليات يف أدركوا قد
لندن إىل فوج فيلياس فيها عاد التي الليلة ففي الرواية. نهاية يف املفاجئ االنقالب من
منذ ساعات وبضع يوًما ثمانون مر قد أنه مقتنًعا كان العالم حول جولته نهاية يف
يف ولكنه أفلس. أنه اعتقد كبريًا كان املبلغ أن وبما رهانه، َفَقَد الظروف هذه ويف رحيله.
التي ساعة ٢٤ ال بفضل ساعة عرشين بحوايل املحدد املوعد قبل لندن إىل عاد الحقيقة
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يذهب لم أنه لدرجة ا، جدٍّ متأخر وقت يف إال خطأه يدرك ولم الرشق. إىل بسفره كسبها
األخرية. اللحظة يف إال ناديه إىل

باآلخر أحدهما يرتبطان الوقت وقياس الطول خط قياس أن األمثلة هذه تثبت
البحر وراء فيما أو البحر يف الطول خط يعرف أن يريد من عىل فيتعني وثيًقا. ارتباًطا

األوروبي. قيِده بميناء مقارنة التوقيت فروق تحديد إىل سبيًال يجد أن

بالساعات تزخر السماء (3)

يكون أن يريدون الذين الجغرافيني يخص وجه الطول: خط تحديد ملشكلة وجهان ثمة
أن خاصة بصفة يريدون الذين البحارة يخص ووجه ممكنة، دقة بأكثر الخرائط رسم
نشاطه ينترش الذي األول للفريق فخالًفا دقيقة. خرائط يف النظر قبل هم أين يعرفوا
يف إال حتمية رضورة ليست الطول لخط الثاني الفريق معرفة فإن ُصلبة، أرض عىل
طرق إىل اللجوء الفريقان يستطيع األساس يف أنه إال اليابسة، عن البعيدة املسافات

كبريين. قسمني إىل الطرق هذه وتنقسم ذاتها، الطول خط تحديد
األنتيل، جزر يف كولومبوس كريستوفر مسرية استكمل قد ما شخًصا أن لنتخيل
الفلكية التقويمات جداول أيًضا ويمتلك جيد، ار بحَّ معارف الفلك علم يف معارفه وكانت
عالية، جودة ذات فلكية أدوات إىل باإلضافة الكايف، بالقدر بها موثوًقا وساعة الحديثة
أن املمكن من لكان عرش السابع القرن يف كنا ولو األسطرالب. أم السدس آلة أكانت سواء
إال ذلك يكون وال املحيل التوقيت يحدد أن يستطيع حال أي وعىل التليسكوب. يستخدم
املحيل التوقيت مقارنة سوى له يبقى ال ما مكاٍن طوِل خط وملعرفة الشمس. بمالحظة

أوروبا. يف آخر موقع أي توقيت أو قيِده ميناء بتوقيت
أو قمريٍّا خسوًفا يالحظ أن فيمكنه مستكشفنا؛ الفلك علم أنقذ املوقف هذا يف
يف املحددة القيم يقارن وأن وانتهى، بدأ محيل توقيت أي يف يدوِّن وأن شمسيٍّا، كسوًفا
هذا يُعد وال الطول. خط درجات إىل التوقيت فروق يحوِّل أن عليه يتعني ثم الجداول،
يف الظاهرة الحظنا إذا مماثلة ليست ومدته وتطوره الكسوف هيئة ألن سهًال؛ الحساب
بابل. يف الكيل الكسوف يخص فيما قبل من الحظناه ما وهو قادس، يف أو األنتيل جزر
أن االقتضاء عند املستكشف يستطيع األوروبي التوقيت مع املحيل التوقيت ملقارنة
ما، نجمة القمر يحجب قد اللييل مساره أثناء ففي ما. لنجمة القمر حجب من يستفيد
مقارنة يمكن ولكن حدوثًا. أكثر كونه مع الكسوف ميزات للمراقب يوفر حدث وهو
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جيًدا، معروفة غري القمر حركة كانت عرش التاسع القرن فحتى الطريقتني، بني العيوب
دقيقة. غري أو مكتملة غري النجمية الخرائط وكانت

خسوف أو الشمس كسوف من أفضل تقدمه ما السماء فلدى بالساعة، يتعلق وفيما
عن جاليليو تليسكوب كشف ،١٦١٠ عام ففي للنجوم. القمر حجب من وأفضل القمر،

السادس). (الفصل األربعة املشرتي أقمار وجود
جاليليو قدرة الحجم هذا ويفرس القمر.3 بقطر جاليليو أقمار قطر مقارنة يمكن
إيو أن وبما كوكبها. حول برسعة كلها األربعة األقمار وتدور تليسكوبه. يف رؤيتها عىل
و٢٩ ساعة و١٨ يوم يف بدورانه يقوم إنه حيث رسعة؛ األكثر فهو للمشرتي األقرب هو
بساعة املشرتي تشبيه ويمكننا ساعة. ٤٢٫٥ كل املشرتي ِظل منطقة يف فيدخل دقيقة،
أقل أخرى عقارب ثالثة الساعة هذه تمتلك ولكن الصغري، عقربها إيو يكون سماوية
الليل يُقِبل أن رشيطة األرض، سطح عىل من نقطة أي يف الساعة إىل النظر ويمكن رسعة.
حدد وقد الطول. خط لتحديد مثالية أداة ذلك اعتبار فيمكن صافية. السماء تكون وأن
واملستقبلية، املاضية خسوفه حاالت عىل وركَّز إليو الفلكيَة التقويماِت مرجعيٌّ مرصٌد
للمراقب هكذا ويمكن الخاص. وتوقيته لتقويمه وفًقا وساعتها تاريخها حدد والتي
طول خط يحدد أن توقيتها فروق يسجل التي إيو خسوف حاالت مالحظة عند البعيد

به. يوجد الذي املكان
جاليليو تواصل إسبانيا ملك مع تحدث أن فبعد جاليليو. فكرة بالفعل كانت تلك
ينجح لم لكن مرشوعه لهم يبيع أن يريد كان فقد حاليٍّا. هولندا املتحدة، املقاطعات مع
يمثل الحقيقة ويف دونها. جاليليو لفكرة قيمة فال الخسوف، جداول يُِعدَّ لم ألنه األمر
إال مطولة. وحسابات معقدة مراقبة أدواِت تتطلب مهمة املشرتي أقمار جداول إعداد
فمن منتظمة، غري بصورة تدور إيو ساعة كانت إذا فحتى جيدة، تعدُّ جاليليو فكرة أن
التي املفاجأة الفلك علماء ينتظر ال ولكن االهتزازات. بهذه التنبؤ يمكن أنه املفرتض

لهم. تخفيها

رومر أوول (4)

طلب عىل بناء للعلوم امللكية األكاديمية عرش الرابع لويس امللك أسس ،١٦٦٦ عام يف
املعرفة نظرية أو للفن الفن ملذهب مناًرصا كولبري يعد وال ماليته. وزير كولبري من
بإعداد األكاديمية ُكلفت الفور وعىل للعلوم. املحتملة التطبيقات يف يفكر فهو املطلقة،
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خصبًا. مجاًال إيو أقمار تمثل العمل بهذا وللقيام دقة. أكثر جديدة جغرافية خرائط

األمر. اقتىض إذا الخارج من تعيينهم يتم وربما األكاديمية هذه إىل أعضاء ضم ويتعني
األول اسمه كان الذي (١٦٢٥–١٧١٢) كاسيني جون-دومينيك الفلك عالم أحدهم فكان
بناء يف املشاركة عليه يتعني وكان نيس. مدينة يف تعيينه تم عندما جيوفاني-دومينيكو
من تطوًرا أكثر تليسكوبًا يمتلك كان أنه وبما بنفسه. سيديره الذي باريس مرصد
الطول خط ملشكلة وتصدى وزحل، املشرتي كوكبَي بدراسة اشتهر جاليليو تليسكوب

الخرائط. وتحسني
املنطلق، هذا ومن السابقة. املكتسبات عىل الفلك علم يقوم علم، أي غرار وعىل
عندما قيمة أكثر ستصبح التي املبهرة براهي تيخو مالحظات عن التنازل يمكن ال
(الفصل هفني جزيرة عىل شيده الذي املرصد أورانيربج، طول خط أفضل بصورة نعرف
إىل (١٦٢٠–١٦٨٢) بيكار جون الفرنيس الفلك عالم كاسيني أرسل فقد السادس).
الجزيرة. طول خط لتحديد إيو خسوف حاالت يراقب بيكار كان ملهمته ووفًقا هناك.
ولكنه لتيخو. الخطية املالحظات من هائلة كمية حقائبه يف حمل مهمته انتهاء وبمجرد
يُدعى الدنمارك، من واعًدا فلكيٍّا باريس إىل معه أحرض إذ ذلك؛ من أفضل هو بما قام
كان كوبنهاجن إىل بيكار وصول وقت ويف ،(١٦٤٤–١٧١٠) رومر4 كريستنسن أوول
األعوام، عرشات باريس يف رومر بعدها وسيقيم تيخو. مخطوطات نرش عىل يعمل هو
ابنه الويصعىل عرش الرابع لويس وسيجعله ومهندًسا. فلك عالم بصفته بارًزا وسيصبح
سيتسم التي الفطرية الحماقة نتذكر عندما خاصًة للكفاءات، حقيقيٍّا إرساًفا يعد ما وهو
قبل رومر سيظل العلوم، بتاريخ يتعلق فيما ولكن حياته. طيلة املتوَّجة الشمس ابن بها
إيو. خسوف حاالت من طريقة بأفضل يستفيد أن استطاع الذي الفلك عالم يشء كل

مرتادفني ليسا واالنجالء االنغمار (5)

وبهذه األربعة. جاليليو أقمار خسوف لحاالت محدًدا جدوًال كاسيني أعد ،١٦٧٢ عام يف
تحدث إيو خسوف حاالت كانت فأحيانًا األهمية؛ غاية يف مالحظة إىل أشار املناسبة
عدم من حاالت تشهد إيو حركة فكانت متأخر»؛ وقت «يف تحدث أخرى وأحيانًا «مبكًرا»
عدم لكن الفلك، علماء برص نفاذ األرض قمر تحدى طاملا أنه الحقيقي فمن االنتظام.
وخلفاؤه نيوتن كان الذي الوقت ففي القمر. انتظام عدم حاالت يشبه ال إيو انتظام
الفضل ويعود الفلك. لعلماء جديًدا لغًزا يمثل إيو كان الليل، نجم لغز لحل يستعدون
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باكتشاٍف قام ذلك ولتحقيق االنتظام. عدم من الحاالت هذه سبب فهم يف رومر إىل
خسوف أن العلوم أكاديمية أعضاء إىل رومر أعلن ،١٦٧٦ سبتمرب شهر أوائل ففي مهم.
عن بالضبط دقائق عرش يبلغ بتأخري سيحدث نوفمرب من التاسع يف حدوثه املتوقع إيو
ذلك. فعل استطاع كيف رومر رشح توقعه، ِصدق املراقبة أثبتت وعندما املحدد. املوعد
التسلسل بتخيل يسمح ١٦٧٦ عام قبل إيو خسوف لحاالت مخطوطة قائمة اكتشاف إن

يده. بخط مكتوبة ألنها رومر اتبعه الذي املنطقي
مميز حدث رصد الفلك علماء عىل يتعني املشرتي حول إيو دوران فرتة لتحديد
الذي الوقت بني األمر ويختلط الدوران. خالل واحدة مرة ويحدث بوضوح رؤيته يمكن
األرض. من تُرى مثلما الدوران وفرتة متتاليتني مرتني الظاهرة هذه حدوث بني يفصل
«االنغمار» الظل منطقة يف القمر دخول فيعد الخسوف. حاالت فائدة خاصًة تكمن وهنا
أي «لالنجالء»؛ ويمكن زمنيٍّا. مؤًرشا يكون أن يصلح الذي املميز للحدث ممتاًزا مثاًال
يكون ال مفاجأة! توجد .(1-8 (شكل ذاته بالدور يقوم أن الظل، منطقة من الخروج

إيو. فرتة بقياس األمر يتعلق عندما عشوائيٍّا واالنجالء االنغمار بني االختيار
أعوام الخمسة يف إيو خسوف حاالت قائمة عىل رومر يطلع عندما الحقيقة يف
فإذا نظامي. اْلتواء مواجهة يف نفسه يجد توقعه، عن العلوم ألكاديمية إلعالنه السابقة
باستمرار منخفضة قيمة عىل فسيحصل متتاليني انغمارين بني إيو فرتة بقياس قام
١٥ املتوسط يف الفرق ويبلغ انجالء. حالتي عىل اعتمد إذا عليها يحصل التي تلك عن
هذا ويبدو ساعة. ٤٢ وهي املشرتي حول دورانه بفرتة مقارنة كبريًا يعد ما وهو ثانية،
باريس يف أقسناها سواء ذاتها، هي اليوم طول مدة فإن صاعًقا؛ األوىل للوهلة االستنتاج
بني أقسناها سواء إيو دوران مدة مع كذلك األمر يكون أن املفرتض ومن نيويورك، يف أم

يحدث؟ فماذا متتاليني. انجالءين أم انغمارين
مدار عىل االنجالء أو لالنغمار غامًضا تأثريًا إيو فرتة تذبذب يف رومر يرى قد
بعناية. تفاديه إىل الفلك عالم يسعى املنطقي التسلسل يف خطأ ذلك وسيكون القمر،
األرض تقرتب متتاليني انغمارين بني الفرتة يقيس أن فلك عالم يختار عندما الواقع ففي
نقطة انجالء حالة تكون أن يختار عندما أنه حني يف إيو، من ثم ومن املشرتي من
يعد ما أن رومر أدرك وقد .(1-8 (شكل سهلة مسألة فهي األرض. تبتعد االستدالل،
القدم منذ يمتد نقاًشا بذلك منهيًا األرض، حركة هو إيو فرتة قياس أثناء يف حاسًما

للضوء. املتتالية» «الحركة آنذاك عليه يطلق كان بما ويتعلق
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منطقة الظل

مدار إيو

الشمس

انجالءانغمار

ا/شرتي

األرض

األرض

حول إيو ومسار الشمس حول واملشرتي األرض مسارات تكون األويل بالتقريب :1-8 شكل
كل وخالل ذاته. االتجاه يف الثالثة املدارات فُرتسم ذاته، املستوى يف وتندرج دائرية املشرتي
املشرتي من األرض تقرتب عندما أنه الفلك عالم فريى املشرتي. ِظل منطقة إيو يدخل دوران
من يكون عنه األرض تبتعد وعندما املشرتي، ظل يف إيو انغمار مراقبة األسهل من يكون

االنجالء. مراقبة األسهل

لحظية؟ بصورة ينترشالضوء هل (6)

وكان لحظية. بصورة ينترش الضوء أن يعتقدون إيمبيدوكليس باستثناء اليونانيون كان
هو الرؤية سبب أن يعتقد األول) (القرن السكندري هريون واملهندس الرياضيات عالم
الليل أثناء يف السماء إىل رأسه يرفع ثم عينيه يغلق من أن إىل وأشار العني، من انبعاث
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أي وجود عدم أن يعتقد هريون فكان عينيه. يفتح أن بمجرد النجوم الفور عىل يرى
الضوء. النتشار اللحظي الطابع عىل دليل هو لإلدراك وقت

الطبيب لدى سيما وال اإلسالم علماء لدى الوسطى العصور يف النقاش استمر
الضوء أن يعتقد كان الذي (٩٨٠–١٠٣٧) سينا ابن اإليراني واملتصوف والفيلسوف
إال يكون ال الضوء انتشار أن فاستنتج املضيئة، املصادر من جزيئات انبعاث سببه
مناقشات يف يضيع الجدال كان التجريبية الدالئل غياب إىل نظًرا أنه إال محدودة، برسعة
جدٍّا كبرية الضوء رسعة5 لكن مقياس إلعداد جادة بمحاوالت جاليليو وقام عقيمة.
تؤيد جادة حجة يمتلك رومر هو ها ولكن نتيجة. أي إىل بالتوصل له تسمح ال بدرجة
يمكن أيًضا بل فقط محدودة ليست انتشاره رسعة إن أي للضوء؛ املتتالية الحركة

واحد. آن يف ومقنًعا بسيًطا حجاجه أسلوب وكان تقدير. أقل عىل وذلك قياسها
انغمارين يشهد فلك عالم وأن املشرتي، من األرضتقرتب لنفرتضأن رومر: ويقول
بتأخر األول االنغمار الفلك عالم يشهد محدودة، برسعة الضوء انترش فإذا إليو. متتاليني
ساعة ٤٢ وبعد األرض. إىل للوصول الضوئية اإلشارة تطلبته الذي الوقت وهو بسيط،
تستغرق وإيو، املشرتي من اقرتبت األرض أن بما املرة هذه ولكن الثاني. االنغمار يشهد
استخرجها التي املعلومة تكون وبذلك الفلك. عالم إىل للوصول أقل وقتًا الضوئية اإلشارة
املقابل ويف .(2-8 (شكل ا جدٍّ قصرية إيو فرتة فتبدو خاطئة؛ السماوية إيو ساعة من
ا. جدٍّ طويلة له تبدو الفرتة أن لدرجة املشرتي عن األرض تبتعد إليو انجالءً يراقب عندما
وإيو واألرض املشرتي — القياس يف املشرتكة الثالثة األجرام من كلٍّ حركة رومر يعرف
املدار لقطر مساوية مسافة ليعرب الضوء يحتاجه الذي الوقت تقدير إذن ويمكنه —

األريض.
قيمة أن ويعرف مالحظاته حول يحوم الذي الشك الدنماركي الفلك عالم يدرك
إذا يجهل ولكنه دقيقة. غري عرش السابع القرن بقياسات والشمس األرض بني املسافة
رومر أن لدرجة املصدر، لرسعة وفًقا تتغري كانت إذا وخاصًة ثابتة الضوء رسعة كانت
قيمة ١٦٩٤ عام يف له حدد من هو هايل ولكن الضوء. لرسعة تقديرات قط يُصدر لم

كيلومرت/ثانية. ٣٠٠٠٠٠ حوايل وهي حاليٍّا؛ بها املعرتف تلك من ا جدٍّ قريبة

دوبلر قبل دوبلر (7)

اعتنائه من أكثر للضوء اللحظي االنتشار تدحض حجج إليجاد أولوية يعطي رومر كان
من حال بأي ثريٍّا يكون لن اكتشافه أن يعتقد فكان باألرقام. رسعته تحديد بمحاولة
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مسار
الضوء

الشمس

موقع ١
يف األرض

موقع ٢
يف األرض

إيو

ا,شرتي

يراه ولكن الظاهرة، فيه تحدث الذي الوقت يف إيو انغمار األريض املراقب يرى ال :2-8 شكل
تكون إليو التايل الدوران وخالل .١ موقع عند األرض إىل الناتجة اإلشارة تصل عندما فقط
االنغمار ملشاهدة الزمني الفارق فيكون ،٢ املوقع فتحتل الشمس من اقرتبت قد األرض

أقرص. صارت قد الضوء يقطعها التي املسافة أن بما أقرص الثاني

يف الضوء رسعة إىل c بالحرف نشري واليوم تقريبي. رقمي بتقدير استكمله إذا األحوال
فتنترش الفيزياء. يف أخرى مجاالت يف أيًضا ونجده كيلومرتًا/ثانية)، ٢٩٩٧٩٠) الفراغ
قياسات أو اإللكرتون شحنة غرار وعىل ذاتها. بالرسعة الفراغ يف خاصًة الراديو موجات
ثابتًا نجده عرش)؛ الثاني (الفصل الكونية الثوابت من c الحرف يعد أخرى، مساوية
بالقيمة إليه يشار ملاذا نجهل ولكننا العالم، من املستكشفة املناطق كافة يف يتغري ال

غريها. وليس املقيسة
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وهو آخر تجريبيٍّا اكتشاًفا يستبق بأنه يتميز رومر اكتشاف أن الفيزيائيون يرى
الصوت يبدو ثابت، ارتفاع ذا صوتًا ويبعث صوتي مصدر يقرتب فعندما دوبلر. تأثري
دوبلر تأثري من العلماء تحقق ١٨٤٥ عام ففي املصدر؛ ابتعد إذا عليه هو مما حدة أكثر
البوق. آلة عازيف بعض بها يوجد كان مكشوفة عربة تجر قاطرة بواسطة السمعي
بعبارة أو للصوت، الظاهرية الفرتة من يقلل الصوتي املصدر اقرتاب أن املراقب فيجد
الذي البرصي دوبلر تأثري أيًضا ويوجد حدة. أكثر الصوت فيبدو تردده من يزيد أخرى
وهذا واملراقب. املصدر بُعد أو اقرتاب حسب الظاهري الضوئي الرتدد من يُقلل أو يَزيد
التي املدة فتبدو إيو، دوران فرتة يقيس عندما األريض الفلك لعالم بالضبط يحدث ما
وال البرصية. اإلشارة مصدر من تقرتب األرض ألن تقل؛ أنها متتاليني انغمارين تفصل
هو العكس كان إذا أو املشرتي من تقرتب التي هي األرض كانت إذا للتساؤل مجال

السؤال. لهذا معنى ال األخرية للتحليالت فوفًقا الصحيح.
السماوية الساعات إىل باإلضافة املشرتي ساعة أخريًا أصبحت ورومر كاسيني بفضل
مساحة يف غريبة بصورة تبالغ القديمة الخرائط كانت الخرائط. راسمو بها يثُق أدواٍت
بسبب أكثر أراَيض فقد أنه من يشتكي كان عرش الرابع لويس أن ويُحكى القارات،

أعدائه! بسبب فقدها التي تلك من الفلك علماء
ُمعطَّلني. فظلوا البحارة أما

الوجدانية املشاركة ومسحوق الزمرد (8)

سيئة السماء مراقبة ظروف كانت عرش السابع القرن يف وترتنح تهتز سفينة متن عىل
سوى خيار القبطان لدى يكن ولم كافية. بدقة الطول خط بتحديد تسمح ال بدرجة ا جدٍّ
البحرية تاريخ ويحتفظ وقوتها. الرياح واتجاه املستغرق الوقت رحلته خالل يسجل أن

العرص. هذا من مؤملة بذكريات
جبل من منتًرصا شوفيل كالوديزيل األمريال أسطول عاد ١٧٠٧ عام أكتوبر يف
بصورة الرؤية انعدمت وقد عرش. الرابع لويس أسطول مع املناوشات بعض بعد طارق
قريبة صخور عىل األسطول يرسو أن من بالغ خطر ويوجد شديد، ضباب بسبب كبرية
ظل األسطول متن وعىل عاجلة. بصورة األسطول موقع تحديد فيتعني الساحل. من
ولكن أوسان، عرضجزيرة يف مأمن يف األسطول بأن مقتنع فالجميع هادئًا، العام الرأي
األسطول أن الطاقم أفراد أحد فيؤكد املتناغمة: الحفلة هذه وسط شاذ واحد صوت عال

159



مدهشة جاذبية

كبريًا الخطر يكون أن ويتعني خاطئ. الطول خط تقدير ألن ضياعه؛ إىل برسعة يتجه
فلقنه السفينة، موقع حساب من يمنعه البحري فالقانون رأيه؛ عن ثاٍن بحار يعرب لكي

التمرد. بسبب قصري بحبل بشنقه درًسا األمريال
١٧٠٧ أكتوبر ٢٢ ففي سيئة. أنباءً يحملون الذين الرسل إعدام يشء يف يفيد ال
فغرقت اإلنجليزية. كورنوال ملقاطعة امتداد وهي سييل، جزر بصخور األسطول اصطدم
حتفهم شخص ألفا ولقي وممتلكات، أجسام من تحمل ما بكل خمٍس من سفن أربع
يف بالغة بمشقة نجح أن فبعد للموت، قصري بإرجاء إال نفسه األمريال يَنَْعم لم غرًقا.
يحمله الذي الزمرد تسبب فقد الجاف، الرمل ملس أن بمجرد ُقتل املياه، سطح عىل البقاء
يشء كل من الرغم عىل انتهت للمعنويات املثبطة القصة هذه إن فنائه. يف إصبعه يف
موتها فراش عىل ورعة امرأة اعرتفت عاًما ثالثني فبعد اإللهي. القانون مع متفقة نهايًة

وندمها. الشنعاء جريمتها عىل دليًال الخاتم وأظهرت كنيستها، لكاهن بالجريمة
كولومبوس. كريستوفر شهده الذي الخسوف من قرنني بعد سييل جزر كارثة حدثت
أحدثت قد ونيوتن وكبلر وجاليليو كوبرنيكوس اكتشافات كانت الفرتة تلك غضون ويف
كان العلم، هذا تطورات عىل االعتماد يمكنهم ال البحارة أن بما ولكن الفلك، علم يف ثورة
اعتقد هوادة، بال تتفاقم أخذت الطول خط تحديد مشكلة أن وبما آخر. يشء إيجاد يتعني
مبتَكًرا الحلول بعض فكان الشخيص. اقرتاحه بتقديم منهم لكلٍّ مسموح أنه الجميع
املزودة املسطحة السفن من بشبكة املحيطات بتغطية اقرتاح يوجد وكان غريبًا. وبعضها
فيقلل ضخمة. صوتية منارات هكذا وتصبح منتظم، زمني بفاصل نريانها تطلق بمدافع
أيًضا وينَسون املحيط، قاع يف السفن هذه إرساء مشكالت شأن من االقرتاح هذا صاحبو

املفاجآت. من العديد يحمل البحار سطح عىل الصوت انتشار أن
املشاركة «مسحوق استخدام عن فماذا غريبًا لنا يبدو االقرتاح هذا كان إذا
يُدعى شخص اكتشفها قد الدجالني، مسحوق تُدعى التي الكارثة، هذه إن الوجدانية»؟
جاليليو، إن بعد. عن الشفاء عىل القدرة تمتلك أنها مخرتعها ويعتقد ديجبي، ِكِنلم سري
تصدى قد كان ربما بعد، عن املحيطات عىل التأثري عىل القمر قدرة من يتعجب كان الذي
عىل املسحوق هذا املعاِلج يضع أن املفرتض من وكان الوجدانية. املشاركة ملسحوق بقوة
غريبًا يبدو أنه من الرغم وعىل جرحه. الذي السكني عىل أو يعاني الذي الشخص ضمادة
ذلك تجربة أثناء ففي مروِّجه. ادعاه ما األقل عىل وهذا مؤلم، غري يكن لم الدواء فإن
العالج ولكن األلم. من ويتلوَّى ويتأوَّه أطرافه ويحرك بالقفز كان أينما املريض يقوم

وضمادته. املريض بني املسافة تؤثر وال ظروف. أي يف مضمون

160



الكرونومرت؟ أم الخسوف

عىل يعتمد الطول خطوط مشكلة لحل الوجدانية املشاركة مسحوق استخدام إن
ثم كلب بجرح البعض فأوىص .١٦٨٧ عام إىل يعود االقرتاح هذا أن لدرجة معني، منطق
متجهة سفينة متن عىل املريض الكلب نحمل بينما اليابسة، عىل نبقيها بضمادة عالجه
بوضع ذاتها الساعة يف يوم كل يقوم أن به موثوق شخص عىل ويتعني البحار. أعايل إىل
يعلم أن القبطان ويستطيع السفينة. عىل بالنباح الكلب فسيقوم الضمادة، عىل املسحوق

العالج. تطبيق وساعة املحيل التوقيت بني الفارق من السفينة طول خط
كان فإذا الغامضة. النقاط بعض نسجل أن يمكننا الفكرة، جنون عن بعيًدا
بضعة بعد التفاعل عن فيتوقف الكلب يُشفى أن املمكن فمن حقيقية فاعلية ذا املسحوق
عدة الكلب جرح يتعني الطويلة الرحالت أثناء يف أنه املؤرخني بعض يقرتح لذا أيام؛
الضمادة مع يتواصل لم الجديد الجرح أن بما تأثري للمسحوق سيكون هل ولكن مرات،
التجارب من سلسلة عنها تجيب أن يمكن خطرية أسئلة فكلها اليابسة؟ عىل ظلت التي
العلمية. الخطوات مع مواجهتها صعوبة يف للجاهلية الهائلة القوة تكمن جيًدا. املوثقة
وكانت تجربتها، وتم البحار أعايل يف الطول خطوط لتحديد أخرى طرق اقُرتحت
هذه وتسببت بالفشل. جميعها باءت ولكن الوجدانية، املشاركة مسحوق من ثورية أقل
أموالهم عىل القلقني السفن وأصحاب حياتهم عىل يخَشون الذين املالحني قَلق يف املشكلة
خط «قانون صدر املشكلة هذه ولحل أسطولها. حماية عىل الحريصة البحرية والقيادة
قدرها جائزة بمنح القانون هذا ووعد آن، امللكة حكم ظل يف ١٧١٤ عام يف الطول»
شأنها من طريقة يقرتح من إىل — حاليٍّا الدوالرات ماليني يعادل ما — جنيه ٢٠٠٠٠
دقة قلت وكلما أقىص. بحد درجة بنصف تنقص أو تزيد بدقة الطول خط تحديد
وهي رسمية حكم لجنة ُعينت االقرتاح قيمة عىل وللحكم ذاته. بالقدر املبلغ يقل الصيغة

البحرية. وضباط العلماء بعض من األساس يف يتألف الذي الطول خطوط مجلس
ساعة ابتكار يف يتمثل الطول خطوط مشكلة حلول أحد كان بالبحرية يتعلق فيما
يستطيع قد السفينة متن عىل األداة هذه وجود ظل ويف البحر. يف حتى وتعمل دقيقة
بالتوقيت الظهرية منتصف يحدد مما الزوال؛ بخط الشمس مرور يسجل أن القبطان
الطول خط استنتاج إذن فيمكن القيد. ميناء توقيت تربز التي الساعة يعاين ثم املحيل
الخطري عيبُه الحل هذا أن يرون الفلك علماء وكان املالحظ.6 التوقيت فارق من مبارشًة

الفلك. لعلم األخرية التطورات عىل اعتماده عدم هو
لقبول مستعد ساعات صانع يوجد كان إنجلرتا ففي مثالية. نتائج للمصادفة

التحدي.
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هاريسون الطول» «خط جون (9)

أرسة من يوركشاير يف (١٦٩٣–١٧٧٦) هاريسون الطول» «خط جون اإلنجليزي ُولد
بالتعطش بالشعور بنفسه نفسه «ثقف أنه إال طفولته عن شيئًا نعرف ال ربما نجارين.
الشمعة ضوء عىل باملساء يدرس كان الذي لينكولن أبرهام أحسه الذي ذاته للمعرفة
أضواء عن بعيًدا حياته من األوىل عاًما الثالثني وقىض نجاًرا حياته هاريسون بدأ […]
هذه املثالية املقدمة هذه تُزين العالم.»7 انتباه جذب يف أفكاره تتسبب أن قبل الشهرة
جون حياة تمثل وال بالساحرات. وتعجُّ قاسية الخارقة الحكايات ولكن الخارقة، الحكاية
غالبية يف تسببوا من هم الساحرات، ال الفلك، علماء أن باختالف استثناءً، هاريسون
وصفه إىل نميل كنَّا ربما الذي اإلتقان إىل سعيَه ذلك إىل نُضيف أن أيًضا ويتعني َمتاعبه.

اإلتقان. إىل تحديًدا قاده قد يكن لم وإن باملرِيض،
جذب القراءة إىل تعطشه لكن العليا، باملدارس االلتحاق بفرصة هاريسون يحَظ لم
اإلنجليزي: عرش الثامن القرن أرياف يف الثقافة بميزة يستأثرون الذين هؤالء أحد انتباه
املخصصة املؤتمرات من لسلسلة مخطوطة نسخة أحدهم فأهداه األنجليكانيني، الكهنة
الحالية. الفرنسية اللغة مفردات أنكرته الذي الجميل املصطلح هذا الطبيعية، للفلسفة
لنيوتن. «املبادئ» كتاب جانب إىل يحرتمه الذي العمل بهذا حياته طوال محتفًظا وسيظل

منزله. يف محرَّمة أعماله كانت فقد بإعجابه؛ شكسبري يحَظ لم املقابل ويف
اضطلع «ملاذا ولكن العرشين، عامه يكمل أن قبل له ساعة أول هاريسون صنع
وما األلغاز.»8 كانت تلك الساعات، مجال يف خربة أي دون أجادها وكيف املهمة بهذه
بصورة الخشب من مصنوعة موجودة، تزال ال التي األوىل، ساعته أن األمر يف يدهش
تزال ال والتي قرص برج تزين التي والساعة التاليتني للساعتني ذاته واألمر كاملة، شبه
قد الرياش صناعة يف هاريسون معارف كانت صناعتها أثناء ففي اآلن. حتى تعمل
هاريسون ألن مزلقة؛ مادة دون تعمل الساعة عنارص وكانت اإلعجاز. من حد إىل وصلت
وكان كبريًا. إتقانًا يعد ما وهو الخاص، زيته إفراز عىل قادًرا ا خاصٍّ خشبًا اختار قد
الزيوت كانت الحرارة درجات تغري تأثري فبسبب عشوائيٍّا، العرص هذا يف الساعات سري

باستمرار. تسيل أو تتكثف
وطوال نادرة. علمية كفاءات منه يتطلب مما التقنيات يف نابًغا هاريسون كان
إىل تحديًدا الكلمة هذه تعود والكرونومرتات، الساعات من العديد صنع املهنية حياته
دائًما يكافح أن عليه يتعني كان االنضباط، موضوع يف تقدًما يحرز ولكي العرص. هذا
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هاريسون وكان والحك. ولالستعمال والضغط الحرارة درجة لتغري السلبية اآلثار ضد
يكن لم أنه بما ساعاته دقة من يتحقق أن أيًضا عليه يتعني فكان الحلول. دائًما يجد
اليومية الحركة بمالحظة إال املقاييس هذه نجد وأين كرونومرتية. مقاييس أي يوجد
ويتعني مؤكدة. عالمات يصبحا أن يستطيعان وحدهما فهما الشمس؟ وسري للنجوم
الفلك، علم يف جيدة ملعارف الساعات صانع امتالك يفرتض مما تفسريهما، معرفة أيًضا
املضبوطة الساعة وأن منتظم، غري الشمس سري أن خاصة بصفة يعرف أن عليه فيجب
فقد املفاهيم. لهذه متقنًا كان هاريسون أن إال الشميس، الوقت متوسط إال تعطي ال جيًدا
من بأكثر تختلف تكن لم أنها تثبت لساعاته يجريها كان التي الدورية االختبارات كانت

الشهر. يف ثانية
مستوى عىل تحديًا ذلك وكان الطول. خط قانون عن ما يوٍم يف هاريسون سمع
يصنع أن رشيطة حظه من جنيه ٢٠٠٠٠ جائزة فستكون مواجهته. إىل فسارع قدراته،
علًما أقىص،9 بحد درجة بنصف تنقص أو تزيد بدقة الطول خط بقياس تسمح ساعة
تحديد إىل نسعى األنتيل جزر يف ميناء لنتخيل العرض. خط بتحديد يتعلق ال األمر بأن
تتحرك الشمس أن فبما القيد. ميناء توقيت مع املحيل التوقيت بمقارنة طوله خط
بفارق يسمح الطول خط مقياس عىل درجة نصف فارق عن فالتغايض ساعة، يف °١٥
الشميس الوقت ومتوسط السفينة متن عىل الساعة تحدده الذي التوقيت بني دقيقتني
إىل متجهًة الربيطانية الجزر تغادر العرص هذ يف سفينة أي كانت ولكن القيد. مليناء
األمر هذا تتوىل أن املفرتض فمن مقصدها. إىل لتصل أشهر ثالثة تستغرق األنتيل جزر
األحداث تقاوم أن رشيطة ولكن الشهر، يف ثانية إال تختلف ال التي هاريسون ساعات

البحار. بأعايل العبور خالل تحدث التي املتوقعة غري

ه٢ إىل ه١ من (10)

وقد مختلفة تصميمات ذات بحرية ساعات أربع هاريسون صنع املهنية حياته خالل
كرونومرتًا األخري اخرتاعه وكان وه٤، وه٣ وه٢ ه١ بالرموز تسميتها عىل العرف جرى
الذي ويليام ابنه بمساعدة حظي الضخم العمل هذا إنجاز أجل ومن ساعة. وليس
نجاًحا مرشوعه يف هاريسون ونجح أبيه. لدى كانت التي ذاتها باملثابرة بمهمته اضطلع
منها. املرجو الهدف مستوى عىل كبرية بصورة كانت األربع الساعات أن سيما ال كبريًا،
اإلتقان إىل سعيه كان البداية ففي بها. املتخصصني إلقناع مضنيًا جهًدا بذل ولكنه
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الفلك علماء من العديد وسلوك بتعاظم اصطدم الحًقا ولكن الوحيد، الحقيقي خصَمه
خط تحديد يمثله الذي بالتحدي يتعلق فيما الخاصة طرقهم فرض يريدون كانوا الذين
يحصد وأن عملهم، من أفضل بعمٍل ساعات صانع يقوم بأن اتحادهم يسمح فال الطول.

املرشوع. أرباح كل ذلك إىل باإلضافة
الرسم الطول خطوط مجلس عىل ليعرض لندن إىل هاريسون توجه ١٧٣٠ عام يف
للمالحة. مناسبة يراها التي الخشبية ساعاته من نسخة وهي ه١، للساعة التخطيطي
يجتمع لم أنه إال عاًما ١٥ منذ املجلس إنشاء من الرغم عىل أنه علم عندما ففوجئ
األعضاء بأكثر ليلتقي هاريسون وذهب . جدِّيٍّ اقرتاح أي قط يتلقَّ لم ألنه نظًرا قط؛
شاهده الذي التخطيطي بالرسم انبهاره وبعد املذنب. مكتشف هايل إدموند وهو نفوذًا؛
اآلخر، هو الساعات صناع أكرب من وهو جراهام، جورج إىل ثه ُمَحدِّ هايل أرسل بعينه،
املعروف، غري األخ هذا جراهام ومنح وصانعها. العلمية األدوات من العديد ومصمم
العودة إال هاريسون عىل يتعني فال فوائد، بال وقرًضا ثقته ذاتها، الحرفة يمتهن الذي
التالية الخمسة األعوام قىض جيمس أخيه وبمساعدة العمل. عىل واملواظبة منزله إىل
«[ال األصفر، النحاس من املصنوع وهيكلها الخشبية وبرتوسها ه١. الساعة صناعة يف
[…] تشبه فهي […] ذلك بعد نراها سوف أو قبل من رأيناها ساعة أي ه١ تشبه]
هي الجاذبية كانت العرص ذلك يف والغليون.»10 الرشاعية الحربية السفينة بني املزيج
والوزن، البندول اهتزاز فرتة سيما وال الساعات، غالبية عنارص عليه تعتمد الذي العامل
اضطر والرتنح، لالهتزاز املفاجئة التغريات الساعة تتخطى ولكي الساعة. محركا وهما

الجاذبية. من بدًال املحركات استخدام إىل هاريسون األخوان
ضلعه يبلغ مكعب يف هاريسون ووضعها كيلوجراًما، األربعني قرابة ه١ الساعة تزن
أكاديمية امللكية، الجمعية إىل ١٧٣٥ عام يف وقدمها سنتيمرتًا، وعرشين مرت من أكثر
بصفة وجراهام هايل وكان األبطال، استقبال هاريسون استقبلت التي الربيطانية، العلوم
باإلعجاب، للشعور البحرية القيادة تستسلم لم املقابل ويف بالعمل. منبهَرين خاصة
متجهة سفينة عىل تضعها أن من وبدًال رسمية. تجربة إىل الساعة إخضاع يف فماطلت
سفينة عىل صانعها برفقة حملتها الطول، خط قانون ينص مثلما األنتيل، جزر إىل
مختلف فاألمر عائق، بال والرتنح االهتزاز اختبار الساعة تخطت وإذا لشبونة. إىل متجهة
أنه إال للتقيؤ، إال ساعته يرتك يكن لم الرحلة أثناء ففي البائس، صانعها إىل بالنسبة
أين يجهل القبطان كان اإلنجليزي الساحل إىل ينظر الجميع كان عندما العودة أثناء يف
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االطالع بعد السفينة موقع يحدد أن استطاع بالغثيان إصابته ظل يف هاريسون لكن هو،
ساعته. عىل

يف أيام، عدة وبعد الطول. خط قياس خالل نفعها بحرية ساعة تثبت مرة ألول
وعرشين ثالثة قبل إنشائه منذ مرة ألول الطول خطوط مجلس اجتمع ١٧٣٧ يونيو
االختبار يف للنجاح ونظًرا هاريسون. صالح يف رأيه يكون أن املتوقع من وكان عاًما.
عىل يجرى نهائي اختبار إىل ساعته إخضاع يف الحق عىل ه١ ساعة صانع حصل األول
وأن ستنجح التجربة أن يف يشك أحد يكن ولم األنتيل. جزر إىل متجهة سفينة متن

بالجائزة. سيفوز املناسبة بهذه هاريسون
نقاط يعدد هاريسون أخذ املندهش املجلس فأمام كربى. مفاجأة االجتماع هذا خبأ
األطلنطي، عرب رحلة يف ساعته اختبار بإمكانية يطالب أن من وبدًال ه١، ساعة ضعف
صناعة من يتمكن لكي األموال وبعض عامني مهلة تمنحه أن بتواضع الجمعية من طلب
املجلس وافق ه٢. الساعة ستكون وهي ه١، من تصميًما وأفضل حجًما أصغر ساعة
ولكن الجديد. الجليل بالعمل إعجابه يبدي لكي ١٧٤١ عام يف سنوات أربع بعد واجتمع
راضيًا يكن لم الذي هاريسون، توسل ذاتها، ه١ سابقتها بمبادئ تعمل كانت ه٢ أن بما
صغرية بأخت يأتي أن يريد كان فقد جديدة. مهلة يمنحوه لكي اللجنة أعضاء إىل بعُد،
بكل تتزين صانعها، فيه يفكر ملا وفًقا الجديدة، الساعة وستكون وه٢ ه١ للساعتني

البحر. يف قط ه٢ تُخترب لم بشدة. سابقتاها إليها تفتقد التي امليزات

ه٤ إىل ه٣ من (11)

مجلس أعضاء الساعات صانع موقف يف املدهش التغري يزعج لم ه١ تقديم أثناء يف
لم ه٢ للساعة املخفق التتويج بمناسبة املشهد تكرر عندما وحتى الطول، خطوط
لكي مهمة معونات املرات من العديد منحه فقد هاريسون، يف العلماء مجمع ثقة تهتز
كوبيل؛11 ميدالية عىل هاريسون جون حصل ١٧٤٩ عام ويف مهمته. استكمال يستطيع

امللكية. الجمعية له تكنُّه كانت الذي التقدير عن بسيطة فكرة تعطي مكافأة وهي
عديدة. أسباب لذلك وكان كثريًا، البحرية الساعات تاريخ تعقد التاريخ ذلك منذ
تبنى العرشين سن الحياة، قيد عىل تبقى الذي الوحيد هاريسون ابن ويليام، بلغ فعندما
وحده هاريسون من بدًال هاريسون أرسة عضَوا سيعيش فصاعًدا اآلن ومن والده. قضية
ساعات صانع وهو املغامرة، يف آخر شخص وسيشرتك الطول. لخطوط الكربى املغامرة
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الحًقا سيصبح بما هاريسون جون أوصاه وقد جفريس، جون يُدعى لندن من مشهور
افرتاض يف الحق كل لنا فإن جفريس، توقيع إال يحمل ال أنه من الرغم وعىل الكرونومرت.
١٧٥٣ يف منه االنتهاء تم الذي الكرونومرت هذا ويقدم املبدأ. صمم من هو هاريسون أن
يحلم الذي امليقات لصناعة منها يستوحي أن هاريسون قرر التي املميزات من العديد
التي ه٤، صناعة يف ذاته الوقت يف بدأ ه12٣ بإنجاز تعهد أنه وبما طويلة. فرتة منذ به
ببساطة أو بحريٍّا كرونومرتًا بل سابقاتها، مثل ساعة تكون لن أنها إىل رمزها يشري ال
متواصًال. سريه يكون أن هو يكفي وما يجب ما فكل امليقات، مبدأ يهم ال جيب. ساعة
وهي سنتيمرتًا، ١٥ من أقل قطرها وكان ١٧٥٩ عام يف ه٤ الجيب ساعة أُنجزت
بوقار العرشين القرن بدايات يف الربجوازية الطبقة تضعها كانت التي الساعات تشبه
تزينها التي واجهتها يف وال الفيض الصندوق يف املفاجأة تكمن وال الصدرية. جيوب يف
النظرات من حمايتها إىل صانعها بها سعى التي اآللية يف ولكن الرومانية، األرقام
املاس. أو الياقوت من املسننات بعض نُحتت االحتكاك آثار تقليل أجل فمن املتطفلة.
منتظمة. بصفة ه٤ الساعة تزييت يتعني الخشب من تروسها كانت التي للساعات وخالًفا

الفلك وعالم الجيب ساعة ويليام، (12)

مواجهة ويف الطول. خطوط مجلس تكوين تغري األعوام مدار فعىل القصة. تنتِه لم
بتفوق يقتنعوا أن الجدد أعضائه عىل الصعب من كان الطول خطوط تحديد مشكلة

التطور. عن تكفُّ ال التي البحتة الفلكية الطرق عىل امليقات تقنية
حان فقد ،١٧٥٩ عام يف تقريبًا ذاته الوقت يف وه٤ ه٣ من االنتهاء تم أنه وبما
سبب أيَّ ه٤ عن راضيًا كان الذي هاريسون يَر ولم نهائي. الختبار إلخضاعهما الوقت
تمثل كانت (١٧٥٦–١٧٦٣) السبع السنوات حرب أن من الرغم عىل االختبار لتأخري
البحرية العدائية األعمال أن إال السفينة. ظهر عىل ستكونان اللتني رائعتيه عىل تهديًدا

.١٧٦٠ بداية منذ تقريبًا توقفت قد العظمى وبريطانيا فرنسا بني
وتتمثل الثقيلة. ه٣ الساعة مصطحبًا بورتسماوث إىل ويليام غادر ١٧٦١ مايو يف
رويال بورت ميناء إىل متجهة سفينة له تُخصص أن ينتظر أن يف الغريبة مهمته
يستعد التي ه٤ عىل األخرية الرتوش يضع جون كان ذلك غضون يف (جامايكا).
السفينة عىل حصل قد ويليام يكن لم أشهر خمسة وبعد الرحيل. قبيل البنه إلعطائها
والده تراجع فقد فقط؛ ه٤ بالساعة جديد من غادرها التي لندن إىل فعاد بها وُعد التي
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ُكلف بورتسماوث ففي البحرية. الرحلة بدأت نوفمرب شهر يف وأخريًا ه٣. اختبار عن
فلك عالم يصعد بينما عليها، ساعته ويليام ضبط التي الرحيل ساعة بتحديد فلك عالم

االختبار. عىل سيصدق من فهو ويليام، مع السفينة متن عىل آخر
زال ما أنه القبطان يعتقد وبينما األوىل. محطتها ماديرا جزر من السفينة تقرتب
الوقت ويف خطئه، عن لردِّه بالساعة ويليام استعان الجزيرة، من بعيدة مسافة عىل
املوجود الفلك عالم قام أشهر، ثالثة بعد رويال بورت إىل وصلوا وعندما إلذهاله. ذاته
الساعة اختلفت بورتسماوث من الرحيل فمنذ املحىل. التوقيت بتحديد السفينة متن عىل
صعبة؛ مناخية ظروًفا الفلك وعالم وويليام الساعة واجهت العودة ويف ثواٍن. بخمس
من معاناته من الرغم وعىل والغرف. السفينة سطَح باستمرار العايل املوج غمر فقد
وعند البلل. من رائعته عىل الحفاظ أجل من استطاعته يف ما بكل ويليام قام البحر، دوار
الفارق وكان تعمل، تزال ال الساعة كانت ،١٧٦٢ مارس يف بورتسماوث إىل الوصول
هاريسون وُعد دقيقتني. يبلغ لم الذهاب أثناء يف سجلها التي ثواٍن الخمس عن زاد الذي

خري. عىل املغامرة وانتهت سامًلا منها وخرج الطول، خط جائزة عىل بالحصول
مجلس يف األعضاء الفلك علماء بعض فيحلم لألسف. حدث ما ذلك يكن لم ولكن
وظروف السماوية الخرائط تحسني يف ففكروا الجائزة، عىل بالحصول الطول خطوط
خطوط قياسات يف النظر بإعادة إذن املجلس فأمر السفن. متن عىل من السماء مراقبة
يف الصادر النهائي بيانه وختم سواء، حد عىل جامايكا ويف بورتسماوث يف الطول
مؤكدة. نتيجة إىل بالتوصل للسماح كافية تكن لم التجربة إن قائًال ١٧٦٢ أغسطس
٢٠٠٠٠ ال من بدًال جنيه ١٥٠٠ عىل هاريسون جون وحصل آخر. اختبار إجراء فيتيعن

حقه. من أنها يعتقد كان التي
كيفية لهم يرشح بأن وطالبه هاريسون املجلس اختصم ١٧٦٣ عام بداية ومنذ
أن من هاريسون لخوف نظًرا مسدود؛ طريق إىل املفاوضات وصلت لكن الساعة. سري
وفوجئ بربادوس. إىل الساعة بصحبة ويليام غادر مارس شهر ويف اخرتاعه. يُرسق
نيفيل املوقر الفلك عالم وهو هاريسون، لعائلة اللدود العدو بوجود هناك وصوله لدى
أبلت ولكن بحتة. فلكية بطريقة البحر يف الطول خطوط تحديد بطل فهو ماسكالين،
الطول خط تحديد عىل قادرة بدت األطلنطي للمحيط عبورها فخالل حسنًا؛ بالءً ه٤

أقىص. بحد ثانية ٤٠ فارق مع يتطابق مما كيلومرتًا؛ ٢٠ من أقل بفارق
خريف ففي العملية. بمراقبة املكلفني الفلك علماء توصيات ننتظر أن أيًضا يتعني
لم ولكنه ضخم، مبلغ وهو الجائزة، نصف لدفع استعداده عن املجلس أعلن ١٧٦٤
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أن عليه يتعني الذي هاريسون جون عىل تعسفية رشوًطا فرض فقد بعد، يستسلم
وأن ه٤، صناعة أرسار كل عن يكشف وأن املجلس، إىل األربع الساعات بتسليم يتعهد
وليد ليس املنتظم سريها أن من التأكد يتم لكي الساعة من نسختني صناعة عىل يرشف
ماسكالين بتعيني هاريسون علم الرشوط، هذه كل عىل األخرية اللمسة ولِوضع الصدفة.
املجلس. يف تلقائية بصورة اللقب هذا صاحب مقر ويكون امللكي. الفلك عالم منصب يف
ساعاته عن التخيل عىل ووافق تفاصيله بكل ساعته سري ورشح هاريسون استسلم

األربع. البحرية
ابتكار فإن االحتياطات، من بالعديد الجائزة حصن قد املجلس أن نفهم أن يمكننا
أمًرا دقيقة ساعة صناعة تعد بينما أمر، هو الطول خط تحديد إىل تهدف فلكية طريقة
املقابل ويف نهائيٍّا. مكسبًا تمثل لكنها جديدة طريقة تنفيذ الصعب من يكون فقد آخر.
الحذر بعض بتربير املالحظات هذه فتسمح الصدفة. وليدة إال ساعة دقة تكون ال قد
تحملها. إىل هاريسون عائلة اضطرت التي املضايقات ليس ولكن املجلس جانب من
وخالل ه٤، للساعة نموذجني يصنع أن هاريسون جون عىل يتعني ١٧٦٤ لقرار ووفًقا
بمصادرة اكتفائه لعدم نظًرا املجلس، مع باالتفاق ماسكالين قام األساسية العملية هذه
أثناء يف هاريسون رسمها التي والخرائط التخطيطية الرسوم عىل باالستيالء األصل،
حتى املحنة هذه وامتدت ذاكرته، عىل بناء يعمل أن هاريسون عىل فيجب ه٤؛ صناعة

.١٧٧٣ عام
الرصاع. بإنهاء بالعلم املهتم الثالث جورج امللك فيه قام الذي اليوم أخريًا يأتي ثم
ليس ولكن الجائزة، من الثاني النصف تقريبًا يساوي مبلًغا هاريسون جون فاستلم
صوت الفكرة هذه عىل وللتأكيد الربملان. عطف عن ناتجة مالية إعانة إال املبلغ هذا
جائزة عىل الحصول خاللها من يمكن التي الرشوط يحدد جديد قانون عىل الربملان
توصل قد كان هاريسون جون تويف عندما ١٧٧٦ عام ويف املستقبل. يف الطول خطوط
يف إال وه٥ ه٤ تختلف وال منه. ُطلبتا اللتني ه٤ نسختي إحدى وهي ه٥، صناعة إىل

الصندوق.
خاللها يتعني سنوات، خمس مدتها رحلة يف بيجل سفينة أبحرت ١٨٣١ عام يف
متن وعىل الجنوبية. أمريكا سواحل عن دقة أكثر بيان إعداد إىل السعي خاصة بصورة
ستكون املالحظات من هائل كمٍّ لتجميع شابٌّ طبيعيات عالم يستعد كان السفينة هذه
العالم هذا يُدعى عرش. التاسع القرن كتب أهم أحد األنواع»؛ «أصل كتاب تأليف يف سببًا
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فقد كرونومرتًا، وعرشون اثنان السفينة متن عىل أيًضا يوجد وكان داروين. تشارلز
املنافسة. يف هاريسون الطول» «خط جون إرث انترص

الكرونومرت. محل إس» بي «جي العاملي املواقع تحديد نظام حل هذا يومنا ويف
املضبوطة؟ الساعة عن البحار أعايل يف سفينة تتخىل أن نتخيل أن يمكننا هل ولكن
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التاسع الفصل

السامء اح مسَّ كبلر

الجسد تشبه ال السماوية اآللة أن عىل أبرهن أن هدًفا لنفيس حددت لقد
سببها تقريبًا املتباينة حركاتها كل أن بذلك وأقصد ساعة، تشبه بل املتكامل،
الوحيد السبب يعد الذي الوزن غرار عىل وذلك وحيدة، مغناطيسية قوة مجرد

الساعة. حركات كل يف
١٦٠٥ كبلر،

األريض التنافر من بدًال السماوي التناغم (1)

كبلر يوهانس األملاني الفلك عالم حياة يف والهدوء السالم عن بحثنا إذا آمالنا تخيب قد
النظام اكتشف فهل والرشود. والحروب والنفي الحداد يتناوب حيث (١٥٧١–١٦٣٠)؛

بشدة؟ حياته إليه تفتقد الذي التناغم إىل حاجته يسد لكي السماوات يف
نهر حافة عىل لينتز مدينة يف إقليميٍّا رياضيات عالم كبلر كان ١٦١٧ عام يف
مدينة يف تعيش كانت التي جولدنمان، كاترينا والدته كانت بعامني ذلك وقبل الدانوب.
أورسوال صديقتها الدعوى رفعت وقد بالسحر. اتُهمت قد فورتمبريغ، دوقية يف ليونربج
ووفًقا البغاء. بممارسة األساس يف أُدينت التي املدينة يف الزجاج صانع زوجة رينبولد
فهي للشجار، ومحبة وحزينة ونحيفة الحجم صغرية أمه كانت نفسه كبلر لشهادة
أورسوال؛ أمه سبَّت أن يوم القصة بدأت الساحرات. مطاردة لحملة ا جدٍّ مناسب مقصد
أن بعد بوعكة أصيبت أنها بحجة السحر أعمال بممارسة صديقتها أورسوال فاتهمت

كاترينا. لدى مرشوبًا تناولت
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اتخذت وزمان مكان أي ففي أْوِجها. يف العرص ذلك يف الساحرات مطاردة كانت
سيايس، لنظام معارًضا أم الطبع، سيئة عجوًزا امرأة الضحية أكانت سواء ذاته؛ الشكل
الغريبة الركاكة من نندهش جولدنمان كاترينا قضية ويف مكروهة. أقلية من فرًدا أم
فاتَّهم معاًقا وظل ثقيل أزهار حوض تحت أعرج معلم انزلق فقد اإلثبات. لشهادات
زوجة أيًضا وقالت شيطانيٍّا. مرشوبًا يتناول جعلته ألنها عاهته عن بمسئوليتها كاترينا
القضاء قام كبلر والدة حظ ولحسن كاترينا. رؤية بمجرد بالشلل أُصيب زوجها إن جزار

الضالل. من الحق لتبيني وسعه يف ما بكل
مضطهديها، عن منأًى يف كانت حيث لينتز؛ يف ابنها إىل النهاية يف كاترينا لجأت
رسيًعا بها فلحق ذلك، عن إثناءها كبلر يستطع ولم مدينتها. إىل العودة قررت ولكنها
ذلك. تنِو لم كاترينا ولكن لينتز إىل والدته بإعادة له فُسمح اتفاق، إىل التوصل ملحاولة
التي األخطار فكرة عليه تسيطر كانت لينتز إىل كبلر عاد عندما ١٦١٧ ديسمرب ففي
فلكية جداول فأعدَّ كعادته، العمل يف االنغماس من يمنعه لم ذلك ولكن بوالدته، تحيط
التاسع ففي كبلر، أحزاُن بعُد تنتِه لم ولكن الرودولفينية. الجداول بعد فيما عليها أُطلق
يريد يكن لم ولكنه حدود، كبلر لحزن يكن لم كاترينا.1 الصغرية ابنته تُوفيت فرباير من
السالم يتطلب إعدادها ألن جانبًا الجداول يُت «نَحَّ عمله: عن يتخىل أن يستطيع يكن ولم
إىل قاده قديًما مرشوًعا كبلر استأنف أخرى وبعبارة التناغم.»2 أتأمل وأخذُت الداخيل،

كبلر. لرؤية وفًقا السماوي التناغم يف بحث وهو الكون»، «تناغم كتاب جليل: عمل
كبلر سمعة أنقذتها النهاية يف ولكن أخرى، أعوام ثالثة كبلر والدة قضية استمرت
املحاكمة. مكان يف أو لينتز يف أكان سواء والدته، الفلك عالم ساند فطاملا املحرقة، من
تتأمل لكي التعذيب غرفة يف الجالد أمام تزال ال كاترينا كانت رساحها إطالق وقبل
ارتكبتها خطيئة بكل االعرتاف ورفضت متماسكة ظلت ولكنها املستخدمة، األدوات

الصالة. يف وأخذت

القديم الفلك لعلم األخري الوريث مصري (2)

املايض. بآثار كبلر يحتفظ جاليليو، حداثة بقدر
أنه لدرجة التنجيم من يسخر فهو الحديث، العلم مؤسس جاليليو اعتبار يمكن
تليسكوبًا فصنع بامليكانيكا واهتم والجزر. املد ظاهرة يف القمر بدور االعرتاف رفض
نظاًما تعد التي املشرتي أقمار سيما وال السماوية، العجائب من العديد به اكتشف
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قام الذي كوبرنيكوس صالح يف قوية حجة االكتشاف ذلك وكان مصغًرا. شمسيٍّا
كانت فقد الكواكب لسري الدقيقة الدراسة تهمه ولم بشجاعة. أفكاره بتطوير جاليليو

تزعجه. الطويلة الحسابات
ذلك عدا فيما ولكن مخلًصا. ومسيحيٍّا لكوبرنيكوس مناًرصا جاليليو مثل كبلر كان
عن غامض مفهوم لكبلر كان فقد بيزا، مدينة من القادم الفلك عالم مع متعارًضا كان
ينتقل فكان الالمتناهي، الهذيان من قالب يف أغرقها اكتشافاته نرش فعندما الفلك. علم
والفخاخ اتبعها التي الخاطئة الطرق القارئ برفقة ويستكشف آخر، إىل موضوع من
هوادة بال اضطلع ذاته الوقت ويف النفسية. حالته وعرض تجنبها، يستطع لم التي
عىل تقع أخرى مهمة وبأي اإللهية، الخليقة باسم املتحدث لنفسه: حددها التي باملهمة
عن بحثه يف باملثابرة وتحىل طولها، كان أيٍّا حسابية عملية أي قط يرتك فلم عاتقه.
فلك، عالم يكون أن قبل الهوت عالم فهو املطاف. نهاية يف إليه وصل الذي املستحيل
فمن عامليٍّا. مرجًعا فيها صار التي السماء دراسة يف ومثابرة شديد بذكاء انخرط ولكنه

الحديثة. العصور أمام الطريق مهد الوسطى القرون إىل انتمائه خالل
للشجار، ُمحبة وأمٍّ الرتحال وكثري مستقر غري أٍب من فيلدرستاد3 مدينة يف كبلر ُولد
فأخوه كثريًا؛ عنه أخواه ويختلف حياته. طيلة سيفتقده الذي السالم صغره يف يجد فلم
والُده هدد عندما املنزل من هرب فقد قاسية، ملعاملة وضحية ليشء، يصلح ال هنريتش
القصدير، من الطعام أدوات يصنع محرتًما ِحرفيٍّا كان كريستوفر األصغر األخ أما ببيعه،
الحًقا كبلر يوهانس صار وعندما فورتمبريغ. دوق جيش يف عضًوا كونه إىل باإلضافة
عيوبهم لتفسري يكفي أهله ميالد تاريخ أن مقتنًعا َظل عرصه، عليه أطلق مثلما منجًما
١٥٧١ مايو ١٦ يف كجنني تكون أنه يخربنا الخاص طالعه كبلر عاين فعندما وأحزانهم.
الثانية الساعة يف ديسمرب ٢٧ يف ُولد وأنه صباًحا، دقيقة وثالثني وسبع الرابعة الساعة يف

ظهًرا. دقيقة وثالثني
والعديد الجلدية األمراض بكل مصابًا وكان وهزيًال، ضعيفة بنية ذا كبلر كان
طالبًا وكان غريبًا. للصحة األولية للمبادئ كرهه يكن لم فربما األخرى، األمراض من
أيًضا ويشغف ملحوًظا ذكاؤه وكان الذات، تأمل إىل باستمرار ويميل وحساًسا مجتهًدا
أو مغروًرا يكن لم مًدى أي إىل كاسبار الذاتية سريته كاتب ويشري الدينية. باملشاكل
بعض استخدم جاليليو أن يعلم عندما ينزعج يكن لم أنه لدرجة اإلطالق، عىل متغطرًسا
[…] هللا اسم يحصد أن رشيطة اسمي نُيس إذا يهم] «[ال املصدر. يذكر أن دون أفكاره
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عليه يصعب كان املناقشات أثناء ففي العيوب، من خاليًا كبلر يكن لم بالتأكيد الفائدة.»
الذًعا. نقده وكان فظٍّا أحيانًا فكان نفسه؛ يف التحكم

سنوات ببضع مولده فقبل مواٍت. سيايس ُمناخ يف شبابه أمىض كبلر حظ لحسن
بني تختار بأن األملاني االتحاد دول لكل ،١٥٥٥ يف أُبرم الذي أوغسبورغ، صلح سمح
يختار الذي هو الشعب ليس الدول! هذه أكثر وما اللوثرية، والربوتستانتية الكاثوليكية
لوثر بها طالب التي االعتقاد بحرية كثريًا اإلنجيليون يَنَْعم فلم الحال؛ بطبيعة الحاكم بل
حاكمها كان التي فورتمبريغ دوقية يف عاش ألنه صغره؛ يف محظوًظا كبلر ويعد …
اْلتحاقه تأخري يف تسبب قد املرض أن من الرغم وعىل واحد. آن يف ومتسامًحا لوثريٍّا
بارزين؛ حدثني طفولته وشهدت دراسته. يف يربع أن كبلر استطاع عامني، مدة باملدرسة
قمريٍّا خسوًفا شهد ١٥٨٠ ويف ،١٥٧٧ سنة يف الكبري» «املذنَّب يرى أمه جعلته فقد

والده. برفقة
يف دراسته وكانت توبنجن. ملدينة اللوثرية بالكلية كبلر التحق ١٥٨٩ عام يف
والجدلية األخالق علم هي يدرسها التي املواد وكانت «الفنون». حول تدور عامني أول
األخرية الثالثة األعوام وكانت والفيزياء. الفلك وعلم والعربية اليونانية واللغة والبالغة
فيه أثًرا ترك الذي املعلم ماستلني، مايكل كبلر قابَل وهناك الالهوت. لعلم مخصصة
عىل ماستلني تجرأ كوبرنيكوس، ألفكار املالئم غري املناخ من الرغم فعىل حياته. طيلة
دائرة يف بل محارضاته يف ذلك يكن لم ولكن بطليموس، بأفكار ومقارنتها تدريسها
يتوقف لم الوقت ذلك ومنذ األفكار، هذه إىل كبلر فانجذب منها. جزءًا كبلر كان ضيقة

كوبرنيكوس. بنظام العالم اعرتاف بغية الكفاح عن
للبحث يكرسها حياة إىل يطمح فكان لوثريٍّا، كاهنًا ترسيمه هو حياته هدف ظل
والتغني هللا من التقرب يتيحان الفلك وعلم الرياضيات أن أيًضا مقتنع ولكنه هللا، عن
كلية عليه اقرتحت فقد حياته؛ قلب عرًضا تلقى دراسته إنهاء قبيل ولكن بعظمته.
لم العرضفهو هذا قبول يف كبلر تردد رياضيات. معلم منصب غراتس مدينة يف إنجيلية
السماء، ملراقبة يتفرغ أن يستطيع وال قارصة فرؤيته فلك، عالم يصبح أن يف قط يفكر
تطرحها التي الجديدة النظرة هي للكون الشمس مركزية نظرية يف به شغف ما ولكن
للمغامرة حبه فدفعه له. املقدم العرض يرفض أن الجبن من اعترب أنه إال للخليقة،
كان ولكنه الالهوت، لعلم دراسته بإنهاء حازمة بإرادة الكلية فرتك غراتس، إىل شك بال
لعلم الوقت ذلك منذ حياته من تبقى ما كرس بل كاهنًا يصبح فلم الشأن، بهذا مخطئًا

الفلك.
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املهمة األسئلة طرح فن (3)

كبلر عينت التي الكلية تأسست فقد موجوًدا. الطوائف بني الصلح يكن لم غراتس يف
عىل الكلية تْعرض ولم اليسوعيون. يديرها لكن مماثلة مؤسسة لتنافس ١٥٩٤ عام يف
التقويم إعداد بمهمة أيًضا إليه عهدت بل فقط الرياضيات تدريس والفلك الالهوت عالم
كبلر أظهر الصدد هذا ويف تنجيمية. بتنبؤات مزود حقيقي فلكي تقويم وهو السنوي،
وقد عثماني وغزو برد موجة ١٥٩٥ عام يف يحدث أن تنبأ فقد املهمة. قدر عىل أنه
سكان أنوف كانت الشتاء ذلك يف القارس الربد بسبب أنه كبلر فيحكي التوقعان. تحقق

التمخط. أحدهم حاول إذا تسقط األلب
ثقته فمنح السماوي؛ والعالم الكائنات بني وثيًقا اتحاًدا بكونه بالتنجيم كبلر يؤمن
لتاريخ وفًقا الشخص صفات تحدد أن املفرتض من التي بالنجوم» املتعلقة «للمواضيع
السماوي. للتناغم حبه مظاهر من مظهًرا شك بال االعتقاد هذا ويعد وساعته. ميالده
أعضاء وصفات الخاصة لصفاته بها قام التي النجمية التحليالت أيًضا ذلك عىل وتشهد
تجيب أن املتعاقبة السماوية الِقران لحاالت يمكن أنه كبلر يعتقد ال املقابل ويف أرسته.
املؤمنني من العديد عن كثريًا موقفه يختلف فال فرد. لكل والشخصية امللتوية األسئلة عن
مستعد بإله يؤمنوا أن يرفضون ولكنهم السماء، يف إلهي بوجود يشعرون فهم حاليٍّا،
لقاء نتيجة عىل أو ما مرض تطور عىل للتأثري سواء إليه؛ لجأنا كلما صالحنا يف للتدخل
الدعاء املنافس الفريق إليه ه وجَّ إذا يفعل فماذا الجميع، إله هو هللاُ النهايِة ويف ريايض.
مجرد إال فيها يرى ال فهو تتحقق توقعاته بأن سعيًدا كبلر كان إذا حتى وأخريًا ذاته؟

صدفة.
نجاًحا إال تعليمه يلَق لم حيث غراتس؛ يف الكاملة بالراحة كبلر شعور لعدم ونظًرا
الباب اكتشافاته فتحت فقد القدم. إىل فيه الفضل يعود بحث ويف التأمل يف انخرط فاتًرا،

بنفسه. الباب هذا أبًدا يتخطى لن ولكنه الحديث، العلم أمام
السماء إىل أنظاره وجه فعندما سيئة، بصورة الفلك علم يف املهنية كبلر مسرية بدأت
ال الهوت عالم أو فيلسوف يطرحهما سؤالني «سيئني»، سؤالني طرح أرسارها لينتزع
اقتناع عن لكوبرنيكوس مناًرصا فلكونه كواكب، ستة يوجد ملاذا كبلر فتساءل فلك. عالم
بني املسافات تبلغ ملاذا يعرف أن أيًضا يريد وكان القائمة. هذه يف األرض بحساب قام

.(1-6 (جدول كوبرنيكوس حددها التي الِقيَم الكواكب
سحابة تكثفت فقد مغًزى. ذات الحديث الباحث نظر وجهة من كبلر أسئلة تعد ال
الشمس فأوجدت عام، آالف أربعة من أكثر منذ وأتربة غاز من مكونة ضخمة جزيئية
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بكتابة يغامر فمن واملذنَّبات. «الكويكبات» مثل حجًما األصغر واألجسام والكواكب
توجد ملاذا ببساطة يفرس أن يستطيع من للغاية؟ وعشوائي معقد ِلَحَدث املفصل التاريخ
الكوكب صفة ١٩٣٠ عام يف اكتشافه تم الذي بلوتو فقَد ،٢٠٠٦ عام يف كواكب؟ ثمانية
قزًما»، «كوكبًا املحتدم النقاش نهاية يف فصار الدويل، الفلكي لالتحاد مؤتمر أعقاب يف

… الدويل الفلكي االتحاد محارض الخالق بأهداف فاستُبدلت
أن باستطاعته ليس ال؟ أم مغًزى ذا السؤال كان إذا يعرف أن كبلر يستطيع كيف
الطبيعة تقبل التي باألسئلة قائمة لنفسه اإلنسان أعد فبالتدريج بالتحديد، ذلك يعرف
ذلك جاليليو أدرك وقد الرياضيات؛ وهي خاصة بلغة طرحها أيًضا ويتعني عنها. اإلجابة
العلمي، املنهج عليه أُطلق ما بإعداد الطبيعة مع حوارنا نظمنا واليوم العرص. هذا يف
قابلة نظريات نتخيل مالحظاتنا عن اإلعالن أجل ومن الحياتية، والظواهر الكون فندرس
مالحظات، أو تجارب الطبيعة عىل نطرحها التي األسئلة فتُسمى التجريبي. لالختبار
عن اليوم حتى نتساءل زلنا ما التي بالرياضيات نستعني النظريات إعداد أجل ومن

الفائقة.4 فاعليتها مصدر

الكون تناغم (4)

الهندسة يف محارضة خالل ما يوٍم ويف الشميس. النظام هيكل يف الكون5 تناغم ينعكس
ثم دائرة داخل األضالع متساوي مثلثًا وضعنا فإذا الدليل. اكتشف أنه كبلر اعتقد
للنسبة مساوية الدائرتني قطري بني النسبة فتكون املثلث، داخل جديدة دائرة وضعنا
الطابع عىل الدليل شك بال هو وهذا .(1-9 (شكل واملشرتي زحل من كلٍّ مدار قطري بني
ولكن متتاليني. كوكبني كل مدارات بني متناسق» «مضلَّع وضع كبلر وحاول اإللهي!
كبرية بمسافة اآلخر عن أحدهما واملشرتي املريخ مدارا فيبتعد أوهامه تبددت ما رسعان
املساحة أجل من السطح كبلر ترك عندما املقابل ويف بذلك. القيام املستحيل من تجعل
«املجسمات األبعاد الثالثي بديلها أجل من املتناسقة املضلَّعات وترك األبعاد، الثالثية
متماثلة. والجوانب الزوايا كل تكون متناسق مضلَّع ففي . حالٍّ يتوقع كان األفالطونية»؛
الزوايا تشابه فيها يُحرتم التي األوجه املتعددة األشكال األفالطونية املجسمات وتتخذ
خمسة: وعددها املضلَّعات، من معروف غري لتحديد وتخضع متساوية، بنسبة واألوجه
عرشي، االثنا األوجِه ومتعدُد األوُجه، وثُمانيُّ أوجه، الستة ذو واملكعب األوُجه، رباعي

9-2أ). (شكل األوُجه وعرشينيُّ
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مثلث متساوي
األضالع (م)

دائرة ١ (د١)

دائرة ٢ (د٢)

بني النسبَة تقريبًا واملشرتي زحل من كلٍّ مداِر قطري بني النسبُة تُساوي :1-9 شكل
يقع الذي (م) األضالع متساوي مثلٍث داخل تقع (د٢) أن بما و(د٢)، (د١) الدائرتني قطري
مثل كان ألنه السماوي؛ التناغم ِمفتاح ذلك يف وجد أنه كبلر وظن (د١). داخل اآلخر هو

الكمال. دان تجسِّ والكرة الدائرة أن يَعترب أفالطون

كبلر نظر وجهة من فاملدارات — مدار كل حول خياليٍّا كرويٍّا سطًحا كبلر صنع
متتاليتني كرتني كل بني ووضع املركز، موحدة كرات ست عىل فحصل دائرية. وسابقيه
مجسمات خمسة إال يوجد ال أنه وبما 9-2ب). (شكل األفالطونية املجسمات أحد
ُوجد كواكب. ست ثم ومن كرات، ست إال يوجد أن يمكن ال أنه أثبت أنه اعتقد مختلفة،6

اإللهية. العظمة عن وكشف الشميس النظام هيكل كبلر وأوضح الحل
الالفت نموذجه يجعل لكي جهده قصارى بذل كبلر أن من الرغم عىل ولألسف
ا جدٍّ كبريًة الكرات بعُض فكانت يشء؛ ينجح لم السماوي، لنموذجه مطابًقا لالنتباه
فاصل. كل يف بسهولة أفالطوني مجسم وضع نستطيع فال ا، جدٍّ صغريًا اآلخر والبعُض
يف حلمه السماء عىل يفرض أن يريد الذي الغريب الفلكي لهذا إال جليٍّا الفشل كان
وأوضح الكون»، «لغز بعنوان كتاب يف اكتشافه عن أعلن ١٥٩٦ عام ففي التناغم.
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(أ)

(ب)

املجسمات عادًة عليها يُطلق التي املحدبة األوجه املتعددة الخمسة األشكال :2-9 شكل
ثُمانيِّ يف عطارد كرُة تدُخل لكبلر. وفًقا الكوكبية الكرات تداخل (أ). األفالطونية أو املتكاملة
االثنا األوجه ومتعدِد األوُجه عرشينيِّ يف واملشرتي، واملريِخ واألرِض الزهرِة وكراُت األوجِه،

(ب). املشرتي كرة يف اآلخر هو يدخل الذي واملكعِب األوجه ورباعيِّ عرشيِّ

أفالطون، بفلسفة التزامه يبدي ناحية فمن متناقضتني: نزعتني بني ممزق أنه مؤلِّفه
هذا يف كبلر ويقرتح كوبرنيكوس. نظام أيَّد عندما شجاًعا ثوريٍّا يعد أخرى ناحية ومن
عليها يمارس نجمنا أن يعني فذلك الشمس، حول تدور الكواكب كانت إذا أنه العمل

مجهولة. طبيعة ذا فيزيائيٍّا تأثريًا
الروسية، للدمى الغريب التداخل هذا تحسني عن يبحث كبلر يظل حياته نهاية يف
مثَل صار فربما النقطة، هذه عند ف توقَّ قد كان وإذا بها. يؤمن الذي الوحيد وسيظل
دحض ويف لألهرامات، العددي التحليل تأمل يف أوقاتهم يقضون الذين الغرباء هؤالء
بالفعل تم ذلك أن يعرفوا أن دون األخرية فريما مربهنة إثبات يف أو النسبية، نظرية
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إلهية، طالسم السماء يَعترب أنه من الرغم فعىل أخرى. طينة من كبلر يعد ولكن اليوم.7
حقيقي. فلك عالم فهو

براهي بتيخو يلتقي كبلر (5)

األمور تبدلت ولكن املراقبة. عىل يقوم الذي الفلك علم عن منأًى يف كبلر ظل غراتس يف
تدريجيٍّا. والديني السيايس املناخ تغري املضاد اإلصالح حركة فبعد األحداث، ضغط بفعل
فكانت غراتس، مغادرُة كبلر عىل فيتعني الربوتستانتية. محلَّ الكاثوليكي الحزُب وحل
الرجالن. يلتقي وهكذا مدينته، مغادرة عىل أيًضا مجَربًا كان براهي تيخو ألن له؛ فرصة
فعىل تيخو. أنشأه الذي املبهر املرصد يف تدريجيٍّا األوضاع تدهورت هفني جزيرة يف
يطلب كان فقد هفني. مزارعي بني من أورانيربج ملالك العداوات تراكمت األعوام مدار
امللكي؛ البالط سخط أيًضا تيخو أثار وصيانته. املرصد لبناء إال ليس الكثري أتباعه من
يحصل تيخو كان التي املالية املنحة الجديد الدنمارك ملك الرابع كريستيان أوقف فقد
غادر ١٥٩٧ عام ففي الريفي. النبيل هذا لدى لالستسالم مجال ال ولكن عام. كل عليها
ويف البعض. قول حد عىل ألتباعه، ومطهًرا الفلك علم جنة منها صنع التي الجزيرة
الثاني رودولف اإلمرباطوُر أهداه هناك وإلبقائه براغ، إىل وصل مضطربة مسرية نهاية
مكانًا له وشيَّد اإلمرباطوري، الريايض لقَب والسحر، بالعلوم املولع ،(١٥٥٢–١٦١٢)
منذ جديد أورنيربج لبناء لتيخو فرصًة وكانت براغ. من بالقرب بناتكي قرص يف مرتفًعا

.١٥٩٩
بطليموس عمل فهم قد كبلر أن يثبت كتاب وهو الكون»، «لغز تيخو قرأ
وعىل قيمته. الشاب األملاني الفلك عاِلم أثبت أيًضا الطريقة وبهذه وكوبرنيكوس،
مساعده، ليكون براغ يف به يلحق أن عليه ويقرتح يهنئه كبلر إىل تيخو كتب حال، أي
خالل جمعها التي املالحظات كل يبلور أن سيستطيع كبلر أن يعتقد براهي تيخو وكان
يجب التعيني: قبل وحيًدا رشًطا تيخو فرض ولكن صلبًا. بناءً لتصبح طويلة فرتات
أريض نصَف الكون مركُز فيه يكون والذي تيخو، ألفه الذي النظام يتبنى أن كبلر عىل

.(3-6 (شكل شميس ونصَف
سوءًا. يزداد اإلنجيليني وضع كان حيث غراتس؛ من وفرَّ االقرتاح عىل كبلر وافق

كبلر، ويوهانس عاًما، ٥٣ العمر من يبلغ الذي براهي، تيخو بني لقاء أول كان
الحكم تيخو يستطيع غطرسته، من وبالرغم .١٦٠٠ فرباير ٤ يوم يف عاًما ٢٨ يبلغ الذي
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البصرية، نفاذ إىل يفتقد الذي كبلر إىل املالحظة بمهام يعهد يكن فلم األشخاص. عىل
يف يتعنت الذي املتمرد املريخ كوكب يمثله الذي املستمر التحدي يواجه أن منه طلب بل
املعطيات خالل فمن تيخو. يعدها التي الفلكية بالتقويمات مقارنًة انتظامه عدم إبداء
الدنماركي الفلك عالم وقام للمالحظة. مطابًقا يكون مدار بتحديد كبلر ُكلف املجمعة
لكبلر مكانه عن بالتخيل املريخ، مسار عن حينئٍذ مسئوًال كان الذي لونجومونتانوس،
بالقمر يتعلق ففيما كبلر، مصلحة يف تيخو اختيار وكان القمر. إبداعات إىل عمله وكرَّس
ما كل عىل سيحصل يكن لم ولكنه هائل، بعمل شك بال كبلر يقوم أن املمكن من كان

املريخ. مدار دراسة به أفادته
تقنية حمل فقد بطليموس، منذ املراقبة عىل يعتمد فلك عاِلم أكرب براهي تيخو يعد
أحد كبلر يوهانس سيصبح جانبه، ومن يُقارن. ال مستًوى إىل املجردة بالعني املراقبة
حقيقي غري نظام عن يدافع فاألول العصور. كل مدار عىل النظريني الفلك علماء أكرب
يُعترب وال رسقتها، من خوًفا نتائجه عن يعلن أن ويكره الكون مركز األرض فيه تكون
لهذين يمكن فكيف ماهًرا. مساعًدا إال للكون، الشمس مركزية بنظرية املبرش الثاني،
مع التأقلم عىل القدرة كبلر يملك ولكن انقطاع، بال يتشاجران كانا يتفاَهما؟ أن الرجلني
الرسالة رموز فك وهي حياته، معركة إنهاء سبيل يف للمعاناة ا مستعدٍّ فكان الظروف،
تعاونًا تيخو وبني بينه الشقاق هذا من كبلر وسيجعل السماء. يف الخالق أخفاها التي
«لغز كتاب فإن الفلك، علم هامش عىل ظل قد كبلر َلَكاَن تيخو فلوال ومثمًرا. حقيقيٍّا
املقابل يف ولكن اكتشاف. أي عن يعلن لم لكنه املحفزة، األفكار بعض نرش قد الكون»
املراقبة، معطيات أحدث من الشابُّ الالهوت عاِلم استفاد الدنماركي، الفلك عالم بفضل

قدراته. كل إبراز يستطيع ثم ومن

تيخو وريث (6)

وكانت دسمة.8 وجبة بعد ١٦٠١ أكتوبر ٢٤ يف براهي تيخو تُويف الكارثة. حدثت فجأًة
املعطيات عىل واستحوذ الريايضاإلمرباطوري، لقب فوِرث لكبلر؛ مفيدة الوفاة هذه نتائج
منْعه الدنماركي الريفي النبيل ورثة حاول لكن بطريقته. لدراستها تيخو جمعها التي
نظام لدعم تيخو مالحظات كبلر يستخدم أن يخشون فكانوا جدوى، بال ولكن ذلك من
أن يمكن ما أفضل تيخو مالحظات معطيات كانت ذلك. يف محقني وكانوا كوبرنيكوس،
يريد ما بكل تخربه أن شأنها ومن األعوام، مدار عىل تجميعها تم فقد كبلر، به يحلم
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فبدت بدائية كانت كبلر يمتلكها التي الرياضية املسائل لكن املريخ. مدار عن معرفته
بنجاح.9 بها للقيام كبلر مثل شخص إىل تحتاج فهي مستحيلة، املهمة

كبلر قام فقد التاريخ. صفحات يف له مثيل ال بطوليٍّا عمًال املريخ مدار تحديد يظل
معموًال يكن ولم ،١٥٨٥ عام يف إال العرشية الكسور تظهر فلم لها. نهاية ال بحساباٍت
بعض العرشية الكسور من بدًال كبلر استخدم فقد عائًقا؛ ذلك يكن لم ولكن بعد. بها
العرص ذلك ففي األمر، يف ما كل ذلك يكن لم وكبريين. صحيحني رقمني بني النسب
ساعات تتطلب الصغرية الحاسبة اآلالت ظهور منذ الروتينية املثلثية الحسابات «كانت
األدوات هذه يملك كبلر يكن ولم البرشيني.»10 الحاسبني من ِفرًقا وتحشد العمل من
«علم كتاب يف يعرض عندما بطريقته الحًقا سينتقم ولكنه بمفرده. يعمل فهو املساعدة،
عمله يف الحقيقيني مساعديه قرَّائه من وسيجعل مرشوعه، تفاصيل كل الجديد» الفلك

فيها. ضل التي املآزق أو به شعر الذي العذاب سواء شيئًا؛ عنهم يخفي فلن الشاق،

دقائق ثماني زاوية (7)

يومنا وحتى تيخو. بها قام التي باإلجراءات مقارنًة مراحل عىل كامًال املريخ مدار ُحدد
افرتاًضا فيضعون كبلر، نهج عىل جديًدا مذنَّبًا يكتشفون الذين الفلك علماء يسري هذا
حديثًا امُلكتشف السماوي للجسم متتالية مواقع يستخدمون ثم املدار، لشكل منطقيٍّا
للمسار املفرتض الشكل يكن لم وإذا مناسبة. بصورة الفضاء يف موقعه تحديد أجل من

االفرتاض. استبعاد يجب املالحظات، مع متفًقا
عندما بالغة براحة وشعر مساره، بطول الكوكب طول خطوط بتحديد كبلر بدأ
الحظها التي القيم مع املحسوبة القيم وتطابقت تيخو. مالحظات مع حساباته قارن
الجزء إال يمثل ال دقيقتني فارق فإن دقيقتني. زاوية باختالف الدنماركي الفلك عالم
الفخاخ لكل نظًرا لذلك؛ أهمية وال القمري. للقرص الظاهري القطر من عرش الخامس

الكوكب. مواقع تحديد يْخبَُؤها التي
زاوية الفارق فيبلغ املريخ. طول بخطوط يتعلق فيما السهولة بهذه األمور تكن لم
باستمرار نسجل أن يمكننا فنحن ضئيًال. الفارق يزال ال الحقيقة ويف دقائق. ثماني
واملوقع بطليموس لحسابات وفًقا ما كوكب موقع بني قوسيتني درجتني أو درجة فارق
يبِل لم كوبرنيكوس أن سيما ال رضاه، يبدي أن كبلر ويستطيع املراقبة. تظهره الذي
تيخو بأن يقر أن كبلر يستطيع ال لكن بالدقة. يتعلق فيما بطليموس من أفضل بالءً
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من لكن ذلك. لنفرتض دقيقتني؟ الفارق يبلغ هل املراقبة. خالل مماثًال خطأ ارتكب
أن بد فال الصفر، نقطة من عمله كبلر بدأ دقائق. ثماني الفارق يكون أن الحقيقي غري

فاستبعده.11 خاطئًا املسار لشكل وضعه الذي االفرتاض يكون
الكواكب، محركة الشمس كون افرتاض عن كبلر أعلن الكون» «لغز كتاب يف
وبني بينه املسافة تزيد عندما تقل كوكب أي رسعة أن فكرة من انطلق ذلك والستغالل
يكونوا لم إذا كبلر سبقوا َمن يالحظها أن املمكن من كان نوعية ظاهرة إنها الشمس.
الشمس.12 حول ومنتظمة دائرية كانت الكوكب حركة بأن لالقتناع بشدة َسَعوا قد
األقل هي بعًدا أكثرها أن من نتحقق مختلفة كواكب بني نقارن عندما ذلك إىل وباإلضافة
كوكب أي حركة يرشح نوعيٍّا قانونًا ذلك من نستخلص أن يبقى .(1-6 (جدول رسعًة

الشمس. حول
للخيال. تحديًا آنذاك يحدث ما كان

الحًقا خطأَه أَثبت قانون وهو أرسطو وضعه الحركة عن قانون من كبلر انطلق
تختلف مساره بطول مداره عىل كوكب أي رسعة أن واستنتج ونيوتن.13 جاليليو من كلٌّ
غري ألنها خاطئة الصيغة هذه كانت الشمس. وبني بينه املسافة مع عكيس بتناسب
كبلر. منه انطلق الذي أرسطو قانون من الحقيقة إىل أقرب بالتأكيد ولكنها مكتملة،14
الذي الوقت قيمة كبلر حدد خاطئ، مأخوذ وهي الوسيطة، العالقة هذه من وانطالًقا
خاللها ارتكب هندسية برهنة يف وانخرط مداره، من جزءًا ليقطع ما كوكٌب يستغرقه
مضبوًطا. أعده الذي القانون جعل مما املأخوذ؛ صيغة يف مفقوًدا كان ما أعاد ً خطأ
يُصاغ الطبيعة عن لقانوٍن األول النموذج ويمثل املتساوية، املساحات قانون باسم وُعرف
رقم القانون هذا يحمل املنطقي الرتابط وألسباب واحد. آن يف وحديثة أنيقة بطريقة

املتساوية: املساحات قانون أو الثاني كبلر قانون ويُسمى كبلر قوانني بني من اثنني

تكون والكوكب الشمس بني املسافة قطر نصف يغطيها التي املساحات إن
املسافة. هذه لقطع امُلستغَرق الوقت مع بالتناسب

الفلك «علم كتاب يف ١٦٠٩ عام يف املتساوية املساحات قانون عن كبلر أعلن
القانون. لهذا الهنديس التفسري 3-9 الشكل ويوضح الجديد».

الحدس هو هل الصعوبة؟ بهذه ظروف يف مضبوط قانون إعداد كبلر استطاع كيف
نستخلص أن نستطيع أننا إال جزئية، إال اللغز هذا عن إجابة أي تكون لن الحظ؟ أم
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من جزء يف كوكب أي يتحرك فعندما الثاني. كبلر لقانون تخطيطي تعبري :3-9 شكل
املساحة من جزءًا ذاتها بالطريقة والكوكب الشمس بني املسافة قطر نصُف يغطي مداره،
متساويني زمنني مع املساحة من متساويان جزءان فيتطابق املسار. يضمها التي املسطحة

املسافة. لقطع

املساحات لقانون كبلر حددها التي الصيغة كانت فإذا الغريبة. القصة هذه من ِعربة
األخرى الطبيعة قوانني من العديد مثل — أنها إىل ذلك يعود فربما صحيحة، املتساوية
اختار ملاذا الغامض؟ مؤلفها هو فَمن واحد. آن يف وبسيطة جميلة بلغة مكتوبة —

يالحقنا. تساؤل إنه والوضوح؟ الجمال

املريخ مدار إىل عودة (8)

حول األرض بها تدور التي الرسعة بمعرفة لكبلر املتساوية املساحات قانون يسمح
األكثر املريخ مدار شكل تحديد ويبقى بالضبط.15 شكله يعلم يكن لم إذا حتى مدارها
ذلك ولتحقيق أساسية. بصورة براهي تيخو بمالحظات االستعانة طريق عن امتداًدا
شكل إىل مال عديدة محاوالت وبعد املريخ. مدار لشكل افرتاض وضع كبلر عىل يتعني
املصطلح هذا وكان ،(4-9 (شكل بؤرتيه إحدى الشمس تحتل الذي الناقص القطع
املتساوية. املساحات قانون اختيار مثل جيًدا االختيار هذا كان ابتكاره.16 من األخري
وخصائصه املنحنى هذا تعريف ألن ذلك يكون فربما الناقص، القطع يف كبلر فكر فإذا
إىل الشكل، مخروِطيَِّي اآلخرين القطعني مثل الناقص، الَقطع فينتمي للغاية. بسيطة
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ألعمال نتاج هو عديدة مرات رسمه أعيد الذي 5-9 شكل إن الدائرة. من قريبة عائلة
أبولونيوس كان ولكن امليالد)، قبل ٣٧٥–٣٢٥ (حوايل منخم اليوناني الرياضيات عالم
من هو اإلغريقي، العرص من كبري رياضيات عالم امليالد)، قبل ٢٦٢–١٨٠ (حوايل بريغا

املنحنيات. لهذه مطولة بدراسة قام
الجديد» الفلك «علم كتاب كان وإذا .١٦٠٦ عام يف املريخ كوكب بشأن العمل انتهى
معارضة بسبب كان فذلك ،١٦٠٩ عام يف نُرش قد العمل هذا عن تقريًرا يعطي الذي
ملالحظات شابٍّ الهوٍت عاِلِم استخدام من باإلهانة يشعرون الذين براهي تيخو ورثة
بعنوان الحق كتاب يف أنه إال تيخو. نظام مع يتعارض كوني نظام دعم بغية الراحل
األول والقانون املتساوية املساحات قانون كبلر طبق الكوبرنيكي» الفلك علم «ملخص

الكواكب: كل عىل

بؤرتيه. إحدى الشمس تحتل ناقٍص َقطٍع شكَل كوكب أي مسار يأخذ

عمله؟ أهمية مدى كبلر يدرك هل (9)

الوقت ويف أطفاله. وأحد األوىل كبلر زوجة وأصاب براغ مدمر وباء اجتاح ١٦١١ عام يف
الفنون ويحمي ومتسامًحا مثقًفا الثاني رودولف كان فقد اإلمرباطور، جنون ُجن ذاته
عىل قبضته إحكام يستطيع يعد لم ولكنه حوله، والكيميائيني للمنجمني بجمعه والعلوم
ويالت بذلك مضيفني بفرٍح، اإلمرباطورية تجزئة يف بدءوا عائلته أفراد أن لدرجة البالد،
بوهيميا، إقليم الثاني رودولف أخو اختطف ذاته العام ففي الوباء. إىل األهلية الحرب
يف كبلر بقاء فكان األول. ماتياس باسم اإلمرباطورية حكم يف خلفه التايل العام ويف
األصلية مدينته إىل العودة عىل قادر أنه للحظٍة الفلك عالم فاعتقد خطًرا، يمثل براغ
حيث لينتز، يف إقليمي رياضيات معلم بمنصب يكتفي أن عليه يتعني ولكنه فورتمبريغ،

عاًما. عرش أربعة ظل
حركة كانت الوقت ذلك فحتى الفلك. لعلم كنًزا والثاني األول كبلر قانونا يمثل
مولع الهوت عالم حرص وفجأة املراقب. قيمة عىل تعتمد بدقة تُدون ثم تُالحظ الكواكب
واحد آن يف تحددان وأنيقتني، بسيطتني عالقتني يف املعقدة الحركة هذه الفلك بعلم
أكثر التوقعات فقط يجعل ال اإلنجاز ذلك إن مداره. بطول الكوكب ورسعة املسار شكل
علوم فصاعًدا: اآلن من والفيزياء17 الفلك علم عليه سيكون بما أيًضا يتنبأ لكنه دقة،
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(أ)

(ب)

بو٢و١أ

و(و٢) (و١) عشوائيتني نقطتني عند إبرتني نغرس ورقة عىل ناقص قطع لرسم :4-9 شكل
يرسم الشكل، يوضح كما الخيط، بمد قمنا وإذا للمد. قابل غري خيط طريف فيها نثبت ثم
الَقطع تقاطع ويحدد و(و٢). (و١) نقطتي بؤرتاه تكون ناقًصا َقطًعا بالرضورة القلم
بالبؤرتني يمر الذي الكبري املدار و(ب) (أ) بنقطتي يمر الذي املستقيم الخط مع الناقص
التباعد أو الناقص القطع شكل اإلبرتني بني املسافة تحدد الخيط، طول وبتحديد أ). (شكل

ب). (شكل الرياضيات علماء قول حد عىل e املركزي

الذي براهي تيخو مفهوم مع املفهوم هذا ويتعارض الرياضية. للصياغة قابلة دقيقة
تأمل. أي حساب عىل املراقبة يفضل كان
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ويتميز مستًوى. مع دائري مخروط بتقاطع املخروطي القطع عىل نحصل :5-9 شكل
بينما دائرة، يصبح صفًرا املركزي تباعده يبلغ الذي الناقص القطع إن املركزي. بتباعده
مفتوح منحنًى وهو مكافئ قطع إىل ١ من املركزي تباعده يقرتب الذي الناقص القطع يميل

الزائد. القطع مثل

السماوية الساعة أن كبلر أثبت الكواكب، إال تخص ال النتائج هذه كانت إذا وحتى
الفلك «علم كتاب يف اكتشافاته؟ أهمية مدى يدرك هل نجاحه؟ يدرك فهل بانتظام. تدور
املطول رسده وسط يف مختفيان فهما واضحة، بصورة قانونَيه إبراز يتم لم الجديد»
التناغم عن الباحث الالهوت وعالُم الكون لغز كتاب صاحُب كبلر أن فيبدو ألبحاثه.
قد ولكننا التناغم. هذا عن األصدق التعبري قانوناه يعد درجة أي إىل يعي ال السماوي؛
عام أحداث فبعد السماوي، التناغم عن بحثه عن تخىل أنه تخيلنا إذا قيمته ننكر نكون
أكثر ١٦١٧ عام كان ذويه، إىل بالحنني وأشعرته براغ من كبلر طردت التي ١٦١١
السحر أعمال بممارسة اتهامها مواجهة يف أمه عن للدفاع اضطراره أثناء ففي قسوة.

الكون». «تناغم لكتابة اختاره الذي الوقت هو ذلك فكان كاترينا. ابنته فقد
كل بني املسافات لتفسري األفالطونية باملجسمات استعان قد كبلر كان غراتس يف
التناغم قواعد خاصة بصورة فأضاف الكون»، «تناغم كتاب يف ذلك يف واستمر كوكب.
بنشاط كبلر يعود فأحيانًا … املتناسقة للمضلعات الهندسية الخصائص إىل املوسيقي
أفالطون، عرص يف أو املوسيقي التناغم رائد فيثاغورس عرص يف الوراء إىل السنني آالف
ومؤرخي كبلر خلفاء بفضل نعرتف أن إال يسعنا وال لعرصه. سابًقا يكون أخرى وأحيانًا
نقيٍّا ذهٍب ِتْربَ بداخله يخفي ألنه املشوش؛ الحشو هذا قراءة يف بالصرب لتحليهم العلوم

:١٦١٨ مايو ١٦ يف كبلر اكتشفها والفيزياء الفلك علم يف جديدة ورائعًة

نسبة مكعب مع مختلفني كوكبني دوران فرتة بني النسبة مربع يتساوى
ملداريهما. الكبرية املحاور
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الكواكب، بني باملقارنة الثالث كبلر قانون يسمح والثاني، األول للقانونني خالًفا
ولكن الكواكب، عدد حول كبلر بال يشغل الذي السؤال عن بالطبع يجيب ال وهو

كتلته. وال الكوكب حجم تذكر لم صيغته أن بما ملحوظة بساطته
تكون الكواكب بكل يتعلق «فيما أخرى: بطريقة الثالث القانون عن التعبري يمكن
حتى التساوي هذا ويظل متساوية.» الكبرية املحاور ومكعب الفرتات مربع بني النسبة
متساوية، دائًما النسبة فتكون الكبري»، املحور «نصف الكبري» «املحور ب استبدلنا إذا
نصف قسنا وسواء باأليام، أم بالثواني الفرتات قسنا سواء املختارة؛ الوحدة كانت أيٍّا
باألعوام الفرتات تُذكر 1-6 جدول من عمود آخر ويف بالكيلومرت. أم باملرت الكبري املحور
لألرض. ١ رقم يخصص التقرير أن لدرجة الفلكية، بالوحدات الكبري املحور ونصف

للغاية.18 مرضية بطريقة الثالث القانون تحرتم الكواكب جملة أن ونالحظ
الشمس يف نبحث بالطبع الكواكب؟ بني الوحدة هذه مصدر عن البحث يجب أين
إيو قارنا إذا الثالث القانون ينطبق ال املقابل يف لها. أقماًرا الكواكب جميع تعد التي
نطبق أن أردنا وإذا الشمس. حول الثاني يدور بينما للمشرتي قمر فاألول بكوكب:
ال األريض القمر وكذلك بينها، فيما إال املشرتي أقمار مقارنة يمكننا فال الثالث القانون

األرض.19 حول تدور التي الصناعية باألقمار إال مقارنته يمكن
كأني […] مقدسة بحماسة «شعرُت لكبلر: غامرة سعادة الجديد االكتشاف سبَّب
[…] املرصية الحدود خارج مقدًسا قربانًا إللهي ألُقدِّم املرصيني ذهب كئوس َسَلبُت
عام20 آالف ستة انتظر هللا أن بما الزمان من قرن بعد إال قارئًا يجَد لن ربما كتابًا أكتب

البديع].»21 عمله شفرات فك البرش استطاع [حتى

الرحلة نهاية (10)

واستنفد أخرى. إىل مدينة من يتنقل أخذ حياته نهاية ويف ،١٦٢٦ عام يف لينتز كبلر غادر
ملواجهة مضطرَّة كانت التي اإلمرباطورية بها مرت التي املالية الصعوبات بسبب موارده
الربوتستانتية، الشعائر وإلغاء براغ يف معبد إغالق فبسبب .١٦١٨ منذ املعرتضني األمراء
كان القرص. نافذة من ماتياس لإلمرباطور ممثلني ثالثة وأُلقي هرادكاني، قرص اقتُحم
واحد. آن يف وسيايس ديني رصاع وهو عاًما، الثالثني حرب بداية بمنزلة الحدث هذا
أعماًال أوروبا يف املرتزقة وارتكب النزاع، هذا يف األوروبية القوى من العديد وتورط

وحشية.
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آخر لنرش مستعدين نارشين وعن جديد ملجأ عن الظروف هذه ظل يف كبلر بحث
النهوض، عىل يقوى ال ومريًضا منهًكا ريغنسبورغ إىل وصل ١٦٣٠ نوفمرب ويف أعماله.

بنفسه: ألفهما الشعر من بيتان قربه عىل وُحفر نوفمرب. ١٥ يف املنية فوافته

األرض ظالل أقيس واليوم السماء أمسح كنت
جسدي. ظل هنا يرقد ولكن للسماء روحي تنتمي

فكيف األحياء، ترحم ال فالحرب كبلر؛ فيها يرقد كان التي املقربة ُدمرت أعوام عدة وبعد
األموات؟ تحرتم
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قوة أكثر السقوطسيكون

األجسام سقوط (1)

ضوئيٍّا أثًرا وراءها وتخلف الرشقي الشمال اتجاه يف كبرية برسعة النار كرة تتحرك
بصدمة ناب ميشيل شعرت األجزاء. عرشات إىل تنقسم وفجأة رسيًعا، يتوارى طويًال
أدركت النافذة إىل سارعت وعندما نيويورك، من بالقرب بيكسكيل يف منزلها يف قوية
هوية اكتشفت التي الرشطة إخطار تم كبري. ثقب به سيارتها هيكل كان الخسائر؛ حجم
سيارتها. مؤخرة عند األسفلت، يف مطمور كيلوجرامات عرشة يزن أسود حجر الجاني:
التي التجويف فوهة وتدل نيزك فهي القذيفة هوية بتحديد جريانها أحد قام ما ورسعان

الهائلة. رسعتها عىل السيارة هيكل يف خلفتها
املزاد يف باعت فقد جيدة؛ بصفقة ناب ميشيل قامت ١٩٩٢ عام من اليوم هذا يف

خيالية. بأسعار السيارة وحطام السماء من الواقع الحجر
قبل ما حقبة طوال أسالفنا شهده فقد النادر، باليشء النيازك سقوط يكن لم
الذي النيزك هذا فإن فقط، امليكانيكا نظر وجهة ومن التاريخ. مدار عىل ثم التاريخ
لم لكن ا، جدٍّ عادية ظاهرة وهي األجسام، سقوط عىل مثاًال إال ليس األرض عىل سقط

بدقة. تصفها أن الوسطى أو القديمة العصور َقط تستطع
نافذة من السقوط األفضل من أنه جيًدا يعرف فجميعنا الحياة عىل نحرص كنا إذا
تلك املثال، سبيل عىل فالقطط للمبنى. السادس الطابق من بدًال األريض الطابق من
تحتله الذي املزراب من سقطت إذا أقدامها عىل بغريزتها تسقط بالفطرة، البهلوانات
لصغارها الصعبة الحركة هذه تَُعلِّم قطة يوًما نَر لم ألننا فطرية قدرة وهي عائلتها،
أن أرادت إذا شاهق ارتفاع عىل يكون أال يجب املزراب أن إال بحكمة. أمامها ة املصطفَّ
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عىل ذاته األمر ينطبق التناسب اختالف ومع ساملة. سقوطها من الصغرية القطط تخرج
مخاطرة. دون القفز يمكننا متى نعرف فنحن العزيز، شخصنا

زاد مرتفًعا القفز مكان كان كلما شك فبال السهولة، بهذه األمور ليست ذلك ومع
نُصاب أن يمكننا أنه جميًعا فنعرف صارمة، قاعدة ذلك اعتبار يمكن ال ولكن الخطر،
لطيارين مفزعة أمثلة نعرف املقابل ويف العشب. يف مختبئ جذر عىل سقطنا إذا بجرح
استخدام إمكانية لديهم تكون أن دون طريقها ضلت التي طائرتهم لرتك اضطروا
بعناية األملاني الجيش درس وقد معقول. غري سقوط بعد أحياء ظلوا ذلك ومع مظلة،

الثانية. العاملية الحرب خالل ١٩٤٤ مارس ٢٣ يف حدث النوع هذا من تقليديٍّا مثاًال
أثناء يف احرتقت بريطانية قنابل قاذفة طاقم من فرًدا الكميد نيكوال الرقيب كان
الحريق بسبب مظلته إىل الوصول عن عاجًزا كان ألنه ونظًرا األملانية. املدفعية ضد القتال
سقوطه فاستغرق مرت. ٦٠٠٠ ارتفاع من الجو يف القفز لفكرة البائس هذا استسلم
أشجار من غابة أغصان وسط مستقيم خط يف يسقط وظل ونصف، دقيقة الجو يف
يبلغ الجليد من بطبقة مغطاة أرض عىل النهاية يف وهبط بالجليد. املغطاة الصنوبر
والحظوا دقيق، فحص إىل اختطفوه الذين األملان فأخضعه سنتيمرتًا. ٥٠ من أقل سمكها

طائرته!1 احرتاق إثر أصابته وحروق سطحية خدوش من إال يعاني يكن لم أنه
تحديد نريد فعندما املؤثر، الوحيد العامل هو السقوط منه تم الذي االرتفاع ليس
كل املحيط املكان طبيعة وكذلك وشكله الساقط الجسم حجم فإن حر، سقوط رسعة
بدرجة ناضجة تفاحة عن ببطء تسقط ميتة شجر ورقة فإن ا؛ مهمٍّ دوًرا يلعب ذلك
حتى عرش السابع القرن انتظار يتعني كان ملاذا ما حد إىل الظروف هذه وتفرس كافية.
املالحظ للسلوك الظاهري للتعدد نظاًما ويضع األجسام سقوط قانون جاليليو يكتشف
يخفي املالَحظة الظواهر تنوع أن جاليليو قبل قط أحٌد يشعر ولم الحر. السقوط أثناء يف
عديدة ألفيات بعد حدث الذي االكتشاف هذا فإن واحد، آن يف وبسيًطا صارًما قانونًا

للحداثة. الطريق ويمهد عقب عىل رأًسا التاريخ يقلب أن املفرتض من كان

التمهيد األجسام: سقوط (2)

أن يجب بيزا2 برج أعىل من أوزانًا يُسقط كان بأنه جاليليو تمثيل نحب كنا إذا حتى
دقيقة بقياسات القيام عليه الصعب من كان كرونومرت وجود لعدم نظًرا أنه ندرك
قمة ارتفاع ويبلغ العرص. ذلك يف عليها يُطلق كان كما املتحركة»، «األجسام لحركة
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ثواٍن ثالث من أكثر يستغرق ال األخري الطابق من يسقط جسم فأي مرتًا، ٥٤٫٥ الربج
تعمل ساعة جاليليو صنع الزمنية الفواصل لقياس أنه الحقيقي ومن األرض. ليلمس
تنتمي طرق إىل أيًضا يلجأ وكان امليالد. قبل الثالث القرن إىل األويل نموذجها يعود باملاء
كان فقد املوسيقية؛ القواعد تطبيق إىل أو النبض دقات مثل البرشية الفسيولوجيا إىل
َوَعدِّ لحن غناء يف صعوبة أيَّ يجد يكن لم تجاربه وخالل للعود، مثاليٍّا عازًفا جاليليو
طريقة إيجاد جاليليو عىل يتعني فكان شك، محل الدقة كانت حال كل وعىل قياسه.
وواجهته رسيعة. املدروسة الحركة كانت إذا مجدية غري املطروحة الطرق وكانت أخرى.

كذلك. ليس فقياسه بديهيٍّا الرسعة مفهوم كان وإن حتى خطرية؛ أخرى مشكلة
كتاب بتأليف كفيف، شبه وهو وإهانته محاكمته بعد العجوز، جاليليو قام وعندما
أن وبما الحركة.3 حول ألبحاثه خالصة بعمل قام جديدين»؛ علمني حول «الخطاب
استدالل عمليات إىل أحيانًا يلجأ كان كافية، غري كانت عرصه يف املعروفة الرياضيات

خاطئة. بل ملتوية،
أنه عىل خاصة بصورة تنص كانت التي األرسطية، املفاهيم باستخدام جاليليو بدأ
ثابتة، تظل رسعة إىل صفر الرسعة من الجسم ينتقل ما، لجسٍم الحر السقوط خالل
الطبيعية» «الرسعة قيمة أن يعتقد أرسطو وكان منتظمة. رسعة الحالة هذه يف وتُسمى
كتاب يف سمبليتشو يؤكد ولكن املاء، يف ذلك ويحدث ثقيًال.4 الوزن كان كلما تزداد

الهواء. يف سيما وال األماكن، كل يف ذلك نالحظ أننا جديدين» علمني حول «الخطاب
الثقيل الجسم بأن تقرُّ كنت إذا سمبليتشو سيد يا إذن يل فلتقْل […] سالفياتي:
أي أو العنف بفعل إال تقل وال تزيد ال إنها أي محددة؛ رسعة له تكون يسقط عندما

أخرى. عقبة
امليكانيكا، عن أرسطو مفهوم إىل يشري فهو «عنف» عن يتحدث سالفياتي كان إذا
و«الحركة — الحر السقوط ذلك ومثال — الطبيعية» «الحركة بني يميز كان فهو
يكن لم إذا الطبيعية: حركته عن الجسم بتحويل قوة تقوم األخرية الحالة ويف العنيفة».

الفور. عىل ستتوقف فهي العربة يجرُّ الحَصان
أرسطيٌّ بَبْغاءُ أنه وبما الخداع. إىل أخرى مرة تعرضه يف سمبليتشو سذاجة تسببت
خصمه، له ينصبه الذي الفخ يف يشكَّ أن دون سالفياتي جملة يف كلمة كل يردد أخذ

جديد. من الحديث يف محاِوُره بدأ عندما إال ذلك يدرك ولم
مساوية غري طبيعية رسعة منهما لكلٍّ متحركان جسمان لدينا كان إذا سالفياتي:
الجسم رسعة ستقل باألرسع األبطأ نربط عندما أنه الواضح فمن اآلخر، الجسم لرسعة
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الجسم بفعل جزئيٍّا األبطأ الجسم رسعة وستزيد األبطأ، الجسم بفعل جزئيٍّا األرسع
النقطة؟ هذه يف معي متفًقا ألسَت األرسع.

ذلك. غري حدوث يمكن ال رأيي، يف سمبليتشو:
التسلسل فلنستكمل قاله: ما أهم فكان املوقف، هذا من بخجل سالفياتي يستفيد
الحجر رسعة من أقل مًعا مربوطني لحجرين الطبيعية الرسعة أن للتو رأينا املنطقي.
صاغها أخرى وقاعدة التأكيد هذا بني التوفيق يمكن ال ولكن بمفرده. كان إذا األثقل
األرسطية الرؤية تكون هكذا حجمه. زاد كلما تزداد الحجر رسعة أن عىل تنص أرسطو

رد. يعقبه أن دون الفخ انتهى متعارضة! األجسام لسقوط
يف ذاته الوقت يف الَحَجران سقط فإذا سالفياتي. حجة عن يقال مما الكثري هناك
تعتمد منتظمة رسعة يكتسبان ما فرسعان املاء، مثل كاٍف بقدر كثيف مادي محيط
سالفياتي يستطيع ال ربما لكن أرسطو. عنه يدافع ما يشبه ما وهو وزنيهما، عىل
متحرك جسم رسعة أن الجميع فيعرف اليوناني؛ الفيلسوف عىل للتهكم حجته استخدام
املهندسون هم ذلك يعرفون من وأفضل شكله. عىل أيًضا تعتمد املاء يف أو الهواء يف
حجرين سالفياتي ربط فإذا الرسيعة. ١ فورموال سيارات أو الغواصات يصنعون الذين
عن فقط تنتج ال املشرتكة رسعتهما أن يالحظ أن فيمكنه املاء، يف رسعتهما وقاس مًعا

مكوناتهما.5 رسعة
جاليليو. سالفياتي- إليه توصل الذي املؤقت االستنتاج من التام بالرضا نشعر لكننا
املكان مقاومة تماًما ألغينا إذا أنه فكرة أتتني […] وحينئٍذ […] سالفياتي:

ذاتها. بالرسعة األجسام كل فستسقط املحيط،
ممكنة،6 الحركة كانت إذا الفراغ يف حتى أنه […] أبًدا أصدق لن […] سمبليتشو:

الرصاص. من قطعة لرسعة مساوية برسعة ستسقط الحرير من قطعة فإن
مهمته؛ تنتِه لم لكن ملحوظة، بصورة البصرية بنفاذ جاليليو-سالفياتي يتحىل
تأكيدات محل ليحل األجسام، سقوط لقانون الصحيحة الصيغة تحديد عليه فيتعني

البالية. أرسطو

الرياضيات بلغة مكتوبة الفلسفة (3)

علمني حول «الخطاب كتاب يف يخصصه الذي الفصل يف مهمة خطوة جاليليو يخطو
بلغة صياغته إىل أرسطو يسعى فبينما األجسام. سقوط لقانون اكتشافه إىل جديدين»
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«الفاحص» ساجياتوري كتابه ففي ريايض. قالب يف جاليليو يصوغه اليومية، الحياة
الشاسع الكتاب هذا يف موجودة الفلسفة «إن حقيقيٍّا: اعرتاًفا كتب ،١٦٢٣ يف صدر الذي
اللغة، تعلُِّم قبل قراءته يمكننا ال لكن — الكون وأقصد — أعيننا أمام أبديٍّا املفتوح
مثلثات هي وحروفها رياضية بلغة مكتوبة فهي بها؛ تُكتب التي الرموز عىل والتأقلِم
كلمة يفهم أن اإلنسان يستطيع ال دونها وسائل وكلها أخرى، هندسية وأشكال ودوائر

مظلمة.» متاهة يف جدوى بال نضلُّ ودونها واحدة،
جاليليو إىل نسبناه إذا نخطئ قد لكننا جوهريٍّا، الرياضيات ألهمية اإلدراك هذا يعد
الخامس). (الفصل مدرسته ممثيل أتباعه إىل أو فيثاغورس إىل األقل عىل يعود فهو فقط؛
يشء «كل فيثاغورس أتباع نظر وجهة فمن كبرية، صدمًة أَثَاَر اإلدراُك هذا َق تَحقَّ فعندما
عىل مميزتني تجربتني عن املفهوم هذا تمخض وقد صحيح». رقم يشء «كل بل رقم»،

تقدير. أقل
ومشدودين مماثل نوع من قيثارة وتَرْي فإن األصوات، بعلم األوىل التجربة تتعلق
بسيطة: نسبة أطوالهما بني تكون أن رشيطة متناغمة، ألحانًا يُصدران متساوية، بقوة
من الثالثة أو الخامسة الدرجة أو النغمة جواب بينهما الفاصل يكون املثال سبيل عىل
ندرك أن ولنا و٥ : ٤. و٣ : ٢ ٢ : ١ بنسبة منها كلٍّ طول يكون حيث املوسيقي؛ السلم
التناغم يف الصحيحة األرقام ل تدخُّ فإنَّ الظاهرة، أدركوا عندما فيثاغورس أتباع دهشة

لها. إدراكنا وكيفية األصوات فيزياء بني يربط املوسيقي
غريبة بخاصية وتتعلق تالميذه، أو فيثاغورس انتظار يف ثانية مفاجأة هناك كانت
يكون و٤، ٣ بطول القائمة للزاوية املتاخمان الضلعان كان فإذا القائمة، للمثلثات
.٢٥ = ٢٤ + ٢٣ أن بما إليه نسبت التي فيثاغورس» «مربهنة إنها .٥ الوتر طول
ثالثة من مكونة أخرى مجموعات من محدود غري عدد عىل ينطبق ذلك أن من ونتحقق
وعلم الهندسة بني يربط مما ،(٢٥ ،٢٤ و(٧، (١٣ ،١٢ ،٥) وخاصًة صحيحة، أرقام
يف أنها لدرجة املسح، وليدة الهندسة أن بما الفيزيائي العالم أيًضا ويخص الحساب،

الحساب. علم من أكثر تجريبيٍّا علًما اعتبارها يمكن كان فيثاغورس عرص
مما فيثاغورس، أتباع بهر قد والهندسة املوسيقى يف الصحيحة األرقام ظهور إن
إذا عجب ال اآللهة، فيه كثرت زمٍن ففي كبرية. أهميًة لها إعطائهم سبب بتخيل يسمح

األرقام. إىل الخفية ميولهم يوجهون فيثاغورس أتباع رأينا
أثبت فقد ريايض؛ قالب يف الطبيعة قوانني بعض بصياغة جاليليو غري آخرون وقام
يريد ملن مميزة خطاب لغة تمثل الرياضيات أن الثالثة قوانينه عرب واضحة بصورة كبلر
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أعلن فقد ذلك، من أبعد هو ما إىل يمتد جاليليو مبدأ ولكن السماوية. الساعة رموز فك
أن وهي سلًفا؛ حددها التي باملهمة بذلك ملتزًما الدقيقة والعلوم الرياضيات اتحاد عن
«الحركة ب أسماه ما بدراسة عمله بدأ وقد مخطئون. أرسطو أتباع أن العالم أمام يثبت
ذلك إىل وللتوصل الحر، سقوطه أثناء يف جسم حركة وهي الثقيلة»، لألجسام الطبيعية
اليوم نسميه بما فاستعان بسيطة، بصورة املنتظر القانون عن يُعرب أن جاليليو استلزم

بسيط. األجسام سقوط قانون فإن ذلك، يف ا محقٍّ جاليليو وكان البساطة. مبدأ
مسبق حكم عىل إال يقوم ال فهو البساطة، مبدأ حول قوله يمكن ما الكثري وهناك
هذا ابتكر قد عامًلا ألن إال ممكنة تكن لم االكتشافات من العديد أن الحقيقي ومن فقط.
فيبدو األحيان، من كثري يف تنقذنا الطبيعة أن أيًضا الحقيقي ومن دونه، أو بوعي املبدأ
بطريقة سواء التجربة؛ من دائًما قانون أيُّ يُستنتَج النهاية يف ولكن البساطة، تحب أنها
بسيطة ذاتها التجربة كانت إذا إال يحدث أن يمكن ال وذلك مبارشة. غري أم مبارشة
للقيود نظًرا لكن ينتهي. ال جدل موضع جعَله حدٍّ إىل غامض مفهوم وهو الكايف، بالقدر
البسيطة. القوانني من شبكة بالفعل الطبيعة نسجت فقد قانون، أي لها يخضع التي
يفهمها التي الطريقة عن مختلفة بصورة موجودة الطبيعة قوانني أن الكثريون ويعتقد
العلماء، من العظمى الغالبية ويمثلون الواقعي املذهب منارصو وهم الحي، الكائن بها

البساطة. هذه من لالندهاش قوية حجج أيًضا ولديهم
العقل عمل بفضل إال توجد ال الطبيعة قوانني أن الواقعي املذهب يرفض من ويرى
يستطيع أن عجب «ال بسخرية: جاردنر مارتن يقول وكما العاِلم. يمثله الذي اإلنساني
يف ميتافيزيقيٌّ عنها يدافع لم غريبة فكرة أي توجد ال أنه بما مماثل رأي تبنَِّي فالسفٌة
عقيل يثري «عندما قائًال: ووضوح بقوة ذاتها الفكرة عن أويلر ويعرب األيام.»7 من يوم
أو شجرة خارجي بالفعل يوجد أنه بشجاعة أنِطق منزل، أو شجرة إحساس روحي يف
إنسانًا نجد ال لذا عنهما؛ أخرى خصائص أو حجمهما أو مكانهما حتى أعرف منزل،
سبيل عىل قال فلو ذلك، يف يشكك أن فالح أراد وإذا الحقيقة، هذه يف يشكك حيوانًا أو
عن مجنونًا سيعتربه أمامه كان امرئ فأيُّ اإلقطاعي، القايض بوجود يؤمن ال إنه املثال
وثقافته بعقله الناس يعجب أن يريد فهو األحاسيس، تلك عن فيلسوف عرب إذا لكن حق،
العلوم ملنارصي تيسء املواقف هذه مثل إن وثقافته.» الشعب عقل يتجاوزان اللذين
يف يعملون عندما األقل عىل الدقيقة العلوم مماريس غالبية ميزة تعد ولكنها اإلنسانية،
يكون رأيهم بدلوا وإذا والقلم. بالورقة الريايض بالبحث يقومون عندما أو مختربهم
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ذلك يف فيشبهون العلوم؛ فلسفة يف التفكري عن يتوقفون عندما املطاف نهاية يف ذلك
عىل لكنهم مطلقة، لحتمية خاضعة كلها وأفكارهم حياتهم بأن املقتنعني املفكرين هؤالء
غريبًا ليس سلوك وهو بالقطار، للحاق يَجرون متأخرين، يكونون عندما ذلك من الرغم

الكون. يف اإلنسان بمكانة التحدي فيتعلق ا مهمٍّ النقاش هذا ويعد متعارًضا. أو
النسبية راية تحت منارصوها وتجمع جديدة، حركة ظهرت أعوام بضعة منذ
الجماعة أو للفرد نسبيٍّا يكون خطأه أو علمي تأكيد أي صحة أن يرون وهم اإلدراكية
وأنها املوضوعية، للمعرفة وجود ال أنه إثبات «إىل أيًضا ويسعون عنه، تدافع التي
املذهب ينكرون [هم] أخرى وبعبارة أنتجتها، التي للثقافة السائدة األفكار دائًما تعكس
حينما حتى وثقافيٍّا، اجتماعيٍّا بناءً إال الفيزيائية الحقيقة تكون لن وربما التجريبي.
سوكال آالن األمريكي] الفيزياء [عالم لسخط ونظًرا األرض. دوران بمالحظة األمر يتعلق
عن ومأله يقصدونه، الذي باملعنى ثريٍّا مقاًال نرش بخدعة: قام الخطابية اللغة هذه من
ذلك وبعد التهاني، من العديَد ى فتلقَّ الفيزياء، مجال يف سيما وال فظيعة بأمور عمد
النسبية منارصي خاصة بصورة الفعل هذا أهان أخرى.»8 مجلة يف بالخدعة اعرتف
لكن عاريًا امللك تصوير فيمكننا املذهب. لهذا املنضمني املفكرين من وعدًدا اإلدراكية
هذه وبسبب الضحك. يف انهمروا فقد العلماء أما الصور. هذه نرش املستحسن غري من
تفاصيل يروي الذي فكرية»، «خدع كتاب بتأليف بريكمون وزميله سوكال قام الحادثة
لغة محيط يف لفكره السحيقة الهوة يُغِرق من كلَّ هاجما فقد فكرهما، ويحدد الخدعة

مزيفة. علمية
«اجتماعي»، كلمة هي املفتاحية الكلمة تعد اإلدراكية الواقعية منارصي موقف يف
فال االجتماعية. بالعلوم البرشيَّنْي والثقافة النشاط ربط عن الفكري التيار هذا فيبحث
عندما ولكن العلوم، تاريخ يف كبريًا دوًرا لعب قد املجتمع هيكل أن يف يشكك أحد
هو فذلك ألغراضهم، العلمية املعرفة محتوى إلخضاع التيار هذا أعضاء بعض يسعى

لذلك. أحد يأسف ولن سابقاتها مثل تختفي أن بد ال بدعة إنها السخرية. قمة

منتظمة بصورة املتسارعة الحركة (4)

الصعاب آخر يكن لم ذلك ولكن بسيط، قانون عن بحث عندما مهمة بخطوة جاليليو قام
سقوط قانون يأخذها أن يمكن التي املختلفة األشكال حول تساءل فقد واجهها، التي

األجسام.
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الزمن مع ليس بالتناسب تزيد الرسعة أن اقرتح فقد خاطئًا؛ األول اختياره كان
جاليليو حلل عندما ولكن السقوط. بداية منذ اجتيازها تم التي املسافة مع بل املستغرق
مع بالتناسب تزيد الرسعة كانت فإذا مستحيل! ذلك أن اكتشف الحركة من النوع هذا
ولن الهواء، يف معلًقا سيظل األرض فوق بيشء معلق غري متحرك جسم أي فإن املسافة،
الورق قطعة مع نفعل كما مبدئية، رسعة إسقاطه عند أعطيناه إذا إال السقوط يف يأخذ
وتوضح به.9 تلتصق الذي اإلصبع بتحريك منها التخلص بشدة نحاول عندما الالصقة
فتظهر الطبيعة؛ لها تخضع التي الالمتناهية القيود أحد لجاليليو املخفقة املحاولة هذه

عجيبًا. تماسًكا وضعتها التي القوانني
مثل بسيًطا وكان جديًدا افرتاًضا فوضع جاليليو، ييأس لم اإلخفاق هذا وبعد
بصورة متسارعة حركة يكتسب الحر السقوط أثناء يف املتحرك الجسم أن فأقر سابقه،
فيها تتغري مرة كل يف يُستخدم فهو متحرك، جسم تسارع مبدأ الجميع ويعرف منتظمة.
رسعة». «زيادة يقصد «تساُرع» يقول من اليومية الحياة لغة ويف متحرك. جسم رسعة
تغريًا يعكس «فالتساُرع الرسعة، قلَّت إذا حتى املصطلح هذا الفيزيائي يستخدم ولكن
أن اإليطايل العالم عىل فيتعني النوعي التعريف يكفي ال ولكن للرسعة.» سلبيٍّا أو إيجابيٍّا

للتسارع. كميٍّا تعريًفا يحدد
رسعتها كانت فقد الربج، أعىل من متحركة أجساًما يُسِقط بالفعل جاليليو كان إذا
كل أن بما التسارُع بالرضورة يحدث ثم يده، بفتح الفراغ يف يرتكها الذي الوقت يف صفًرا
هذه قياس الصعب من تجعل بدرجة ا جدٍّ رسيًعا يتحرك سقوطه أثناء يف متحرك جسم
أن يعتقدون رأينا كما لكنهم برسور، النقطة بهذه يسلمون أرسطو أتباع وكان الرسعة.
الرسعِة ذاَت الحركة إن بأكمله. السقوط تميز التي املنتظمة الرسعة فوًرا يكتسب الجسم
الزمن مع بالتناسب املسافة تزيد الحالة هذه ففي البلياردو، كرات حركة هي املنتظمة

.(1-10 (شكل املستغرق
هي املسافة، وليست الرسعة، تكون الحر السقوط خالل أنه جاليليو يقرتح وبذلك
يف صفًرا كانت التي الرسعة أن ولنتخيل املستغرق. الزمن مع بالتناسب تزيد التي
بنهاية الثانية يف مرتًا ٢٠ تبلغ ثم األوىل، الثانية بعد الثانية يف أمتار ١٠ تصبح البداية
أسماه ما وهو وهكذا.10 الثالثة الثانية بنهاية الثانية يف مرتًا ٣٠ ثم التالية، الثانية
الحركة مع التشابه ويعد (منتظمة)»، طبيعية بصورة املتسارعة «الحركة ب جاليليو
املنتظمة، الحركة أثناء يف ثابتة الرسعة اعتربنا فإذا .(1-10 (جدول واضًحا املنتظمة
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الالزمة. للدفعة تلقيها بعد ثابتة برسعة الطاولة عىل البلياردو كرة تتدحرج :1-10 شكل
بالتناسب الكرة تسريها التي املسافة وتزيد (أ). … و٣ و٢ و١ ٠ أوقات يف موقعها إىل ونشري
(ب). مستقيم بخط البياني الرسم عىل للزمن وفًقا املسافة تمثيل ويتم املستغرق. الزمن مع

عشوائية. املقاييس وتكون

جاليليو واختار منتظمة. بصورة املتسارعة الحركة مع ذاته األمر يكون أن الطبيعي فمن
للتسارع. املمكنة التعريفات بني من أيًضا

الحركة مع الحر السقوط أثناء يف متحرك لجسم الحقيقية الحركة مقارنة تبقى
عىل جاليليو حرص عندما الحركتان؟ هاتان تتشابه فهل منتظمة. بصورة املتسارعة

طريقه. اعرتضا بعائقني اصطدم السؤال هذا عن اإلجابة
األقل عىل يقيس وأن يختار، أن جاليليو عىل يتعني كان افرتاضه صحة من للتحقق
املستغرق والزمن اجتيازها، تم التي املسافة حقيقي: متحرك جسم حركة يميزان عاملني
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العاِلم حاول فقد للغاية. صعبًا الرسعة قياس يعد سابًقا رأينا كما ولكن الرسعة.11 أو
عىل شمًعا فوضع سقوطها، نهاية إىل تصل عندما الكرة بأثر االستعانة وتكراًرا مراًرا
تظل لكن الرسعة، زادت كلما يزيد الكرة عن الناتج التشوه أن من وتحقق األرض
املعقولة، غري االقرتاحات هذه عىل مجربًا جاليليو فكان بحتة. نوعية العاملني بني العالقة
املستغرق والزمن املسافات تحديد عىل يعكف أن األفضل من كان الظروف هذه ويف
العراقيل جدية من الرغم عىل ولكن صعوبة، أيًضا الوقت قياس ويمثل السقوط. خالل

نظري. بال مجربًا فيزيائيٍّا كان فقد تخطيها؛ جاليليو استطاع
الحر سقوطها أثناء يف املتحركة األجسام أن من التأكد يريد جاليليو كان إذا
بني النسبة يحلل أن أوًال عليه ينبغي كان منتظمة، بصورة متسارعة حركة تكتسب
إىل اللجوء وكان بذلك، قبله أحد يقم ولم الحركة. هذه خالل والرسعة والزمن املسافة
أكثر الهندسة بسهولة يجيد كان فقد لجاليليو، كبريًا التحدي كان حتميٍّا. الرياضيات

تعقيًدا. أكثر مهمته جعل مما الجرب؛ من

ففي منتظمة. بصورة املتسارعة والحركة املنتظمة الحركة بني الشبه أوجه :1-10 جدول
الحركة ويف األوىل. الحالة يف الرسعة تلعبه الذي ذاته الدور التسارع يؤدي الثانية الحالة
الحركة يف ثابتًا التسارع يكون وبالتشابه لبديهتنا. وفًقا ثابتة الرسعة تكون املنتظمة

منتظمة. بصورة املتسارعة

(منتظمة) طبيعية بصورة املتسارعة الحركة املنتظمة الحركة

املستغرق. الزمن مع طرديٍّا الرسعة تتناسب طرديٍّا اجتيازها تم التي املسافة تتناسب
املستغرق. الزمن مع

ثابتًا. التسارع يكون ثابتة. الرسعة تكون

نيوتن إىل فيها الفضل يرجع التي الصغر» متناهية غري «الحسابات ظهور قبل
مثل الحركة خالل باستمرار يتغري عامل عىل نربهن أن الصعب من كان واليبنتس،
فلسفي. طابع ذات أيًضا ولكن ريايض طابع ذات بالتأكيد الصعوبات فكانت الرسعة.
بهذا تحديًدا تتسم سمبليتشو جانب من العرتاضات دحًضا نجد «الخطاب» كتاب ففي
الضعف نقاط كل عن يبحث كان أرسطو، أفكار عن بقوة يدافع كان ألنه فنظًرا الطابع،
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متناقضات يف التفكري إىل بقوة تدفع يقدمها التي الحجج كانت فقد سالفياتي، استدالل يف
والسلحفاة. أخيل متناقضة وأشهرها أرسطو، بفضل إلينا وصلت التي زينون

فوضعه الرسيع، الراكض نموذج اليونانيني لدى يمثل اإللياذة بطل أخيل كان
املواجهة؛ نتيجة يف يشك أحد يكن لم البطء. نموذج وهي سلحفاة مع سباق يف زينون
مرتًا، ٩٠ ب يسبقه أن أفضلية خصمه منح الثانية يف أمتار ١٠ يجري الذي أخيل فإن
بعناء تسري السلحفاة وكانت واضحة. مفارقة عىل تدل الطول وحدات كانت إذا يهم ال
يف يكمن املتناقضة جوهر أن زينون يرى … جدٍّا رسيعة سلحفاة وهي الثانية، يف مرتًا
كانت التي النقطة إىل يصل فعندما بالسلحفاة، اللحاق أبًدا يستطيع لن أخيل أن إثبات
طروادة بطل عىل فيتعني أمتار، تسعة تقدمت قد هي تكون منها بدأت قد السلحفاة
للتو، السلحفاة غادرتها التي النقطة إىل يصل أن قبل أخرى أمتار تسعة يركض أن
يف فسنستنتج املنطقي التسلسل تابعنا فإذا سنتيمرتًا. تسعني تقدمت قد تكون ولكنها
كانت التي النقطة إىل فيها يصل مرة كل ففي بالسلحفاة: أبًدا يلحق لن أخيل أن النهاية
حديث يوناني تلميذ عليه رد ما وهو غادرتها. قد هي تكون سابًقا السلحفاة تحتلها
معارص رياضيات عالم وأضاف مرت. ١٠٠ تجاوزه بمجرد بالسلحفاة يلحق أخيل بأن
+ ثانية ٠٫٠٠٩ + ثانية ٠٫٩ + ثواٍن ٩) إىل أخيل يحتاج زينون طريقة اتبعنا إذا أنه

ذلك. إىل للتوصل ثواٍن ١٠ = (… ثانية ٠٫٠٠٠٩
هذا يف اآلراء فتختلف املتناقضة، هذه عرب إثباته زينون يريد ما تحديًدا نعرف ال
بسلحفاة مشقة بال سيلحق شخصيٍّا أخيل أن ينكر أن يستطيع يكن لم فهو الشأن،
لليونانيني البديهي من يكن ولم أخالقي. درس عىل تحتوي الرمزية قصته أن إال حية،
بسهولة أيًضا يألفون ال وهم الالنهائية، للقسمة القابلني والزمن املساحة يفرتضوا أن
.(٠٫٠٠٩ + ٠٫٩ + ٩) مثل العنارص من متناٍه ال عدد عىل تحتوي التي الجمع عمليات
متناٍه ال عدد مجموع أن ونقرُّ صعوبة، أي تمثل العملية هذه تعْد فلم هذا يومنا يف أما

متناهية. قيمة يأخذ أن يمكن العنارص من
الرياضية بالوسائل اختربه استنتاج إىل جاليليو توصل العراقيل هذه من وبالرغم
منتظمة بصورة املتسارعة الحركة خالل أنه بصعوبة فأثبت يمتلكها، كان التي البدائية
الثانية نهاية يف أمتار ثالثة يتحرك فهو األوىل، الثانية خالل مرتًا املتحرك الجسم سار إذا
خالل اجتيازها تم التي املسافات فتكون الثالثة: الثانية خالل أمتار خمسة ثم التالية
وتفرتض (… ،١١ ،٩ ،٧ ،٥ ،٣ ،١) الفردية األرقام كتسلسل بينها فيما زمنية وحدة كل
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املتسارعة الحركة خالل األوىل الثانية يف مرتًا يسري الذي املتحرك الجسم إن :2-10 شكل
التالية الثواني خالل أمتار ٧ ثم أمتار ٥ ثم أمتار ٣ يتحرك منتظمة أو «طبيعية» بصورة
… ،٤ ،٣ ،٢ ،١ خالل مرتًا … ،١٦ ،٩ ،٤ ،١ بالرتتيب الجسم يتحرك أن ذلك عن وينتج …

املستغرق. الزمن مربع مثل املسافات تزيد ثم ومن ثواٍن؛

مثل الحر سقوطه أثناء يف متحرك جسم يجتازها التي املسافات تزيد أْن النتيجة هذه
الطول وحدات عن مستقلة الخاصية هذه فتعد .(2-10 (شكل املستغرق الزمن مربع
من ساعة باستخدام منها التحقق البداية يف استطاع جاليليو أن لدرجة املختارة، والزمن

صناعته.

املائل السطح (5)

من بسلسلة يقوم أن يريد هو بل جاليليو، إليه يحتاج ما هو املبدئي التحقق ليس
تتسم هل املطروح: السؤال عن واضحة إجابة تعطي أن شأنها من التي التجارب
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دجبأ

ھ

ر

بلوغ عىل قادرًة مائل سطح بطول (ر) ما ارتفاع من تسقط التي الكرة تعد :3-10 شكل
مقابًال اتجاهه ويكون (أ) بعد (ب) مائل سطح لدينا يوجد كان إذا (ر)، من أعىل مستًوى
تبتعد ميًال، أقل وهي و(د)، (ج) أخرى أسُطًحا (ب) بالسطح استبدلنا وإذا (أ). التجاه
متناهية ال بصورة الكرة تبتعد قد وأخريًا انطالقها. نقطة عن تدريجيٍّا صعودها خالل الكرة
مقاومة تؤدي الحقيقة ويف أفقيٍّا. (ه) األخري السطح يصبح عندما منتظمة حركتها وتصبح

التجربة. تعقيد يزيد مما الكرة؛ جريان إبطاء إىل باستمرار الهواء

التجريبية الصعوبة تزال ال منتظمة؟ بصورة متسارعة بحركة بالفعل املتحركة األجسام
مع دقيقة بقياسات القيام الصعب من كان عرش السابع القرن ففي قائمة. األساسية

الحر. سقوطها أثناء يف متحركة أجسام
الذي بالحجر يستبدل أن يف جاليليو ففكر القدير. املجرب يظهر مماثل ظرف يف
بحركة األخرى هي تتسم فهل مائل، سطح عىل تتدحرج كرات حرٍّا سقوًطا يسقط
أن جاليليو فيستطيع قليًال مائًال إال السطح يكن لم إذا منتظمة؟ بصورة متسارعة
ولتعديل أسهل. والقياسات أقل تكون الجسم رسعة ألن مبارشة؛ بصورة ذلك من يتحقق
األفقي. بالخط مقارنة السطح زاوية يغري أن أيًضا جاليليو يستطيع التجربة ظروف

يربر عندما جاليليو حجج من استياءنا نبدي أن السهل من يكون قد أنه فلنعرتف
مائل. سطح عىل تتدحرج كراٍت حرٍّا سقوًطا تسقط التي املتحركة باألجسام استبدل ملاذا
جاليليو. تََلْت التي لألجيال املفصل اإلثبات باألحرى وندع متشددين نكن ال دعونا ولكن
اختارت قد الطبيعة أن جاليليو الحظ فقد تماًما، ُمرضية التجارب نتائج كانت
أن التجارب فأظهرت األمر، يف ما كل ذلك يكن ولم منتظمة. بصورة املتسارعة الحركة
مماثل. تسارع لها ذاته املائل السطح عىل تتدحرج والتي أوزانها تختلف التي الكرات

تأثري. أي للوزن ليس املائل: والسطح الحر السقوط بني جديد تشابه هو وها
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أفقي سطح عىل املستقيمة الحركة تستمر شأنًا: أقل األخرية النتيجة تكن لم
أي يكتسب :(3-10 (شكل الهواء مقاومة تجنب نستطيع أن رشيطة متناهية ال بصورة
العطالة» «مبدأ جاليليو واستخدم منتظمة. مستقيمة حركة ما لقوة خاضع غري جسم
خاصة. بصفة ضعف نقطة القذائف حركة تمثل أرسطو تعاليم ففي ملحوًظا؛ استخداًما

كفاحه. ينتِه لم

كافية الكلمات تعد لم الفيزيائي: والعالم أرسطو (6)

بني جدٍّا واضح فرق هناك للكون األرسطية والرؤية الوسطى القرون رؤية من كلٍّ يف
أخرى، ناحية من السماوي والعالم ناحية، من األريض العالم أو القمر تحت ما عالم
واملاء الرتاب وهي: عنارص؛ أربعة من األرض كوكب عىل نجدها التي املادة فتتكون
كان فقد اسمها. منها تستقي التي املواد مع العنارص تتشابه وال والنار.12 والهواء
هو املاء عنرص فيه يكون األربعة للعنارص خليًطا نرشبها التي املياه يعتربون القدماء

السائد.
القمة النار فتحتل القمر؛ تحت ما عالم من مختلفة منطقة مع عنرص كل ويتوافق
الهواء بني املاء يقع بينما األرض، عنرص مملكة هو األرض كوكب ويكون الهواء، فوق
الطبيعية الحركة إنها به: اللحاق إىل يسعى مجاله عن عنرص أي ابتعد وإذا واألرض.
األرض، إىل ليصل املاء أو الهواء أو بالنار فسيمر حجًرا أسقطنا وإذا أعاله. إليها امُلشار
من محددة كميًة يغيل الذي املاءُ ويمتص الطبيعة. له خصصته الذي املكان باألحرى أو
العالم تمأل التي األشياء أما اإلناء. فوق بخار صورة يف باالرتفاع له يسمح مما النار؛
وهكذا الخامس». «العنرص وهي األرض، عىل معروفة غري مادة من فتتكون السماوي
األريض، والعالم السماوي العالم بني تخطِّيها يمكن ال أخرى عقبة االفرتاض هذا يضع
تكون فبينما منهما. كلٍّ يف الطبيعية الحركة تأخذه الذي الشكل يف يختلفان اللذين

السماوي. العالم يف دائرية تكون األريض13 العالم يف رأسية الطبيعية الحركة
لدى العنارص مع كثرية مشرتكة صفات الحالية الكيميائية العنارص تمتلك ال
الصلبة الحالة اليوم الفيزيائيون عليه يطلق مما بسهولة، نقربها أن يمكننا التي القدماء،
يف واأليونية الغازية الحالة أيًضا إليها نضيف أن يمكن والتي للمادة، والغازية والسائلة
لدى حاالت أربع توجد كانت مثلما للمادة حاالت أربع هكذا فنجد النار. مثل واحد آن
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قبل ٤٨٤–٤٢٤ (حوايل س إيمبيدوكيل ألهمت التي األربع الحاالت بالفعل فهي القدماء،
األربعة.14 العنارص نظرية مؤلف امليالد)

عىل غبار فال للعقل، املتاحة للحقائق التصنيف من بنوع أرسطو فيزياء تقوم
مفرطة شجاعة يتطلب األمر كان فقد القمر، تحت ما وعالم السماوي العالم بني الفصل
العالم وأن الجوي، ومجاله كوكبنا عىل فقط يقترص ال األريض العالم أن يف للتفكري
ويتطلب إليه، الوصول إمكانية وعدم ببعده إال األريض العالم عن يختلف ال السماوي
حتى نجدها ال مواد من يتكون السماوي العالم أن إلدراك شجاعة النهاية يف أيًضا األمر
تحليل الفيزيائيون الفلك علماء استطاع عندما عرش التاسع القرن ومنذ األرض. عىل
والجزيئات ذاتها الكيميائية العنارص آثار وجدوا والنجوم، للشمس البرصية األطياف
الهيليوم وهو مجهوًال؛ عنًرصا الشمس عىل أيًضا واكتشفوا األرض، عىل املوجودة ذاتها
الفيزياء قوانني أن فيبدو أعوام. عدة بعد إال كوكبنا عىل بوجوده يُعرتف لم الذي
ال فكيف طبيعيٍّا، القدماء فعل رد كان لكن بأكمله. الكون تسود األرضية والكيمياء
تحدث التي الغريبة والظواهر اليومية تجربتنا بني يُخرتق ال حاجًزا نصبوا أنهم نفهم

السماء؟ يف
الصعوبات، من تخلو ال نجدها قرب، عن للحركة األرسطية النظرية إىل ننظر عندما
تصعد دامت ما بأنها نقر أن يجب هل الهواء؟ يف رأسيٍّا نطلقها التي الكرة عن فماذا
وإلنقاذ املسار؟ قمة بلوغ بمجرد طبيعية حركة إىل تتحول عنيفة حركة تنفذ فهي
أرسطو؟ تالميذ تخيله الذي املختلطة» «الحركة مفهوم نبتكر أن املقبول من هل املوقف
لكتاب تأليفه وقت ويف طويلة. فرتات أرسطو فيزياء بتدريس جاليليو قام
قد ألرسطو معارضته عن له إعالن أول كان للبرص، فاقد شبه وهو «الخطاب»،
يسقط أنه إال عنيفة، السهم حركة أن اليوناني الفيلسوف فريى طويلة. فرتة عليه مر
الحركة تعريف حتى يتطلب الظروف هذه ويف القوس. بحبل اتصاله انتهاء بمجرد رأسيٍّا
لكن البديهة، مع كثريًا يتفق ال مما مساره، بطول ما لقوة السهم يخضع أن العنيفة
فبدًال اللقب. بهذا جديًرا يكون ال املأزق هذا من يخرج كيف يعرف ال الذي الفيلسوف
الحبل بمهمة الهواء يقوم للقوس السهم ترك بمجرد أنه أكد نظريته يستبعد أن من
صحة من التحقق يستطيع أحد فال بيشء؛ أرسطو يخاطر ال ما. بطريقة السهم ويدفع

الفكرية. خدعته
أن عىل قادًرا يكون أن عليه فيتعني األرسطي، املذهب ضد يكافح جاليليو أن وبما
فبفضل كبري. اكتشاف إىل قاده مما عامة، بصورة القذيفة أو السهم ملتناقضة حالٍّ يجد
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جاليليو أثبت هواء، حارفة بفعل مائًال سطًحا أفقيٍّا تغادر ِبُكرات جديدة بتجارب القيام
الحاالت بعض ويف ألبولونيوس. املخروطية األشكال أحد مكافئًا، قطًعا ترسم القذيفة أن
اإليطايل العاِلم فبفضل رأسيٍّا.15 املسار يكون الحر، السقوط حالة سيما وال الخاصة،

رضورية. غري والعنيفة الطبيعية الحركة بني التفرقة أصبحت
حافًرا املدفعية، لجنود جداول جاليليو وضع القذائف، لعلم الجديد فهمه وبفضل
أو سيدهم جيش يف ساهموا الذين العلماء تضم التي الطويلة القائمة يف اسمه بذلك
آخرون أوائل وعلماء أرشميدس القائمة هذه يف ويندرج لهم. املضيف البلد أو بلدهم
املخصص مانهاتن مرشوع يف ملساهمتهم العرشين القرن من األول النصف يف عاشوا

ونجازاكي. هريوشيما دمرتا اللتني القنبلتني لصناعة

بأكملها خاطئة ليست أرسطو فيزياء (7)

الفيلسوف تعاليم لكن أرسطو، فيزياء عرصه: آثار من أثًرا جاليليو هدم للحركة بدراسته
تتحول ا، جدٍّ كبرية املحيط املكان مقاومة تكون فعندما بأكملها. خاطئة تكن لم اليوناني
يحدث ما وهو منتظمة، حركة إىل البداية يف عليه كانت الذي التسارع من رسيًعا الحركة
الهواء، مقاومة تجاهل يمكن الهواء يف سقط فإْن مستنقع، يف يسقط الذي الحجر مع
فتزيد كبري، ارتفاع من سقط وإذا منتظمة. بصورة املتسارعة الحركة يف الجسم فيبدأ
لدرجة التسارع، يقل السقوط امتد وإذا أكرب. دورها ويصبح الرسعة مع رسيًعا املقاومة
مصلحة يف يعد ما وهو منتظمة. الحركة وتصبح الزيادة، يف صعوبة تجد الرسعة أن
تختلف قصوى قيمة بلغت قد الجسم رسعة تكون الوقت هذا ويف ما. نوًعا أرسطو
ما جسم يحتفظ فعندما .(2-10 (جدول الحر السقوط لتسارع خالًفا آلخر، جسم من
ما وهو كبرية. بنسب القصوى الرسعة تتغري أن يمكن شكله، تغيري مع ذاته بالوزن
عندما للهواء ضئيلة مقاومة إال يوفر ال قمايش رشيط فهي املظالت، باستخدام يسمح
وكما بسطه. بمجرد السقوط من كبرية بصورة يبطئ ولكنه حقيبة، يف مطويٍّا يكون
أثناء يف الساعة يف كيلومرتًا ٢٢٥ رسعة يبلغ أن اإلنسان يستطيع الجدول، لنا يبني
رسعة من كثريًا يُهدئ أن يمكنه أفقيٍّا وقدميه ذراعيه يبسط عندما ولكن الحر، سقوطه
بعدهم هبطوا الذين زمالؤهم بهم يلحق أن باملظالت للقافزين يسمح مما سقوطه؛

السماء. كبد يف عابرة أشكاًال ويرسمون بعض بيد بعُضهم فيمسكون
نطاق يف عصفور وريشة رصاص قطعة ذاته الوقت يف أسقطنا إذا املقابل ويف
إىل الفضل ويرجع ذاته. الوقت يف األرض منهما كلٌّ فسيبلغ مسبًقا، بعزله قْمنا مكان
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    الحركة األوىل

فلك النجوم الثابتة

فلك الكواكب
النار

الهواء
ا/اء

األرض

فصل ب4 العالم السماوي
وعالم ما تحت القمر

والهواء واملاء الرتاب وهي: عنارص؛ أربعة من القمر تحت ما عالم يتكون :4-10 شكل
الخامس. والعنرص السماوية األجرام عالم هو السماوي العالم يكون بينما والنار،

أثناء يف أنه هو فالجوهري الثانوية، عن الجوهرية األمور فصل يف جاليليو مثل عالم
ما وهو بالوزن، أيًضا له عالقة وال ثابتًا التسارع يظل الفراغ يف متحرك جسم سقوط
أكثر وهو املحيط، املكان مقاومة تأثري فهو الثانوي األمر أما الكتلة. الحًقا عليه سنطلق

والرش. الخري بني الفصل يعرفون من بفضل إال يتقدم أن للعلم يمكن فال تعقيًدا.

الدائرة؟ عن ماذا (8)

يف حياته أمىضجاليليو بينما القمر، تحت ما وعالِم سماوي عالٍم إىل العاَلَم أرسطو قسم
امليكانيكا عىل هجوًما شن القمر تحت ما عالم ففي اليوناني، الفيلسوف مفاهيم مكافحة
بنظام للنهوض بحياته جازف السماوي العالم ويف والعنيفة، الطبيعية للحركة األرسطية
السماوية األجرام إىل ينسب فكان ما؛ نقطة يف ألرسطو تلميذًا ظل ولكنه كوبرنيكوس.

كبلر. اكتشفه الذي الناقص القطع نظره يلفت فلم دائرية، مسارات
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ثابتة، ورسعة دائري بمسار تتسم التي املنتظمة الدائرية الحركة إىل جاليليو استند
أن عليه يتعني فهل الشمس. حول الكواكب وحركة للنجوم الظاهرية الحركة أنها واعتقد
وهي منتظمة، بصورة املتسارعة الحركة أو املنتظمة املستقيمة الحركة من بتقريبها يقوم
واضحة إجابة يملك اإليطايل هذا يكن لم الحر؟ سقوطها خالل الثقيلة األجسام حركة
املستقيمة الحركة من كلٍّ من املنتظمة الدائرية الحركة فتقرتب الدقيق، السؤال هذا عن
منتظمة بصورة املتسارعة الحركة وأيًضا ثابتة، قيمة خاللها الرسعة تتخذ التي املنتظمة
يمنح أن يستطيع لكي حاسم معيار لجاليليو ويبقى الرسعة. اتجاه خاللها يتغري التي
ويف وضعها. إىل يسعى التي امليكانيكا يف عليها جدال ال مكانة املنتظمة الدائرية للحركة
املنتظمة، املستقيمة الحركة مع املنتظمة الدائرية الحركة جاليليو صنف ذلك غضون

الحركة. من حالته عىل يظل الحركتني هاتني إحدى له تكون جسم أي أن وأقر
املستقبل. يف أخرى خالصة إيجاد رضورة عىل الرتدد هذا يدل
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عرش الحادي الفصل

نيوتن! فليكن

كل وأصبح نيوتن! فليكن هللا: فقال الظالم، يف غارقة وقوانينها الطبيعة كانت
نوًرا. يشء

نيوتن إسحاق عن بوب، ألكسندر

فينمان لريتشارد املفقودة املحارضة (1)

عن تماًما مختلفة شخصية (١٩١٨–١٩٨٨) فينمان ريتشارد األمريكي الفيزيائي يعد
ألعماله ١٩٦٥ عام نوبل جائزة نال فقد للعلماء، نتخيلها التي املشتَّت العاِلم صورة
وأصدر الكهرومغناطيسية، واملوجات الكهربائية الشحنات بني التفاعل نظرية بشأن
وقد كبرية. األولية الجسيمات فهم يف إسهاماته وكانت الكم، مليكانيكا أصلية نسخة
خصائَص املطلق الصفر من يقرتب عندما يكتسب الذي السائل بالهيليوم أيًضا اعتنى
ُعرف األبحاث مجال عن وبعيًدا العادية. السوائل يف نالحظها التي تلك عن ا جدٍّ مختلفة
كتاب ألف وقد له. مثيل ال معلم أيًضا وبأنه كبرية، موهبة ذو للمعرفة نارش بأنه فينمان
أسلوبُه وجلب العامة.1 الفيزياء عن كتاب أشهر وهو الفيزياء»، عن فينمان «محارضات
يف الفيزيائيني مئات لدى انطباًعا وترك الفيزياء يف التجديد رياَح والتعليم التواصل يف
وبمصطلحات الجميع، من معروًفا فينمان كان املتحدة الواليات ففي العالم. أرجاء كافة
حظه تجربة يحب وكان اإلعالم». مستوى عىل «معروًفا كان إنه نقول أن يمكن اليوم
رسام واحد: آن يف مهنتني زاول أنه فينمان يقص الذاتية سريته ففي جديدة، أدوار يف
هاويًا جزئيٍّا أحياءٍ عالَم باعتباره خرباته عن بالحديث ويفتخر البونجو، آلة عىل وعازف

النمل. لسلوك مراقبًا أو
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إعطاء عىل فينمان وافق فقد معقًدا. أمًرا فينمان» «محارضات كتاب نرش كان
وُكلف كالتيك.2 معهد يف الفيزياء يف والثاني األول العامني لطلبة محارضات مجموعة
بذلك وأصبحا للطبع، جاهز كتاب وإعداد بتسجيلها ساندس وماثيو ليتون روبرت
وبعد فينمان. ألقاها التي املحارضات بعض أغفال عديدة وألسباب مشرتكني. مؤلفني
املحارضات إحدى تسجيالِت عىل جودشتاين وديفيد جوديث من كلٌّ عثر سنوات عدة
«املحارضة مثري: بعنوان نرشها قررا نقلها إعادة يف شاقٍّ مجهود وبعد املستبعدة3

نيوتن. عباءة يرتدي فينمان كان املناسبة هذه ويف لفينمان». املفقودة
قوانني من الثالثة كبلر قوانني استنتاج يمكن كيف محارضته يف فينمان يوضح
أن هو يالحظ وما الفيزياء. عليها تقوم التي الثالثة الدعائم تعد التي الثالثة نيوتن
بوصف مقرتنني عاملني إىل إال تشري وال بدائية تعد فينمان يستخدمها التي الرياضيات
القطع خصائص ذلك إىل ويُضاف املحورين، بطول وتحليلها والتسارع) (الرسعة الحركة
ويف املدرسة، طالب مستوى يف املفاهيم هذه وتعد الكبري. واملحور البؤرة مثل املخروطي
«سهلة». تعني ال «بدائية» بنفسه يؤكد مثلما لكن بدائية، فينمان برهنة تعد اإلطار هذا
الذي العرض عن كبرية بصورة تختلف فينمان محارضة أن هو القارئ يدهش قد وما

العظمة؟ جنون من يعاني فينمان كان فهل «املبادئ». كتاب يف نيوتن لنا تركه
وصياغة امليكانيكا أسس إرساء هو «املبادئ» كتاب تأليف وراء من الهدف كان
لم سؤال عىل ردٍّا نرشه كان التاريخية النظر وجهة فمن الكونية. الجاذبية4 قانون
قوة الكواكب عىل تمارس الشمس أن افرتضنا فإذا تساءله.5 الذي الوحيد نيوتن يكن
هذه تستجيب فهل املسافة، مربع مع عكسيٍّا تتناسب أي r/1)؛ 2) تدريجيٍّا تتناقص
عن بل السؤال هذا عن يجيب ال نيوتن أن يتضح الثالثة؟ كبلر لقوانني ذاتها الكواكب
لكتاب املقيد بالتفسري اكتفينا فإذا مواربًا، الباب نيوتن يرتك وهكذا له.6 املقابل السؤال
صدر عندما لكن أخرى. أشكاًال الكوكبية املدارات تأخذ أن املستبعد من فليس «املبادئ»

الجاذبية. قانون صحة يف أحد يشكك ولم ساذًجا أحد يكن لم الكتاب
نقطة وجود ظل يف أنه فيوضح املطروح السؤال عن مبارشة فيجيب فينمان أما
يرسم أعم بصورة أو ناقًصا، قطًعا املتحرك الجسم يرسم 1/r 2 قوة عنها تصدر ثابتة
فينمان انطلق أخرى وبعبارة الثابتة. النقطة مع بؤره إحدى تختلط مخروطيٍّا شكًال
فينمان استدالل فكان نيوتن: منه انطلق الذي االفرتاض إىل للوصول نيوتن استنتاج من
أن من الرغم عىل أنه البعض يتخيل وقد نيوتن. الستدالل املعاكس االتجاه يف يسري
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صحيًحا. ذلك يكن لم ولكن ذاته، الطريق سلكا فإنهما معاكس اتجاه يف سارا اإلثباتني
فينمان كان القراء، أمام الجاذبية قانون صحة يربر أن يريد كان الذي لنيوتن فخالًفا
نفهم وبذلك وتسليتهم، مستمعيه تثقيف إىل إال يسعى يكن ولم كاملة بحرية يحظى

ملحارضته. أعطاه الذي الخاص الطابع أفضل بصورة
خاصية تربز فهي كبرية بصورة أنيقة تعد فينمان برهنة أن البداية يف ونذكر
يجعله أقوى سبب لديه كان فينمان لكن كبلر.7 لقوانني يخضع كوكب لحركة ملحوظة

«املبادئ». كتاب يف وردت مثلما نيوتن برهنة يكرر ال
الحسابات أسس بالفعل أرىس قد كان كتابه نيوتن فيه ألف الذي العرص ففي
السماوية امليكانيكا دراسة مع تالؤًما األكثر الرياضيات فرع وهي الصغر، يف الالنهائية
نيوتن املبتكر، نيوتن أن إال عرش.8 التاسع القرن نهاية حتى عرشها عىل مرتبًعا ظل التي
التناقص إلثبات إقليدس هندسة إىل فقط لجأ الصغر، يف الالنهائية الحسابات مخرتع
يجعل كان ألنه ربما بنفسه؟ ابتكرها التي الوسائل نيوتن يستخدم ال فلماذا .1/r 2 يف
لدرجة املخروطية، األشكال خصائص جيًدا يعلم وألنه الرياضيات، ملكة الهندسة من
هذا نتفهم أن ويمكننا املجال. هذا يف يجاريه أن محارضته خالل يستطع لم فينمان أن
فروع تدريجيٍّا تندثر حني يف يوم كل تزداد الجديدة املعارف أن بما بسهولة املوقف
خطوات إنتاج إعادة أراد قد فينمان كان لو حتى وبذلك قدًما. أكثر املعرفة من أخرى
للقطع بخصائص يستعني أن الطبيعي ملن إنه النهاية، ويف عراقيل. واجه قد لكان نيوتن

أفضل. بصورة املدرسة طلبة يعرفها الناقص
فينمان كان العرض9 يف لها مثيل ال بموهبة يتمتع كان وألنه هيبته عىل وللحفاظ
قانون عىل نيوتن برهنة «إن القراء. من عدد ألكرب نيوتن رائعة لتبسيط للغاية مناسبًا
للثورة الذروة نقطة والحديثة، القديمة العصور بني املشرتك الخط هي الناقص القطع
أو بتهوفن سيمفونيات غرار عىل البرشية اإلنجازات أبهر أحد أيًضا تعد وهي العلمية.
مجرد ليست إنها أنجلو. مايكل رسمها التي سيستني كنيسة قبة أو شكسبري مرسحيات
الطبيعة تخضع مذهلة: ملالحظة حاسمة برهنة أيًضا ولكنها العلوم، تاريخ قمم من قمة

نيوتن.»11 أعقبوا الذين املفكرين كل بال الربهنة هذه وشغلت للرياضيات.10
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املتوحد نيوتن (2)

بأولوية تتعلق رصاعات ويف الفكري نشاطه ويف الصعبة طفولته يف نيوتن حياة تتلخص
بضمري أداها مهمة وهي لها، رئيس ثم العملة سك دار يف كرقيب وظيفته ويف اكتشافاته
وجده فقد الحادة. طباعه يف السبب شك بال فهي بائسة، نيوتن طفولة كانت ومهارة.
تحمل يستطيع وال للمجامالت ونهًما طموًحا أخرى وأحيانا كتوًما أحيانًا منه اقرتب من
وجود لها يكن لم محادثات كان ودليله ضده بالتآمر إليه املقربني اتهم فقد املعارضة؛
صفات بعض أظهر فقد القلق، ودائم ومتوحد فكاهي بحس يتمتع ال أنه وبما قط.
عندما املثال سبيل عىل اآلخرين، مع عالقات بصعوبة يقيم فكان الوسواسية، الشخصية
هذه ولكن حادة نفسية الضطرابات األقل عىل مرتني وتعرض لهم. امتنانه عن يعرب
وجهات كانت الدينية املسائل ويف عاًما.12 وثمانني أربعة سن بلوغ من تمنعه لم األزمات
يتفاخر كان حياته نهاية ففي متشدًدا؛ نيوتن كان فقد الهرطقة، من نوًعا تحمل نظره
بصورة واعتنى اليشء بعض يلني طبعه بدأ حياته من الثاني النصف ويف عفيًفا. ظل بأنه
يف قديمة لزميلة الشباب فرتة يف عابر حب يف العاطفية حياته وتتلخص بمظهره. أكرب
نيكوال يدعى جنيف من وفيزيائي شاب رياضيات عالم مع حميمة صداقة ويف اللعب،
املؤرخ لدى كان إذا االهتمام النادرتان هاتان تجذب ال .(١٦٦٤–١٧٥٣) دويليه فاتيو
تتوارى الخاصة نيوتن حياة أن بالذكر ويجدر إليها. اإلشارة يريد متعة أكثر أحداث
محدوًدا جزءًا إال يشغل ال البحت العلمي نشاطه كان إذا حتى اكتشافاته خلف تماًما

حياته. من
وعالم والكيميائي والفيزيائي الريايض قضاها التي البائسة الطفولة يف السبب كان
الذي لوالده املبكر املوت هو (١٦٤٢–١٧٢٧) نيوتن إسحاق اإلنجليزي والالهوت الفلك
الصغري ولثورب قرص تمتلك نيوتن أرسة وكانت أشهر. بثالثة مولده قبل املنية وافته
يكن لم ألوانه. سابًقا نيوتن كان نفسه، عن قاله ملا ووفًقا لينكولنشاير. مقاطعة يف
عمره من الثالثة بلغ عندما أنه هو باألحرى السبب كان بل طفولته، أفسد ما هو ذلك
لولثورب. مجاورة قرية يف رعية» «خادم سميث برناباس املوقر الراعي من أمه تزوجت
نيوتن والدة آنا تصطحب أن الكنيسة رجل رفض املسيحية، مع تماًما تتفق ال وبطريقة
أمه أنجبت الفرقة أعوام وخالل جدته. رعاية يف ولثورب يف إسحاق فرتكت معها، ابنها
تعد ولم األكرب. االبن به شعر الذي الهجر شعور من زاد مما الراعي، بيت يف وأًخا أختني
كانت املراهقة سنوات وخالل الراعي. موت بعد إال سميث منزل من الثالثة وأبناؤها آنا
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القرص. لخادمي أو إلخوته أو لوالدته السيئة بمعاملته عيوبه ليظهر الفرصة نيوتن لدى
فمع تماًما، متعارضتني بطريقتني لنيوتن السلبي السلوك برز البلوغ بعد حياته وخالل
أعماله، بأسبقية منافسوه يعرتف أن يشرتط كان إعالنها أو أبحاثه نتيجة نرش يف تردده
يتطلب نيوتن كان التي اكتشافاته أولوية بشأن تنتهي ال رصاعات يف املوقف هذا فتسبب

بعظمتها. الجميع يشهد وأن اآلخرين، فضول عن منأًى يف تظل أن واحد آن يف

شبابي… فرتة يف البعيدة األيام تلك يف (3)

[…] القمر مدار حتى تمتد ال الجاذبية كانت إذا أتساءل بدأُت [١٦٦٦] ذاته العام «يف
املسافة ومكعب الكواكب دوران فرتة مربع] بني [تربط التي كبلر قاعدة من فانطالًقا
مثل تقل مساراتها يف الكواكب عىل تحافظ التي القوى أن استنتجت والشمس، بينها
مداره يف القمر عىل الحفاظ عىل القادرة القوة بني املقارنة يل أثبتت فقد املسافة؛ مربع
تفىشَّ التي السنوات خالل ذلك كل حدث اتفاق. يوجد أنه األرض سطح عىل والجاذبية

كان شبابي فرتة يف البعيدة األيام تلك يف ألنه و١٦٦٦؛ ١٦٦٥ يف أي الطاعون؛ فيها
حياتي.» يف تالية أخرى فرتة أي من أقوى والفلسفة للرياضيات وحبي إبداعي

مجموعة مذكرة يف وردت فقد نيوتن، كتبها التي السطور هذه جمال مقاومة يصعب
اإلعجازية» «السنوات إىل وتشري ،١٧١٤ عام إىل تعود أنها يُعتقد بورتسماوث تسمى
يف أحيانًا يعمل نيوتن كان الوقت هذا ففي .١٦٦٧ وحتى ١٦٦٤ من تقريبًا تبدأ التي
الطاعون. وباء تفيش فرتتَي خالل بها احتمى التي ولثورب يف أخرى وأحيانًا كامربيدج
ويف العلم. اآلن نسميها كما أو الطبيعية» «للفلسفة فقط نفسه كرس الوقت هذا ويف
نسخة إال ليس وهو التفاضل، منهج باستحداث بدأت كربى باكتشافاٍت قام الفرتة هذه
ألوان إىل األبيض الضوء تفكيك إىل تصل حتى الصغر، يف الالنهائية للحسابات نيوتن

العرص.13 هذا إىل العاكس واملنظار لنيوتن» الحد «ثنائي اخرتاع أيًضا ويعود الطيف.
ما عالم يجمع ألنه خاص؛ بطابع الكونية الجاذبية قانون اكتشاف يحظى لكن
املسئولة الثقالة إن العارش). (الفصل واحدة سلطة تحت السماوي والعالم القمر تحت
لهما مداره عىل القمر يُبقي الذي الغامض والتأثري ولثورب حديقة يف تفاحة سقوط عن

الجاذبية. وهو واحد اسم
زوج كوندويت جون النادرة هذه ذكر فقد نيوتن»، «تفاحة عن الجميع سمع
إىل ليتوجه […] جديد من كامربيدج [نيوتن] غادر ١٦٦٦ عام «يف أخته: ابنة كاترين
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الجاذبية قدرة أن فكرة فأتته الحديقة يف يتأمل كان ما، يوم ويف لينكولنشاير، يف والدته
األرض، من معينة مسافة عىل تقترص ال األرض) إىل الشجرة من بتفاحة دفعت (التي
أبعد إىل تمتد ال فلماذا عادًة، تصوره يمكننا عما بعيًدا تمتد أن يجب القدرة هذه ولكن

القمر؟»14 من
نيوتن رأس عىل التفاحة سقوط بمجرد أنه يعني ال ولكنه معقوًال، الكالم هذا يعد
ساخرة لالكتشاف الرؤية هذه فتعد البرص. ملح يف ذهنه يف الجاذبية نظرية طرأت
ومطول عميق تفكري نهاية يف بأنه األكثر عىل التفاحة نادرة فتذكرنا واحد. آن يف ومهينة
يقظته من يُهدِّئ الذي الوقت يف صعب سؤال عن إجابة يجد أن نشيط لعقل يمكن
هذه تدعم التي الشواهد من العديد وتوجد حر. تأمل يف وينخرط الطويلة لفرتة املثارة
عاشها التي الريفية للحياة مميًزا رمًزا تمثل فهي ذاتها التفاحة أما النفسية. الحقيقة

الطاعون. سنوات خالل نيوتن
يبقى ولكن .١٦٦٦ عام إىل الجاذبية فكرة التاريخية املصادر من العديد تُرِجع
أبحاثه نيوتن ترك ملاذا النهاية: يف كبرية أهمية ذا ليس لكنه الصدد هذا يف سؤال
فرضه الذي التوقف لهذا ا جدٍّ معقوًال تفسريًا الحًقا سنرى ا؟ جدٍّ مبكًرا الجاذبية عن
كل فخالل مثله. وغامض متشكك مفكر لدى يدهشنا أال يجب والذي نفسه، عىل نيوتن
تاريخ توضيح يف يساعد لم ظرف وهو ذروتها، األولوية نزاعات بلغت نيوتن اكتشافات
االكتشافات. هذه أهمية مدى تقدير هو ذلك من األهم ولكن الكونية، الجاذبية اكتشاف
ما عالِم عن تماًما منفصًال السماوي العاَلم كان جاليليو، وحتى أفالطون من بداية
والكرة، الدائرة من كلٌّ إليه ترمز الذي اإلتقان يسود السماء صمت ففي القمر، تحت
وكان للتغيري. قابلة غريَ أيًضا واألجساُم مجهوًال، التغري وكان دائرية، الحركة وكانت
واملوت. واالنحدار التغيري َ ملجأ يعد األريضالذي للمجال مخصصة حركة األجسام سقوط
باإلضافة الجاذبية، وهي واحدة؛ لسلطة وأخضعهما واألرض السماء نيوتن جَمع ولكن
هؤالء أكرب وربما املوحدين، أول نيوتن فيعد الحركة. تسود مشرتكة قوانني ثالثة إىل
السماوية. األجرام وحركة القذائف علم بني ربط فقد علومهم، من يُنتََفع أن يمكن الذين
بني أينشتاين وقرَّب الراديو، موجات وانتشار البرصيات بني ماكسويل ربط وبعده،
فهو التوحيد، بخطوة قام من أول كان نيوتن أن وبما … والكهرومغناطيسية امليكانيكا

األصعب. املهمة صاحُب شكٍّ بال
قام ما إنتاج إعادة شاندراسخار حاول العادي»،15 للقارئ نيوتن «مبادئ كتابه يف
نيوتن. مخطوطات بعض من أيًضا استوحى ولكنه مختلفة بشواهد فاستعان نيوتن، به
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القمر

األرض

أثر الجاذبية

وكانت الثقالة. آثار إىل األرض عىل القذائف ومسار األجسام سقوط نَعزي :1-11 شكل
كل سلوك يرِجع ثم ذاته. املصدر إىل القمر حركة ننسب أن هي العظيمة نيوتن فكرة

الكونية. الجاذبية وهو وحيد؛ سبب إىل السماوية األجرام

الذي الكتاب هذا عن بحرية لنتحدث التايل الجزء يف نعود مفارقات، أي لحدوث ومنًعا
يضعوا أن يخشون ال الذين القدماء الُكتَّاب غرار عىل نيوتن أفكار إنتاج إعادة يحاول

التاريخ. صناع لسان عىل خيالية أقواًال

لنيوتن األولية للخطوات خيايل إنتاٍج إعادة (4)

القمر مدار حتى تمتد الجاذبية آثار كانت إذا تساءل فقد عظيمة؛ نيوتن فكرة كانت
عند التفاحة لها تخضع التي ذاتها السلطة إىل قمرنا يخضع فهل .(1-11 (شكل
والحصاة. التفاحة مثل القمر يتسارع قذفها؟ بعد الحصاة أو الشجرة من سقوطها
احتمال وهو مستقيم، غري املسار يصبح أن بمجرد يحدث التسارع أن نيوتن ويثبت
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األرض

الرسعة التسارع

ق٣

ق٢

ق١

األرض تكن لم فلو (ق١). منتظمة دائرية بحركة القمر يقوم أويل بتقريٍب :2-11 شكل
يلتوي الجاذبية تأثري تحت ولكن (ق٢)، مستقيمة بحركة قام قد القمر لكان موجودة
(ق٣). األرض مركز إىل ه موجَّ تسارع وجود إىل التقوُّس هذا سبب نيوتن ويُرجع مساره.

كوكبنا اتجاه يف القمر فيتسارع ا محقٍّ نيوتن كان فإذا فيه.16 التفكري جاليليو رفض
.(2-11 (شكل األرض نحو والقذيفة التفاحة تساُرع مثل

فهي ذلك، من أبعد هو ما إىل تمتد فهي القمر، حتى تمتد الجاذبية آثار كانت إذا
افرتاض يصبح فقد وإال املشرتي، حول تدور التي واألقمار الكواكب حركة يف السبب
تكون وقد نيوتن، قناعة كانت تلك جمال. وال معنًى بال األرضية للجاذبية القمر خضوع
يمتلكها كان التي الوحيدة األداة فهي الهيمنة، هذه مالمح من ملمًحا كبلر قوانني إذن
إال تتعلق ال الثالثة القوانني كانت إذا حتى إليها يستند أن ويجب افرتاضه، لدعم نيوتن

الشمس. حول تدور التي بالكواكب
مقارنة نيوتن يستطيع تقريبًا، دائرية تكون الكواكب مسارات أن من انطالًقا
ولكن املنتظمة. الدائرية بالحركة مرتبط بتسارع يتعلق األمر أن بما منها، كلٍّ تساُرع
بالكواكب يتعلق فيما أنه البسيطة، الهندسية االعتبارات بعض من انطالًقا نيوتن، يُثبت
املسافة مربع مع عكسيٍّا بالرضورة الكوكب تسارع يتناسب أن الثالث كبلر قانون يتطلب
فهي كبلر، قوانني يف السبب هي الجاذبية كانت فإذا .(1-11 (جدول الشمس وبني بينه

.1/r 2 العالقة هذه عرب تتجىل
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كواكب وضع ويبسط ،1-6 جدول يف الواردة املعطيات إىل الجدول هذا يستند :1-11 جدول
املسار) قطر نصف الشمس إىل املسافة إذن (فتمثل دائريٍّا املدارات بتمثيل الشميس النظام
رضب ناتج أن األخري العمود ويوضح منتظمة. دائرية لحركة نتيجة بأنه التسارع وتمثيل
نقول يجعلنا مما الكواكب، كل لدى متساوية قيمة له الشمس إىل املسافة عكس يف التسارع
الكوكب بني املسافة مربع عكس مع عكسية عالقة ذات تعد الكواكب تسارعات إن جديد من

.1/r2 عليها يُتعارف كما أو والشمس،

التسارع رضب ناتج
بملِّيمرت عنه املعرب
مربع يف مربع/ثانية
املقيس املسافة
الفلكية بالوحدات

التسارع متوسط
بملِّيمرت

مربع/ثانية

الفلكية الفرتة إىل املسافة
بماليني الشمس
الكيلومرتات

الكوكب

٥٫٩٢ ٣٩٫٥ يوًما ٨٨ ٥٧٫٨ عطارد
٥٫٩١ ١١٫٣ يوًما ٢٢٥ ١٠٨٫١ الزهرة
٥٫٩٠ ٥٫٩ = يوًما ٣٦٥

سنة
١٤٩٫٧ األرض

٥٫٩٢ ٢٫٥٥ و٣٢٢ سنة
يوًما

٢٢٧٫٧ املريخ

٥٫٩٦ ٠٫٢٢ سنة ١١
يوًما و٣١٥

٧٧٧٫٦ املشرتي

٥٫٩١ ٠٫٠٦٥ سنة ٢٩
يوًما و١٦٧

١٤٢٥ زحل

فيتعني املرحلة، هذه يجتاز أن نيوتن أراد وإذا التأمل، طور يف ذلك كل يزال ال
سلطة امتداد تفرتض جديدة مؤرشات واكتشاف والقمر األرض لثنائية يعود أن عليه
وهي األرض، سطح عىل القذائف حركة عن مسئولة فالثقالة القمر، مدار حتى الثقالة
قد عامة لظاهرة بملمٍح يتعلق األمر أن من نتحقق فكيف اليومية، حياتنا من جزءًا تعد

القمر؟ دوران يف سببًا خاصة بصفة تكون
إىل باإلضافة الحر، سقوطه أثناء يف األرض سطح عىل املتحرك الجسم يخضع
األرض. مركز إىل ه وموجَّ األجسام كل لدى متساٍو التسارع وهذا ،g تسارع إىل القذيفة،
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خالل جسم أي أن يعني مما مربعة/ثانية؛ أمتار ٩٫٨١ g تساوي كوكبنا سطح وعىل
مقسومة أمتار ٩٫٨١ أدق بصورة أو األوىل، الثانية خالل أمتار ٥ يعرب الحر سقوطه
مركز إىل ه موجَّ أيًضا فهو مداره، عىل aL القمر بتسارع يتعلق فيما أما اثنني. عىل
١٫٤ إال األرض» نحو القمر يسقط «ال 2-11 لشكل فوفًقا ضعًفا؛ أكثر ولكنه األرض
نيوتن لدى وكان الكبري؟ التفاوت هذا عن مسئوًال البعد يعدُّ فهل الثانية.17 يف ملِّيمرت
الشمس إىل الكوكب مسافة مربع يف التسارع رضب ناتج يكون فكرته: لتجربة وسيلة
وإذا .1-11 جدول من األخري العمود ذلك عىل يشهد مثلما الكواكب لكل ثابتة قيمة ذا
ولكن بالقمر، التفاحة بمقارنة قمنا إذا كذلك األمر يكون أن فيتعني ا، محقٍّ نيوتن كان

األرض. عن تفصلهما التي املسافة عىل األمر يتوقف الحالة هذه يف
جيًدا نيوتن فيعرف األجسام، سقوط حول جاليليو تجارب منذ األمور تطورت
لقطر الرقمية القيمة أيًضا يجهل وال سواء، حد عىل aLو g من لكلٍّ الرقمية القيمة
افرتاضه: صحة املعطيات هذه وتؤكد .RTL والقمر األرض بني املسافة وقطر R األرض
من أفضل يف يأمل أن يمكنه وال ،٪١٠ بفرق متساويان aL(RTL)2و gR2 ناتج فإن
بكونية بعُد يُعرتف يكن ولم مؤكدة. غري كانت يستخدمها التي املعطيات أن بما ذلك
أن املحظور من فليس األمام، إىل خطوات يخطو أن نيوتن يستطيع ولكن الجاذبية،
لقوة يخضعان ولثورب حديقة يف تسقط التي والتفاحة القمري الدوران أن يتخيل

مذهًال! ا رسٍّ الطبيعة من نيوتن انتزع وهكذا الجاذبية. هو الوحيد مصدرها
عن دراساته فجأًة فرتك نيوتن سخط أثار مما حدث ما هو ذلك يكن لم لكن
التفسري البعض يقدم ولكن السؤال هذا عن اإلجابة تصعب حدث؟ فماذا الجاذبية.

التايل:
فقد السماوية األجرام عىل قوتها تمارس الجاذبية كانت إذا نيوتن تساءل عندما
مع عكسيٍّا تتناسب قوة به املحيطة النجوم كل عىل يمارس نجم كل أن بالرضورة تخيل
الكواكب. وكل الشمس لتأثري وأيًضا األرض لتأثري يخضع فالقمر بينها، املسافة مربع
األمور تتعقد الشالل يدفعها التي املياه قطرة أو الشجر من الواقعة الثمرة حالة ويف
وزن نسميه ما فإن كوكبنا، أجزاء كل لجاذبية منفردة بصورة الخضوع عليهما فيتعني
وبمقارنة 11-3أ). (شكل املساهمة العوامل هذه كل تأثري عن شك بال ينتج التفاحة
التي «الجاذبة» املساهمة العوامل مجموع أن ضمنيٍّا نيوتن يؤكد aL(RTL)2و gR2

يف تقع وحيدة نقطة إىل األرض تقلصت إذا حتى ثابت، التفاحة عىل األرض تمارسها
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األرض

ا6سافة ب2 األرض والقمر

القمر كما
يبدو لألرض

األرض كما
تبدو للقمر

وإذا األرض، اتجاه يف قوة إىل الحر سقوطه أثناء يف املتحرك الجسم يخضع :3-11 شكل
املساهمات من للعديد نتيجة نعتربها أن املنطقي فمن الجاذبية تأثري إىل القوة هذه نسبنا
تجاذب عن الجسم وزن ينتج التفسري لهذا ووفًقا األرضية. الكرة مكونات كل عن الناتجة
التفاحة عىل األرض تأثري مقارنة نيوتن أراد عندما البداية ففي (أ). األرض حجم مكونات كل
التي القوة أن إثبات عليه يتعني كان فقد بصعوبة، بالرضورة اصطدم القمر عىل بتأثريها
حالة ويف (ب). مركزها يف متجمعة األرض كتلة كل كانت لو حتى ثابتة التفاحة لها تخضع
التفاوت عن فينتج املشكلة، هذه عن التغايض يمكن القمر عىل األرض تمارسها التي القوة
من بسيطة بصورة املسافة تغري تفصلها التي واملسافة السماوية األجرام قطر نصف بني

(ج). األرض عىل عشوائية نقطة إىل القمر عىل عشوائية نقطة
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إثباته نيوتن باستطاعة يكن لم ربما تخمينًا ذلك فكان 11-3ب). (شكل كوكبنا مركز
الحق. وقت إىل اإلجابة إرجاء عليه يتعني كان وربما التفاحة، حادثة خالل

القمر: عىل األرض تمارسها التي القوة حالة يف ذاتها بالحدة املشكلة هذه تُطرح ال
يبلغ بينما بالرتتيب، كيلومرتًا و١٧٥٠ ٦٤٠٠ عن والقمر األرض من كلٍّ قطر نصف يقل
نصف بني التفاوت عن فينتج كيلومرت، ٣٨٠٠٠٠ والقمر األرض بني املسافة متوسط
نقطة من بسيطة بصورة املسافة ُ تََغريُّ تفصلها، التي واملسافة السماوية األجرام قطر

11-3ج). (شكل األرض عىل عشوائية نقطة إىل القمر عىل عشوائية
«فيما عمله. أوقف قد كان الذي التخمني عىل نيوتن برهن ١٦٨٥ عام يف وفقط
إذا حتى ذاته، هو الجاذبية تأثري يكون كروي، سماوي جرم خارج يقع يشء بأي يتعلق
الرائعة» «املربهنة هذه من التحقق تم وقد مركزه.»18 يف متجمعة الجسم هذا كتلة كانت
املسافة عىل االعتماد هذا ويرد ذلك. غري يشء وال 1/r 2 مثل تقل الجاذبية قوة ألن تحديًدا
وكثافة كهربائيتني شحنتني بني القوة حالة يف سيما وال الفيزياء، يف أخرى مجاالت يف

ضوء. مصدر

شِلنًا ٤٠ مقابل (5)

وقت يف تم قد الكونية الجاذبية اكتشاف لكان املبادئ كتاب ينرش لم نيوتن كان لو حتى
ولكن الثالثة. لقوانينه كبلر صياغة منذ التحضري» طور «يف الفكرة كانت فقد الحق.
ألسلوب مظهر هو بل جديدة، علمية واقعة إدراك مجرد يف االكتشاف مفهوم يتمثل ال
هذه كل وتساهم باالكتشاف، املحيطة الظروف إىل باإلضافة مكتشفه أسلوب وهو فريد
مدار عىل مستمرة بصورة العقول تطور تحويل يف ثانوية كأنها تبدو التي العنارص
مر عىل األعمال أهم أحد املبادئ كتاب ويمثل االكتشاف. تيل التي القرون بل األعوام
يف خفاء أكثر بصورة ظهرت قد الجاذبية كانت فإذا التاريخ. آثار من إنه بل العصور،
املبادئ؟ كتاب خلفه الذي األثر هذا مثل العقول يف دائًما أثًرا سترتك كانت فهل ثقافتنا،
تتعلق غامضة أعمال يف وانخرط الجاذبية نيوتن ترك اإلعجازية السنوات نهاية ويف
تلقى ١٦٨٤ عام يف ولكن القديمة)، (الكيمياء والسيمياء املقدس والتاريخ الالهوت بعلم
من اإلشارة هذه وأتت الحضارة. يف أبديٍّا أثًرا سترتك ملهمة ذاته تكريس إىل دفعته إشارة
وكان نيوتن، مثل الجاذبية عن يتساءلون كانوا الذين واألصدقاء الزمالء من مجموعة

وهايل. وهوك رن اسمهم

220



نيوتن! فليكن

األول، املقام يف وفلك رياضيات عالم (١٦٣٢–١٧٢٣) رن كريستوفر السري يعد
املدني التنظيم نتأمل حينما سيما وال كبريًا، معماريٍّا بصفته تدريجيٍّا نفسه فرض ولكنه
إعادة هي الكربى رائعته وكانت .١٦٦٦ عام يف شهدته الذي الكبري الحريق بعد للندن

بولس. القديس كنيسة بناء
هو (١٦٣٥–١٧٠٣) هوك روبرت الربيطاني الطبيعيات وعالم الفيزيائي وكان
للجمعية األسبوعي االجتماع فخالل هائًال؛ عبئًا يمثل مما امللكية؛ الجمعية عىل القائم
الفيزياء مجاالت أحد يف جديدة تجارب ثالث أو تجربتني يقدم أن هوك عىل يتعني كان
أو العلمية األحداث واقع من بنفسه يستوحيها أن عليه يجب وكان الطبيعية، العلوم أو
يقول وكما امللكية. الجمعية أعضاء من عضو أي طلب عىل بناءً ينفذها أن أو أبحاثه من
املستحيل التحدي تنفيذ يستطيع الذي العالم يف الوحيد اإلنساَن هوك «كان وستفول:
مناسبة بصورة املنطقي غري العبء هذا يفرضه الذي — مواجهته عن فضًال —
أجًرا خاوية، خزائنها دائًما كانت التي امللكية، الجمعية توفر أن من وبدًال تقريبًا.»19
غري بصورة إال مستحقاته له تسدد ال كانت كريمة؛ حياة له يضمن ملوظفها مريًحا
لدخل مصدًرا له تمثل لندن بناء إعادة كانت الفقري هذا حظ لحسن ولكن منتظمة،

إضايف.
يف حادة طباع ذا رجًال هوك «كان لكن نيوتن، مع املراسلة بفرصة هوك حظي
عىل القائم بني العالقات كانت إذا نتعجب فهل الرجال.» من النوع هذا فيه كثر عٍرص
تواجها قد كانا رسيًعا؟ عواصف شهدت قد املتوحد كامربيدج ومفكر امللكية الجمعية
امللكية الجمعية إىل أرسل قد وكان شبابه، يف مشهور غري نيوتن يزال ال إذ قبل من
أيًضا وكانا اإلعجازية. السنوات فرتة إىل يعود اكتشاف وهي األلوان؛ عن ثورية نظرية
التي الجاذبية بشأن آرائه حول نيوتن رأي هوك طلب عندما ١٦٧٩ عام يف تراسال قد
التالية األجيال أعني يف تعويًضا هوك وسيجد العلمي. املجتمع بال تشغل بالتأكيد بدأت

املرنة. للتشوهات األسايس للقانون اسمه يعطي عندما
ويرجع الثالثة؛ األصدقاء بني شهرة األكثر هايل إدموند الشاب الفلك عالم ويعد
من أكرب بفضل له يَِدين العلوم تاريخ ولكن اسمه، حمل الذي املذنَّب إىل خاصًة ذلك
فتُعد ونيوتن؛ هوك عن هايل ويختلف أبًدا. يُنرش أن املبادئ لكتاب كان ملا فلواله ذلك،
مبكر بنضج تميز أظافره نعومة منذ الفلك بعلم شغفه فبسبب للنجاح. نموذًجا حياته
يف ملهارته واإلعجاب االحرتام أيًضا يثري ولكنه بارز عالم فهو املجاالت؛ كل يف وملحوظ

الروماني. بالتاريخ واهتمامه الهندسة
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وهوك رن من كلٌّ ناقش ،١٦٨٤ يناير يف ُعقد امللكية للجمعية اجتماع خالل ففي
يقوم جاذبية قانون خالل من استنتاجها عىل مقدرته هوك وادعى كبلر، قوانني وهايل
ادعاءات يف رن وتَشكك جدوى. دون لكن بذلك القيام حاول أنه هايل وأقر .1/r 2 عىل
عىل شهرين خالل الربهنة هذه تقديم عىل قادًرا يكون َمن يحصل أن فاقرتح هوك،
مواجهة أحد يستطع لم لكن العرص، ذلك يف كبري مبلغ وهو شِلنًا، ٤٠ قدرها مكافأة
كامربيدج يف حينئٍذ كان الذي هايل قام ذاته العام من أغسطس شهر ويف التحدي. هذا
خاضع متحرك جسم مسار شكل عن تحديًدا وسأله املشكلة، عليه وعرض نيوتن بزيارة
ناقًصا، قطًعا سيكون أنه نيوتن أكد وعندما املسافة. مربع مع عكسيٍّا تتناسب لقوة
ذلك أثبت قد كان بأنه نيوتن رد وعندما ذلك، علم كيف وسأله سعادته عن هايل أعرب
بال ولكن أدراجه يف البحث يف حينئٍذ نيوتن فبدأ الحسابات، رؤية هايل طلب بنفسه،

له. الكامل اإلثبات وإرسال يشء كل كتابة بإعادة هايل فوعد نتيجة،
نرش يحب نيوتن يكن فلم اآلن؛ حتى لدينا تزال ال نيوتن فقدها التي الورقة إن
يف وأرسل إثباته يف النظر وأعاد بوعده أوىف ولكنه . تروٍّ بال إليها توصل التي النتائج

صفحات.20 تسع من مكونًا ا نصٍّ هايل إىل نوفمرب شهر
كتابة فتيل أشعل فقد واحد، اتجاه ذات عمليٍة إطالق يف هايل تسبب لنيوتن بزيارته
باسم ونخترصه الطبيعية»، للفلسفة الرياضية «املبادئ اسم عليه يُطلق الذي العمل
أغسطس فمنذ اإلنساني. املجتمع عن تقريبًا نيوتن انقطع هايل زيارة فمنذ «املبادئ».
[مساعده والحظ […] املبادئ كتاب عرب إال وجود له يكن لم ١٦٨٦ ربيع حتى ١٦٨٤
النهماكه «نظًرا األطوار: غريب لرجل الشارد السلوك ذاته] العائلة اسم يحمل الذي
أن تماًما ينىس األحيان من كثري يف بل القليل، يأكل كان دراساته يف يته وجدِّ الشديد
ويصعد ويعود فجأة يتوقف الحديقة] [يف بالتجول قيامه أثناء يف وأحيانًا […] يأكل
دون مكتبه أمام واقًفا الكتابة يف فينخرط وجدتها! قائًال أرشميدس مثل جاريًا الدرج
لفرتة ا حدٍّ نيوتن وضع املبادئ كتاب وبتأليف للجلوس.»21 مقعًدا ليجر لحظة يضيع أن
تاريخيٍّا بحثًا وترك يشء، منها يتبقى لن التي السيمياء فرتك لها، نهاية ال التي التجارب
إىل يذهب لم هايل كان فإذا اإلنساني. الفكر آثار من أثر سبيل يف نتيجة عن يثمر لن

«املبادئ»؟ سيكتب نيوتن كان فهل كامربيدج،
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املبادئ (6)

إىل املبادئ كتاب ذهب أعوام ثالثة وبعد .١٦٨٤ أغسطس يف نيوتن بزيارة هايل قام
املخطوط قرأ فقد نرشه، عىل باملوافقة امللكية الجمعية أعضاء أقنع قد هايل فكان املطبعة،
نيوتن وضع يكن لم الخاصة. نفقته عىل العمل نرش بتمويل قام النهاية ويف به، وصوَّ
اعرتاف عن كتابه نرش يف يبحث كان فربما بخيًال، كان ولكنه اإلطالق عىل سيئًا املايل
أن يَعترب كان الذي هوك تشكُّك من هايل أ هدَّ النهاية ويف باملال. يقدره أن يرفض كان

.1/r 2 عىل تقوم التي الجاذبية قوة فكرة منه رسق قد نيوتن
وبصياغة والقوة، الكتلة تعريف سيما وال التعريفات، من بعدد املبادئ كتاب يبدأ
(جدول التقليدية للفيزياء الخالد األساَس الوقت ذلك منذ تمثل التي الثالثة نيوتن قوانني

.(2-11

تعد ييل (فيما شاتليه دي املاركيزة لرتجمة وفًقا الثالثة نيوتن قوانني :2-11 جدول
اللغة إىل شاتليه دي املاركيزة بها قامت التي الرتجمة من املبادئ كتاب من االستشهادات

الفرنسية).

األول القانون
وتجربه ما قوة عليه تؤثر لم ما مستقيم خط عىل املنتظمة الحركة أو السكون حالة يف جسم كل يظل

حالته. تغيري عىل

الثاني القانون
املحركة، نيوتنلقوة مع املراسلة بفرصة هوك احظي مع تتناسب الحركة عىل تطرأ التي التغريات إن

القوة. هذه فيه نُقلت الذي املستقيم الخط يف وتحدث

الثالث القانون
تأثري أن يعني وهذا االتجاه. يف لها ومعاكسٌة املقدار يف لها مساويٌة فعٍل ردِّ قوُة فعٍل قوِة لكل

متناقضة. اتجاهات ويف متساويًا دائًما يكون اآلخر عىل أحِدهما الجسمني

بالتجربة صاغه قد جاليليو وكان العطالة»، «مبدأ باسم أيًضا األول القانون يُعرف
العارش). (الفصل
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التي املسلَّمات تشبه التي أهميتها بإبراز بل القوانني هذه بتحليل هنا األمر يتعلق ال
إىل القوانني هذه تفتقد هنا املذكور الشكل وبهذا إلقليدس. «العنارص» كتاب عليها يقوم
مسائل بعض لحل نيوتن يستخدمها عندما إال كاملة بصورة معناها يظهر ولن الدقة،
يف يعرضه ما عىل الحفاظ إىل نيوتن سعى فقد بسيط، الغموض هذا وسبب امليكانيكا،
وهو مفهوًما؛ يطرح الثاني القانون ولكن الرياضية، الرموز وتجنب فقط الهندسة إطار

الصغر.22 يف الالنهائية الحسابات إطار يف إال معناه يتضح ال الذي الحركة» «تغري
يمكننا فال الرياضية، الرموز بواسطة نيوتن قوانني عن التعبري املمكن من كان إذا
الصعوبة تنتج وال الدائري. املنطق فخ يف نقع أن دون بالتجربة منها التحقق املقابل يف
تعريف أول فكان تسبقها. التي التعريفات عن أيًضا بل الثالثة، القوانني شكل عن فقط

املواد: كمية البداية يف أسماها التي الكتلة تعريف هو به قام

األول التعريف
مًعا. والحجم الكثافة بحساب املواد كمية تُقاس

الكثافة فإن املقابل ويف آخرين. عامَلني ناتج تساوي املواد كمية أن ذلك ويعني
فخ يحارصه أن ويرفض يُفَهم، أن نيوتن فرييد ذلك، يف رضر ال ولكن محددة، ليست
يف له ُمراًدا كان كما هايل، سؤال عن إجابة مجرد من املبادئ كتاب تحول وقد منطقي.

حقيقية. أطروحة إىل البداية،
قانون صياغة الالزم من فأصبح نيوتن، كون لوصف الحركة قوانني تكفي ال

الكونية. الجاذبية

الكونية الجاذبية (7)

يف ذلك يشبه ما نجد ال ولكننا الفيزياء، يف ما قانوٍن لتقديم الرياضية للرموز اليوم نلجأ
الرياضية. الرموز من الواردة واملربهنات واالقرتاحات التعريفات فتخلو املبادئ، كتاب
أهمية تكمن املقابل ويف األمر، هذا يعنيه ال نيوتن ولكن العمل قراءة ذلك يبسط وال
بل الصغرية، االعتبارات أمام يتوقف أن عليه يجب يكن لم مؤلفه أن يف املبادئ كتاب
أحَد شك بال يعدُّ ما وهو يصفها، التي الظواهر وتنوع دقتها عىل يحرص أن يكفيه كان
عىل محتواه قسم ولكنه الكونية، الجاذبية قانون يصوغ ال نيوتن جعلت التي األسباب
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من اقرتاح يف موجزة صيغة يف القانون من كبري جزء ويرتكز الكتاب. من متعددة أجزاء
الثالث: الكتاب

السابع االقرتاح
كل عليها يحتوي التي املواد كمية مع وتتناسب األجسام لكل الجاذبية تنتمي

جسم.

أنه لدرجة الرياضية، الرموز استخدام إزاء نيوتن أبداه الذي التحفظ لدينا ليس
شكل: يف السابع االقرتاح ترجمة يمكننا

Force gravifique ∼mm′/r 2

يماِرس سماويني جرمني أي أن هو نيوتن يؤكده ما إن التناسب. عىل ∼ عالمة وتدل
m′و m ب لها يرمز التي كتلتيهما مع طرديٍّا تتناسب تجاذب قوَة اآلخر عىل منهما كلٌّ
هذا نص يعد ال السماوية األجرام حركة ولتحليل .r بينهما املسافة مربع مع وعكسيٍّا

الثالثة. نيوتن بقوانني العمل يبدأ وهنا كافيًا، القانون
تتناسب لقوٍة خاضًعا الحر السقوط أثناء يف الجسم أو القذيفة تكون األرض عىل
من أقوى بصورة األرض إىل تنجذب منحدر عن تنفصل التي الصخرة فإن كتلته؛ مع
خاصة بصفة الثاني نيوتن قانون يؤكد لكن الجاذبية. قوة إياه تُعلمنا ما وهذا التفاحة:
التفاحة كتلة من أكرب الصخرة كتلة أن وبما لكتلته. وفًقا تُقاس جسم «عطالة» أن
يعدُّ ما وإن مساواة. إذن فتوجد التفاحة، تسارع من أصعب الصخرة تسارع فيكون
تخضع كوكبنا سطح عىل األجسام كل أن لدرجة مضبوطة، املساواة هذه أن هو فريًدا
الحر، السقوط إال يتناول لم املبادئ كتاب كان فلو ا! محقٍّ جاليليو فكان ذاته. للتسارع
أو قذيفة بإطالق األمر يتعلق عندما ولكن قوة، أو كتلٍة عن للحديث مجال هناك كان ملا

العطالة. أهمية جديد من تظهر خزانة تحريك
مهمة؛ أخرى نتيجة نالحظ الثالث نيوتن وقانون الجاذبية قانون بني نمزج عندما
القمر ويكون مساوية، بكثافة قوة تصاحبه القمر عىل األرض تمارسه الذي التأثري فإن
حول يدور الذي هو القمر فليس األرض. عىل بدورها تؤثر التي القوة هذه سبب هو
ما وهو املشرتك، الجاذبية مركز حول ناقًصا قطًعا النجمان يرسم الحقيقة يف بل األرض
والشمس األوىل الحالة يف األرض أن يبدو كان فإذا والكواكب. الشمس عىل أيًضا ينطبق
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كلٍّ أقمار عطالة كبرية بصورة تتجاوز عطالتهما ألن فذلك ثابتتان، الثانية الحالة يف
فعندما عنها، التغايض يمكننا ال التي الجاذبية كونية أيًضا ذلك إىل ويُضاف منهما.
األخرى، الكتل مساهمات مجموع عن ناتجة لقوة تخضع كتلة كل أن إىل نشري نذكرها

بعيدة. أم قريبة أكانت سواء
منها يتألف التي للمواد وفًقا تطبيقه ذلك بعد فيتعني أسايس قانون إصدار يكفي ال
السماوي العالم أن يثبت أن إىل فسعى التنفيذ، يف نيوتن بدأ املبادئ كتاب ويف وقالبًا. قلبًا
بروتيل دي لوتونلييه إمييل تكتِف ولم عليها. نص التي األربعة للمواد بالكامل يخضع
املعرفة، عرص من بارزة فرنسية أديبة وهي ،(١٧٠٦–١٧٤٩) شاتليه دي املاركيزة أو
أعدت التي الفلكية نيوتن لغزوات ملخًصا أيًضا كتبت ولكنها املبادئ، كتاب برتجمة
كوكب وشكل الكواكب حركة فرس عندما بالرتتيب نيوتن نجاحات وحللت بها، قائمة
وهي االعتدالني»؛ «مبادرة هيبارخوس: اكتشاف إىل باإلضافة القطب عند املسطح األرض
ويوضح .(4-11 (شكل األرض محور التجاه املنتظم التغري بها يُقصد خادعة تسمية
مثل كوكبنا فيتحرك لألرض االستوائي االنتفاخ عن تنتج االعتدالني مبادرة أن نيوتن
ما كل ذلك وليس العقد. ارتداد يف رقصه يتجىل الذي القمري املدار غرار عىل الدوامة
املد آلية فكك عندما نيوتن نجاحات إىل أيًضا شاتليه دي املاركيزة تشري بل األمر، يف

املذنبات. مسارات إىل باإلضافة األخرى، واألقمار األرض قمر حركة وفرس والجزر

ديناميكي توازن (8)

العالم عىل وكبلر األرض سطح عىل فرض قد جاليليو وكان ضخًما. نيوتن إرث يعد
وفجأة العالم. وصف يف الرياضيات دخلت وبفضلهما البسيطة، القوانني بعض السماوي
الذي واألريض، السماوي العاَلمني فهم مفتاح عرش السابع القرن نهاية يف نيوتن يكتشف
بينما النيوتنية امليكانيكا أمام الباب منها األوىل الثالثة تفتح قوانني، أربعة يف يتلخص

السماوية. الحركة الكونية الجاذبية قانون يضبط
للحركة. فيه مجال ال هندسيٍّا تناغًما السماء يف يروا أن يريدون نيوتن سبقوا من كان
لكبلر األفالطونية واملجسمات البطلمية التدوير وأفالك وأرسطو أفالطون دوائر وكانت
ولكن السماوي. للبناء العريضة الخطوط إظهار عن عجَزها اململِّ بتعقيدها تحجب
العالم توازن وكان والتوازن. البساطة الغريبة املحاوالت بهذه فجأًة نيوتن استبدل
األربعة نيوتن مفاتيح فإن جوهره، يف ساكنًا يكون أن من بدًال ديناميكيٍّا السماوي
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قطب دائرة الربوج

النجم
القطبي

النجم
القطبي

محور الدوران
األريض

(أ)

(ب)

النرس الواقع
 (نجم قطبي يف عام
١٤٠٠٠ قبل ا8يالد)

الدب األصغر
الدب األكرب

نجم التن@

كوكبة الطائر

صفر

٢٠٠٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

النرس الواقع 

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

ولكنه القطبي، النجم من القريب السماوي القطب إىل األريض املحور يشري :4-11 شكل
(أ). مخروطيٍّا شكًال محورها يرسم التي الدوامة األرض حركة فتشبه ثابتًا؛ موقًعا ليس
األقطاب لكل الهنديس املكان هي دائرًة، عام ٢٦٠٠٠ يف السماوية القبة مع تقاطعها ويرسم

(ب). املتتالية السماوية
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بسطت الوقت ذلك ومنذ نيوتن.23 دروس أهم إنه واألقمار. الكواكب حركة تضبط
لقوة تخضع املجرات ومجموعات واملجرات فالنجوم ووطدتها، سيطرتها الجاذبية
إىل الضخمة السماوية األجرام كروية يف السبب يرجع ذلك إىل وباإلضافة الجاذبية،
نووية طاقة منها تخرج لكي هائًال ضغًطا النجوم تفرضعىل التي أيًضا وهي الجاذبية،
واملحيط القمر بني التفاعل يعد األول الفصل لنقاش نعود لكي وأخريًا بريقها. فتعطيها

القمر. وإبعاد تدريجيٍّا األرض دوران إبطاء عن املسئول هو

الفلسفية الحتمية أبو هو املؤمن نيوتن (9)

عىل تعتمد النجوم حركة أن الناس علم فقد يشء؛ كل تغري األرض عىل نيوتن مجيء بعد
ليس استعمالها فإن بسيًطا شكلها كان وإذا الجاذبية. وقانون الثالثة الحركة قوانني
كثريًا نيوتن أرهق الذي الوحيد الذهني النشاط هي القمر حركة مشكلة وكانت كذلك.

قوله. حد عىل
والجزر املد فرس فقد السماوية، للميكانيكا األنيق اإلطار عىل نيوتن تعاليم تطغى

… يشء كل فرس والصواريخ. القذائف وحركة
للتعميمات يميلون الذين املعرفة عرص فالسفة اعتقده ما هو األقل عىل ذلك كان
منافسة، بسلطات ما يوم يف تصطدم سلطة وكل حدود، سيطرة لكل ولكْن املفرطة.
خصائصها الذرة تمنح الكهربائية فالقوة الجاذبية، غري الطبيعة يف أخرى قًوى فتوجد
األولية. والجزيئات الذرية النواة مكونات عىل أخرى قًوى أيًضا وتسيطر الكيميائية،
النجوم لكل املستقبلية بالحركة التنبؤ عىل ما يوٍم يف اإلنسان بقدرة القتناعه ونظًرا
جملة يف (١٧٤٩–١٨٢٧) البالس دي سيمون بيري الريايض أعرب بالغة، بدقة امللحوظة
يعرف الذي العقل «إن الفلسفية: العقول به تتصف الذي التعميم إىل االحتياج عن واحدة
منها تتألف التي الكائنات كل ووْضع الطبيعة، بها تزخر التي القوى كل محددة ملدٍة
أكرب حركة واحدة صيغة يف فسيجمع املعطيات؛ هذه لتحليل تكفي بدرجة ذكيٍّا كان إذا
وسيكون عنده، مؤكد غري هو ملا مجال يوجد لن ذرة: أخف وحركة الكون يف األجسام
صعوبة أدني بال البالس فينتقل سواء.» حد عىل عينيه أمام حاَرضين واملايض املستقبل
أن يؤكد أن يستطيع عرصه يف أحد يكن لم بينما ذرة»، «أخف إىل األجسام» «أكرب من
كل أن يؤكد ثم ذاتها، الجاذبية ملبادئ تخضع املحدود غري الصغر تحكم التي القوى
محددة األولية الرشوط كانت إذا أنه عىل تنص صارمة لحتمية تخضع الطبيعة قوانني

228



نيوتن! فليكن

لدى العلمي املوقف هذا تحول وقد معروًفا. املستقبيل التطور فسيكون — كيف؟ —
تخضع أن تستلزم علمية حتمية إىل عرش التاسع القرن خالل والفالسفة العلماء بعض
القذائف. حركة تحدد التي لتلك مماثلة سببية سلسلة إىل اإلنسانية واألعمال األفكار حتى
هو العلمي النشاط فإن خاطئة. نظرة العلم إىل الكثريون ينظر األمس مثل واليوم
أفضل، بصورة الكون هيئة نعرف وبفضله واألرضية، السماوية الطالسم لرموز فكٌّ
الحالة عىل العالم يكون ملاذا يخربنا ال فإنه العالم، عىل ما سلطة يمنحنا كان إذا ولكنه
يفضلون فربما السلطة، هذه البعض ويكره الكواليس. وراء يدور ما وال بها نراه التي
الجهل ولكن لإلنسان، يشء كل يوفر أن العلم يستطيع وال الوراء. إىل مستحيلة عودة

أسوأ. بديل بالتأكيد والظلمات
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عرش الثاني الفصل

تدابري جيباختاذ

مشبوه؟ أمر يف الفيلسوف يتورط أن يمكن هل (1)

الحجج كل جاليليو فند للعالم»، نظامني أكرب حول «حوار أيام من الثاني اليوم يف
الجسم أن أكد ألرسطو، فخالًفا األرض. دوران يعارضون من بها يتشبث التي التقليدية
أسفل عند سقوطه وينهي عموديٍّا يسقط سفينة صاري أعىل من يقع الذي املتحرك
الحجاج، يف مهمة نقطة ذلك ويعد متحركة، أو متوقفة السفينة أكانت سواء الصاري،
يف التفكري إعادة عىل يحث ولكنه تتحرك، األرض أن يثبت ال فهو صحيًحا كان وإذا
يف أحد يفكر لم جاليليو عمُل أثاره الذي الجدل أثناء يف ولكن أرسطو. أتباع موقف
اإليطايل العالم يؤكده مما للتحقق الكبري الصاري أحد يتسلق ولم مركب، بأول اللحاق
الفيلسوف كان سواء، حد عىل القديمة والعصور النهضة عرص ويف بيزا. من القادم
ولكنه وحيًدا، درًعا االستشهادات ويتخذ الوحيد، سالحه ألنها الكلمات بواسطة يصارع
تغريت؟ قد األوضاع أن من متأكدون نحن فهل تأكيداته. من ويتحقق يتنازل يكن لم

كوكب ملرور األوىل املالحظة (2)

الفيلسوف يثبت لكي أعوام سبعة االنتظار يتعني كان ،١٦٣٣ عام يف جاليليو ردة بعد
فقد ا. محقٍّ كان اإليطايل العالم أن (١٥٩٢–١٦٥٥) جاسندي بيري الفرنيس الدين ورجل
وأسقط سفينة صاري قمة — الطاقم أفراد أحد بواسطة أو — بنفسه جاسندي تسلق
أكانت سواء الصاري أسفل عند سقوطه املتحرك الجسم أنهى جاليليو أكد وكما وزنًا.

متحركة. أو متوقفة السفينة
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شهد فقد بها؛ ولد التي املقاطعة يف ا جدٍّ نادرة ظاهرة جاسندي شهد ١٦٢١ عام يف
عندما الشمايل الفجر فأسماه الليلية السماء من الشمايل الجزء يف يحدث ملونًا منظًرا
وحتى فرنسا، من مختلفة أجزاء يف شوهد ولكنه محلية، ظاهرة ليس الضوء هذا أن علم
لم منظًرا ١٦٣١ عام يف تأمل قد املبتكر جاسندي كان إذا نتعجب فهل أيًضا. حلب يف
وقت سيئًا كان املناخ أن وبما الشمس؟ أمام عطارد مرور وهو قبله؛ من أحد يشهده
عىل رأى فقد نجاًحا. ذلك يُعترب ولكن لربهة، إال الشمس جاسندي يالحظ لم املرور، هذا
أنها بما الشمسية بالبقع تشبيهها يمكن ال ا جدٍّ صغرية سوداء نقطة امليضء القرص

البقع. بهذه مقارنة ببطء تتحرك
الوحيد هو جاسندي ولكن أشخاص، ثالثُة إال الظاهرَة هذه يشهد لم اليوم هذا ويف
َعِلم كبلر، أعدها التي الفلكية التقويمات فبمعاينة عنها،1 مفصًال تقريًرا لنا ترك الذي

الظاهرة. لهذه الوشيك بالحدوث

خاطئة ألسباب استُبعد خاطئ قانون (3)

حدثني وقوع سيشهد العام هذا أن أدرك ،١٦٣١ لعام الفلكي التقويم كبلر أعد عندما
تقريبًا. واحد آن يف نادرين

الشمس، أمام الكوكب يمر فسوف لعطارد، مروًرا سنشهد نوفمرب من السابع ففي
حجب يستطيع وال للغاية صغري الكوكب قرص أن باختالف كسوف، بمنزلة يعد ما وهو
كوكب سيكون الدور بهذا القائم ولكن املشهد، سيتكرر شهر وبعد الشميس. القرص
وإذا واألرض. الشمس بني يقع أن يمكنه الذي الوحيد — اآلِخر الكوكب وهو — الزهرة
القرص أمام الزهرة مرور فإن القرن، يف مرة ١٤ أو ١٣ يحدث عطارد مرور كان
هذين عقب ولكن للزهرة، مرورين بني أعوام ٨ تفصل فقد ندرة؛ أكثر يعد الشميس
عىل جديد من الحب آلهة توافق أن قبل عام مائة من أكثر ننتظر أن يتعني املرورين

د). وملحق 1-12 (جدول ظلها إظهار
الجنس ينتظر أن فيتعني الندرة. شديَدي والزهرة لعطارد املتزامنان املروران يعد

األوان. هذا قبل ينتحر لم إذا املنظر هذا يشهد أن قبل قرنًا ٦٧١ البرشي
لجودة فيه الفضل يرجع بطويل بعمل قام قد فإنه املرورين، بهذين كبلر تنبأ عندما
كان التي الفلكية الجداول جودة شأن من التقليل عدم ويجب الرودولفينية».2 «جداوله
صالحهم يف كولومبوس كريستوفر ويشهد — النهضة عرص يف الفلك علماء يمتلكها

234



تدابري اتخاذ يجب

.٢٣٠٠ إىل ١٦٠٠ عام من الزهرة كوكب بمرور تقويم :1-12 جدول

٢١١٧ ديسمرب ١١ ١٨٧٤ ديسمرب ٩ ١٦٣١ ديسمرب ٧
٢١٢٥ ديسمرب ٨ ١٨٨٢ ديسمرب ٦ ١٦٣٩ ديسمرب ٤
٢٢٤٧ يونيو ١١ ٢٠٠٤ يونيو ٨ ١٧٦١ يونيو ٦
٢٢٥٥ يونيو ٩ ٢٠١٢ يونيو ٦ ١٧٦٩ يونيو ٣

السماوية الظواهر مالحظة عىل أساسية بصورة يعتمد جدول أي ولكن الثامن). (الفصل
يكتِف لم فهو بذلك؛ اعرتف من أول كبلر وكان مطلقة، دقتها تكون أن يمكن ال التي
أدواتهم وراء يتأهبوا أن أيًضا منهم طلب بل مراسليه، لكل املتزامنني املرورين بإعالن
حساباته أن وبما الحدث. تأخر حالة يف آخر يوًما يظلوا وأن بيوم، املحدد املوعد قبل
املرور، وقت يف الشمس لغياب نظًرا أوروبا، يف مرئيٍّا يكون لن الزهرة مرور أن إىل تشري
يهمهم قد الذين الجديد العالم سكان وكل البحار أعايل بحارة كل إبالغ إىل كبلر سعى

كبريًا. عددهم يكن لم عرش السابع القرن بداية ويف األمر،
الدائم لتحمسه فنظًرا وجيه؛ لسبب فذلك املرور، بحاالت ا مهتمٍّ كبلر كان إذا
املسافة مع مبارشًة تتناسب الكواكب أحجام أن اقرتح العددي بالتحليل املتعلقة للقوانني
الذي الثالث بالقانون تذكِّر فهي صحيحة، العالقة هذه كانت وإذا الشمس. وبني بينها
ذلك وحتى الخاصة. حساباته ومن تيخو مالحظات من دءوب عمل بعد كبلر استنتجه
األحجام بني العالقة أن لدرجة الكواكب، حجم بتحديد مالحظة أي تسمح لم الوقت
فعندما أبًدا.3 العمل عن يكف ال الذي كبلر لتخيل نتاًجا كانت الشمس إىل واملسافة
املقابل، ويف حجمه.4 تحديد يصعب رديء بتليسكوب أو املجردة بالعني كوكبًا نراقب
ِظل أخيلِة إىل ينفصل ِظلَّه فإن للكوكب، الزاوي القطر لقياس أفضل إمكانية املرور يمثل
رشعية من للتحقق رائعة فرصة لكبلر ١٦٣١ مروَرا ويوفر للشمس. امليضء القرص عىل
ومقارنة والزهرة عطارد أقراص سرياقب ألنه ففرح الكواكب، حجم بشأن اعتباراته
يف كبلر تويف فقد آخر؛ رأٌي للقَدر كان ولكن جيًدا. املعروف األرض حجم مع حجميهما

.١٦٣٠ نوفمرب ١٥
الليلة يف أوروبا يف الزهرة مرور حدث فقد صحيحة، لكبلر الفلكية التقويمات كانت
فقد عطارد مرور أما إنسان. أي يشهده لم علمنا حد وعىل ،١٦٣١ ديسمرب ٧ إىل ٦ من
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جاسندي أوشك املواتية غري املناخية للظروف ونظًرا املحددين، والساعة اليوم يف حدث
املوعود. املنظر من يُحرم أن

صورة يعرض بتليسكوب استعان عطارد قطر قياس جاسندي يستطيع ولكي
السطح عىل ورسم العدسة. من محددة مسافة عىل ُوضع عاِكس سطح عىل الشمس
قرص بقياس الظاهرة حدوث عند له ستسمح التي الخطوط من دائرية شبكة العاكس
الجو كان املرور، حدوث من يومني قبل أي نوفمرب؛ من الخامس يف لألسف ولكن عطارد.
من يكن ولم غائًما، الجو كان امُلقدر اليوم عشية يف نوفمرب من السادس ويف ممطًرا،
فربما أكيدة، ليست الجداول أن جيًدا يعلم جاسندي وكان تحسن. أي يطرأ أن املتوقع
بني لربهة الشمس ظهرت نوفمرب من السابع صباح ويف بالفعل. حدث قد املرور يكون
موجودة تكن لم صغرية سوداء دائرة أيًضا ورأى شمسية، بقًعا جاسندي فرأى السحب،
عندما ولكنها جديد، من املشهد السحب حجبت ثم يتذكره. ما حدِّ عىل السابقة األيام يف
مرور جاسندي شهد وهكذا بالبقع، مقارنة تحركت قد السوداء النقطة كانت انقشعت

عطارد!
صورة تمأل لكي العاكس السطح وضع من جاسندي عدَّل الكوكب حجم ولقياس
لجاسندي يسمح مما الغرض؛ لهذا املرسومة والعالمات الخطوط شبكة بالكامل الشمس
الفلك عاِلَمي أن ويتضح قوسية. ثانية ٢٠ ٢٠′′؛ ب لعطارد5 الزاوي القطر بتحديد
′′٢٥ األول مختلف؛ قياس عىل منهما كلٌّ حصل قد ذاته الوقت يف املرور شاهدا اللذين
ولكنها للغاية، متماسكة الثالثة القياسات تعد املراقبة، لصعوبات ونظًرا .′′١٨ والثاني
ففي بسيط، ذلك يف والسبب كوكب! كمسخ عطارد فيبدو الفلك. لعلماء ا جدٍّ صادمة
كيلومرت) مليون ١٥٠) والشمس األرض بني املسافة قيمة كانت عرش السابع القرن بداية
والشمس األرض بني املسافة حلت كلما مزعًجا الوضع هذا ويصبح جيًدا. مقدرة غريَ
الفلكيُة الوحداُت تمثل الشميس النظام ففي السادس). (الفصل الفلكية الوحدات محل

الطول. مقاييس لكل املرجعيَة املسافَة
قيمتها من مرات سبع أصغر قيمة والشمس األرض بني للمسافة كبلر نسب
عطارد إىل تنسب لن جاسندي مراقبة فإن صحيًحا، تقديره اعتربنا وإذا الحقيقية.
٦٤٠٠) األرض قطر بنصف مقارنة الْيشءٌ وهو كيلومرتًا، ٣٥٠ قيمتُه قطٍر نصف إال
طويلة، لفرتة قائًما لكبلر املسافات قانون وظل كيلومرتًا).6 ١٧٤٠) والقمر كيلومرت)

القانون. هذا نهاية سيعلن الفشل هذا ولكن خاطئة، ألسباب استُبِعد لكنه
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السن الصغري الربيطاني الفلك علم رائد (4)

القرن يف الفلك علماء حظي ١٦٣١ يف الزهرة مرور رؤية عدم عن الناتج الغضب ولتهدئة
الرودولفينية للجداول فوفًقا يجهلها. غالبيتهم كان ولكن ثانية، بفرصة عرش السابع
ساَرع ً خطأ ذلك كان .١٧٦١ يونيو من السادس قبل للزهرة التايل املرور يحدث لن
(حوايل هوروكس جرييميا ويُدعى صغرية، سن يف تويف شاب بريطاني عبقري بتصويبه
بدائية أداة بواسطة بها قام التي املالحظات من العديد خالل فمن ،(١٦١٨–١٦٤١
نوفمرب.7 من والعرشين الرابع يف آخر مرور سيحدث ١٦٣٩ يف أنه هوروكس استنتج
وهو كرابرتي ويليام يُدعى أقمشة تاجر أصدقائه، وأحد هوروكس كان اليوم هذا ويف
املراقبة أتاحت وقد الزهرة، مرور شاهدا اللذين الوحيدين هما الفلك، بعلم مولع اآلخر
واحدة، قوسية دقيقة املرور خالل يبلغ للكوكب الظاهري القطر أن يالحظ أن لهوروكس
عىل منتظًرا كان مما بكثري أقل تقدير ولكنه الحقيقة، من ممتاًزا تقريبًا يعد ما وهو

الفلكية. للوحدة آنذاك منسوبة كانت التي القيمة أساس
عليه تكون قد ما نتخيل أن فلنا الربيطاني، الفلك علم رائد يُعترب هوروكس كان إن
وال تقريبًا. عاًما ٢٢ سن يف ١٦٤١ يناير ٣ يف فجأًة تويف قد يكن لم إن الحالية مكانته
تحديًدا نعرف ال الواقع ويف نعرفه! الذين نحن نكن لم إن ذاته حد يف التاريخ لهذا أهمية
أفضل معلومات لدينا املقابل ويف حياته. عن التفاصيل من القليل إال نملك وال ُولد متى
القمري، املدار شكل صحيحة بصورة حدد ١٨ أو ١٧ سن ففي الفلكية. اكتشافاته عن

بؤرتيه. إحدى األرض تحتل ناقص قطع وهو
لرتك اضطر شك بال املوارد لقلة نظًرا ولكن كامربيدج، جامعة يف هوروكس درس
العرص ذلك يف كامربيدج يف توجد تكن لم علمية. درجة عىل الحصول دون دراسته
فكان الالهوت، وعلم التقليدي واألدب اللغات تعليم بل الفلك،8 علم عن محارضات
شكل تحديد يف الصغرية السن هذه مثل يف نجاحه فإن بنفسه. نفسه يعلِّم هوروكس
يستحق أنه يثبت كبلر؛ تقويمات من دقة أكثَر فلكية تقويمات وإعداد القمري املسار

جدارة. عن الربيطاني الفلك عالم رائد لقب
الزهرة؟ مرور حول به قام الذي البحث من هوروكس جرييميا يهدف كان ماذا
أن يريد فكان جديد، علم أمام وحماسته فضوله وراء منساًقا هوروكس كان بالطبع
أول هو يكون الندرة شديد فلكي بحدث التنبؤ يمكنه كان بالحسابات أنه لنفسه يثبت
ولكن الزهرة، لكوكب الظاهري القطر قياس عن يتنازل أال عليه يتعني وكان يراه. من
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األخري الهدف وليس مرشوعه عواقب من عاقبة النتيجة هذه يعترب أن عليه ينبغي كان
هايل. مع األمور تتغري وسوف إليه. الوصول ينشد الذي

املستقبل يف يفكر هايل (5)

الطول» «خط جون أرسل َمن فهو حوله، بمن ويهتم وكريًما اجتماعيٍّا هايل كان
أقنع من وهو به، وأوصاه اململكة يف ساعات صانع أكرب جراهام جورج إىل هاريسون
الثامن (الفصل الخاصة نفقته عىل النرش بتمويل وقام املبادئ كتاب بنرش نيوتن إسحاق
نحو التزاًما أبدى الشخصية ملصلحته يعمل أن من بدًال الحالتني ويف عرش). والحادي
أحد فهو بأكملها، هايل حياة إىل املوقف هذا ويرمز العلم. ملستقبل وعمل ثالث طرف

آخرون. يوجد أنه افرتاض عىل العلم، بتاريخ يكرتثون ال الذين النادرين العلماء
إىل سافر عندما فقط عاًما عرشين عمره كان فقد العلم، تأثري يف أيًضا هايل يفكر
عودته وعند الجنوب. سماء يف النجوم وكوكبات النجوم يعد لكي هيلينا سانت جزيرة
ويرى أيًضا. ومصادقته نيوتن عىل بالتعرف له سمح مما امللكية، الجمعية يف انتُخب
ولتحسني عرش. التاسع القرن علماء النقطة هذه يف يسبق وهو تقدُّم، عامل العلم يف هايل
األعماق، كرة جهاز أيًضا وصنع األريض املغناطييس للمجال خريطة أعد املالحة أحوال

املاء. تحت ما عالم باستكشاف يسمح قديم غوص جهاز وهو
اثنني العمر من يبلغ كان فقد الزمن؛ مع يقل ال إبداعه أن هي صفاته آخر وكانت
تكن لم ملسافات الشميس النظام هيكل يمد أسايس اكتشاف عن أعلن عندما عاًما وستني
الكون أساس تمثل ونجومها والكواكب الشمس كانت الوقت ذلك فحتى متخيلة. بعُد
هايل الحظ ولكن السماوية. القبة ترصع وثابتة مضيئة نقاًطا إال الثابتة النجوم تكن ولم
عهده قد بطليموس كان الذي باملكان مقارنة تحركت قد بريًقا األكثر النجوم بعض أن
ال «الثابتة» النجوم أن االكتشاف هذا ويفرتض الثاني. القرن يف أعدها قد كان قائمة يف

الشمسية. املجموعة أعضاء غرار عىل تتحرك قد وأنها االسم هذا تستحق
وبهذه لعطارد، مروًرا شهد هيلينا سانت يف يزال ال هايل كان عندما ١٦٧٧ عام ويف
أو وعطارد األرض بني املسافة لتحديد املرور بحاالت االستعانة فكرة له وردت املناسبة
لن ولكنه الفلكية. الوحدة قيمة بمعرفة أيًضا له يسمح قد مما والزهرة، األرض بني
إال للحديث مجال آنذاك يكون ولن عاًما، أربعني بعد إال امللكية للجمعية مرشوعه يقدم
القياس دقة فإن الفلكية. الوحدة قيمة لتحديد مالءمة األكثر وهو الزهرة، مرور عن

منا. قربًا أكثر يعد املار الكوكب أن سيما ال كبرية،
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أ

ب

ج

β

α

فيستهدف بالتثليث، الجغرايف أو املهندس يستعني بعيدة مسافة لقياس :1-12 شكل
املستهدفتني الزاويتني قياس ويسمح مسافتهما. يعرف اللتني و(ب) (أ) النقطتني بالتوايل

و(ج). (ب) وبني و(ج) (أ) بني املسافة بتحديد βو α

لحاالت طويلة فرتة خصص أنه يستعجب ووفاته هايل ميالد تاريخ يعرف ومن
القرن يف للزهرة مرور آخر من عاًما ١٧ بعد أي ١٦٥٦؛ يف هايل ُولد فقد الزهرة، مرور
التايل. القرن يف مرور أول من عاًما ١٩ قبل أي ١٧٤٢؛ عام يف وتُويف عرش، السابع
حالة برؤية قبل من حظي قد هايل يكن لم الزهرة مرور حول التساؤل يف بدأ فعندما

املستقبل. يف يفكر كان ولكنه أبًدا يراه لن أنه يعرف وكان واحدة،

هايل إدموند مرشوع (6)

يستعني فهو جبل، قمة مثل بعيدة مسافة تحديد األرض عىل مهندس أي يقرر عندما
مختلفني ملوقعني ذاتها النقطة استهداف فيكفي مبدئها، يف بسيطة وهي التثليث، بطريقة
وتقوم ،(1-12 (شكل املستهدفتني الزاويتني وتسجيل تفصلهما التي املسافة وقياس
البساطة بهذه موقف يف حتى ولكن املثلثات. خصائص معرفة بقدر بالباقي الهندسة
املتغري الهواء ولضغط أدواته تمدد أن الحرارة لدرجة فيمكن للمهندس، الفخاخ تُنَصب

الضوء. مسار ثني يف يتسبب أن
املبدأ يظل الشمسية للمجموعة ينتمي نجم مسافة بقياس األمر يتعلق وعندما
عىل تقعان املستهدفتني النقطتني أن فنقر الصعوبات. ترتاكم ولكن تقريبًا ذاته هو
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إذن وتحدد األوسط. للسطح ينتمي امُلالَحظ النجم وأن األخرى، من إحداهما النقيض
السماوي للجسم االختالف» «زاوية اسم عليه نطلق ما 2-12 شكل يف الواردة γ زاوية
ويف السماوية. القبة عىل الجسم لهذا الظاهري الزاوي التحرك نصف وهي املستهدف،
بعضها بعيدة نقاط باختيار االكتفاء لدرجة للغاية، مقيديْن الرشطان هذان يعد الواقع
الحساب ويسمح األوسط. السطح من كافية بدرجة قريب نجم واستهداف بعض، عن

عنها. نبحث التي االختالف زاوية عىل بالحصول إذن
كان ولقياسها نسبيٍّا، سهًال االختالف زاوية تحديد يكون القمر لقرب ونظًرا
امليالد، قبل ١٨٩ مارس ١٤ يف حدث الذي الشمس بكسوف استعان قد هيبارخوس
بينما الدردنيل، بمضيق حاليٍّا تُعرف التي هلسبونت من بالقرب كليٍّا الكسوف وكان
أن وبافرتاض الشميس. القرص من ٤ / ٥ إال يحجب ال اإلسكندرية يف القمر قرص كان
هي والقمر األرض بني املسافة أن هيبارخوس استنتج القمر9 من بكثري أبعد الشمس
كان التي للوسائل نظًرا ا؛ مهمٍّ تقديًرا يعد ما وهو ، أريضٍّ قطٍر نصَف و٨٣ ٧١ بني

يمتلكها.10
قياس سمح فربما تعقيًدا. أكثر األمور فتعد الشمسية املجموعة أعضاء باقي عن أما
ولكن مبارشة، بصورة الفلكية الوحدة قيمة بتحديد لهايل الشمسية االختالف زاوية
أجل فمن أخرى، جهة ومن دقيقة. الطريقة هذه تجعل ال بدرجة ا جدٍّ بعيدة الشمس
الثابتة، بالنجوم مقارنًة الظاهري تحركها تحديد يتعني كان ربما اختالفها زاوية قياس
الكيل الكسوف حاالت خالل فقط السماوية القبة نجوم الشمس وجود يحجب ولكن
بطبيعة أنها بما بالكواكب يتعلق فيما أفضل األمور وتعد األجل. والقصرية ا جدٍّ النادرة

الليل.11 يف مرئية الحال
كوكب أقرب يكون الشمس، مع سفيل» «اقرتان يف الزهرة كوكب يكون عندما
الشميس الفرن بريق ظل يف للزهرة الخافت الضوء يختفي الحالة هذه ويف لألرض.12
يمر عندما أكرب بوضوٍح الكوكب رؤية يمكن ذلك من النقيض عىل مرور. يحدث لم ما

الشمس!13 أمام
فليكن عطارد. مرور من مالءمة أكثر الزهرة مرور يكون الفلكية الوحدة ولقياس
أن يجب هايل يخاطبهم الذين الفلك علماء فإن أهميته، له الزهرة اختيار ولكن كذلك!
عليهم يتعني الوقت ذلك وحتى التايل، املرور يحدث حتى و١٧٦٩ ١٧٦١ حتى ينتظروا
املواقع من مجموعًة اختار فقد هايل، لهم أعدها التي االستكشافية الرحالت يف التفكري
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النجوم الثابتة

زاوية االختالف

نجم نحدد
زاوية اختالفه

السطح
األوسط

األرض
بأ

γ

γ

السابع القرن يف املثال) سبيل عىل (القمر قريب نجم مسافة تحديد أجل من :2-12 شكل
عندما الظاهري الزاوي تحركه نصف أي γ؛ اختالفه زاوية نقيس كنا عرش، والثامن عرش
السماوي الجسم أن بما النقيض عىل تقع التي (ب) النقطة إىل (أ) مستهدفة نقطة من نمر
الواقع ويف الثابتة. بالنجوم مقارنة يُقاس الظاهري التحرك وكان األوسط. السطح يف يقع

األخرى. عن إحداهما بعيدتني و(ب) (أ) النقطتني باختيار يكتفي البعض كان

نظًرا انتقاها وقد القادمة، املرور حاالت ملراقبة واملالئمة العالم أنحاء جميع عىل املوزعة
عام ويف األوروبية. األمم ملختلف مستعمرات ولكونها للمراقبة، املالئم وُمناخها لبُعدها
أن اقرتح امللكي، الفلك عالم صار أن بعد مرشوعه عن هايل إدموند أعلن عندما ،١٧١٦

دويل. ثقايف تعاون إقامة يتم
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عرصاملعرفة يف دويل تعاون (7)

للتحقق بامللل مليئة أماكن إىل تذهبون كنتم
مكانه. يربح أن دون نيوتن وجده مما

مورو لويس بيري الفرنيس والطبيعيات الرياضيات عالم إىل األبيات هذه فولتري كتب
قياس أجل من البي إىل استكشافية رحلة نظم فقد (١٦٩٨–١٧٥٨)؛ موبرتويس دي
مبارشة بصورة أيًضا األبيات هذه تطبيق ويمكننا نيوتن. به تنبأ الذي األرض تسطح
اآلمال، مستوى عىل تكن لم النتيجة ألن ١٧٦١؛ عام مرور ملراقبة أُقيم الذي التعاون عىل

بالقياس. بل بالتحقق يتعلق األمر يكن لم الحالة هذه يف أنه إال
هدٌف هاريسون الطول» «خط جون وملحمة ١٧٦١ عام يف الدويل للتعاون كان
فلكيٍّا الفكرة صاحب كان إذا ولكن املالحة، الحتياجات الفلك علم تطوير وهو واحٌد؛
توىلَّ من هو (١٦٨٨–١٧٦٨) دوليل نيكوال جون الفرنسيني زمالئه أحد فإن بريطانيٍّا
بطرسربج؛ سان يف عاًما وعرشين اثنني أمىضدوليل لوجران بيري دعوة عىل وبناء املهمة.
قه نسَّ الذي الدويل التعاون قصة وتِرد الفلك. لعلم مدرسة وأنشأ مرصًدا شيَّد حيث

مايور. إليل الزهرة» «مرور كتاب يف رائعة بصورة
أن منذ املرصدي الفلك وعلم السماوية امليكانيكا شهدته الذي التقدم يتوقف لم
ِظلِّ ملساِر هايل تقييم أن دوليل الحظ ،١٧٦١ بمرور يتعلق وفيما مرشوعه. هايل عرض
الفلك عالم تخيله مما أقرص املرور فسيكون خاطئًا؛ كان الشميس القرص عىل الزهرة
املقابل ويف هايل. يفضلها كان التي املراقبة مواقع بعض استبعاد إذن فيتعني امللكي،
بدقة نرصد أن فيكفي كبرية، أهمية له ليس الزهرة ِظلِّ مساِر تحديد أن دوليل أثبت
جون ملحمة ولكن منه. ويخرج الشميس القرص فيهما الكوكب يدخل اللتني اللحظتني
أن يعني وهذا الثامن). (الفصل ١٧٦١ ملرور معارصة كانت هاريسون الطول» «خط
أي ١٧٢٤؛ عام ففي طويلة. فرتة منذ للعملية يستعد دوليل جعل مما كبري؛ التحدي
للتحدث لندن إىل دوليل ه توجَّ عاًما، وثالثني بسبعة الشمس أمام الزهرة مرور قبل
طريقة ١٧٦٠ عام يف نرش أن وبعد بنفسه! نيوتن إسحاق امللك جاللة ومع هايل مع
املزمع الدويل للتعاون الرسمي غري املنسق دوليل أصبح بها، يطالب التي املرور مراقبة
القومية مثل عدة بعراقيل تصطدم أن يتعني النوع هذا من منشأة أي ومثل إقامته.
تعبري أسوأ إىل باإلضافة األموال، جمع وصعوبة املستقبليني املهمة قادة وأنانية املحدودة
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تدور السبع السنوات حرب كانت الفرتة تلك ويف الحرب، وهي اإلنسانية؛ الحماقة عن
والسويد ساكسونيا ووالية وروسيا والنمسا فرنسا بني ١٧٦٣ إىل ١٧٥٦ من رحاها
عن وسيتمخض هانوفر. ووالية بروسيا مع تحالفت التي العظمى وبريطانيا وإسبانيا
تقريبًا. والهندية األمريكية ممتلكاتها كل عن فرنسا تخيلِّ خاصة بصورة الرصاع هذا

األوىل استكشافيتني، رحلتني امللكية الجمعية نظمت العظمى بريطانيا وباسم
صفحات يف سيظل الذي ماسكالين، ر املوقَّ الفلك عالم بقيادة هيلينا سانت لجزيرة
يكن ولم غائًما الجو كان املرور يوم ويف هاريسون. لعائلة اللدود العدوَّ التاريخ
آٍن يف اتصف الرحلة هذه وخالل الزهرة. ِظلِّ وال الشمس رؤية يستطيع ماسكالين
القيادة اقرتحتها سفينة متن عىل يسافر أن رفض فقد — األرستقراطية بغطرسته واحد
الباهظة النفقات ذلك عىل وتشهد للكحول، وبتناوله — خاصة سفينة عىل وغادر البحرية

ميزانيته. من لذلك املخصصة
اصطدمت ولكنها سوماترا، جزيرة استهدفت فقد الثانية االستكشافية الرحلة أما
وألحقت اًرا بحَّ عرش أحد بحياة أْودت فرنسية بفرقاطة االلتقاء بينها من عدة، بعراقيل
هذا قىض وقد بورتسماوث. ميناء إىل العودة عىل أجربها مما ضخمة، خسائر بالسفينة
مجدًدا، البحر طريق التخاذ ماسون شارل الرحلة قائد بداخل رغبة أي عىل الحادث
الصالح، الرجاء رأس حتى ووصل النهاية يف رضخ امللكية الجمعية تهديد تحت ولكن
ماسون فقرر إليها، الذهاب ينوي التي املدينة عىل استولوا الفرنسيني أن هناك وعلم
حظه ُحسن ومن منها. املرور رؤية أيًضا يمكن حيث الصالح؛ الرجاء رأس يف البقاء
ملرور الكاملة الوحيدة املراقبة هي تلك وكانت امُلقدر، اليوم يف صافية السماء كانت

الجنوبي. الكرة نصف يف الزهرة

الفرنسيون عاشه مثلما ١٧٦١ عام (8)

داللة ذا حدثًا لومينيه بيري جون يقص الزهرة» «موعد تُسمى مميزة تاريخية رواية يف
دوليل، رعاية تحت فرنسية استكشافية رحالت أربع تنظيم وهو العلوم: تاريخ من بالغة
املحيط يف مواقع إىل منها رحلتان واتجهت الزهرة. مرور بمراقبة األخرى هي وُكلفت
لفرنسا حليفة كانت التي فيينا إىل ذهبت واألخرية سيبرييا، إىل الثالثة واتجهت الهندي،

السبع. السنوات حرب خالل
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من أكثر الزهرة كوكب يعشق الذي بينجريه، جي ألكسندر الفلك عالُم األب وكان
رودريجز جزيرة إىل أبحر عندما عاًما خمسني العمر من يبلغ والقديسني، للعذراء عشقه
وعىل وريونيون. موريشيوس جزيرتي أيًضا يضم أرخبيل وهي ماسكارين، جزر إحدى
ترصيَح لبينجريه البحرية القيادة أعطت العظمى وبريطانيا فرنسا بني الحرب من الرغم
يونيو ٦ ويف هدفه. إىل حامله يصل حتى الربيطانية السفن قادة كل به يعرتف مروٍر
تمييَز بينجريه يستطع ولم لألسف، غائًما الجو كان الزهرة، مرور تاريخ أْي ١٧٦١؛
الشمس ظلت ونهايته، املرور بداية أي لحظتني؛ أهم وخالل لربهة. إال الزهرة ِظل
املرور ترصيح من الرغم فعىل باملخاطر، مليئة العودة رحلة وكانت نظره. عن محجوبة
السفينة من نزل منها وللهروب بريطانية. حربية سفينة لهجوم تعرَّض يحمله، الذي
لتاريخ حياته بقية بينجريه خصص وقد الربي. الطريق عرب باريس إىل وعاد لشبونة يف

الفلك. علم
عاشها التي بامللحمة مقارنًة مضطربة مدرسية كنزهة بينجريه مغامرات وتبدو

الجنتيل.
(١٧٢٥–١٧٩٢) الجاليزيري دي جنتيل باتيست جون هياسينت جوزيف جيوم كان
دون إليها ينتمي التي املنطقة من وليس املانش، من نبيًال رجًال بالجنتيل، يعرف الذي
من العديد غرار وعىل املانش. عىل مبارشًة تطل التي النورماندي منطقة بل كيخوته
الفلك. علم آلهة أورانيا من للتخلص إال الالهوت علم يدرس لم عرصه يف الفلك علماء
البنغال، خليج عىل له ُحدد الذي الهدف وهي بونديشريي، يف املحدد املوعد يف يصل ولكي
يونيو ٦ وهو امُلقدر؛ التاريخ من شهًرا عرش خمسة قبل أي ١٧٦٠؛ مارس يف سافر
أنباءً تلقى موريشيوس، جزيرة حاليٍّا وهي فرنسا، جزيرة إىل وصل وعندما .١٧٦١
من يعاني كان فقد — مرضه من الرغم وعىل بونديشريي. من يقرتبون اإلنجليز سيئة:
دون الشهور تُمر ولكن مهمته. عن يرتاجع لم — واملناخ املستعمرات يف الحياة أسلوب
يف قرر املحاوالت كثرة من ملَّ وعندما بونديشريي، من لالقرتاب فرصة أيُّ تتضح أن
بديًال، حالٍّ وجد وفجأة بينجريه. مقصد كانت التي رودريجز جزيرة إىل االتجاه النهاية
يضم الذي كورومانديل ساحل إىل متجهة فرنسا جزيرة ملغادرة فرنسية فرقاطة فتستعد
ثم .١٧٦١ مارس شهر منتصف قبل موريشيوس تغادر لن السفينة ولكن بونديشريي،
نهاية يف الهندي الساحل عىل التعرف تم فعندما السفينة، تبحر ولم التام السكون حل
موريشيوس. إىل وجهته فغري بونديشريي، عىل اإلنجليز استيالء القبطان علم مايو، شهر

244



تدابري اتخاذ يجب

الجنتيل سخط إثارة أجل ومن البحر، عرض يف الفرقاطة كانت يونيو ٦ يوم جاء وعندما
عالم فالحظ السماء، يف واحدة سحابة توجد تكن ولم مرشًقا الجو كان أكرب بصورة
منها، وخرج الشمس الزهرة ِظل فيها دخل التي الساعات وسجل الزهرة كوكب الفلك
لم السفن متن عىل القياس حول تحوم التي الشكوك فبسبب أمل؛ بخيبة أُصيب ولكنه

بالفشل. مهمته باءت علمية: قيمة أي الزهرة ملراقبة يكن
الزهرة بأن لعلمه فنظًرا شاكيًا، دياره إىل عاد أنه تخيلنا إذا الجنتيل نجهل وقد
ذلك غضون يف وقام مكانه يف َظلَّ أعوام، ثمانية بعد جديًدا مروًرا املراقبني سيهدي

مانيال. إىل مدغشقر من والحيوانية النباتية الحياة بدراسة
نقاط ولكن للجنتيل حتى ١٧٦٩ يونيو ٣ يوم أخريًا حل ولكن ببطء، الوقت مر
السابق املرور منها شوهد التي ذاتها ليست الثاني املرور ملراقبة املالئمة األرضية الكرة
فأعلن أمريكا. غرب وشمال الهادئ املحيط يف مالئمة الرؤية كانت املرة فهذه للزهرة،
لكي ١٧٦٦ منذ أقام حيث مانيال؛ من املرور مراقبة يعتزم أنه العلوم ألكاديمية الجنتيل
جديد من األكاديمية أرسلته فقد سيئًا؛ حظُّه كان ولكن استعداداته، يبدأ أن يستطيع
كورومانديل ساحل يف أنه يعرف ولكنه .١٧٦١ يف مقصده كانت التي بونديشريي إىل
بدايتها، منذ باألخطار محفوفة مهمته فكانت مرئيٍّا. املرور من فقط األخري الجزء سيكون
للغاية، به بني ُمرحِّ اإلنجليز بدا حيث بونديشريي؛ إىل وسافر النهاية يف رضخ ولكنه
زرقاء والسماء رائًعا الجو كان املنتظر اليوم عشية ويف الالزمة. العناية بكل أدواته فأعد
حجبته ما رسعان ولكن بالفعل بدأ قد املرور كان أخريًا الشمس أرشقت وعندما صافية،
تلك املرور، نهاية يشهد أن الحظ السيئُ الفلك عاِلم يستطع فلم املراقبة. عن سحابة
كان الجو أن ذلك بعد وسيعلم الشمس، قرص الظِّلُّ فيها يغادر التي الحاسمة اللحظة

اليوم. ذلك يف مانيال يف رائًعا
اثني منذ تركها التي فرنسا، إىل سافر ثم بونديشريي يف الوقت لبعض الجنتيل ظل
طريق عن سريًا وعاد قادس، إىل النهاية يف ووصل غرق حادثتي من ونجا عاًما، عرش
يتقاسمون كانوا ورثته وأن ميتًا، يظنونه كانوا الناس أن علم باريس ويف الربانس. جبال
خالل بواجباته أخلَّ قد الجنتيل بأن القتناعها فنظًرا ملستها، األكاديمية وأضافت أمالكه.
بهذه للهزيمة يستسلم لم الجنتيل ولكن باريس. مرصد يف منصبه من جرَّدته البعثة،
وخصص أيًضا، أمالكه واستعاد فلك كعاِلم منصبه استعاد حتى كافح فقد السهولة،

مذكراته. لنرش حياته من األخرية عاًما العرشين
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يُرزقا لم ولكنهما سعيدين وكانا فتزوجا، فاتنة بامرأة الجنتيل التقى عودته بعد
باهتمام. ربياها قد الزوجني إن يُقال واحدة بطفلة إال

مثل بالصعاب مليئة والنمسا سيبرييا إىل الفرنسية االستكشافية الرحالت تكن لم
(١٧٢٨–١٧٦٩) دوتوروش شابي باتيست جون الفرنيس الفلك عالم كان فقد ذلك.
وصل فقد األورال، جبال رشق توبولسك إىل استكشافية رحلة وقاد اآلخر، هو ِدين رجَل
كاسيني فرانسوا سيزار أما ساطعة. شمس تحت بأكمله املرور وشهد أشهر خمسة يف
كان الذي دومينيك جون حفيد وهو باريس، مرصد مدير (١٧١٤–١٧٨٤) توري دي
فيينا وهي وسهولة؛ قربًا املقاصد أكثر نصيبه من فكان املرصد، تشييد يف الفضل له
فيما سيصبح الذي جوزيف، النمساوي األرشيدوق حضور يف املرور فيها شاهد التي

الثاني. جوزيف اإلمرباطور بعد

العرضالثاني! تفوِّتوا فال العرضاألول، خالل غائبني كنتم إذا (9)

الحظ ولحسن التايل. بالعرض يلحق لم األول السماوي العرض الجنتيل فوت أن بعد
كثريين. للزهرة الثاني املرور مشاهدو كان

ولكنه املكسيك، يف كاليفورنيا باها والية يف ِلَوباء ضحيًة دوتوروش شابي مات
(١٧٢٨–١٧٧٩) كوك جيمس الشهري القبطان وحظي الظاهرة، مراقبة بفرصة حظي
١٧٦٩ عام يف حدث الذي املرور تشبيه يصعب ذلك ومع تاهيتي. يف ذاتها بالفرصة
الهواة الفلك علماء من أكرب وعدًدا بعثة يف مكلًفا ١٥١ أن نعرف عندما فريدة بمغامرة
األرضية. الكرة نصف عىل والسبعون السبعة املراقبة مواقع ُوزعت وقد املرور. تابعوا قد

الهائلة؟ الجهود تلك عن تمخضت التي النتائج كانت فماذا
يمكن لم ولكن أفضل، بصورة معروفة الفلكية الوحدة قيمة كانت املرورين بعد
حاليٍّا تبلغ وهي كيلومرت، مليون و١٥٥ ١٤٨ وأدنى: أقىص تقديرين بني حُرصها إال
يستحق األمر كان إذا نتساءل قد لكننا صحيحة النتيجة كانت كيلومرت. مليون ١٤٩٫٧
هذا كل بحياة واملخاطرة الجهود هذه كل نخصص أن الحكمة من فهل العناء، هذا
هذا عن نُجيب وقد ٢٪؟ باختالف الفلكية الوحدة تحديد أجل من الرجال من العدد
لومونوسوف فاسيليفيتش ميخائيل الرويس العالم بفضل بأنه األوهام عن البعيد السؤال
للوحدة الرقمية القيمة غري الفلك لعلم أخرى فوائد املرور ملراقبة كان (١٧١١–١٧٦٥)

الفلكية.
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واضع وهو اللغة، علم يف هائًال إرثًا ترك فقد عاملية، عبقرية ذا لومونوسوف كان
الحظ من أول كان الدقيقة العلوم تاريخ ويف عديدة. قصائد ومؤلف الرويس النحو
من بالقرب ُولد وقد للغازات. الحركية النظرية رواد أحد أيًضا وهو الزئبق، تصلب
فغادر هناك للمعرفة عطشه إرواء يستطع لم ولكنه األبيض، البحر عىل أرخانجلسك
صاعقة، املهنية مسريته كانت الحني ذلك ومنذ موسكو. إىل سريًا واتجه رأسه مسقط
أملانية جامعة يف تدريبه الستكمال منحة عىل حصل حيث بطرسربج؛ سان إىل أُرسل فقد
حياة بتوفري تسمح ال عليها حصل التي املنحة ألن ونظًرا ماربورج. تُسمى مشهورة
بأعمال انشغاله أثناء ويف بطرسربج. سان إىل عاد أملانيا يف أسسها التي لألرسة كريمة
املناسبة بهذه وقام منزله، من ١٧٦١ مرور ملراقبة وسيلة وجد تنتهي، ال التي أبحاثه
دخوله خالل الزهرة بظل تحيط براقة هالة اكتشاف وهو مدويًا كان ربما باكتشاف
جوي غالف وجود إىل النور من الهالة هذه ونَسب منه. وخروجه الشميس القرص
أساسية بصورة يتكون الذي الجوي الغالف هذا أهمية اليوم ونعرف هائلة، كثافة ذي
عىل الضغط من مرة ٩٠ أكرب الزهرة عىل الضغط إن الكربون. أكسيد ثاني غاز من
حمض من املكونة السحب وتكمل .°٤٥٠ إىل الحرارة درجة تصل وقد األرض، كوكب
إال لومونوسوف اكتشاف الغرب يَعرف ولم لجهنم. املجسمة الصورة هذه الكربيتيك
اكتشف الذي الفلك عالِم هرشل لويليام يُنسب كان الوقت ذلك وحتى ،١٩١٠ عام يف

.١٧٨١ يف أورانوس

األرض وزن (10)

بطريقة يرتدد السؤال هذا كان عرش الثامن القرن ويف األرض؟ كتلة لتحديد فعلنا ماذا
األرض؟ بوزن قمنا كيف سطحية: أكثر

أحجام مع بالتناسب والشمس األرض بني املسافة مثل األرض كتلة حساب تم
األجسام كتلة تدريجيٍّا نحدد أن نستطيع قيمتها معرفة فبمجرد الشمسية، املجموعة

بذلك. الكونية الجاذبية قانون ويسمح الشمسية. املجموعة يف األخرى
هنري الربيطاني والفيزيائي الكيميائي هو السؤال هذا عن أجاب من أول وكان

.(١٧٣١–١٨١٠) كافنديش
من الرغم فعىل العامة. ذهن يف العالم صورة مع تتفق االنطوائية شخصيته كانت
من جدوده كان أمه أو أبيه أرسة ناحية من سواء — األرستقراطي وأصله الفاحش ثرائه
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وضعه أن بما معمله يف املعتكف كالراهب يعيش للبرش الكاِره هذا كان — الدوق رتبة
كان ألنه نظًرا ذروته؛ يبلغ للنساء ُكرهه وكان للعلم. حياته بتكريس له يسمح املايل
طريق عن إال السيدات هذه مع يتعامل يكن ولم منزله، يف الخادمات مع التحدث يرفض
أساسية بصورة مخصًصا العلمي نشاطه كان إذا وحتى الصغرية. الورقية الرسائل

األرض. لكتلة بتحديده يُعرف كافنديش فإن للكيمياء،
مواجهة يف الكنيسة مماطلة كانت بتجربته، كافنديش قام عندما ١٧٩٨ عام يف
نظرية فرنسا تبنت فولتري وبفضل طويل، وقت عليها مر قد وجاليليو كوبرنيكوس أفكار
القمر تأثري ويالحظون القمر عىل األرض بتأثري يتباهون الناس فكان لنيوتن، الجاذبية
تمارسه الذي الجاذبية تأثري عن فكرة أدنى ألحد يكن لم ولكن املحيطات، مياه عىل
لنيوتن، لعشقه ونظًرا معقولة. غري بصورة ضئيل أنه إال األخرى عىل إحداهما تفاحتان
من كرتان تمارسها التي الجاذبية قوة ويقيس املشكلة هذه يتناول أن كافنديش قرر
ولهذا تبادل. عالقة بينهما توجد نيوتن مليكانيكا فوفًقا األخرى: عىل إحداهما الرصاص

.3-12 شكل يف املبني بالجهاز استعان الغرض
تمييزه. يمكن ال فقد باملخاطر؛ محفوًفا عمًال دائًما للغاية ضعيف أثٍر قياس يعد
أقرَّ وإذا يحدث. لن ذلك أن من التأكد إذن يجب العمل، هذا مثل يف االنخراط وقبل
يعطي أن يستطيع فهو كبرية، بصورة املاء كثافة تتخطى ال األرض كثافة أن كافنديش
األرض جانب من رصاصية كرة كل لها تخضع التي القوة بني العالقة كرب ملدى تقييًما
إىل تصل قد ضخمة نسبة وهي األخرى، عىل كرة كل تمارسها التي والقوة — وزنها —
عىل قادًرا فريًدا مجرِّبًا األمر يتطلب الناتج الضئيل التأثري إبراز أجل ومن مليون! ٥٠٠
درجة يف تغريُّ أيِّ أو للمعمل اهتزاز أيِّ منع ويجب اضطراب. أي من الجهاز حماية
نتيجة تصبح وإال كهربائية، شحنة أي الرصاصية الكرات تحمل أالَّ ويجب الحرارة،

خاطئة. التجربة
التي الضئيلة القوة كافية بدقة وقاس أهدافه فبلغ فريًدا، نفسه كافنديش كان
عرف املوقف هذا وبواسطة لها. املجاورة الصغرية الكرة عىل الضخمة الكرات تمارسها
يعلم أخرى جهة ومن الصغرية. الكرة عىل تمارسها التي والقوة الضخمة الكرة كثافة
وباستخدام األرض. بسبب لها تخضع التي القوة إال ليس صغرية كرة وزن أن كافنديش
بعني يأخذ أن رشيطة األرض، كتلة استنتج املتناسبة، لألعداد البسيطة الثالثة قاعدة
ونصف والضخمة الصغرية الكرتني بني السنتيمرتات بعض الفاصلة: املسافات االعتبار
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ك
(كتلة كب�ة)

ك
(كتلة صغ�ة)

ك
(كتلة صغ�ة)

ك
(كتلة كب�ة)

يُعرف كرتني بني الجاذبية قوة لتقييم هنا املبني بالجهاز كافنديش استعان :3-12 شكل
بوصتني قطرهما يبلغ الرصاص من صغريتان كرتان تُثبَّت الصغرية. وكتلتهما حجمهما
وإذا متوازنًا. النظام يجعل مما خيط يف معلق عمودي قضيب طريف يف سنتيمرتات) ٥٫١)
سنتيمرتًا) ٣٠٫٥ أو بوصة ١٢ قطرهما (يكون حجًما وأكرب كبرية كتلة ذواتي كرتني وضعنا
كل عضَوي بني تُماَرس التي الجاذبية قوة يربز مما القضيب؛ دوران يف تتسببان فهما
الكبرية الكتلة ذات الكرات وضعنا وإذا الخيط. اْلتواء لها يتعرض والتي الكرات، من ثنائية
بني املقارنة وتسمح املعاكس. االتجاه يف التحرك يحدث القضيب، من األخرى الناحية من

الجاذبية. قوة بقياس التواء كل

(الفصل متمركزة الكتلة تبدو حيث األرض؛ ومركز صغرية كرة بني أريض قطر
٥٫٤٨ بقيمة قدَّرها التي األرض كثافة تحديد كافنديش استطاع وهكذا عرش). الحادي
٥٫٥٢ وهي حاليٍّا؛ بها املعرتف تلك من ا جدٍّ قريبة نسبة وهي مكعب، جرامات/سنتيمرت

مكعب. جرامات/سنتيمرت
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املثال سبيل عىل املرو معدن كثافة تتخطى ال جلية: فائدة ذا بطوليٍّا عمًال ذلك كان
باطن يف ثقًال أكثر معادن وجود كافنديش نتيجة فتفرتض مكعب. جرام/سنتيمرت ٢٫٦٥

والنيكل. الحديد من سائلة لنواة َمقرٍّا األرض مركز فيعد صحيح، وذلك األرض،

الجاذبية ثابت (11)

أوسع. تفسريًا كافنديش لعمل نعطي أن يمكننا ولكن ا، مهمٍّ األول النجاح هذا يعد
برمز: صياغته فيمكننا ناقًصا. املبادئ كتاب يف ورد مثلما الجاذبية قانون فيعترب

Force gravifique ∼mm′/r 2

الجاذبية) قوة :Force gravifique)
إال تعني ال التي ∼ بعالمة نيوتن اكتفى التساوي تعني التي = عالمة من فبدًال
أو الكرتني من كلٍّ كتلة ضاعفنا إذا أنه يعرفون املبادئ كتاب قرَّاء وكان التناسب.
كثافة ظلت ولكن أضعاف، أربعة القوة تزداد النصف، إىل تفصلهما التي املسافة خفضنا

لهم. بالنسبة مجهولة القوة هذه
فكتب: األمور تغريت الكرتني بني للقوة كافنديش قياس وبمجرد

Force gravifique = Gmm′/r 2

تضم أن رشيطة مقبوًال التساوي ويكون معروفة، rو m′و m والكتلتان القوة تكون
الجاذبية. ثابت يُسمى الذي G عامل العالقة

يف الضوء حالة إىل الرجوع يكفي الثابت هذا معنى أفضل بصورة نفهم ولكي
كتابته: يمكننا ما وهو كيلومرت/ثانية، ٣٠٠٠٠٠ برسعة يكون انتشاره إن فيُقال الفراغ،

Temps de la propagation de la lumiére dans le vide = r/c

يف الضوء انتشار زمن :Temps de la propagation de la lumi´ere dans le vide)
الفراغ)

من املسافة العاكس، السطح عن الضوء مصدر تفصل التي املسافة هي r وتكون
أن إال ،G ل مماثل ثابت فهو c أما املثال. سبيل عىل امليضء القمر سطح إىل الشمس

الفراغ. يف الضوء برسعة يتعلق األمر أن بما فوريٍّا يكون تفسريه
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كيلومرت/ثانية ٣٠٠٠٠٠ مثًال c تساوي املختارة: القياس وحدات عىل cو G تعتمد
ال املقابل ويف أنجلوساكسوني. لشخص بالنسبة ميل/ثانية و١٨٦٠٠٠ املرتي، النظام يف
إىل مجرة من أو املجرة يف ألخرى نقطة من ثابتتني تبقيان cو G قيمتي أن لنا يؤكد يشء
العديدة للمالحظات نظًرا ولكن الوقت. مدار عىل ثباتهما أيًضا لنا يؤكد يشء وال أخرى،
إىل وتعود الضوئية األعوام مليارات تمتد والتي األخرية، القرون خالل تجميعها تم التي
سواء الثابتني هذين تغري يؤيد صلبًا مؤًرشا أحد يكتشف لم املايض؛ يف األعوام مليارات
التأكيد يمكن املقابل ويف .e اإللكرتون شحنة عىل ينطبق ذاته واألمر الزمان، أو املكان يف
ثوابت اسم نطلق لذا ضعيفة؛ بنسب إال ذلك يحدث لم ولكن تغريت، قد الثوابت هذه بأن

مماثلة. أخرى ومقاييس eو cو G مثل قياسات عىل كونية
يمكننا كيف قيمتها؟ يحدد فماذا مبهرة، مشكلة للفيزياء الكونية الثوابت تمثل
عندما أو فيه الجاذبية تأثري يظهر عندما الحال يبدو كما للفراغ» خصائص ننسب «أن

مختلفة؟ الكونية الثوابت قيمة كانت لو يحدث قد ماذا الضوء؟ ينترش
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عجوز ساحر (1)

الورق لعبة يف خفية يستبدلوا بأن أو قبعة من أرنب بإخراج رزقهم السحرة يكسب
األرض، عن جميل1 شاب برفع بعضهم ويقوم األحمر، القلب ذات البنت السوداء بالسبعة
عن تأثريٌ أيًضا وللسحرة الجاذبية. قوانني مع صارخة بصورة تتناقض ظاهرة وهي
الرغم وعىل أيديهم. بمتناول ليست ملعقة ِبَيلِّ يقومون أو إيفل، برج فيخفون بعد؛
سحرة املشعوذون يكون أن البتة يصدقون ال فإنهم يرونه، بما املشاهدين سعادة من
وأن األوهام من رصوًحا يبنوا أن يعشقون ولكنهم خفية، بقدرات يتمتعون حقيقيني

حقيقيني. سحرة ماهرين مشعوذين يَعتربوا
أيَّ نتساءل لم األحيان غالبية ويف الجاذبية، قوة وجود املدرسة يف جميعنا تعلمنا
فهي البديهة، تخالف الجاذبية فإن ذلك ومع اندهاش. أي نبِد ولم الشأن، هذا يف سؤال
وجود تدرك — الشمس — الغاز من كرة أو األرض— — الصخور من كومة أن تفرتض
كلٍّ وكتلة النجوم هذه وبني بينها املسافة قياس عىل قادرة وأنها بها، املحيطة النجوم
بالضبط تتناسب قوًة يفصلهما الذي الفضاء وراء فيما منها كلٍّ عىل تمارس وأنها منها،
السحرة من أفضل بأداء السماوية األجرام تقوم فهل تجميعها. تم التي املعطيات مع

مقبولة. غري ومسلَّمة للعقل حقيقي تحدٍّ إنه املاهرين؟
أمام يرى كان ولكنه بعد. عن القوة أو الحركة مفهوم بشدة يرفض جاليليو كان
يكن لم ولكنه الجاذبية)، (قانون قانونها صاغ التي الظاهرة تلك األجسام؛ سقوط عينيه
وكان القذيفة.2 أو املتحرك الجسم تَسارع بقياس يكتفي فكان قوة، تأثري فيها يرى
الفورية املعطيات أحد يعد الذي التسارع سبب عن البحث دون يراه ما ويصف يراقب
أدخل وعندما بذلك. يؤمن جاليليو يكن فلم والجزر املد عىل القمر تأثري عن أما للتجربة.
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املوافقة فوًرا يلَق لم بعد، عن تُمارس التي للقوة كنموذج الجاذبية قوة مفهوم نيوتن
بصورة يؤيد (١٧٢٤–١٨٠٣) لوساج لويس جورج السويرسي الفلك عالم وكان العامة.
باستبعاد فالتزم بعد، عن القوة فكرة يرفض كان ولكنه تحفظ، بال نيوتن نظرية خاصة

نيوتن. بنظرية ذاته الوقت يف محتفًظا األخرية الفكرة هذه

وتأمل علم (2)

مرئية غري جزيئة آخر» عالم من القادم «الجسيم فإن الكلمة، أصل يقرتحه ملا خالًفا
مخرتعه نظر وجهة من الغريب الجسيم هذا وكان لوساج. لويس جورج خيال من تولدت
املختارة األجسام بني باملسافة القوة هذه ارتباط أيًضا يفرس وهو الجاذبية، قوة سبب هو
املفرتض األصل إىل يشري فهو آخر»، عالم من «القادم مصطلح اختيار عن أما وكتلتها.
املعروف. العالم حدود خارج الكون، أقىص يف يضعها لوساج كان فقد الجسيمات، لهذه
الفرنيسأجريبا الربوتستانتي الشاعر ساللة من لوساج كان جدته، عائلة ناحية ومن
ملذهب متشدًدا ومناًرصا شجاًعا محاربًا واحد آن يف كان الذي (١٥٥٢–١٦٣٠) دوبينييه
فإنه الرابع، هنري امللك بقضية دوبينييه تمسك من الرغم وعىل الربوتستانتي. كلفن
الرابع هنري أن إال فرنسا، عرش اعتالء بغية الربوتستانتية عن امللك ارتد عندما تركه
االمتيازات من سلسلة ١٥٩٨ عام يف فمنحهم الربوتستانتية يف القدماء رشكاءه ينَس لم
املرسوم، هذا عرش الرابع لويس أبطل عندما ١٦٨٥ عام ويف نانت. مرسوم عليها نص
فلجأ ة. الرِّدَّ أو الخضوع من بدًال الهجرة فرنيس بروتستانتي ٢٠٠٠٠٠ من أكثر اختار
خصصها التي حياته غالبية هناك أمىض قد ذاته فهو جنيف، إىل لويس جورج والد
ولكنه مقنعة. غري كفاءة ذي بَْرقي إرسال جهاز اخرتاع يف الفضل إليه فريجع للفيزياء،
لقوة مماثلة قوة بوجود تعرتف كانت جاذبية نظرية صياغة يف أكرب فضل إليه يعود
املجال عن ابتعد ذلك ولتحقيق بعد.3 عن التأثري فكرة ذاته الوقت يف مستبعًدا الجاذبية،

للتأمل. ليتفرغ البحت العلمي
كل يف نالحظها التي املتكررة الظواهر وصف يف اليوم نفهمها كما العلم مهمة تكمن
بلياردو، كرتَي تصادم من كلٌّ ويعد عليها. املنصوص الرشوط بعض فيها تتحقق مرة
ويبدأ متكررة. ظواهر املنخفضة؛ الحرارة درجِة ذاِت املياه وتجمد الضوء، وانعكاس
من تسقط التفاحة كانت فإذا سببية. عالقة بإقامة تفسريها يحاول ثم بوصفها العلم
لقانون تخضع األخرى فهي التفاحة األرض جذبت وإذا األرض، جذبتها فقد الشجرة
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وهنا … ألن فهذا عليه نعرفه الذي بالشكل الجاذبية قانون كان وإذا الكونية، الجاذبية
بتأمالت بالقيام بل بالتأمل، متهًما يصبح ذلك من أبعَد يف فكَّر وإذا صامتًا، العاِلم يظل
دَعونا وإذا زمالئه. نظر وجهة من سياسيٍّا صحيح غري نشاًطا يعد ما وهو ميتافيزيقية،
الذي الرشطي مثل يرد أن املحتمل فمن العلم، حدود تتخطى بتأمالت القيام إىل عاِلًما
العقوبة تكون ذلك مخاَلفِة حالِة ويف العمل!» وقت خالل أبًدا يصح «ال كأًسا: له نقدم

الحواجب. رفع تتجاوز فال بسيطة؛ الحقيقة يف
حتى أستطع «لم «املبادئ»: يف كتب فقد جاليليو، مثل التأمل من يحذر نيوتن وكان
الفرتاضات؛ تخيل أيُّ لديَّ وليس الجاذبية، خصائص سبب الظواهر من أستنتج أن اآلن
التجريبية الفلسفة تقبل أال ويجب افرتاض، هو الظواهر من يُستنتَج ال ما كل ألن
صفات عىل تحتوي التي تلك أو امليكانيكية أو الفيزيائية أو امليتافيزيقية باالفرتاضات
عىل وقدرتها عرضناها التي للقوانني وفًقا وعملها الجاذبية وجود ويكفي […] خفية

والبحرية.» السماوية األجرام حركات كل تفسري
الكتل كانت لو كما يحدث يشء كل أن أكد الجاذبية، قانون نيوتن صاغ عندما
عىل (اعتماده التفاعل هذا طرق أيًضا وحدد بعد، عن تأثريًا بعض عىل بعُضها يماِرس
شيئًا يذكر ال ولكنه الطريقة اكتشف فقد الحد. هذا عند توقف ولكنه واملسافات) الكتل
السبب يعرف أن دائًما يريد كان النهاية ويف للعاِلم. الكربى املتناقضة إنها السبب. عن
أقدم «ال بنفسه: ذلك نيوتن ذكر وقد الطريقة. عىل االقتصار دائًما عليه يتعني كان ولكن

«تأمالت». نسميه ما عىل «افرتاضات» اسم أطلق فقد افرتاضات»؛4
وما املالحظات من يُستنتَج ما بني سلًفا محددة أو واضحة حدود بالطبع توجد ال
بتفسري تسمح كانت إذا األوىل للفئة جديدة نظرية أي وتنتمي بحتًا. تأمًال إال يعد ال
حتى معروفة غري جديدة وقائع بوجود تتنبأ كانت إذا أو مفهومة، غري تزال ال مالحظات
جديدة نظرية نيوتن صاغ الكونية، الجاذبية قانون اكتشاف طريق وعن الوقت. ذلك
املشرتي أقمار ليشمل تطبيقها نطاق وتوسيع كبلر قوانني بتفسري خاصة بصورة تسمح

وزحل.

خاطئة نظرية مدح (3)

فبرتتيب خاطئة، نظريات لوبالن ليفي مارك جون يمدح امليثييل»، «الكحول كتاب يف
املطابقة النظريات بني بالتمييز قام املقبولة الحقيقة إىل وصوًال للمسافة متصاعد

255



مدهشة جاذبية

يف يمثل يزال وال املايض يف صحيًحا األول النوع وكان والصاعقة. والشاذة واملختلفة
النظري اإلطار يف يدخل ال فهو النظريات من الثاني النوع أما مميزة. تقريباٍت الحارض
وال دحضه. الصعب من يجعل داخليٍّا منطقيٍّا وترابًطا تماسًكا يمتلك ولكنه الساري،
بني بالتفرقة لوبالن ليفي قام إذا حتى الدحض وال التحليل األخريان النوعان يستحق
عدم يجب التي الصاعقة والنظريات دحضها يف نأمل أن يمكن التي الشاذة النظريات
باستخدام مواجهتها يمكننا ال أننا لدرجة معقول، غري إطار يف تقع فهي فيها، التفكري

رأسنا. نهز أن إال لألسف يمكننا وال العلمية. الطرق
صاعقة نظرية وهي الذوبان»، «مبدأ مثل تسلينا أن الخاطئة للنظريات يمكن
الذوبان تسبب إذا حتى الفاعلة قدرتها من شيئًا تفقد ال تذوب التي املادة أن عىل تنص
يحتفظ قد املاء أن النظرية هذه عن املدافعون ويعتقد تماًما. املادة هذه اختفاء يف
الصاعقة؛ النظرية عىل مثاًال لوبالن ليفي ويذكر ذوبانه. قبل الكيميائي الجسم «بذكرى»
الذي — األرض من الداخيل الجزء أن صاحبها فيؤكد املجوفة»، األرض «نظرية وهو أال
تقعان واسعتني فتحتني طريق عن الخارجي بالجزء يتصل — مادة أي عىل يحتوي ال
متن عىل باستمرار تزورنا متقدمة حضارة الداخيل سطحها عىل وتعيش القطبني، عند
بينما علميٍة خطاٍب لغِة خلف تتوارى األوىل الهاذية النظرية فإن طائرة». «صحون

بحتًا. هذيانًا إال ليستا االثنتني ولكن واضًحا، تقدًما الثانية النظرية تحرز
املختلفة، النظريات ضمن لوساج نظرية نصنف أن يجب أنه لوبالن ليفي ويرى
من القادمة الجسيمات من وفري ِبَسيٍل يعجُّ الفضاء أن يتخيل السويرسي الفيزيائي فإن
إدراكها حواسنا تستطيع فال الشميس، النظام وراء ما إىل أصلها يرجع التي آخر، عالم
بقدر دفعة تعطيه سماوي بجرم إحداها تصطدم وعندما الشديدة. لضآلتها نظًرا
املستمرة االصطدامات لهذه وليس كبرية. أنها لوساج يفرتض التي ورسعتها حجمها
علمنا دون بخفة بضغطها تكتفي التي املنعزلة، الكروية األجسام عىل ملموس تأثري أي
سماويان جسمان يكون عندما إال لالنتباه الفتًا الوضع يصبح وال .(1-13 (شكل
وتتوقف الجسيمات. سيل من جزء مواجهة يف بالتبادل يحتميان ألنهما متقاربني؛
فتظهر سطحهما، عىل موحدة بصورة االنتشار عن آخر عاَلم من القادمة األمطار
«األجرام أن لوساج ويرى .(2-13 (شكل اآلخر السماوي الجسم إىل موجهة قوة إذن
الهندسة نظر وجهة ومن اآلخر!» اتجاه يف منها كلٌّ يندفع بل تتجاذب ال السماوية
تناول لوساج نظرية وتعيد الجسمني.5 بني املسافة مربع مع عكسيٍّا القوة هذه تتناسب
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الدفعات متوسط يتعادل منعزًال ما سماوي جرم يكون عندما أنه لوساج يرى :1-13 شكل
ناتجة قوة ألي يخضع ال أنه لدرجة آخر، عالم من القادمة الجسيمات سيل له يمنحها التي

ضغط. أثر حدوث حالة يف إال ملحوظة

الجاذبية تعتمد ملاذا نفهم أن يبقى لكن صحيحة. بصورة باملسافة الجاذبية قوة ارتباط
لهما للسوائل منفذتني غري شمسيتني بني نختار عندما النهاية ففي األجسام. كتلة عىل
فعالية. األكثر هي بينهما ثقًال األكثر يجعل سبب يوجد ال ذاته، والحجم ذاته الشكل

مركَّزة الذرة كتلة أن اليوم فنعرف للمادة، املفرتضة املسامية من للسخرية مجال ال
وبالطبع الذرة، قطر من مليون عىل واحد من أكثر قطرها يتخطى ال صغرية نواة يف
قراؤه يتوانى لن سؤال عن مسبًقا ويجيب التأمل يف فينخرط األمر، هذا لوساج يجهل
ماذا أخرى وبعبارة النجمني؟ بني ثالث سماوي جرم حلَّ إذا يحدث ماذا طرحه: عن
واألرض؟ الشمس بني حائًال القمر يقف عندما شميس كسوف خالل ننتظر أن يتعني
التي التجاذب قوة فإن ا، جدٍّ واضحة نيوتن نظرية كانت النقطة بهذه يتعلق وفيما
واألرض، منهما كلٍّ بني املسافات عىل تعتمد األرض عىل والقمر الشمس من كلٌّ يمارسها
اختبار لوساج نظرية وتجتاز ال. أم مستقيم خط يف ة مصطفَّ الثالثة النجوم أكانت سواء
إزاء املطلقة وشفافيتها السماوية األجرام بمسامية سلَّم صاحبها فألن بنجاح؛ الكسوف
يمكن بصورة إال األرض عىل الشمس تأثري من حائًال القمر وقوف يغري ال الجسيمات،

عنها. التغايض
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٢
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٤
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٦

منطقةاألرض
أ

منطقة
ب

الشمس

سيل مواجهة يف لآلخر حاجًزا منهما كلٌّ يكون متقاربني جسمان يكون عندما :2-13 شكل
كالٍّ أن لدرجة ناقصة، بينهما اإلحصائية املعادلة وتكون آخر. عالم من القادمة الجسيمات
األرض عىل الشمس تأثري قدمنا الشكل هذا ولتبسيط اآلخر. اتجاه يف لقوة يخضع منهما
الجسيمات بعض الشمس وجوُد يمنع مؤكَّدة هندسية وألسباب املضاد. التأثري متجاهلني
عجًزا نالحظ النهاية ويف و٣). ٢ رقم حال هو ذلك الشكل، هذا حالة (يف األرض بلوغ من
تُماَرس دافعة قوة توجد أنه لدرجة (ب)، املنطقة يحدد األرض سطح عىل الجسيمات يف ما
للجسيمات حاجًزا الجسمني من كلٌّ كان إذا الهندسة، لقوانني ووفًقا الشمس. اتجاه يف

النجمني. بني املسافة مربع مع عكسيٍّا القوة كثافة تتناسب الساقطة،

لوساج دحضنظرية (4)

يف تفكريه أثناء يف املستقبلية الهجمات ضد نظريته حصن فقد ماهًرا، رجًال لوساج كان
تواجهها. أن املمكن من كان التي االعرتاضات كل

عدد هو والدليل األهمية، من نظريته تخلو فال ينخدع لم لوساج أن ذلك ويعني
دحضها، أو الستكمالها سواء عرش التاسع القرن يف جديد من تناولوها الذين الفيزيائيني
الحرارية، الديناميكا مؤسيس أحد وهو كالفني لورد خاصة بصفة نذكر بينهم ومن
أحد داروين وجورج والكهرومغناطيسية، البرصيات موحد ماكسويل كالرك وجيمس
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بوانكاريه الفرنيسهنري الرياضيات عالم هو خاتمهم وكان التطور. نظرية صاحب أبناء
أن يجب فهل لوساج،6 بنظرية يقرَّ لم الذي ومنهج»، «علم كتابه يف (١٨٥٤–١٩١٢)

ندينها؟
بوانكاريه حَسب عرش، التاسع القرن مدار عىل تجميعها تم التي املعارف باستخدام
سيل من مليون عىل واحًدا 7 امتصَّ إذا كوكبنا له يخضع قد الذي الحرارة درجة ارتفاع
الحرارة درجة ارتفاع ويكون لوساج. الفرتاضات وفًقا آخر عالم من القادمة الجسيمات
تم فإذا عرش: التاسع القرن إنجازاِت أحَد يعد الذي بالطاقة»، االحتفاظ «ملبدأ نتيجة
التي امليكانيكية الطاقة لها تنقل قد فهي األرض، داخل الجسيمات سبيل اعرتاض
الحرارة درجة رفع إىل يؤدي قد مما حرارة، صورة يف الطاقة هذه تنتقل وقد تمتلكها.
«قد الحرارة من الكمية هذه أن سخرية دون يكتب أن بوانكاريه ويستطيع املحيطة.
افرتاضات أن بالذكر ويجدر الثانية.» يف درجة ٢٦١٠ [األرض] حرارة درجة لرفع تكفي
درجة رفع عن مسئولة استثنائية رسعة الجسيمات هذه عىل تفرض الصارمة لوساج
يتجاوز ال ذاته الوقت ويف الثانية. يف ضوئية سنة مليار ٧٦ برسعة تسري فهي الحرارة،
املسافة تُعادل أخرى جهة ومن كيلومرت. ٣٠٠٠٠٠ أي ضوئية ثانية مسافة إال الضوء
نمتلكها التي التليسكوبات يف نراها أن يمكن التي بعًدا األكثر األجسام عن تفصلنا التي
جديرة هي آخر عالم من القادمة الجسيمات بأن نقر أن فيجب سنة. مليارات ١٠

باسمها.
لوساج. نظرية عن التجربة فتختلف ا محقٍّ بوانكاريه كان

بنفسه، إليه أشار خطري عيب من للنظرية بوانكاريه دحض يعاني الحقيقة يف
تصلح ال التي النيوتنية امليكانيكا إطار يف كانت بها قام التي املختلفة الحسابات فإن
بحرف لها يرمز التي الضوء رسعة من أقل املدروسة األجسام رسعة تظل عندما إال
تفسح أن فيجب صالحة، النيوتنية امليكانيكا تظل ال الرشط هذا يُستوىف ال وعندما .c
يمكن ال حاجًزا تعد الضوء رسعة أن تؤكد التي ألينشتاين، النسبية نظرية أمام املجال
املعجالت يف يوم كل ذلك من ونتحقق سواء. حد عىل املوجات أو الجزيئات تخرتقه أن
الرغم عىل أبًدا، تبلغها وال c من تقرتب أن إال فيها اإللكرتون لرسعة يمكن ال التي الكبرية
صاعقة رسعة ذات جسيمات عىل تقوم لوساج نظرية أن وبما املستخدمة. الوسائل من
بعض بوانكاريه ويذكر النسبي. اإلطار يف جديد من تناولها يتم أن فيجب الحد، هذا إىل

النسبي. اإلطار ظل يف حتى للبقاء قابلة غري لوساج نظرية تجعل التي الحجج
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عطارد

حضيض

الشمس
اتجاه ثابت

بؤرة

ϕ

بَؤره. إحدى الشمس تحتل ناقًصا قطًعا عطارد يرسم األول كبلر لقانون وفًقا :3-13 شكل
ثابتًا الناقص القطع يظل ال البسيط، املشهد هذا تُفسد التي األخرى الكواكب وجود وبسبب
املستمرة الزيادة تصحبه ما وهو الوقت، مدار عىل ببطء الحضيض فيتقدم الفضاء، يف
حالة يف كربى أهمية يكتيس ولكنه الكواكب كل لدى الحضيض تحرك ويُالحظ .φ لزاوية
املضبوطة القيمة تفسري إىل عرش التاسع القرن يف السماوية امليكانيكا تتوصل ولم عطارد.
كان لنيوتن الجاذبية نظرية عليها تنص التي والقيمة امللحوظة القيمة فبني التحرك، لهذا

قوسية. ثانية ٤٣ يبلغ فرق هناك يزال ال

حضيضعطارد تقدم (5)

تكن لم لو وحتى الطريقة. محل السبب إلحالل ُمجدية غري محاولة لوساج نظرية كانت
قادرين كنا إذا إال مرموق وضع أيَّ لتكتسب أيًضا تكن لم فربما لدحض، تعرضت قد
لكي املقابل ويف خصائصها. وقياس آخر عالم من القادمة الجسيمات بعض أرس عىل
عن التجربة تكف أن يجب الطريقة، وصف عىل نيوتن نظرية قدرة حول شك أي يظهر
وهي التساؤالت، من موجة أول أثار الذي عطارد كوكب مع حدث ما وهو معها، االتفاق

بخجل. ُطرحت تساؤالت ذلك مع
لقوانني كوكب كل يخضع الشميس، النظام عن تخيلها يمكن صورة ألبسط وفًقا
الشميس النظام أعضاء تعددية ولكن الحاكمة. الشمس حول ناقًصا قطًعا فريسم كبلر
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وأقمارها الكواكب تظل الشمس غري األخرى األجسام تأثري فبسبب املشهد، هذا تفسد
أن ويمكن الفضاء يف ثابتة تظل ال األشكال هذه ولكن ناقص، قطع شكل عىل تتحرك

الثالث). (الفصل القمري املدار ُعَقد تقدم يفرس ما وهو تتغري،
أكثر وهي عطارد، حضيض تخص التي تلك الكوكبية االنقالبات هذه أشهر ومن
الكواكب تأثري فتحت الشمس. من قريبًا الكوكب فيها يكون الناقص القطع عىل نقطة
يتناول أن وقبل .(3-13 (شكل القرن يف قوسية ثانية ٥٦٠٠ تقارب برسعة تنتقل األخرى
سري بإتقان يفهم أن حاول ،١٨٤٦ عام يف اكتشافه تم الذي نبتون كوكب لوفرييه أوربان
الرياضيات عالم شهرة أصبحت به معرتًفا نبتون وجود أصبح وعندما عطارد. كوكب
— املرء به يحس ما أقل وهو — بنجاحه بالفخر شعوره وبعد واسعة. الفرنيس

عطارد. ضد سالحه شحذ
تُنسب أن يمكن ال ٥٦٠٠ ال أصل من ثانية ٣٨ أن لوفرييه أعلن ١٨٥٩ عام يف
أكثر بحساب القيام ولكن عرش، التاسع القرن نهاية يف املعروفة، الكواكب تأثري إىل فقط
لوفرييه ويضيف القرن. يف قوسية ثانية ٤٣ العجز يبلغ حساباته: من سيصوب دقة
قد ألنه مجهول؛ كوكب وجود إىل يعود ربما املحدد أوانه غري يف الحضيض تقدم أن
الكوكب لهذا اسًما فوًرا لوفرييه وأعطى منه. قريبًا كان إذا الشمس بريق يف يتوارى
طبيب أكد فقد لوفرييه، قاله ما يدعم آخر مؤرش ظهر ما ورسعان فولكان. املجهول:
مجهوًال جسًما شاهد أنه ليسكاربوه الدكتور يُدعى األوقات، بعض يف فلك وعالم ريفي،
القادم املرور تاريخ فحسب العمل يف املتحمس لوفرييه فانخرط الشمس. أمام يمر
،١٨٧٧ مارس ٢٢ وهو املحدد املوعد يف مرئي غري فولكان ظل لألسف ولكن لفولكان،
ثانية ٤٣ فارق وظل الخاطئة، االفرتاضات مقربة يف لوساج بجسيمات النهاية يف ولحق

عاًما. أربعني طيلة غامًضا

املواعيد؟ النضباط إنكي مذنَّب يفتقد ملاذا (6)

نيوتن. لورثة املشاكل بعض املذنبات مثلت عطارد، غرار عىل
باملذنبات. يهتم كان املبادئ، كتاب بنرش ويقنعه نيوتن هايل إدموند يزور أن قبل
الشميس للنظام تنتمي أنها فيه أكد كتابه، من كامًال فصًال لها خصص قد نيوتن وكان
يقرتح أسالفنا، ذعر أثارت التي ذيولها عن أما االمتداد. شديد ناقًصا قطًعا ترسم وأنها

الشمس. بفعل املذنب حرارة درجة ارتفاع عن ناتجة أبخرة قذفات أنها نيوتن
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مهمة وهي مدارها، وتحديد املذنبات إىل بالرجوع لهايل نيوتن كتاب قراءة سمحت
هايل واستعان حضيضها. من بالقرب إال مرئية تكون ال الضالة النجوم تلك ألن صعبة؛
و١٦٠٧ ١٥٣١ مذنبات مدارات أن الحظ ما يوم ويف وماضية. معارصة بمالحظات
بني تقريبًا عاًما ٧٦ األمر استغرق فقد بنفسه. درسه الذي ١٦٨٢ ملذنب ا جدٍّ مماثلة
يكن لم وإن عاًما. ٧٦ بالتحديد فرتته وتعادل ذاته باملذنب األمر يتعلق وقد ظهور كل
أال ا جدٍّ الوارد من مرور وهو ،١٧٥٨ يف املذنب هذا يعود أن املفرتض فمن مخطئًا هايل
وقد املبادئ. كتاب يف هايل ثقة عىل دليًال التنبؤ هذا ويعد عام. ١٠٢ عاش إذا إال يشهده
— املذنب بذلك معنيٌّ ألنه نظًرا — هايل» «مذنب فرتة يف التذبذبات بعض جيًدا الحظ
مثل كوكب من بالقرب املذنب َمرَّ املايض ففي نيوتن. قوانني عاملية يف يشكك لم ولكنه

مسريته. اضطراب يف تسبب مما زحل؛ أو املشرتي
وهم فرنسيني، وفلك رياضيات علماء ثالثة قام هايل، تنبؤ صحة إثبات أجل من
–١٧٣٢) اللوند دي لوفرانسوا جريوم وجوزيف (١٧١٣–١٧٦٥) كلريوه ألكسيس
دي إيتابل مولدها عند اسمها كان التي (١٧٢٣–١٧٨٨) لوبوت رين ونيكول (١٨٠٧
بمنزلة ذلك وكان هايل. حددها التي العوامل بمساعدة املذنب مدار بحساب البريري؛
املرشوع هذا وُكلل نبتون، اكتشاف إىل سيقود الذي املرشوع مقدًما يجسد ضخم مرشوع
موضِحني ١٧٥٨ أبريل ١٣ الحضيضيف إىل املذنب بعودة الفلك علماء تنبأ فقد بالنجاح؛
املذنب بلغ ولكن شهر. بحوايل شكوٌك حوله تحوم املذنب مرور تاريخ حساب أن
االختبار بعد الكونية الجاذبية يف الفلك علماء كل ثقة وزادت مارس. ١٣ يف الحضيض
كلريوه أصدر فعندما العلوم. يف املرأة موقف ضعف مجدًدا يربز حدثًا ذلك مع شهد الذي
يف لوبوت رين نيكول اسم ذكر عن تغاىض املذنبات»، «نظرية كتاب النجاح هذا ظل يف

الوقت. ذلك يف عشيقته غرية سببه سهٌو وهو الحاسبني، قائمة
الرسعة. بهذه أرسارها عن املذنبات تكشف لن ذلك ومع

فرانز يوهان األملاني الفلك عالم أدرك فقد هايل. مذنب مثل إنكي مذنب قصة تبدأ
و١٧٩٥ ١٧٨٦ يف لوحظت قد ملذنبات مرور حاالت أربع أن (١٧٩١–١٨٦٥) إنكي
رقًما بذلك محقًقا أعوام، ٣٫٣ فرتته تبلغ واحد مذنب هو وسببها و١٨١٨، و١٨٠٥
من بالقرب املتكررة الصورة بهذه مذنب يمر وعندما املعروفة. الفرتات ألقرص قياسيٍّا
حالة ويف لها. مثيل ال بدقة ملداره املكونة العنارص قياس الفلك علماء يستطيع الشمس،
الساعة: ونصف ساعتني املذنب يتقدم مرور كل ففي محريًا؛ شيئًا الحظوا إنكي مذنب
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لكبح يتعرض أنه للمذنب املتزايدة الرسعة هذه وتكشف باستمرار. دورانه فرتة تقل
خفض أجل فمن الثالث؛ كبلر لقانون لجأنا إذا بسهولة املتناقضة هذه حل ويمكن دائم.
طول لها يرمز التي الشمس إىل املتوسطة مسافته خفض يتعني ما مذنب أو كوكب فرتة
االقرتاَب فضاءٍ سفينة متن عىل فضاء رائد يريد وعندما الناقص. للقطع الكبري املحور
عىل إذن نفسه فيجد مسارها، بطول مركبته رسعة لخفض املحركات يدير األرض، من

أرسع. التواء ذو ولكنه انخفاًضا أكثر مدار
يجب أم الجاذبية، قانون هو ذلك يف السبب فهل مختلًفا، إنكي مذنب سلوك يعد ال
املذنبات بعض أن ندرك عندما غموًضا اللغز ويزداد محركات؟ يمتلك املذنب بأن نقر أن
مذنب حالة يف خاصة بصفة يحدث ما وهو الحضيض، عن منتظمة بصورة تتأخر
الدوران من أطوَل له دوران كلُّ يكون الكوكبية االضطرابات كل استنتاج وبعد هايل.
األمريكي الفلك عالُم يقرتح لكي ١٩٥٠ عام انتظار يتعني وكان أيام. بأربعة السابق
بني مزج فقد املذنبات. فرتات تغري تفسري شأنها من آليًة (١٩٠٦–٢٠٠٤) ويبل فريد
وعندما محورها، حول تدور واألتربة الثلج من كرة هو املذنب أن وأكد والدوران التبخر
الجهة حرارة درجة الرتفاع نظًرا وأتربة أبخرٌة تُقذف الشمس، من قريبًا املذنب يكون
الجزء عىل ارتفاًعا األكثر هما القذف ومعدل الحرارة درجة ارتفاع يكون ولكن املضيئة.
القذفات فأكثر الدوران، يتدخل وهنا أطول. لفرتة للشمس عرضة كان الذي السطح من
الدوران اتجاه عىل يعتمد اتجاهها أن بما مائلة، تكون ولكن الشمس اتجاه يف تكون ال
ترسعه أو املذنب تكبح تفاعل قوة إنتاج يف واألتربة الغاز قذف ويتسبب .(4-13 (شكل
قانون موقف إضعاف من الرغم وعىل املسئول! هو الجاذبية قانون فليس التجاهها. وفًقا

الدائر. الجدل من معزًزا خرج فإنه للمذنبات، الغريب السلوك بفعل لفرتة الجاذبية

نيوتن نظرية ذروة (7)

حتى الشميس النظام أجسام كلِّ حركَة تفرسِّ جاذبيٍة نظريَة ِبالباِليَِة نَِصَف أن يمكن هل
برسعة يتقدم عطارد حضيض أن بحجة فقط تعقيداتها، من الرغم عىل القمر، حركة
وال وصعبة، طويلة تعد الحالة هذه يف الحسابات أن سيما ال مقبول، غري فذلك ما؟
فيعد دائًما. مضمونة صحتها تكون ال عديدة بتقريبات القيام بعد إال تتحقق أن يمكن
إال يكون ال قد ولكنه بالطبع، مشجًعا املحسوبة والقيمة امللحوظة القيمة بني االتفاق
النظرية استبعاد يتعني أنه بالرضورة بينهما االختالُف يُثبت ال املقابل ويف الصدفة. وليد

املستخدمة.
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(أ)

(ب)

أ

ب

اتجاه حركة ا�ذنب

قوة
التفاعل

قوة
التفاعل

قذفات من
الغاز واألتربة

الدوران

عىل واألتربة األبخرة من قذفات تظهر الشمس، من قريبًا املذنَّب يكون عندما :4-13 شكل
بصورٍة تُغري أن القوة لهذه ويمكن مبارشًة. تقابلها تَفاُعٍل قوُة وتصحبها املضيئة، الجهة
يظل فال محوره، حول املذنب دار وإذا (أ). فرتته تُغري ال ولكن املذنب، مدار شكَل قليلة
يف للدخول يستعد الذي الجزء ويكون املضيئة. الجهة عىل متجانًسا الحرارة درجة ارتفاع
يف تُعد لم التفاعل قوة أن وبما أكرب. القذفات كثافة تكون وهنا حرارة، األكثر هو الظل
كان وإذا (ب). مداره بطول املذنب حركة إبطاء يف تبدأ الشمس، التجاه املقابلة الجهة

الحركة. من التفاعل يرسع فقد املعاكس، االتجاه يف يتم الدوران
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لتقدم يمكن وال خالدة، عرش التاسع القرن نهاية يف الكونية الجاذبية نظرية بدت
غامض بضيق يشعر يزال ال البعض كان ولكن استقرارها. يزعزع أن عطارد حضيض
يمكننا فكيف السماوية. األجرام حركَة بُعد عن يحكم الذي الغريب التأثري بهذا مرتبط

الحقيقية؟ الفكرية الفضيحة هذه عن التغايض
أي وعىل الغريب. املفهوم هذا عىل التعود إذن فيمكننا يشء، كل عىل اإلنسان يعتاد
أن الحكمة من فليس الظواهر، من الهائل الكمِّ هذا إنتاَج ما نظريٌة تُعيد عندما حال
معقول، غريَ بعد عن التأثري يبدو الفلسفية النظر وجهة من أنه الحقيقي فمن نغريها.

الكون؟ قوانني غرابة عىل لنحكم نحن َمن ولكن

جديد من تنمو آخر عاَلم من القادمة الجسيمات (8)

التجاذب. سبب ليست فهي لوساج، لجسيمات قاضية رضبة ه وجَّ قد بوانكاريه كان
آخر عاَلم من القادمة الجسيمات مفهوم وبني والرديء الجيد بني نخلط أال يجب ولكن
تَنبُت أن الفجوة يف بإهمال أُلقيت التي القمح بذرة تستطيع فمثلما لوساج. ونظرية
يف العدم من جديد من ستظهر الجسيمات فإن خصوبة، أكثر أرض يف سنوات عدة بعد

تماًما. مختلف سياق
اإلشعاعية. لألنشطة مخصًصا وكان توبنجن، يف مؤتمر ُعقد ١٩٣٠ ديسمرب ٤ يف
فولفجانج النمساوية األصول ذو الكبري السويرسي الفيزيائيُّ املؤتمر هذا يحرض ولم
بسبب زيورخ يف ظل فقد ١٩٤٥؛ عام نوبل جائزة عىل الحائز (١٩٠٠–١٩٥٨) باويل
القاتلة. بالوحدة يشعر وكان مؤخًرا زوجته عن انفصل قد فكان طالبية؛ رقص حفلة
«السيدات الكلمات: بهذه بدأت رسالًة املشاركني إىل أرسل املؤتمر، عن يعوضغيابه ولكي
كل بال يشغل كان لغًزا باويل اكتشف الرسالة هذه ويف ني.» املشعِّ أصدقائي والسادة،

الوقت. ذلك يف اإلشعاعي النشاط يف املتخصصني
وقت يف عاًما ثالثني من أكثر إىل يعود كان الذي اإلشعاعي، النشاط اكتشاف منذ
أثناء ففي النوى. بعض استقرار عدم هو الظاهرة سبب أن العلماء أدرك املؤتمر، هذا
βو α اليونانية الحروف إليها نَنسب مختلفة لفئات تنتمي جزيئاٍت تطلق انشطارها
ويف حالتها. أو طبيعتها النواة تُغريِّ انشطارها وبعد أفضل.8 بديل وجود لعدم نظًرا وγ؛
النواة طاقة نقيس فعندما بالطاقة. النواة «تحتفظ» γو α اإلشعاعيَّنْي النشاطني حالة

265



مدهشة جاذبية

الناتج. والجسيم الجديدة النواة من كلٍّ طاقة ملجموع مساوية نجدها االنشطار قبل
فقط: الطاقة عىل بالطبع تقترص التي الشهرية للمقولة صًدى ذلك فيعد

يتحول. يشء كل بل يُخلق يشء ال يضيع، يشء ال

استثناءً؛ β اإلشعاعي النشاط يبدو ولكن الكيمياء.9 مؤسيس أحد الفوازييه قالها التي
الطاقة. من جزء يختفي االنشطار فبعد

صعب اللغز أن يعتقد فكان باويل.10 بال يشغل ما هو تحديًدا االختفاء هذا وكان
مثل «إنها دبي: بيرت لزميله مالحظة إىل بسخرية وأشار الوضع»، «خطورة عىل وأرصَّ

اإلطالق.»11 عىل فيها التفكري عدم املستحسن من الجديدة، الرضائب
من وللخروج املشكلة. يف التفكري عن باويل يكفَّ لم زميله نصيحة اتباع من وبدًال
جسيم وجود باويل يقرتح الرسالة هذه ويف املؤتمر. يف املشاركني إىل رسالة كتب املأزق
يحمل وقد «النيوترينو».12 الحايل اسمه الحًقا أخذ الذي «النيوترون»، أسماه مجهول
الحني، ذلك حتى اكتشفه قد أحد يكن لم وإذا الخفية. الطاقة معه الشبحي الجسيم هذا
«أصدقائه من باويل وطلب معروف. غري لسبب للغاية صعبة دراسته أن يعني فذلك
حاليٍّا أجُرؤ «ال قوله: حد عىل والسبب الوليدة فكرته كشف طريقة يف التفكري ني» املشعِّ

رسية.» يف أخاطبكم أن ل أفضِّ مماثلة، فكرة نرش عىل

بالطاقة؟ يُحتَفظ هل (9)

الذي بالطاقة لالحتفاظ «املقدس» املبدأ الفيزيائيني بعض أنكر اللغز هذا عىل ا ردٍّ
يف بأنه يقرُّوا أن استعداد عىل فكانوا طويًال، وقتًا عرش التاسع القرن يف إعداده استغرق
مفهوم. غري لسبب االنشطار خالل الطاقة من جزء يختفي β اإلشعاعي النشاط حالة
عىل ينطبق الذي بالطاقة االحتفاظ بمبدأ متمسًكا وظل آخر سبيًال باويل انتهج ولكن
جزء اختفاء ولتفسري له. استثناء أيُّ اآلن حتى يظهر لم والذي الفيزياء، مجاالت كل
قبل، من أحد يشاهده لم جسيم مع طار قد الجزء هذا كان إن باويل تساءل الطاقة من
النيوترينو، وهو أال بجسيم، مصحوبًا الناتج اإللكرتون يكون االنشطار خالل أنه واقرتح
أحد يالحظ لم ملاذا نفهم أن فقط ويبقى النواة. فقدتها التي الطاقة معه يتقاسم والذي

الشبحي. الجسيم ذلك آثار
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الكهربائية، بالشحنة لالحتفاظ نتيجة مشحون غري املجهول الجسيم أن وبافرتاض
أبًدا. الكلية الكهربائية الشحنة تختلف ال انشطار أي أو كيميائي تفاعل أي فبعد
بسهولة، كشفه يمكننا فقد مشحونًا الشبحي الجسيم كان فإذا ذلك إىل وباإلضافة
كتلته فإن للشك؛ إثارة أكثر تعد للنيوترينو باويل ينسبها التي األخرى الخصائص ولكن

سبيله.13 اعرتاض دون املادة عبور أيًضا ويمكنه ا، جدٍّ ضعيفة
مجربًا باويل وكان العدم. من جديد جسيم إليجاد كبرية شجاعة يتطلب األمر كان
بل صعبًا التجربة عرب كشفه تجعل خصائص الشبحي الجسيم هذا إىل ينسب أن عىل
اإلشعاعي النشاط بأن يقر أن من وبدًال معقد. موقف يف هكذا نفسه فوَضع مستحيًال،
بطل مثل الجدران، عبور شأنه من جسيًما باويل اخرتع بالطاقة، االحتفاظ يخالف β
… فكرته نرش يف باويل تردُّد ونتفهم إيميه. ملارسيل الجدران» «عابر القصرية القصة
املتاليش. الجسيم هذا تؤيد جديدة مؤرشات وظهرت تدريجيٍّا، املعطيات تراكمت ولكن
وكانت الجسيم، هذا كْشف بمهمة بالشجاعة يتحلَّون الذين الفيزيائيني بعض فالتزم

يتخيلها. أن لباويل يمكن مما أكرب بصورة الزوال رسيع النيوترينو ألن صعبة املهمة
من واحًدا جزءًا تبلغ ال فهي معدومة تكن لم إن النيوترينو كتلة أن اليوم نعرف
عشوائيٍّا النيوترينوات التقاط يجعل ما فإن اإللكرتون. كتلة من جزء ألف مائة أصل
بل مسامية، كانت لو كما ليس األرض؛ يف تنغمس لوساج جسيمات غرار عىل أنها هو
يعرب الجدران» «عابر بطل من تحرًكا أكثر لكونه ونظًرا وجود. لها ليس أنها لو كما

الفراغ. من قطعة إال األرض يف يرى ال فهو الجبال، النيوترينو
األرض يعرب كان فإذا سهًال. التقاطه يكون ال يُدَرك ال الذي الجسيم هذا مثل إن
إذا حتى ولكن به. اإلمساك الكاشف الجهاز يستطيع أن الوارد غري فمن السهولة بهذه
هذه بعض التقاط ويمكن تماًما. معدومة ليست فهي للغاية، ضئيلة الفرصة هذه كانت
كبريًا الكاشف الجهاز أمام تمر التي النيوترينوات عدد يكون أن رشيطة الجسيمات،
رينس فردريك وهما أمريكيني، فيزياء عاملي ذلك يف نجح من أوُل وكان كافية. بدرجة
وعاء يف النيوترينوات يستوقفان فكانا ،(١٩١٩–١٩٧٤) كوان وكاليد (١٩١٨–١٩٩٨)
معقد جهاز وبواسطة الكادميوم. كلوريد إليها يُضاف التي املياه من لرت ٤٠٠ تملؤه
النيوترينو. امتصاص مع تتالءم والتي يوم، خالل تقع التي القليلة «الحوادث» أظهرا
من فبالقرب جورجيا. يف ريفر سافانا مفاعل أنتجه فقد النيوترينوات، سيل عن أما
إعداد تم ثم ومن الشمس.14 ترسله الذي ذلك من أهمية أكثر السيل هذا يعد املفاعل
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املناجم، قاع يف الشمسية النيوترينوات تلتقط التي تلك وُوضعت بإتقان الكاشفة األجهزة
حرية. أي يُبِعد مما املناجم؛ قاع إىل بصعوبة تصل األخرى فالجسيمات

الشمسية النيوترينوات (10)

األخرى السماوية األجرام الضوئي التوهج ويحجب الكون، سيدة الشمس تكون النهار يف
النظارات ظهوُر أثرى وقد بريًقا. األكثر والنجوم الكواكب نرى الليل ويف القمر. عدا ما
من مالئًما جزءًا إال املرئي الضوء يمثل ال ولكن رؤيتنا. مجاَل أكرب بصورة والتليسكوب
باألشعة مروًرا اإلشعاع، إىل الراديو موجات يعرب الذي الكهرومغناطيسية املوجات طيف
تحتفظ الطيف وبطول .X وأشعة البنفسجية فوق واألشعة املرئي والضوء الحمراء تحت
ما أو الرتدد يف إال بينها فيما تختلف ال فهي عميقة، بوحدة الكهرومغناطيسية املوجات
بالرسعة كله تنقله الذي (الفوتون) الضوء طاقة وهو ذاتها النتيجة إىل النهاية يف يفيض
الرضوري من فكان للضوء. اندفاًعا الكهرومغناطيسية املوجة اعتبار ويمكن .c ذاتها
نظرتنا توسعت فقد أعيننا، تراها ال التي املوجات هذه لكشف جديدة تليسكوبات ابتكار

ذاته. بالقدر للكون
النيوترينو يختلف الكهربائية، الشحنة من املجرد اإللكرتون من نوًعا وباعتباره
من الجسيمني هذين بني االختالف هذا يمنعنا ال ولكن الفوتون، عن كبرية بصورة
سيما وال الفضاء، من القادمة النيوترينوات بل الفوتون يلتقط ال تليسكوب يف التفكري
نوعه من فريًدا النيوترينو يجعل ما فإن ة. مرتاصَّ صفوف يف الشمس ترسلها التي تلك
هيليوم. إىل الهيدروجني فيه يتحول الذي املكان يف مركزه يف يتولَّد أنه هو نجمنا فهم يف
يف التقاطه يتم ما ونادًرا .c الضوء برسعة الشمس النيوترينو يعرب ظهوره وبمجرد
أدواتنا. بإحدى أو باألرض مروره عند أيًضا نادًرا التقاطه يكون مثلما مروره أثناء
مفضل رسول إذن فهو ثواٍن، ثالث من أقل يف الشمس من سليًما يخرج الحال وبطبيعة
معه يحمل فهو ذاته؛ باألمر األرض سطح عىل املشع الضوء ويقوم نجمنا. داخل من

حرارتها. درجة سيما وال لنجمنا الخارجية الطبقات حالة ذكرى
سنتيمرت لكل شميس نيوترينو مليار ٦٥ ثانية األرضكل سطح يستقبل املتوسط يف
أول يكون وقد النيوترينوات. لسيل بامتصاصها األمر هذا يف برشتنا وتساهم مربع.
منجم، قاع إىل والنزول ثقيلة مالبس ارتداء هو بصحته املعِني القارئ فيه يفكر ما
تخرتق النيوترينوات أن فبما كبرية. بصورة وهمي ولكنه مفهوًما حذًرا يعد ما وهو
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يتغلغل البرئ كان إذا حتى منها الهروب يمكننا فال سمًكا، األكثر الصخور بالغة بسهولة
التي هي االخرتاق عىل الهائلة قدرتها تعد العكس فعىل األرضية. القرشة حدود حتى
الضوئية املوجات غرار فعىل جسدنا. يعرب عندما أرضار أي يسبب ال فالنيوترينو تحمينا،
يؤذي ال واألرض، الشمس بني يفصل الذي الفراغ حرارة درجة رفع عىل القادرة غري
للضوء. بالنسبة الفراغ شفافية من له بالنسبة شفافية أكثر يُعترب الذي جلَدنا النيوترينو
التي البنفسجية فوق األشعة باألحرى فهي ما، أشعٍة من نخىش أن علينا يتعني كان وإذا

برشتنا. تالمس عندما بالغة جروح يف تتسبب
ثانية بعد الكون عليه كان بما يشهد فبعضها بينها، فيما النيوترينوات تتساوى ال
تحتفظ مثلما بالذكرى ويحتفظ الكون، خلق يف سببًا كان الذي العظيم االنفجار من
ولكنه الشمس. مركز يف تحدث التي النووية التفاعالت بأثر الشمسية النيوترينوات
بعيد من يأتي أنه وبما التقاطه. كيفية يعلم أحد ال ألنه حاليٍّا؛ األقل عىل يهمنا ال لألسف
القادمة الجسيمات مع تشابًها األكثر هو يكون فإنه الكون؛ أنحاء كل عْرب أنه وبما ا، جدٍّ

لوساج. عنها عربَّ التي آخر عالم من
التقاط يمكن ولكن أكرب، بسهولة الشمسية النيوترينوات كْشف الحظ لحسن يمكن
تواصل بينما نيوترينو، مليار ألف بني من املتوسط يف فقط واحد شميس نيوترينو
بصورة يتخطى ما وهو له، وجود ال كوكبنا أن لو كما طريقها األخرى النيوترينوات
ماليني. عرشة كل واحًدا جسيًما تستوقف األرض أن يتخيل فكان لوساج، تقديرات كبرية
مميزة طاقة معه يحمل الشمس، مركز يف الشميس النيوترينو ن تكوُّ بعد الفور وعىل
األرض، داخل أحدها التقاط تم وإذا تكونه.15 يف سببًا كانت التي النووية للتفاعالت
من القادمة الجسيمات به تقوم ما هو ذلك كان لوساج نظرية ويف صغرية. دفعة يعطيه
رشًطا ذلك وكان الفضاء، أنحاء كافة من املستمر يل كالسَّ تأتي كانت ولكنها آخر، عالم
الشمسية النيوترينوات تستويف وال السماوية. األجرام بني تجاذب يَظهر لكي أساسيٍّا
حزمة وتشكل ة مرتاصَّ صفوف يف الشمس من كلها تأتي اسمها، يشري فكما الرشط، هذا

الشمس.16 أشعة تشبه موازية

النيوترينوات مدح (11)

يف تساهم االخرتاق، عىل الهائلة قدرتها فبفضل اهتمامنا؛ كل النيوترينوات تستحق
عىل بعضها ينهار التي النجوم لبعض العنيف املوت عىل أيًضا وتشهد للشمس، معرفتنا
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بظهور األرض عىل يُالَحظ عندما يتضح ضخم انفجاٌر الكارثَة هذه ويصاحب بعض.
هذه عىل أُطلق الذي األعظم» «املستعر اسم يأتي هنا ومن هائل، بريق ذي جديد» «نجم
وبعد إليها. ينتمي التي املجرة بريَق األعظم املستعر بريُق يتخطى أن ويمكن الظاهرة.
اتجاهه، يف تليسكوبًا ذلك بعد هنا وجَّ وإذا تدريجيٍّا. الجديد النجم يختفي أشهر عدة
الرسعة شديدة دورية إلشارة مصدًرا يكون نابض» «نجم وجود أحيانًا فسنكتشف
أيًضا ويمكننا الذرية. النواة مثل كثيف نجم وهو نيوتروني»، «نجم أنها عىل نفرسها
فرباير ٢٣ يف ولكن االنفجار. بواقي معها وتجرف تتمدد وأتربة غاز سحابة مالحظة
تبعد والتي الكربى، ماجالن سحابة وسط شييل سماء يف أعظم مستعر ظهر ١٩٨٧
كاميوكاندي األريض تحت الكشف جهاز سجل اليابان ويف ضوئية. سنة ١٥٠٠٠٠ ب
من سيل مرور عن نتجت التي املتزامنة، األحداث عرشات آثار تقريبًا ذاته الوقت يف

عام. ١٥٠٠٠٠ قبل االنفجار وقت النجم غادرت التي النيوترينوات
الثالثة األنواع ألحد ينتمي منها كالٍّ فإن أخرى، ألغاًزا الفريدة الجزيئات هذه تُخفي
املختلفة الثالث «النكهات» إحدى الفيزيائيون يقول كما أو للنيوترينوات، املعروفة
وميون إلكرتون وهي الثالثة؛ املشحونة الجزيئات بأحد نكهة كل وترتبط للنيوترينو.
نكهته، من باستمرار يغريِّ الفضائية رحلته خالل النيوترينو أن به املعرتف ومن وتاو.17
ذلك يبدو ما وبقدر النيوترينوات». «اهتزاز الحالة هذه يف الفيزيائيون يسميه ما وهو
تختلف وأنها معدومة، ليست النيوترينوات كتلة أن عىل دليًال وجودها يمثل عجيبًا،
للمادة، األخرى املكونات بكتلة مقارنة للغاية ضعيفة الكتل هذه وتظل نكهة، كل حسب
من املربع السنتيمرت يحتوي ال املتوسط ويف اإللكرتون. كتلة من مليون عىل واحد حوايل
التي للنيوترينوات الكلية الكتلة بأن ذلك مع نقر ولكننا نيوترينو. ٣٠٠ عىل إال الكون
بواسطة مالحظتها يمكن والتي الكلية، «املرئية» الكتلة تساوي الكون عليها يحتوي

… املختلفة أدواتنا
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األرض الدالئلعىلحركة

الزهرة كوكب عىل الحياة (1)

نقصده الذي باملعنى فالحياة الزهرة، لكوكب سكان وجود لعدم واضح سبب يوجد
األرض لكوكب التوءم الكوكب هذا سطح فعىل هناك. البتة تحملها يمكن ال قد عندنا
،°٤٨٠ إىل الحرارة درجة متوسط يرتفع — متشابهان وكتلتيهما حجميهما أن بما —
رهيب، حراري احتباس فيوجد األريض، الجوي الغالف لضغط ضعًفا ٩٠ الضغط ويبلغ
أكسيد ثاني من منه ٪٩٠ يتكون الذي الجوي الغالف عىل بوضوح املسئولية وتقع
— محتمل وهو — الزهرة لكوكب سكان يوجد أنه الظروف هذه يف ولنتخيْل الكربون.
إذا يالقونها قد التي جهنم من تحميهم وعميقة واسعة طبيعية كهوف يف يعيشون

السطح. إىل بالخروج خاطروا
الكهوف يف بسهولة هؤالء يعيش إيضاحها، يف الزهرة علماء ينجح لم وألسباب
درجة أن أيًضا ولنتخيل طويلة. ممرات تربطها واسعة شبكة السطح تحت مشكلني
الزهرة سكان يحاول عندما أنه أخريًا ولنفرتض السطح، تحت رائعان والضغط الحرارة
الحرارة درجة أن بما رسيًعا الرتاجع عليهم يتعني رأسية أنفاق وإقامة الصخور حفر
الزهرة سكان يجهل الظروف هذه ففي السطح. من اقرتبنا كلما يرتفعان والضغط
الكوكب. سطح تحت أبدية بصورة محارصون أنهم بما رءوسهم فوق يدور ما تماًما

حضور ببساطة يمكن الزهرة، بكوكب املتعلقة العلوم لتطور أفضل فهم أجل من
الربوفسور (هو سفري تريبو الربوفسور يُدعى للمعرفة كبري نارش يعقده الذي املؤتمر
تحت عميق كهف ففي مقلوبة)). بحروف ولكن Hubert Reeves) ريفس هيوبرت
وجود ال أنه وبما الكونيات، يف متخصص فهو كبري حشد أمام تحدث الزهرة سطح
به املحيطة البيئة طبيعة حول يتساءل أنه يعني فذلك الزهرة، كوكب عىل فلك لعلماء
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سفري تريبو وذَكَّر الكهوف. فيها ُحفرت التي الصخرية الكتلة إىل باإلضافة وخصائصها،
الزهرة. بكوكب املتعلق الكونيات لعلم األخري بالتطور مستمعيه

الزهرة بكوكب املتعلق الكونيات علم (2)

هذه أن افرتضنا إذا النظر، وجهات ملختلف رسيع بعرض سفري الربوفسور مؤتمر بدأ
الزهرة. كوكب عىل معاني تحمل الكلمة

التعقيد من درجة أي وإىل سونيف عىل الفيزياء تطورت كيف جميًعا «تعرفون
استطاعت التي الحركة قوانني أعد الذي الكبري1 نتوين إىل ذلك يف الفضل ويرجع وصلت،
فأنتم الكونيات، بعلم يتعلق وفيما كبرية. خطوة تخطو أن الدقيقة العلوم بفضلها
تخربنا لسونيف هزة كل عن تنجم التي الزلزالية املوجات فإن حدث، ما تعرفون
أصبحنا كرة سونيف فإن كبري، باكتشاف ُقمنا فهكذا الكوكب، هيكل عن قيمة بمعلومة

سطحه. وراء فيما آخر يشء يوجد ربما بأكمله؛ الكون يمثل ال وهو قطرها، نعرف
غرابته وإلثبات االكتشاف، هذا أثارها التي باملشاعر أذكِّركم أن إىل حاجة يف لست
سونيف عىل دولتني أقوى قادُة وطالب القياسات. من متناهية غري بسلسلة الفالسفة قام
فقد ديانتني، أهمِّ رجاِل كبار عن أما الكوكب. خارج يقع الذي الكون جزء بامتالك
والنارق الليجنا منهم لكلٍّ املقدسة الكتب مع يتعارض أنه بما مستحيل األمر أن أكدوا
االنفعالية الفعل ردود عن نقول ماذا ولكن مقلوبة). بحروف ولكن والقرآن (اإلنجيل

الكونيات؟ علم يف اكتشاف أكرب ثاني أثارها التي
فيه أعلن الذي الوقت يف بعد انتهى قد كوننا كروية حول الدائر الجدل يكن لم
بل فقط، كرويٍّا سونيف يعد ال قالوه ملا فوفًقا يُصدق. ال ً نبأ املاهرين املجربني من فريق
فيتعني مؤكدًة الدوران حقيقُة اليوم أصبحت وقد بمركزه. يمر ثابت محور حول يدور

كامل.2 بدوران الكوكب يقوم لكي يوًما ٣٤٢ انتظار
اليمني من متطرفون أحرق فقد شديدة، كانت الشعوب فعل ردود أن مثيل تعرفون
التقليدية للثقافة بها مسموح غري رضبة بتوجيه الباحثني واتهموا الوطني، املخترب
يختلفون من أيًضا واتهموا اليسارية. للعلوم الفاسدة لألهداف األمة إخضاع يف والرغبة
ممتلكاتهم.3 وصادروا اعتقال معسكرات يف فاحتجزوهم املوقف، من باالستفادة معهم
بإخضاع وأدانوهم كرهائن باحثني املتشدد اليسار من عصابات خطفت ذاته الوقت ويف
مفاهيم وتعليم الربوليتاريا نظام وإفساد ورجعية برجوازية لعلوم العاملة الطبقة
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يزالون ال الذين املختلفني بعض بأن القتناعهم ونظًرا سكرام. فلسفة مع متعارضة
ممتلكاتهم آِخر عىل استولوا فقد الشأن، هذا يف ا مهمٍّ دوًرا يلعبون كانوا أحراًرا
دوران أن يرى ألنه بالتسامح الحكومة اتهم فقد األخرض الحزب عن أما واعتقلوهم.

كارثية. بصورة الكون حرارة درجة يف ارتفاع بحدوث يهدد الكرة
ذي الوحيد السؤال بطرح اكتَفوا وقد بالنبأ، فرحوا من هم وحدهم العلماء وكان

الصلة:

يدور؟» يشء أي حول ولكن فليكن، يدور. سونيف

نعطيهم أن األرض، كوكب سطح عىل الحياة بفرصة نحظى الذين نحن نستطيع،
يدور ما برؤية لنا تسمح كافية بدرجة شفاف لكوكبنا الجوي الغالف فإن أولية. إجابة
فنحن الزهرة، سكان عن بها نتميز عليها جدال ال ميزة يعد ما وهو رءوسنا، فوق
لدينا الكونيات علم وأيًضا كوكبنا، يحتلها التي واملكانة الكون حول منهم أكثر نعرف

جاليليو. محاكمة مثل للغاية قاتمة أحداثًا ويتضمن الزهرة، عىل منه ثراءً أكثر
تدور الزهرة، غرار عىل األرض، أن عىل التجريبي الدليل نمتلك ردنا: ييل وفيما
وطاملا الثابتة. النجوم أي املضيئة؛ باملسامري املليئة اللوحة هذه السماوية؛ القبة إىل نسبة
كما محورها حول تدور التي هي األرض فهل طويلة، فرتات غامضة اإلجابة هذه ظلت
مثلما املعاكس االتجاه يف تدور التي هي السماوية القبة أن أم كوبرنيكوس، يرى كان
ملا بديهية اإلجابة كانت فلو السابع)؟ (الفصل الثامن أوربان والبابا أرسطو يؤكد كان
من األرض حركة تناول مشقَة إذن األمر يستحق لكوبرنيكوس. لتأييده جاليليو أُديَن
كتاب صدور بعد الطارئ طابعه فقَد قد التجريبية الدالئل إيجاد كان لو حتى جديد،

املبادئ.

األرض حركة عىل تجريبي دليل أول (3)

ودوران — انتقالية حركة ويُسمى — الشمس حول دوران من األرض حركة تتألف
كوكبنا دوران عىل الدليل أن التاريخ ويخربنا ما. حد إىل ثابت اتجاه ذي محور حول

الصدفة. إىل كبرية بنسبة فيه الفضل ويرجع أوًال أتى قد الشمس حول
سيما وال الفلكية، الوحدة قيمة لتحديد عديدة محاوالت عرش الثامن القرن شهد
النظام من نخرج عندما املقابل ويف عرش). الثاني (الفصل املرور حاالت طريقة عرب
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نعود أن إذن فيتعني أكرب، بصورة بعيدة فالنجوم املرور؛ يف التفكري يمكن ال الشميس
األرض قطر فإن التثليث. قاعدة تغيري رشيطة (2-12 (شكل االختالف زاوية لطريقة
أكرب فهو األريض؛ املدار قطر به يُستبدل أن فيتعني االستخدام، هذا يف ا جدٍّ ضئيل
ما، نجٍم اختالف زاوية تحديد أجل من أنه يعني ما وهو 14-1أ)، (شكل مرة ٢٠٠٠٠
النجم كان فإذا الشمس، حول الكامل األرض دوران خالل مراقبته نستهدف أن يجب
مجموعة وستكون السماوية القبة عىل صغريًا ناقًصا َقطًعا فسريسم كافية، بدرجة قريبًا

14-1ب). (شكل خلفية بمنزلة البعيدة النجوم
الشمس! حول األرض دوران بحقيقة اقتناع عن إال الطريقة هذه ابتكار يتم ال
محاوالت كانت فقد عرش. الثامن القرن يف نتيجة عن تثمر لم لكنها بسيًطا مبدؤها ويعد

ا. جدٍّ بعيدة النجوم كانت ولكن عديدة، النجمية االختالف زاوية قياس
يف تليسكوبًا مولينو صمويل يُدعى وثريٌّ هاٍو فلٍك عالُم وضع ١٧٢٥ عام يف
زاوية لقياس التنني»4 «جاما نجم عىل اختياره ووقع لندن، من بالقرب كيو يف منزله
لندن زوال بخط النجم هذا يمر فعندما الصدفة. وليد االختيار هذا يكن ولم اختالفه،
الجوي. االنكسار أثر كبرية بصورة يقلل مما الرأس؛ سمت عن ا جدٍّ بعيًدا يكون ال
نيوتن غرار وعىل بمالحظات. اآلخر هو القيام إىل براديل جيمس صديقه مولينو ودعا
براديل جيمس اإلنجليزي الفلك عالم َدَرَس اإلنجليز، زمالئه وغالبية داروين وتشارلز
باختيار إال اآلخرين اإلنجليز العلماء عن يختلف ولم الالهوت، علم (١٦٩٣–١٧٦٢)
معارصوه وصفه وقد كامربيدج. جامعة من بدًال أكسفورد جامعة وهو دراسته؛ مكان
عن الصفات هذه تنمُّ ال جيد. وأب جيد وزوج وزاهد ومدبر وعطوف نزيه رجل بأنه
اصطدم ولكن عنه، يُقال ما يوجد فال اكتشافاته استثنينا وإذا باملخاطر، مليئة حياة

فلك. كعالم نشاطه يف باملخاطر براديل
يرسم الذي التنني لجاما بسيًطا تحرًكا الحظ مولينو أبحاث إىل بارديل انضم عندما
الفلك عاملا كان األوىل وللوهلة السماوية. القبة عىل صغريًا ناقًصا قطًعا آخر إىل شهر من
بصورة ما نقطة أزعجتهما ولكن االختالف، بزاوية يتعلق األمر أن مقتنَعني بالطبع
القطع وكان ذاته، التأثري الحظا األخرى النجوم عىل العملية تكرار حاوال فعندما كبرية؛
يعني فقد اختالف، زاوية تأثري ا حقٍّ يالحظان كانا فإذا ذاته.5 بالحجم أيًضا الناقص
الجاذبية؛ قوانني مع توفيقها يصعب ا جدٍّ خاصة مكانة الكون يف تحتل الشمس أن ذلك
النوع هذا يمثل وقد مركزها. الشمس تحتل دائرة عىل مثبتة النجوم كل تكون فقد

عديدة. لقرون الوراء إىل عودًة للكون الشمس مركزية نظرية من الجديد
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النجوم البعيدة

نجم قريب

٤

٣

٢

١

γ

(أ)

(ب)

أ١

أ٤

أ٤

أ٢

أ٢

أ٣

باستخدام اختالفها زاوية نحدد قربًا، األكثر النجوم مسافة قياس أجل من :1-14 شكل
١ نقاط له ترمز الذي السنوي دورانها األرض تُتم فعندما للتثليث. كقاعدة األريض املدار
ويسمح (ب). وأ٤ وأ٣ وأ٢ أ١ بنقاط السماوية القبة عىل املستهدف النجم يمر (أ) و٤ و٣ و٢
بعًدا األكثر النجوم وتكون .γ اختالفه زاوية قيمة بحساب أ للنجم الظاهري املسار قطر
سطح عىل العمودي الخط اتجاه يف يقع نجم مع الشكل وضع ويتطابق خلفية. بمنزلة

الربوج. دائرة
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اختالف زاوية قياس أراد عندما مماثلة بمالحظة قام قد هوك كان ١٦٦٩ عام يف
وقد بدقة. سجله ولكنه بوضوح ذلك تفسريَ يستطع لم التاريخ هذا ويف التنني. جاما
قام التي املالحظات أن من الوقت ذلك غضون يف تحقق الذي براديل الظرف هذا طمأن
تفسريها. إذن فيبقى املستخدمة. األجهزة يف عيب عن ناتجة ليست مولينو برفقة بها

املتجولني الزائرين من مجموعة فيه رافق الذي اليوم يف براديل حليفة الصدفة كانت
علم يوجد وكان استدارة. بنصف مرات عدة املركب قام الرحلة خالل ويف التيمز. نهر يف
يتغري استدارة كل عند أنه براديل والحظ الهواء. اتجاه إىل لإلشارة الصاري أعىل يرفرف
استنتج اتجاهها، تغريِّ لم الرياح أن له أكدوا قد البحارة أن وبما فجأة. العلم اتجاه

واملركب.6 الرياح من كلٍّ لرسعات نتيجة يكون العلم اتجاه أن براديل
األرَض بالقارِب يستبدل أن فتخيل تؤرقه؛ التي املشكلة إىل التجربة هذه براديل نقل
التي املوازية الضوئية الحزمَة بالرياِح واستبدل جميًعا، عليها نبحر التي السفينة وهي
رسعة ناتج عىل التليسكوب يصطف أن يتعني النجم ولرؤية التنني.7 جاما يشعها
برسعة يتحرك كوكبنا أن وبما .(2-14 (شكل األرض رسعة وعكس الضوئية الحزمة
ويرسم السنة خالل التليسكوب اتجاه فيتغري مغلق، مدار عىل الثانية يف كيلومرتًا ٣٠

السماوية. القبة عىل ناقًصا قطًعا النجم
يعتمد وهو كوبرنيكوس»، نظام لصحة تجريبي «إثبات أول براديل اكتشاف يمثل
يزال ال الذي الضوئي االنحراف وهي اليوم؛ الفلك علماء جيًدا يعرفها برصية ظاهرة عىل
وحركة النجم عن الصادرة األشعة توازي عىل إال تعتمد ال الظاهرة هذه أن بما موجوًدا

األرض.8
صورة تبدو الحالتني ففي واالنحراف. االختالف زاوية بني للخلط خطر يوجد ال
الناقص القطع ولكن السماوية، القبة عىل ناقًصا قطًعا ترسم كأنها الحقيقة يف النجم
االنحراف عن ينتج الذي ذلك عن استدارة بربع سابًقا يكون االختالف زاوية عن الناتج
فيما حتى اآلخر، عن أحدهما التأثريين مدى يختلف أخرى جهة ومن .(3-14 (شكل
ناقًصا قطًعا عام يف يرسم كأنه النجم يبدو االنحراف فبسبب قربًا. األكثر بالنجوم يتعلق
زاوية عن الناتج الناقص للقطع الكبري املحور أبًدا يبلغ ال بينما ′′٢٠ الكبري محوره يبلغ
الشمس من بالقرب النجم يكون عندما إال الزاوية هذه قياس يمكن وال .′′١ االختالف
تُنرش لم ملاذا القياس يف االختالف هذا ويفرس أقىص). بحد الضوئية األعوام (عرشات

.١٨٣٨ يف إال نجمية اختالف زاوية أول
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االتجاه الظاهري
للضوء

جم
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ي 
يق

حق
 ال

جاه
الت

ا

جم
للن

ي 
هر

ظا
 ال

جاه
الت

ا

رسعة الرياح

رسعة الرياح

رسعة
ا2ركب

رسعة
ا2ركب

(ج)

(ب)

(أ)

اتجاه العلم يف
غياب الرياح

اتجاه العلم يف
غياب الرياح

اتجاه العلم يف وجود الرياح

اتجاه العلم يف وجود الرياح

االتجاه الظاهري
للرياح

االتجاه الظاهري
للرياح

األرض

اتجاه
التليسكوب

رسعة األرض

تليسكوبرسعة األرض

تليسكوب

ذات رياٍح وجود ظل يف يتحرك الذي املركب متن عىل العلم اتجاه لتحديد :2-14 شكل
املركب اتجاه َ تغريُّ ويصاحب (أ). املركب رسعة وعكس الرياح رسعة بني نجمع ثابت، اتجاه
مماثلة بطريقة الضوئي االنحراف ويُفرس (ب). العلم اتجاه يف ٌ تغريُّ الرياح اتجاه ِ تغريُّ دون
التي واألرض ما نجم يشعه الذي الضوءَ واملركب الرياح من بكلٍّ بالرتتيب نستبدل بأن
األرض. حركة اتجاه يف قليًال التليسكوب يميل أن يجب النجم وملراقبة الشمس. حول تدور

(ج). القياس هذا يُحرتم ال ولكن

277



مدهشة جاذبية

القطع الناقص الظاهري
يسبق بنصف استدارة

زاوية
االختالف

االنحراف

٣

١

٤ ٢

أ١

أ١

أ٢

أ٤

أ٤

أ٢

أ٣

أ٣

الشمس

القطع الناقص الظاهري
يسبق بربع استدارة

األريض املراقب يالحظ الشمس حول السنوي بدورانها األرض تقوم عندما :3-14 شكل
االنحراف عن ناتًجا كان فإذا السماوية. القبة عىل ناقًصا قطًعا يرسم لنجم ظاهرية حركة

وحدها. االختالف زاوية عن تنتج قد التي تلك عن °٩٠ الصورة فتتأخر

فوكو بندول (4)

يزعزْع لم فهو الفلك، ولعلم للبرصيات أهمية ذا براديل اكتشاف كان إذا أنه أوًال فلنكرر
بالدليل إال يأِت لم براديل ولكن يقني. عن نيوتن أعده الذي الشميس النظام عن مفهومنا
حول كوكبنا دوران عن ماذا ولكن الشمس، حول االنتقالية األرض لحركة التجريبي

محوره؟
يف كوكبنا ويترصف دورانها. يؤيد مؤرش وهو االستواء9 خط عند األرض تنتفخ
منسوب يكون متوقفة اآللة هذه تكون فعندما الخزاف. دوالب عىل املياه دلو مثل املجمل
املياه دلو حاجز بطول املياه وترتفع السائل سطح يتقوس تدور وعندما أفقيٍّا، السائل
بذلك بالقيام فوكو التزم إبهاًرا، أكثر يعد املبارش اإلثبات أن بما ولكن .(4-14 (شكل

تنفيذه. يتم الذي باملبدأ يتعلق فيما األقل عىل نسبيٍّا بسيطة بطريقة
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الشكل الجانبي
للسطح السائل

(ب) (أ)

حول الدلو دار وإذا (أ). أفقيٍّا السائل سطح يبقى ثابتًا مياه دلو يكون عندما :4-14 شكل
(ب). الحواجز بطول األقىص حده يبلغ السائل ارتفاع أن بما السطح يتقوس رأيس محور

الجراحة. درس قد (١٨١٩–١٨٦٨) فوكو ليون برنار الفرنيسجون الفيزيائي كان
من خاٍل بشخص وصفه يمكن لن اكتئابه، باألحرى أو املرض بوسواس إلصابته ونظًرا
نفيس «وجدت قائًال: نفسه عىل يشفق كان النادرة رسائله إحدى ففي وسعيد. الهموم
شهًرا، األمر استغرق الحزينة أفكاري من أتخلص ولكي سعادتي، جذريٍّا غريْت عزلة يف
ويمكننا سعادتي.»10 أستعْد لم ولكني […] بها قمت التي الترشيح أعمال بعد بالتحديد
ولكن شهريًا، يكن لم فوكو اتبعه الذي الرسائل أسلوب أن االستشهاد هذا من نستنتج أن
أنه يظهر النقاشات» «جريدة يف لألخبار كمحرر فوكو نشاط فإن مبكر؛ االستنتاج هذا
عالج أفضل الجثث ترشيح كان إذا أيًضا نتساءل وقد بإتقان. الفرنسية اللغة يجيد
يمنعه لم الحقيقة ويف هذا. تساؤلنا عن ليجيب بيننا ليس فوكو ولكن مكتئب، لشخص
نفسه كرس ثم الضوئي، التصوير يف رسيًعا البدء عن للترشيح أبداه الذي االهتمام
مدير وكان الفلك. علم يف الفيزياء استخدم باريس، مرصد يف تعيينه تم وعندما للفيزياء.
عطارد فضل من أكثر نبتون اكتشاف بفضل اشتهر الذي لوفرييه، أوربان هو املرصد

املحدود. غري باستبداده معارصيه كل بني معروًفا لوفرييه وكان عليه.
كل بني فمن حياته. طيلة ذلك إثبات بفرصة حظي وقد كبريًا، مجربًا فوكو كان
يف خالًدا بقي ما هو اسمه يحمل الذي البندول اكتشاف كان واخرتاعاته، اكتشافاته

األذهان.
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ببندول وزودناه الشمايل القطب يف كافية بدرجة كبريًا عموًدا نصبنا أننا لنفرتض
خيط يف البندول كتلة بربط بذلك القيام ويمكن جانبية. حركة أي تجنب مع نطلقه
مستًوى يف االهتزاز يف حينئٍذ البندول فيبدأ الخيط؛ نحرق ثم جانبي ِمشبك يف مثبت
القبة إىل نسبة ثابتًا يظل األرض دوران مع يدور أن من بدًال ُمشاهًدا ولنتخيل ثابت.
مستوى وأن األريض، املحور مبارشة بصورة يمدد البندول حامل أن فسيالحظ السماوية،
العمود حجم يكون أن ورشيطة .(5-14 (شكل يتغري ال الظروف هذه مثل يف االهتزاز
لكي طويلة لفرتة يتأرجح البندول يظل محسوس، غري االحتكاك تأثري يكون وأن كافيًا،
حركة تحمله الذي امُلشاهد أما االهتزاز. بمستوى مقارنة محسوًسا األرض دوران يصبح
مستوى بأن إيحاء لديه فيكون األرض يف مثبت أنه فبما مختلًفا، تحليله فيكون األرض

يدور. الذي هو االهتزاز
كاملة بدورة يقوم البندول اهتزاز مستوى فإن التجربة، وصف طريقة كانت أيٍّا

ساعة. ٢٤ يف األرض حول
فوكو فاكتفى القطب، إىل بالذهاب قبل من خاطر قد أحد يكن لم ١٨٥١ عام يف
االختيار لهذا الوحيد العيب وكان البانثيون. مبنى قبة عىل مرتًا ٦٧ طوله بندول بتعليق
فتزيد ما، حدٍّ إىل يتعقد وصفه فإن القطب، خارج ثابتًا الحركة مبدأ كان إذا أنه هو
غري فتصبح التجربة، موقع عرض خط عىل تعتمد التي االهتزاز مستوى دوران فرتة
٣٢ من أقل انتظار يتعني ،°٤٩ عرض خط عند باريس ويف االستواء. خط عند محدودة
شعبيٍّا نجاًحا فوكو بندول تجربة لقيت كاملة. بدورة االهتزاز مستوى يقوم لكي ساعة
لديهم كان الذين املشاهدين من العديد حماس ألهبت ولكنها بجديد تأِت لم فهي كبريًا،

أرجلهم. تحت تدور األرض بأن إيحاء
وتجربة الضوئي االنحراف إبراز فإن تنفيذها، تم التي املبادئ نظر وجهة ومن
وملناقشة متوقعة. غري امتدادات منهما لكلٍّ كان ولكن نسبيٍّا، بسيطني يعدان فوكو بندول

التاريخية. الرؤية عن التخيل يتعني األمر هذا

االنحراف عرب يكون ال املطلق عن البحث (5)

ويف بامليكانيكا. يتعلق فيما مفضل إطار يوجد أنه فوكو وبندول املياه دلو تجربتا تقرتح
عليها يحتوي التي املياه منسوب يظل السابع) (الفصل املرجعي النظام أو اإلطار هذا
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الثامنة صباًحا

بتوقيت جرينتش

الرابعة عًرصا

بتوقيت جرينتش

لتأثري إال يخضع لن األريض املحور امتداد عىل يهتز قد الذي البندول إن :5-14 شكل
ثابتًا البندول اهتزاز مستوى يظل كوكبنا، بدوران ترتبط ال القوة هذه أن فبما الثقالة.
بندول قطبه يعلو الذي األرض لكوكب منظرين بني فباملقارنة السماوية. للقبة بالنسبة
لم البندول ومستوى السماوي الِقران ولكن ،°١٢٠ بزاوية األرض تدور الوهمي، فوكو

يتغريا.

بالدوران، يتعلق فيما األقل عىل السماوية القبة إىل نسبًة ثابت فهو وأفقيٍّا، مستويًا الدلو
األريض. املحور امتداد يف ُوضع الذي فوكو بندول هو ذلك عىل والدليل
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والصالبة الخلود لنا يوضح اسٌم وهو «الَجَلد»؛ اسم السماوية القبة عىل غالبًا ويُطلق
السماوية، القبة إىل نسبًة يُقاس دوران كل أن وبما كذلك. أسَموه من له ينسبها كان التي
قياس نستطيع هل أخرى وبعبارة االنتقالية؟ الحركة مع ذاته باألمر القيام يمكننا فهل

السماوية؟ القبة إىل نسبًة األرض رسعة
املبادئ: كتاب بداية يف نيوتن قال

خارجي عامل بأي عالقة له ليس الذي والريايض والحقيقي املطلق الزمن إن
عامل بأي عالقة له ليس الذي املطلق املكان ويظل […] منتظمة بصورة يمر

دائمة. بصورة متحرك وغري مماثًال خارجي

بتحديده فوكو بندول علينا يقرتحه ما كل بني مفضًال مرجًعا املطلق املكان يمثل
صحيًحا؟ ذلك يعد فهل السماوية. القبة عىل

فإن األشعار، يف يِرُد مفهوم هي بالنجوم املرصعة السماء أن ندرك أن أوًال يتعني
يمكننا التي الخاصة الحركات بعض لها يكون كافية بدرجة الشمس من القريبة النجوم
عىل يتحرك ألنه برنارد؛ نجم جيًدا الفلك علماء ويعرف البطيء. سريها بمراقبة إبرازها
العظمى الغالبية أن إال قياسها،11 يسهل حركة وهي عام، كل ′′١٠٫٣ السماوية القبة
يمكن اختالف زاوية وال خاصة حركة أي تمثل وال تليسكوباتنا،12 يف ثابتة تبدو للنجوم

مطلًقا. مكانًا وجعلها الثوابت كرة تحديد أجل من فيها التفكري يمكننا فقد قياسها.
التي للنجوم تمثيًال إال ليست السماوية القبة فإن البساطة؛ بهذه األمور ليست
قريبة وتُعترب للمجرة النجوم هذه فتنتمي الشتوية، أو الصيفية ليالينا سماء ترصع

خدعة. ثباتها ولكن منا نسبيٍّا
إىل نسبًة القذيفة رسعة فتُقاس الفيزيائي العالم يف نسبيٍّا مقياًسا الرسعة تعد
مداره عىل يتحرك كوكبنا ولكن باألرض، أيًضا فنربطها القمر رسعة عن أما األرض،
املجرة. مركز حول األخرى هي تدور التي الشمس إىل نسبًة الثانية يف كيلومرتًا ٣٠ برسعة
نسميه ما أعضاء باقي إىل نسبًة تتحرك املجرة فإن الحد، هذا عند التوقف نستطيع ال
فتتحرك ثابتة ليست األخرى وهي متجاورة،13 مجرات مجموعة وهي املحلية، املجموعة

… املجموعات من مجموعات داخل بدورها تتحرك أخرى بمجموعات مقارنة نسبيٍّا
إطار بوضع السماوية القبة بمفهوم املقرتنة الصعوبات كل تخطي يف نفكر ربما
أو األكسجني جزيئاُت تكتسب النهاية ويف إليه. نسبًة ثابتة تكون — املطلق املكان —
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الثانية. يف مرت ٣٠٠ إىل املتوسط يف تصل رسعاٍت طبيعية حرارة درجة يف الهواء أزوت
أن فيمكن هادئ، مناخ عن الحديث من ذلك يمنعنا ال املناخية األحوال تسمح وعندما

االتجاهات. كل يف رسعة بكل عنارصه تتحرك عندما هادئًا الهواء يكون
رسعة قياس علينا ينبغي فقد اتجاه، املطلق للمكان كان وإذا كذلك الحال كان إذا
النتيجة إىل يفيض ما وهو السماوية، للقبة أو املفضل اإلطار لهذا بالنسبة األرض
األرض حركة أن فلنتخيل يشء. يف الضوئي االنحراف يساعدنا ال السبب ولهذا ذاتها.
بمراقبة باالكتفاء رسعتها قياس املستحيل من حينئٍذ يكون فقد ومستقيمة، منتظمة
يُظِهر لن برنارد، نجم من بعًدا أكثر بعيد، نجم نحو التليسكوب فتوجيه السماوية. القبة
مراقبتنا أثناء يف تتغري األرض حركة أن هو والسبب تماًما، ثابتة ضوئية نقطة إال لنا
عىل املالحظة هذه طبقنا إذا رصاحة أكثر وبصورة .(6-14 (شكل ما نجم صورة لتحرك
تسارع إال يربز ال الضوئي االنحراف إن إذن نقول أن يمكننا السماوية، األجرام جميع

السماوية. للقبة بالنسبة األرض
أن وبما محورها، حول ودوران الشمس حول دوران من األرض حركة تتألف
حركة عليهما تداخلت إذا املقابل ويف مالحظتهما. فيمكن متسارعتان الحركتني هاتني
يف الفضل له ولكنه غامًضا، املوقف هذا يعد مالحظتهما. يمكن فال ومنتظمة مستقيمة

جاليليو. إىل جديد من إحالتنا
مياه وعاء بصحبة َمركب غرفة يف فباحتجازنا التنبؤ، عىل سالفياتي قدرة حذرتنا
منتظمة حركة إبراز باستحالة أقنَعنا قد كان املختلفة، الصغرية الحيوانات وبعض
ال براديل اكتشاف أن ونالحظ السابع). (الفصل البسيطة الوسائل بواسطة ومستقيمة

جاليليو: مبدأ يعزز بل املوضوع، هذا يف شيئًا يغري

حركة تتحرك التي املرجعية النظم كل عىل ذاتها امليكانيكا قوانني تنطبق
بعض. إىل بالنسبة بعُضها منتظمة

الفاخر القطار أجل من القارب اتركوا (6)

يف أنفسكم تحتجزوا أن من فبدًال قليًال. تحديثها مع جاليليو أفكار إىل أخرى مرة لنُعد
فتلحقون متأخًرا الوقت ويكون ة. رجَّ دون يتحرك فاخًرا قطاًرا استقلوا قارب، غرفة
عىل أجلكم من ُوضع وقد الفندق. يف أنفسكم تظنون وقد لكم املخصصة النوم بحجرة
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(أ)

(ب)

(ج)

الحركة ورسعة الضوء رسعة من مزيج إىل الضوئي االنحراف سبب يرجع :6-14 شكل
فيحتفظ منتظمة، برسعة مستقيمة حركة يكتسب كوكبنا كان فإذا لألرض. االنتقالية
يتغري ال السماوية القبة مظهر ويظل ثابت. باتجاه النجم بريق باستقبال املعِني التليسكوب
تتأثر فقد واحد، آن يف ومستقيمة متسارعة األرض حركة كانت وإذا (أ). الوقت مدار عىل
دائري مدار عىل يكون كوكبنا دوران أن وبما (ب). التسارع عىل تعتمد بحركة النجوم
ما، نجٍم عىل االنحراف تأثري أن بالذكر ويجدر (ج). حلقة النجوم صور ترسم تقريبًا،

السماوي. عرضه خط عىل يعتمد

حادث، أي ولتجنُّب وكوب. مياه وإناء مالحظات وكراسة وممحاة قلم صغرية طاولة
الطاولة. يف مجهزة فجوة يف اإلناء ُوضع

وعندما برهة، فتغفون الخارج، يف يحدث ما ترون ال فأنتم مغلقة، الستائر أن وبما
أو ضوضاء بأي تشعرون فال الحجرة، يف طبيعية بصورة األمور تسري تستيقظون
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ال يتحرك؟ إنه أم القطار، توقف فهل أفقيٍّا. اإلناء يف املياه منسوب ويكون اهتزاز.
الوقت يف ذهنكم يف طرأت فكرة وتسجيِل ماء كوب لرشِب تنهضون ثم شيئًا. تعلمون
إىل اإلناء تعيدون ثم واقفون وأنتم الكوب يف املاء فتصبون النعاس. فيه عليكم غلب الذي
تُدَفعون ذاته الوقت ويف الطنان. كالرصير مزعج صوت دوي تسمعون وفجأة تجويفه.
ثابتة املمحاة وتبقى الطاولة عىل القلم ويتدحرج الغرفة. بجدار فتصطدمون األمام إىل
جرَس أحٌد دق لقد اإلناء. يف املياه منسوب يهتز بينما محتواه، ويفرغ الكوب وينقلب

بعنف. القطار فتوقف اإلنذار
واإلناء موجود غري االحتكاك كان فإذا عميقة، وحدة املتنوعة اآلثار هذه تحجب
— أنتم فيها بما — األجسام كل أن من التحقق يمكنكم فربما الطاولة، يف مثبت غري
السري، اتجاه يف املشرتك التسارع ويكون الجسم. كتلة كانت أيٍّا ذاته بالتسارع تتسم

القطار. عىل املكبح يفرضه الذي التسارع مع فتتعارض
فطاملا نيوتن. ميكانيكا تماًما يالئم فهو يضلل، أن يمكن ما املوقف هذا يف ليس
الحية وغري الحية األجسام كل فإن ثابتة، برسعة يسري القطار وأن مستقيم االتجاه أن

العطالة: مبدأ أو األول نيوتن لقانون تخضع القطار عربات بداخل املوجودة

لم ما مستقيم خط عىل املنتظمة الحركة أو السكون حالة يف جسم كل يظل
حالته. تغيري عىل وتجربه ما قوة عليه تؤثر

عطالة» «نظام تمثل تشغلونها التي الحجرة كانت اإلنذار، جرس يدق أن قبل
منتظمة بصورة املتحركة األنظمة كل أيًضا وتعد العطالة، مبدأ بالتحديد فيه يتحقق
القطار يتوقف وعندما عطالة. أنظمَة الحديدية السكك عىل بحجرتكم مقارنة ومستقيمة
إىل بالرجوع ذلك من التحقق ويمكنكم متسارع». «نظام إىل عربتكم تتحول فجأة
ظهور تسجيل فيكفي العناء، هذا األمر يستحق ال ولكن ما، لنجم املحتمل االنحراف
اإلناء. يف املياه وتحرِّك يتدحرج، القلم وتجعل الغرفة، جدار نحو تدفعكم عطالة» «قوى
يميل أن فبمجرد ثاٍن. أمر مالحظة يمكنكم جديد من القطار يتحرك وعندما
يعد كانت، أيٍّا العطالة قوى مقاومة أجل فمن جديدة.14 عطالة قوى تظهر القطار،

إلزاميٍّا. والطائرات السيارات يف األمان حزام ارتداء
مستقيمة بصورة جميعها تتحرك العطالة أنظمة أن يف املوقف تلخيص يمكننا
املطلق، للمكان تعريفه يدَّعي أن منها لكلٍّ ويمكن بعض، إىل بالنسبة بعضها ومنتظمة
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ملفهوم سبب أي يوجد يعد فلم األخرى، عىل االدعاءات هذه من أي كفة تُرجح ال ولكن
تصحبه نظام كل فإن العطالة، أنظمة مجموعة لصالح وضعه فقَد الذي املطلق املكان
عن يتخىل نظام، أي تسارع بمجرد املقابل، ويف املطلق. املكان من «عينة» حركته يف
بينها، فيما املتناسقة العطالة قوى من مجموعة عىل محيطه ويحتوي املطلقة»، «حصته

متسارع.15 نظام أي تحديِد مفتاح وجودها يمثل والتي
أصلهما كان لو حتى األوىل، الدرجة من أقارب العطالة وقوة الجاذبية تُعترب
تسارًعا املتحركة األجسام لكل تنسبان أنهما بما األجسام كتلة كلتاهما فتتجاهل مختلًفا.
ذو جسم يكتسب كوكبنا سطح عىل أنه فلنفرتض تساؤًال. الظرف هذا ويطرح متساويًا.
يخضع أن املمكن من فهل ،g يساوي الحر سقوطه أثناء يف تسارًعا وزنه بسبب ما كتلٍة
تم أنه يبدو ال وزنه؟ تأثري تُعادل مقابلة عطالة قوة إىل ذلك، إىل باإلضافة ذاته، الجسم
(الفصل العرشين القرن بدايات يف أينشتاين بها ينفرد أن قبل االحتمالية هذه مناقشة

واألهمية. اإلثارة من اإلجابة تخلو ال ذلك ومع عرش). السادس
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عرش الخامس الفصل

أخًريا أينشتاين

بصورة لو حتى األبدي الطبيعة لغِز شفراِت بفكِّ لنا تسمح فكرًة يجد من
مفكري أفضل لدى أيًضا به معرتًَفا يكن ومن كبرية. نعمة عليه تَحلَّ بسيطة،
أن يستطيع مما أكرب بسعادة يَنَْعْم ومساعدتهم، بتعاطفهم ويحَظ عرصه

يتحمل.

١٩٢٣ لندن، يف امللكية الفلكية الجمعية إىل رسالة أينشتاين،

رمادية القطط كل الليل يف (1)

الحظ حسن ومن استثناءً. ليسا وسمبليتشو وسالفياتي موجودة العائلية التقاليد تزال ال
هويتهما. تحديد يسهل مما العلم؛ إزاء وموقفهما الجدين باسمي حفيداهما احتفظ أِن
بينما العلم، بتطور يدري فهو الشاب، سالفياتي يمثلها التي الساللة مؤسس غرار وعىل
كل يف األكرب هي سذاجته وكانت سابقيه. أقدم بتعاليم التمسَك الشابُّ سمبليتشو يفضل
مرة تفوُّقه يُثبت بأن سالفياتي يسعد التحريضية وبطبيعته سمبليتشو. عائلة ساللة

أهمية. أي له ليس الذي منافسه عىل أخرى
القطط كل الليل يف الشهري: املثل شك بال تعرف سمبليتشو، صديقي سالفياتي:

تفسريه؟ يستحق فهل رمادية،
فأشار أكتافه، هز من منعه ما فقط هو ملحدثه سمبليتشو يكنه الذي االحرتام كان
استثناء. ليس القطة وبر ولْون الظالم، يف األشياء بني نميز أن املستحيل من أنه إىل

اإلجابة. هذه يسمع أن يأمل سالفياتي وكان جلية. املثل تفاهة فتبدو
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مرئية، غري بل رمادية، القطط تكون ال قاتًما الليل سواد يكون عندما سالفياتي:
الليل. أثناء فقط جزئيٍّا الظالم يكون عامة بصفة أنه بتذكريك سؤايل إىل إذن فأعود

يرشف ال الكبري سالفياتي حفيد أن يعتقد فهو اإلرصار، هذا من سمبليتشو اندهش
بشدة. ينتقده أن ورفض جده

درجات كل أي الخافت الضوء عن يتحدث الظالم عن يتحدث من سمبليتشو:
الفاحشة؟ البداهة هذه إىل نضيف أن نستطيع ماذا الرمادي.

سمبليتشو. عزيزي يا خاطئة بداهة باألحرى فلتقل فاحشة؟ بداهة سالفياتي:
ِلقطَّة األشقر الشعر يُعترب الليل بحلول أنه أظافرك نعومة منذ التجربة علمتْك فقد
ال ما هو وهذا الرمادي. درجات من العشبية للنباتات الشديد األحمر واللون الجريان
الضوء، َخَفَت لو حتى األلوان تمييز فيه يمكن عاَلًما نتخيل أن يمكننا ولكن عليه، جدال
بشكل سؤايل أطرح فدعني الضوء. وكثافة األلوان فروقات بني منطقي ارتباط يوجد فال
معني؟ مستًوى عن اإلضاءة تنخفض عندما أعيننا يف األلوان كل تختفي ملاذا مختلف:

سبب. له حتًما تافًها، كان لو حتى تأثري، كل فإن
كل بتوفري بادر لذا درًسا؛ لسمبليتشو أعطى أن بعد بالسعادة سالفياتي َشَعَر
«يف أساسيتني: كلمتني ثمة أنَّ طرحه أعاد الذي السؤال يف ففرس الالزمة، املعلومات
أحد األلوان إدراك يستمدُّ إذ النفسية»؛ «الفيزياء ملجال ينتمي مفهوم فاللون أعيننا».
يجعله مما كبرية؛ بصورة الفسيولوجيا عىل يعتمد كما الفيزياء، مجال من دعائمه
أن نغفل أن ينبغي فال األمر، يف ما كلَّ ذلك ليس ولكن األحياء. علم لقواعد يخضع

نفسية. طبيعة أيًضا لهما والحواس اإلدراك
للحزمة املختلفة بالرتددات موحدة ضوئية بقعة أي لون يرتبط سالفياتي:
الرتددات يف هنا الفيزياء وتتمثل العاكس. السطح إىل ترسلها التي الدقيقة الضوئية
والرتددات اللون بني االرتباط فإن امللون. اإلدراك يف النفسية الفيزياء وتتمثل البرصية،
يختلف قد محددة لقواعد يخضع بل بسيًطا، ليس الضوئية الحزمة يف نجدها التي
بعمى املصابني ورؤية الطبيعية امللونة الرؤية وتخضع آلخر. شخص من عنها التعبري

مختلفة. قوانني إىل األلوان
الفسيولوجيا؛ إىل نلجأ أن يجب الظالم، يف اللون رماديَة القطط تبدو ملاذا نفهم ولكي
الخاليا وهما للضوء؛ الحساسة املستقبالت من نوعني عىل اإلنسان عني شبكية فتحتوي
عىل واضحة صورة تتكون عندما نشطة املخروطية الخاليا وتكون والعصوية. املخروطية
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املخروطية الخاليا تُصاب عندما املقابل ويف امللونة. الرؤية عن املسئولة فهي الشبكية؛
الخاليا هذه تصبح اإلضاءة تقل فعندما امللونة.1 الرؤية تضطرب أن يمكن ما، بتشوٍُّه
وال العمل. يف تستمر — حساسية أكثر وهي — العصوية الخاليا أن حني يف نشطة، غري
رؤيًة إال يتيح وال املختلفة، الضوء ترددات بني املستقبالت من الثاني النوع هذا يفرق
الظالم، يف رمادية القطط تظل الضوئي، اإلدراك قوانني يعرف وملن واألسود. لألبيض

تافه. غري املثل يصبح ولكن
إىل يستندان والحس اإلدراك أن من الرغم «فعىل موجًزا: تعليًقا أضيف أن يل اسمح
يحتفظان فإنهما وفسيولوجية، فيزيائية قاعدة واحد آن يف وهي عليها، جدال ال قاعدة
إن الوعي. نسميه الذي الدقيق العلمي املجال يف لالختزال قابل غري يزال ال بملمح
معقدة لعبة مجرد هو الكون من جزءًا بصفته اإلنسان أن يعتقدون الذين االختزاليني
معتقداتهم، عىل دليل تقديم يستطيعون وال خاص اعتقاد لديهم والجزيئات، الذرات من

دليًال.» يملكون ال أيًضا رأيهم يدينون من ولكن
لم ولكن الخاطئة، البديهيات من سيحذر املستقبل ويف الدرس. سمبليتشو َفِهَم

أهدافه. لبلوغ متعنتًا سالفياتي بدا فقد واجهها، التي الصعاب آخر ذلك يكن

السواد قاتم الليل (2)

لك قلت فإذا عجبًا! سمبليتشو. يا تتخيل مما أكثر الخاطئة البديهيات إن سالفياتي:
األوىل من تفاهة أكثر تبدو أخرى خاطئة بداهة عىل يحتوي اآلن ناقشناه الذي املثل إن

ستصدقني؟ فهل تماًما، خاطئة ولكنها
عىل يحتوي ال املثل فهذا بعيًدا، بفكرك تذهب أنت سالفياتي، يا سمبليتشو:
مرة تفاجئني أن تريد فكيف الظالم. يف القطط بمظهر يتعلق ما غري أخرى معلومات

مضيئة؟ قطط بوجود أخربتني إذا إال ثانية
ولكن معك، أتفق فأنا الواضحة املعلومات يف إال تفكر ال كنت إذا سالفياتي:
إحدى األخرى هي أنها وأؤكد والظالم، الليل بني تربط ضمنية عالقة أيًضا يُنِشئ املثل

الخاطئة. البديهيات
سخر طاملا جدك فإن سالفياتي، عزيزي يا النقطة هذه يف تبالغ أنت سمبليتشو:
تريد فأنت مواضيعك، من إقناًعا أكثر كانت يتناولها كان التي املواضيع ولكن جدي، من
السماء فبحق الظالم، ملكافحة تحديًدا اخرتعناها التي األوهام من بحر يف تُدخلني أن
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يف دور لها ليس الشمس بأن تقنعني أن تريد هل الشمس، تغرب عندما تظلم التي
أغضب؟ قد أنني تعرف هل النهاري؟ الضوء

مجنونًا! فلست والضوء، الشمس بني عالقة ثمة أنه يف البتة أشكك ال سالفياتي:
فيستحق تتخيل، مما تفاهة أقل هو الغروب وقت يف يحل الذي الظالم أن فقط أزعم أنا
العالقة أن وأؤكد ليًال. املتجولة القطط وبر يكسو الذي الرمادي اللون مثل تفسريًا سببه
تحتاج فهي خاطئة بداهة أي ومثل خاطئة، بداهة أيًضا تمثل والظالم الشمس غياب بني

تفسري. إىل
وهو يحبه؛ الذي الدور سالفياتي لعب تشككه، أخرى مرة سمبليتشو أبدى وعندما

املعلم. دور
بصفة تحب وأنك الغابة، يف تتجول أنك سمبليتشو عزيزي يا أعرف سالفياتي:
مسافة إىل األشجار، من الرغم عىل الرؤية، فيها تمتد التي الكثيفة غري الغابات خاصة
اتجاه غريِّ ثم الغابة، من جزءًا الجذع هذا وجود ويحجب ما، جذع من فلتقرتب ما.
وبعضها قريب بعضها البرص مرمى عىل جذوًعا األخرى االتجاهات يف فتلحظ نظرك؛

منها. ا جدٍّ قريبًا كنت إذا إال الغابة حدود ترى أن تستطيع وال بعيد،
كان وإذا املنظر. يلمع برصك صوبت فأينما مضيئًا، أصبح جذع كل أن اآلن تخيل
بالجذع استبدل ثم االتجاهات. كل يف يحدث ذاته فاألمر يدهشك، قربًا األكثر الجذع
املراقب دور تقمص ثم الكون. وبالغابة النجوم البعيدة وبالجذوع الشمس القريب
باملتجول يتشبه أن عليه يتعني فقد الليل يف أما النهار، يف الشمس يتأمل الذي األريض
حد عىل والنهار الليل ويف البعيدة. األشجار ليتأمل املجاور الجذع عن نظره يحول الذي
ولكنه تبهره، قد السماوية فالقبة نجم، أي أو الشمس عند نظره يتوقف أن يجب سواء

وقاية! دون تأملها يستطيع ال ربما
يف أنه الطبيعي من يكون فقد سالفياتي يا تقوله ما فهمُت كنُت إذا سمبليتشو:
حقيقية! متناقضة إنها الشميس. القرص من بريًقا أكثر السماء تكون والنهار الليل أثناء
الكثافة قليلة الغابة كانت فإذا تفسريك؛ من انطالًقا املتناقضة هذه حل يمكن ولكن
تشبيهك يف تتطابق وهي األشجار من خالية شاسعة مساحات أرى فقد قريبة، وحدودها
الشميس النظام عن ابتعدنا إذا محدود؛ الكون أن ذلك من فأستنتج املظلمة، السماء مع

وراءها. يشء أي يوجد ال حدود إىل نصل حتى النجوم من ما عدًدا فسنجد
كبلر إىل ننسب فنحن تماًما، الرسالة فهمت لقد سمبليتشو يا تحياتي سالفياتي:
وقد إليه.2 أنت توصلت الذي ذاته املفتاح إىل توصل فهو املتناقضة، هذه إىل إشارة أول

292



أخريًا أينشتاين

نتوصل ولم تبدو. مما صعوبة أكثر الحقيقة يف وهي املشكلة هذه يف بعده آخرون فكر
إىل تتوصل أن سمبليتشو صديقي يا يمكنك فال العرشين، القرن يف إال ُمرٍض حل إىل

األوىل! اللحظة منذ الحل
الظالم، يجلب الذي بالليل املتعلقة الخاطئة البداهة هذه جيًدا الفلك علماء يعلم
هنريش األملاني الفلك وعالم الطبيب اسم عىل أولربز»؛ «متناقضة اسم عليها ويطلقون
وهو التاريخ يف ُرصد كويكب ثاني اكتشاف صاحب وهو ،(١٧٥٨–١٨٤٠) أولربز
الفلك عالُم املتناقضة هذه دراسة يف أولربز سبق وقد فيستا. وهو والرابِع باالس،
التاريخ يذكر لم الذي ،(١٧١٨–١٧٥١) شوزو دي لويس فيليب جون السويرسي
من كلَّ «ألن أيًضا: اإلنجيل به وتنبأ والفنون، العلوم يف متكرًرا موقًفا يعد ما وهو اسمه،

منه.»3 يؤخذ عنده فالذي له ليس ومن فيزداد يُعطى له
فال تقريبًا، متجانسة بطريقة بالنجوم ويعج محدود غري الكون بأن سلمنا إذا
أكد ولحلها املتناقضة، هي هذه الليل. أثناء يف سوداء السماء تكون ملاذا نفرس أن يمكننا
فافرتض أولربز أما كبرية. مسافات يسري عندما كثافته يفقد الضوء أن شوزو دي لويس
لوساج نظرية غرار وعىل رحلته. خالل الضوء من جزءًا تمتص التي األتربة وجود
االحتفاظ مبدأ مع يتنافيان ألنهما االختبار؛ يف الصمود املعارضتان هاتان تستطع لم
طاقة، تمتص عندما ولكنها النجوم، بني الفضاء يف أتربة ا حقٍّ نالحظ فنحن بالطاقة.
البعيدة. النجوم تصدرها التي الطاقة إيقاف نستطيع فال طاقة. بدورها وتطلق تحرتق
الكاتب اقرتحه الذي الحل سيما وال املتناقضة، لهذه أخرى مبتكرة حلول اقُرتِحت
:(١٨٤٨) نثرية» قصيدة «وجدتها: كتابه يف قال الذي (١٨٠٩–١٨٤٩) بو أالن إدجار
مثل منتظمة إضاءة لنا توفر قد السماء خلفية فإن محدود، غري النجوم تتابع كان «إذا
مرصعة غري الخلفية هذه يف نقطة أي بالتأكيد يوجد لن أنه بما املجرة، تنرشها التي تلك
يف تليسكوباتنا تالحظها التي الفراغات لتفسري الوحيدة الطريقة تكون وبذلك بالنجوم.
ضخمة مسافة عىل املوجودة املرئية غري الخلفية هذه افرتاض هي لها؛ حرص ال اتجاهات

إلينا.» يصل أن شعاع أي قط يستطع لم أنه لدرجة ا، جدٍّ
محدود، ولكنه سحيًقا، يكون ربما ماٍض، يف ُخلق قد الكون كان إذا أخرى وبعبارة
املوقف هذا ويفرض بعد. يصلنا لم ا جدٍّ البعيدة النجوم من إلينا يأتي الذي الضوء فإن
منذ ولكن معرفته. يمكن الذي الكون عىل بل بأكمله، الكون عىل ليس طبيعية حدوًدا
الفلك علم اكتشف طويلة، بفرتة بو قصيدة صدور بعد أي العرشين؛ القرن منتصف
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إذن بو مالحظة فتعد الفيزيائي. للعاَلم املكون الحدث وهو الكبري؛ االنفجار نظرية
ألننا استكمالها اليوم ويمكننا أولربز، متناقضَة كاملة بصورة تفرس ال ولكنها مرشوعة،
مع بالتناسب تزيد برسعة بعًدا األكثر املجرات عنا فتبتعد يتوسع». «الكون أن نعلم
يقل4 تردده فإن ،c برسعة الفراغ يف ينترش ترسله الذي الضوء كان إذا ولكن مسافتها،
إشعاع لرتدد العامة القلة وتصاحب األحمر».5 نحو «االنزياح عن نتحدث أننا لدرجة
غري النهاية يف تصبح بعًدا األكثر املجرات أن لدرجة الضوئية، الكثافة يف قلة املجرة
قريبة، حدود للغابة ليس سالفياتي تشبيه ويف دقة. األكثر األجهزة بواسطة حتى مرئية

برصي. تشويش يف تدريجيٍّا تختفي بعًدا األكثر األشجار ولكن
معارفنا، وحالة التنوير هو الخاطئة، البداهة عن املتناقضة يميز ما فإن النهاية ويف
اكتسبناه. ما بعض مع متعارضة بالخطأ تبدو أو بديهتنا تصدم معرفة هي فاملتناقضة
متناقضة إىل تتحول ولكنها نعرفه، ما كل مع متوافقة الخاطئة البداهة تبدو املقابل يف
خاطئة بداهة إال طويلة لفرتة أولربز متناقضة تكن ولم وضعها. يف أحد يشكك عندما
النقاب كبلر فيه كشف الذي اليوم يف ولكن الليل. سواد من أحد يتعجب لم أنه بما
نعتقد حيث واليوم لغًزا. املتناقضة أصبحت مرٍض، غري تدريجيٍّا صار تفسريًا وأعطى
اللغز يعد لم مظلًما، يكون أن — حظنا حسن من — ِللَّيل تسمح التي اآللية فهمنا أننا

نهائيٍّا؟ ذلك يعد فهل متناقضة. املحتمل

املطلق املكان نجدة يف اليونانيني أثري (3)

باءت قد تجربته لكانت نيوتن،6 لدى املطلق املكان بتحديد انشغل قد براديل كان لو
املهمة هذه قًرسا خلفائه بعض يتوىل فسوف تماًما، قصده ذلك يكن لم ولكن بالفشل،
أبصارهم. عن سيغيب ما رسعان ولكنه تحديده، إىل توصلوا أنهم وسيعتقدون منه، بدًال
عنها تبحث التي املقدسة» «الكأس بمنزلة املطلق املكان أصبح عرش التاسع القرن ويف
البوليسية الروايات يف يحدث مثلما ما، يوم ويف «أثري». إىل اسمه سيتغري ولكن الفيزياء،

الحقيقي. املجرم هوية فجأة القراء سيكتشف املحبوكة،
معارصي لدى يكن لم ولكن ثابت، مقياس الفراغ يف الضوء رسعة أن اليوم نعترب
الجسيمية. الضوء بطبيعة يؤمن نيوتن فإن كذلك؛ يعتربونها يجعلهم سبب أي رومر
أن املفرتض من وكان الجاذبية. لتأثري يخضع الضوء لكان ا، محقٍّ نيوتن كان ولو
من قربها أو ابتعادها حسب ترسع أو تبطئ القذائف غرار عىل الضوئية الجسيمات
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والفيزيائي الرياضيات عالم بفضل تدريجيٍّا جديد مفهوم ظهر ثم السماوي، الجسم
بالصوت، الضوء يشبِّه كان الذي ،(١٦٢٩–١٦٩٥) هوجنس كريستيان النيوزيلندي
أيًضا يشبهه أو الفراغ، يف أبًدا ينترش ال ولكن املادة يف أو الهواء يف ينترش اهتزاز فثمة
بني وبالتشبيه املحيط. املكان يهتز الحالتني ويف املياه، سطح عىل تتحرك التي باملوجات
الفراغ. يف ينترش الضوء أن بما االهتزاز عىل قادًرا الفراغ يكون أن املفرتض فمن األمرين،
أثري عليها يُطلق مادة عىل يحتوي كان إذا إال ذلك فعل يمكنه ال الفراغ أن يعتقد وكان
استخدمه الذي الخامس العنرص إىل إشارة يف اسمها اختري وقد للضوء، ناقل أثري أو
هي النجوم أن بما بأكمله الكون األثري يمأل الواقع ويف السماوية. الكرة لوصف أرسطو

الضوء. لنا ترسل التي
أعيننا، أمام إسعاف سيارة مرور حالة ففي الهواء إىل نسبًة الصوت رسعة تُقاس
الهواء يف الصوت رسعة بني مزًجا اإلنذار صفارة تصدره الذي الصوت رسعة تكون
يوجد كان إذا أي متحرًكا؛ كان إذا نفسه الهواء ورسعة — الثانية يف مرتًا ٣٤٠ حوايل —
من وكان األثري؟ «جوهره»، عرب الضوء انتشار عىل ذلك ينطبق ال فلماذا هوائي. تيار
نجم يصدره الذي بالضوء األرض تحتفظ عندما أنه وخلفائه هوجنس لدى الواضح
األثري يف الضوء انتشار رسعة بني بمزج قياسها يتم التي الرسعة ترتبط أن ينبغي ما،
حول ناقًصا قطًعا عام كل يرسم األرض كوكب أن وبما األرض. إىل نسبًة األثري ورسعة
تمثييل تعبري وهو أثري»؛ «ريح إىل منتظمة بصفة يخضع أن عليه يتعني فربما الشمس،
فيزياء أمام إذن يتبقى كان ا. جدٍّ الغامض السائل هذا إىل نسبًة تتحرك األرض أن يقصد
وإعطاؤه األثري تحديد عليها يتعني فكان كبري؛ عمل عرش والتاسع عرش الثامن القرنني
عىل يساعد األثري أن عىل بالتأكيد االكتفاء فكان رسعته، سيما وال الخصائص، بعض

وجوده. سبُب هو تحديًدا ذلك أن بما ُمرٍض غري الضوء انتشار
أم ذاته باملفهوم األمر يتعلق فهل نيوتن، لدى املطلق املكان الغريب األثري هذا يشبه
األرض رسعة توضيح يف التفكري إىل األثري ريح عن البحث يدفع مختلفان؟ املفهومني أن
إىل يؤدي ما وهو األرض، إىل نسبًة السماوية القبة رسعة أو السماوية، القبة إىل نسبًة
براديل خلفاء سيحقق فهل عاجًزا. الضوئي االنحراف يظل الغرض ولهذا ذاتها. النتيجة

أكرب؟ نجاًحا
وسيبقى مفرداتهم. من جزءًا األثري كان فقد كثريًا تؤرقهم املسألة هذه تكن لم
البرصية التجارب تفسري خالله استند الذي عرش، التاسع القرن حتى حاله عىل الوضع
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اضطر وقد الغريب. السائل هذا حول سائًدا كان الذي املفهوم عىل مستمرة بصورة
نجاح يف كبري دور له كان الذي ،(١٧٨٨–١٨٢٧) فرينل أوجستني الفرنيس الفيزيائي
تم التي النتائج تفسري أجل فمن غريب. بافرتاض القيام إىل التموُّجية، الضوء نظرية
تأثري ثمة يكن لم إذا بأنه اإلقرار إىل اضطر قد الضوئي، االنكسار بشأن إليها التوصل
جزئيٍّا، معها تجرفه املقابل يف الشفافة األجسام فإن األثري، حركة عىل األرض لحركة

املطلق. املكان توءم األثري جعل هو ا حقٍّ الهدف كان إذا تماًما غريبة فكرة فهي

الكهرومغناطيسية واملوجات ماكسويل (4)

بالتناقضات. مليئة للعالم يتخيلونها التي الصورة أن يدركون الفيزيائيون يكن لم
وإليضاح التناقضات. من املزيد ظهور يف الكهرومغناطيسية املوجات اكتشاف وتَسبب
تكن لم ولكن تقريبًا، معروفة كانت c الفراغ يف الضوء رسعة أن ندرك أن ينبغي ييل ما

ال. أم متغرية كانت إذا لتقرير كافية القياس دقة
أحَد شك بال (١٨٣١–١٨٧٩) ماكسويل كالرك جيمس االسكتلندي الفيزيائي يعد
األساسية القوانني بني وباملقارنة عرش. التاسع القرن يف النظريني الفيزيائيني أكرب
التجارب، نتائج يف العيب هذا يظهر لم ولكن تناقض عن كشف للكهرومغناطيسية،
الدوائر من أرسع بل كبرية، برسعة تتغري التي الكهربائية بالتيارات إال يتعلق ال ألنه

ماكسويل. عرص يف إنتاجها يمكن كان التي الكهربائية
أحد عىل ملصطلح بإدخاله وذلك التماسك، عن بحثًا األوضاع ترتيب ماكسويل أعاد
الظواهر وصف مع تماًما يتماىش الذي التصويب هذا وكان الكهرومغناطيسية، قوانني
١٨٦٥ عام ففي التقدير. من حقه نَِفيَه أن يمكن ال ضخم الكتشاف يمهد آنذاك املعروفة
تياًرا أعددنا كلما تظهر موجات «ثمة أن عدلها، التي القوانني عىل بناءً ماكسويل، الحظ
موجات وجود ماكسويل قوانني تفرتض أخرى وبعبارة دائرة.» يف عاٍل تردد ذا بديًال

كهرومغناطيسية.
قاله ما (١٨٥٧–١٨٩٤) هريتز هنريتش األملاني الفيزيائي دعم ١٨٨٨ عام يف
الكهرومغناطيسية املوجات أي الراديو؛ موجات وجود األوىل للمرة وأثبت ماكسويل،
األسايس للبحث رائًعا مثاًال ذلك ويعد كبرية، برسعة يتغري كهربائي تيار عن الناتجة
املوجات تنترش االسكتلندي، العالم لحسابات ووفًقا مذهلة. تطبيقات عن يسفر الذي
c مع انتشارها رسعة تتطابق القياسات دقة وباختالف الفراغ، يف الكهرومغناطيسية
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نفسه الضوء أن: هو ماكسويل عىل نفسه يفرض الذي االستنتاج وكان الضوء. رسعة
األكثر الكهرومغناطيسية املوجات ترددات أن حني يف ولكن كهرومغناطيسية. موجة يعد
املرئي الضوء بها يتصف التي املوجات فإن للغاية، عشوائية ِقيًَما تتخذ قد عمومية

جيًدا. ومحددة ضيقة رقعة إىل تنتمي
التي نتيجته إىل ما لفرتة اإلنسان يتوصل لم ولكن كربى أهمية االكتشاف لهذا كان
الكهرومغناطيسية املوجات وجود وإلثبات الوقت. مرور مع نفسها فرضت أنها يبدو
سيما وال معروفة، كانت التي واملغناطيسية الكهربائية بالظواهر فقط ماكسويل استعان
الثابت إذن فيعد متجاورين. كهربائيني تيارين أو شحنتني بني تُمارس التي القوى
الشحنة قيمة أو الجاذبية ثابت جانب فإىل املخترب، يف تحديده تم مطلًقا مقياًسا c
بديل أمام الفيزياء يضع وأن الكونية، الثوابت بني مكانة c يتخذ أن يجب الكهربائية

أسايس.
األحوال. كل يف مؤقتة بصورة القديمة املفاهيم إنقاذ املمكن فمن أثري، يوجد كان إذا
قائمة يف تِرد أن إذن وتستحق الفراغ»، «جوهر األثري إىل نسبًة الضوء رسعة فتُقاس
رسعته وأن كافية، بصورة متماسك األثري أن من التأكد أيًضا ويجب الكونية، الثوابت
ويف األرض. مع أو املوشور مع ينجرف قد أنه خاطئة بصورة نفهم وقد جيًدا. محددة
إال تكون ال أخرى رسعة أي مثل الضوء رسعة فإن تحديد، كل األثري قاوم إذا املقابل

كونيٍّا. ثابتًا اعتبارها فكرة عن التخيل إذن فيتعني نسبية،

األثري إىل األرضنسبًة حركة (5)

األمريكي الفيزيائي اسم املطاردين بني من ويظهر أكرب، بصورة األثري مطاردة استُؤنفت
حياته طوال شغف الذي (١٨٥٢–١٩٣١) ميكلسون ألربت البولندية األصول ذي
وخالل األثري. إىل نسبة األرض حركة إلبراز عبقرية طريقة تخيل وقد بالبرصيات.7
لدرجة موريل، إدوارد معاونة عىل ميكلسون حصل ١٨٨٧ يف جرت التي النهائية التجربة

ميكلسون-موريل. تجربة حول يدور اليوم الحديث أن
آجًال تدفعه أن يجب األرض حركة فإن أثري، يوجد كان إذا أنه ميكلسون ويعتقد
تاريٍخ ففي إبرازه. إىل نسعى الذي الغريب املحيط هذا إىل نسبًة التحرك إىل عاجًال أو
ملحوظة غري الثانية الرسعة تكون وقد األثري، رسعة األرضمع رسعة تتفق قد ما وساعٍة
التوافق يدوم فلن مغلق، منحنًى وهو ناقًصا قطًعا يرسم كوكبنا أن بما ولكن مؤقتًا،
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مقبول، غري األرض رسعة مع وقت أي يف األثري رسعة توافق افرتاض فإن طويًال.
٣٠ تبلغ مدارها عىل األرض رسعة أن وبما للكون. األرض مركزية لنظرية ينتمي فهو
٣٠ من أقل فروق إبراز عىل قادرة القياس أداة تكون أن فيكفي الثانية، يف كيلومرتًا
تلك كانت مدارها. أجزاء بعض عىل األثري ريح قياس يمكن لكي الثانية يف كيلومرتًا
بالدقة مزودة أداتهما أن يعلمان فهما تجربتهما، بدأت عندما وموريل ميكلسون قناعات

بالنجاح. عملهما يُكلل لكي الالزمة
للضوء نسباه الذي املسار كان فأيٍّا الواقع، لألمر رسيًعا وموريل ميكلسون رضخ
جهازهما دقة من الرغم عىل ذاتها القيمة عىل يحصالن كانا رسعته، يقيسان الذي
محاولتهما بفشل أقرَّا منهجي، خطأ وجود افرتاض رسيًعا استبعدا أن وبعد البالغة.
عىل الفيزيائيني كل يتفق ظاهرة إبراز إذن يستحيل فلماذا األثري. ريح رسعة لقياس

حتمية؟ اعتبارها
فشل تفسري (١٨٥٣–١٩٢٨) لورنتز هندريك النيوزيلندي الفيزيائي حاول
سيما وال األطوال، تعديل وهو أال األثري؛ لريح تأثريًا ثمة أن يرى فهو ميكلسون-موريل،
يؤدي األثري ريح كأن يشء كل ويدور رسعته. نقيس عندما الضوء يجتازها التي املسافة
يتم التي املسافة لطول فوري تعديل طريق عن الضوء رسعة تغريُّ أثر تعويض إىل
األطوال عىل التأثري يستطيع الذي األثري ريح انحراف عن لورنتز كشف وهكذا اجتيازها.
فقد لورنتز تفسري من ليسخر بوانكاريه يأتي ثم الرسية. هويته عىل للحفاظ بطريقته
كشف قد وكان األثري. شبيهه أو املطلق املكان وجود نهائيٍّا رافًضا املتناقضة لحل استعد
شأنًا. أعىل تكن لم التي النسبية» «مسلَّمة صاغ أن بعد أسدله ثم … بالفعل النقاب
قوانني من ا عامٍّ قانونًا يمثل لألرض املطلقة الحركة إبراز «استحالة أن بوانكاريه واقرتح
بوجودها، وشعرا املقدسة الكأس من وبوانكاريه لورنتز من كلٌّ اقرتب فقد الطبيعة!»

اكتشافها. يف ينجحا لم ولكن

أخريًا أينشتاين (6)

معروًفا األملانية8 األصول ذو السويرسي الفيزيائي (١٨٧٩–١٩٥٥) أينشتاين ألربت يعد
هذا ويف املنال. صعبة أعماله كانت لعاِلم خطريًا وضًعا يعد ما وهو الجماهري، لدى
ففي السعار. ضد واللقاح البنسلني مخرتع صورَة اإلعالم تشويه احتمال قلَّ الصدد،
يف هدوء يف يعيش فكان الصحافة؛ من يحذر أن أينشتاين عىل يتعني يكن لم ١٩٠٥
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املكتب يف صغريًا موظًفا أن أحد يتخيل فال تماًما، مجهوًال كان حيث العريقة؛ برن مدينة
نيوتن قبله من فعلها مثلما الفيزياء يف ثورة يُحدث أن يمكنه االخرتاع لرباءات االتحادي

وحده.
ميليفا زيورخ؛ يف الهندسة كلية يف الدراسة يف زميلته كانت بمن أينشتاين تزوج
يف الخصوصية الدروس بعض أعطى دخله ولزيادة أهله. معارضة من بالرغم ماريك،
مجموعة وهي أوملبيا»؛ «أكاديمية أصدقاء ثالثة بصحبة وأسس والفيزياء، الرياضيات
العالم مع أخرى عالقة أي لديه يكن فلم العلمية. أو الفلسفية املشاكل تناقش صغرية

العلمي.
ألينشتاين؛ اإلعجازي» «العام ١٩٠٥ عام يمثل العلمية، باإلنتاجية يتعلق وفيما
عىل ثورية مقاالت أربع فيزيك» دير «أنالن مجلة يف نرش وقد عاًما ٢٦ لديه فكان
ما، معدن إلكرتونات عىل الضوء تأثري أي الكهروضوئي»؛ «بالتأثري أولها يتعلق التوايل،
هي الثالثة املقالة ولكن .١٩٢١ عام يف نوبل جائزة أينشتاين بسببها نال مقالة وهي
النسبية «لنظرية املؤسسة املقالة تمثل فهي املقام؛ هذا يف خاصة بصفة تهمنا التي
أي من خالية وكانت املتحركة»، األجسام «كهروديناميكية بعنوان وكانت الخاصة»،9
ولكن رفضها. عىل النارش يحرض أن شأنه من كان مما سابق؛ علمي إصدار إىل إشارة
قبل من نرش قد كان أينشتاين ألن ربما الطريق؛ هذا األمور تسلك لم الحظ لحسن

املجلة.10 هذه يف قيمتني مقالتني
«فلنفكر أينشتاين: أفكار أصل للمقدمة األوىل والسطور املقالة هذه عنوان يكشف
الظاهرة تعتمد فال للتيار. وموصل مغناطيس بني الكهرومغناطييس التفاعل يف […]
للمفهوم وفًقا أنه حني يف واملغناطيس، للموصل النسبية»11 «الحركة عىل إال هنا امللحوظة

الجسمني.» من أي حركة عىل بناء بوضوح الحالتني تمييز يتعني الشائع
مغناطيًسا نحرك عندما وصل حلقة يف الكهربائي التيار إنتاج هنا أينشتاين ويذكر
الحلقة تكون األوىل يف حالتان؛ توجد للفيزياء التقليدية الدراسات يف أنه والحظ بجوارها.
أجل فمن أخرى، وبعبارة األدوار. تبديل يتم الثانية ويف املغناطيس، يتحرك بينما ثابتة
ويرى مختلفني. بقانونني نستعني — فريدة ظاهرة يعد ما وهو — التيار ظهور وصف
فإن واملوصل، املغناطيس بني النسبية الحركة فقط هو األمر يف يهم ما أن أينشتاين
فيه يكون الذي اآلخر واملوقف ساكنًا املغناطيس فيه يكون الذي املوقف بني التفرقة
إال يوجد ال أنه يرى فهو باليًا؛ أينشتاين اعتربه مفهوٍم إىل االستناد تعني ثابتًا املوصل
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حلقة يف التيار إلنتاج وصفني وجود يعترب األحوال أفضل ويف نسبية. وحركات رسعات
فهو األحوال أسوأ ويف الفيزيائية، املعارف رصح يف مؤسف تماثل عدم بمنزلة موصلة

بأكمله. الرصح بناء يف عيب عن يكشف

النسبية مبدأ (7)

ثمة بأن يعلم كان فإنه ال،12 أم ميكلسون-موريل بتجربة يعلم أينشتاين أكان سواء
صاغ وقد بالفشل. باءت وقد األثري إىل األرضنسبة حركة إبراز إىل سعت عديدة محاوالت
النسبية. مبدأ وهو أال واسًعا؛ نجاًحا لقي اسًما ألولهما وأعطى أساسيني مبدأين مقالته يف
غرفة مثل سالفياتي عرب جاليليو عرض «الحوار»، كتاب أيام من الثاني اليوم يف
طائرة فراشات عىل فيه تعرفنا وقد عرش). والرابع السابع (الفصل املتحركة السفينة
ودون اضطراب، أي السفينة حركة لها تسبب أن دون إناء يف بهدوء تسبح وأسماك
مجدًدا أينشتاين وتناول اإلطالق.13 عىل الحركة بهذه بالغرفة املوجود املراقب يشعر أن
أن عىل جديٍّا مؤًرشا ذلك فيعد محسوسة غري السفينة حركة أن فبما جاليليو. فكرة
أداة أي أبًدا تستطيع لن أنه أينشتاين واعتقد الفيزياء. يف وجود له ليس املطلق املكان
غرفة داخل املوجود للمراقب للسفينة املنتظمة الحركة تكشف أن مستقبلية أو معارصة
أسايس؛ واقع من شيئًا تغري لم الكهرومغناطيسية االكتشافات فإن نوافذ، بها ليس

ألينشتاين:14 النسبية مبدأ محتوى هو ذلك املطلق. املكان إلغاء فيجب

حركة تتحرك التي املرجعية النظم كل عىل ذاتها الفيزياء قوانني تنطبق
الضوء رسعة تتخذ الجمل، هذه كل ويف بعض. إىل بالنسبة بعضها منتظمة

ذاتها. القيمة الفراغ يف

جاليليو عرص يف الوحيد الفيزياء (قانون وحدها للميكانيكا صالًحا كان ما إن
الكهرومغناطيسية. فيها بما كافة الفيزياء لقوانني قاعدة أصبح ونيوتن)

بارثيا رمح (8)

املصدر. حركة كانت أيٍّا ثابتة بقيمة دائًما الضوء رسعة تحتفظ أن النسبية مبدأ يتطلب
التاسع القرن يف سائًدا كان الذي املفهوم املبدأ هذا أصاب بارثيا رمح دقة غرار وعىل

الحركة. عن عرش
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إيران فارس، بالد يف القدم يف تعيش كانت قبيلة ممثيل عىل البارثيني اسم يُطلق
تكتيكية بخدعة اشتهروا وقد األحصنة عىل يقاتلون بواسل محاربني وكانوا حاليٍّا،
بارثيا» «رمح ويرشقون املعركة خضم إىل يعودون ثم بالهرب يتظاهرون فكانوا خاصة،
بهذه أنهم بما رمحهم اخرتاق قوة من أكثر املفاجأة عىل يراهنون فكانوا مفاجئة. بصورة
الحصان رسعة إىل الرمح رسعة أُضيفت فإذا الرمح: إطالق قوة من يقللون الطريقة
يف إحداهما بفعل الرسعتان فتقل املعركة، خضم يف أمامهم البارثيون يصوب عندما
أينشتاين صاغه الذي الثاني املبدأ ويتعارض رمحه. لريشق الفارس يعود عندما األخرى
يطلقه أن بمجرد الضوء-الرمح، أن أينشتاين فيؤكد األثري، وافرتاض البارثيني تجربة مع
رسعة عن «ذكرى» بأي يحتفظ وال ،c ذاتها بالرسعة بهدوء يحتفظ ما، برسعة نجم

البديهة. يصدم ما هو وهذا الضوئي، املصدر
لم وحيد، سبب لهما القمري والدوران األجسام سقوط أن عن نيوتن أعلن أن منذ
مبدأيه فعرب أينشتاين، فعل مثلما كاملة بصورة العلمي الرصح أسس هدد قد أحد يكن
كان مفهومني االخرتاع لرباءات االتحادي املكتب يف الثالثة الدرجة من الفني الخبري هدم

واملكان. الزمان وهما أال بهما؛ املساس يمكن ال أنه يُعترب

التزامن مفهوم بحث إعادة (9)

ننتظر أن يتعني اليومية التجربة إياه تُعلمنا ما كلِّ مع متعارضة مبادئ نصوغ عندما
بهدوء. واجهها ولكنه أينشتاين مع حدث ما وهذا وخيمة، عواقب

وأن نيوتن، عنه عربَّ الذي املطلق للزمان طبًقا ينقيض الزمان أن بديهتنا تُعلمنا
الرسعات تتَّحد اإلطار هذا مثل ويف ألغاز. دون ملكان الصادق االنعكاس هي الهندسة
بحث إعادة اقرتح ولكنه الثاني. مبدئه يف أينشتاين يقرتح كما وليس بسيطة بصورة
«كهروديناميكية مقالة ويف واملكان. الزمان وهي أال بها؛ املساس يمكن ال التي املفاهيم
١٩٠٥ فقبل التزامن. مفهوم حلَّل مبدأيه، أينشتاين صاغ أن بعد املتحركة»، األجسام
مفهوم ملنارصي يمكن فكيف حدثني.15 تزامِن مفهوم قبل من ناقش قد أحد يكن لم
هذا بزعزعة فيزيك» دير «أنالن مجلة مقالة بدأت فيه؟ يشككوا أن لنيوتن املطلق الزمان

املفهوم:
[…] للزمن وفًقا معطياتها قيم فنحدد مادية نقطة حركة وصف نريد كنا إذا
أحداث بشأن أحكام هي دوًرا الزمن فيها يلعب التي األحكام كل أن نتذكر أن ويجب
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تقريبًا يعني فذلك السابعة»، الساعة يف هنا يصل القطار «هذا إن أقول فعندما متزامنة.
متزامنان.» حدثان القطار ووصول ٧ رقم عىل ساعتي يف الصغري العقرب «مرور أن
الذي املكان يف فقط الزمن بتعريف األمر تعلق إذا بالفعل كافيًا التعريف هذا يعد […]
تقع ألحداث زمنية قيم بتحديد […] األمر تعلق إذا كافيًا ليس ولكنه ساعتي، به توجد

ساعتي. عن بعيدة أماكن يف
عام ففي املشكلة. هذه لتناول جدودنا وجدود جدودنا من أكثر مهيئون نحن
سطح وألدرن أرمسرتونج أقدام وطئت عندما التلفاز شاشات أمام بعضنا كان ١٩٦١
املسافة ليعربا بقليل الثانية من أكثر الراديو وموجات الضوء يستغرق c فبرسعة القمر.
املهمة يقودون الذين واملهندسني الفضاء رواد بني الحوار فكان والقمر، األرض بني
انتظار يتعني كان وإجابة سؤال كل فبني الزمني، الفارق هذا من يعاني األرض من
فإذا والقمر. األرض بني الراديو ملوجات والعودة الذهاب وقت وهو األقل، عىل ثانيتني
يتعني كان فربما هيوستن، قاعدة ميقات عىل ميقاته ضبط يريد الفضاء رواد أحد كان
املريخ كوكب إىل فريًقا فضاء وكالة ترسل وعندما الفارق. هذا االعتبار يف يأخذ أن عليه
١٧٠ عن بالرضورة الفارق سيزيد كيلومرت، مليون ٥١ الصغرى مسافته تبلغ الذي
ال حتى بدقة؛ واألرض املستقبليني الفضاء رواد بني التزامن مراعاة إذن فينبغي ثانية.
أينشتاين أثبت وقد متأخرة. أو مبكرة بصورة املؤقتني املريخ سكان إىل األوامر تصل
ساعتني بني التزامن ولتحقيق املشكلة. بهذه مهتم أنه النسبية ملبدأ املؤسسة مقالته يف
املرتبط الفارق هذا االعتبار بعني نأخذ أن حتميٍّا يتعني األخرى، عن إحداهما بعيدتني

الكهرومغناطيسية. اإلشارات بنقل

املعالجة من ساملني يخرجا لم والزمان املكان (10)

صيغة أي يتفادى فكان واحد، آن يف ودقيًقا بسيًطا مقالته يف أينشتاين أسلوب كان
نفسه، من واثق لكنه مبتدئ باحث أسلوب بمنزلة فكان رنان، ترصيح أي أو تفضيل
املذكورة، املنطقية املقدمات نتائج تناول أن فبعد ذلك ومع ثوري. منشور أسلوب وليس
طريقة له عطالة نظاِم كل «فإن والزمان. للمكان جديد مفهوم أمام نفسه أينشتاين وجد
مساوية برسعة تدق ال معه يحملها التي فالساعة الوقت، بمرور يتعلق فيما خاصة

املنتظمة.» الحركة ذات الساعات لرسعة
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الرسعات فإن اليومية، حياتنا إطار عىل املتحركة الساعات سري إيقاع تغري يؤثر ال
لتحركنا. وفًقا ساعتنا رسعة يف ما تغري كشف نستطيع أن من بكثري أضعف نقيسها التي
املتحرك الجسم فيها يكتسب التي باملواقف إال أينشتاين أحدثها التي الثورة تتعلق وال
أي ١٩٣٧؛ عام اكتُشف جسيم حال ذلك وكان الضوء. لرسعة مساوية أو قريبة رسعة
مرات). ٢٠٧ أكرب (كتلته كثيف إلكرتون هو «امليوون» إن بفرتة. النسبية مبدأ ظهور بعد
ألحد يمكن وال عاجًال. أو آجًال وينشطر ثابت: غري فهو الربوتون أو لإللكرتون وخالًفا
نستطيع امليوونات من حزمة وجود ظل يف ولكن محدد، ميوون سينشطر متى يتوقع أن
املتوسط ويف أكرب. امليوونات عدد أن سيما ال دقة، أكثر تكون إحصائية بتنبؤات القيام
ثواٍن ١٠−٦ × ١٫٥ وبعد ثواٍن. ١٠−٦ × ١٫٥ يبلغ الزمن من ردح بعد نصفها ينشطر
ساعة امليوونات مجموعات وتمثل أسيٍّا. يقل عددها ويظل ربعها، إال يبقى ال أخرى

رسعتها. من شيئًا يغري أن يمكن ال إحصائية
تقريبًا، كيلومرتات ١٠ بارتفاع انقطاع بال تَنتج ألنها جيًدا معروفة امليوونات تعد
بني ما محيٍط من قادمة مشحونة بجسيمات الجوي الغالف جزيئات تصطدم عندما
إىل أعىل من عامة بصفة الناتجة امليوونات وتتحرك الكونية». «األشعة وتُسمى النجوم،
لو حتى ثواٍن ١٠−٦ × ١٫٥ خالل يف ولكن الضوء.16 رسعة من قريبة وبرسعة أسفل،
ماليني ٤ بني من أنه لدرجة مرتًا، ٤٥٠ إال يعرب أن امليوون يستطيع لن الضوء، برسعة
تكذِّبه ما وهو البحر، مستوى فقط واحد يبلغ أن يجب الجوي الغالف يف تنتج ميوون
وتفرس األرض. سطح تبلغ أن بعد إال امليوونات غالبية تنشطر فال بوضوح، املراقبة
التي التشوهات تحديًدا تربز التي املتناقضة هذه للغاية بسيطة بصورة أينشتاين نظرية

األرض. رسعة من قريبة رسعة فيها تتدخل مواقف يف والزمان املكان يشهدها
متن عىل موجود الدقة شديد كرونومرت إىل أنظاره يوجه أرضيٍّا مراقبًا فلنتخيل
بداخل أنه املراقب يالحظ فسوف .c من قريبة منتظمة برسعة تتحرك فضاء سفينة
بني إال محسوًسا الفارق يكون ال األرض. عىل سريها من أبطأ الساعة سري يكون السفينة
الخيال من تُعترب التجربة هذه أن لدرجة ،c من قريبة النسبية رسعتهما تكون ساعتني
واستبدلنا ميوونًا، الفضاء بسفينة استبدلنا إذا يومية تجربة تصبح ولكنها العلمي.17
وفرة تفسري ويمكن الجسيم. انشطار تحكم التي الغامضة اآلليَة الفضاء برائد أيًضا
تولده بمجرد تعمل التي للميوون الداخلية الساعة بأن: السطح إىل تصل التي امليوونات
السطح إىل الجسيم يصل فعندما والزمان. املكان تشوه عليها يفرضها التي بالرسعة تدق
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قريبة امليوون رسعة كانت كلما أكرب يكون فالتأخري ثواٍن، ١٠−٦ × ١٫٥ ساعته تسجل ال
.c من

التي املسافة أن نعترب فنحن الغريب، التشوه بهذا األطوال تُصاب املدة غرار وعىل
املسافة تتخطى ال املقابل ويف كيلومرتات. ١٠ تساوي األرض عن الجوي الغالف تفصل
إن يقول أن أحد يستطيع ال لكن األمتار، مئات الرسعة الشديد امليوون يعربها التي
سار نظرنا وجهة من أنه عىل التأكيد يف الحق فلنا غريه. عن مفضل املرجعي نظامه
لنظامه وفًقا أنه عىل التأكيد يف الحق له امليوون أن حني يف كيلومرتات، ١٠ امليوون
عىل النظر وجهتي إحدى كفة تُرجح وال مرتًا. ٤٥٠ إال يتحرك لم الخاص املرجعي
هذا مثل يوجد كان إذا كثرية رصاعات تجنب يمكن ربما العادية الحياة ويف األخرى.

اآلخر. إزاء التسامح
الذي الغريب العالم هذا يف ولكْن لنيوتن. املطلقني واملكان الزمان مفهوَما بقي
يف شاب موظف تفكري إىل بها، املساس عدم ظاهريٍّا يجب التي املفاهيم، فيه خضعت
أال الكونية؛ صعيد عىل املفهومني هذين محل َحلَّ آخر مقياس ثمة االخرتاع؛ براءات مكتب
املستقِبل.»18 أو املصدر رسعة كانت أيٍّا ثابتة قيمة دائًما تتخذ التي الضوء «رسعة وهو
الضوء رسعة بأن سلَّم قد أينشتاين كان املتحركة» األجسام «كهروديناميكية مقالِة ويف
الرتابط ولكن املستقِبل، عن شيئًا قال قد يكن لم البداية ويف باملصدر. مرتبطة غري
حد عىل واملصدر للمستقِبل c الضوء رسعة تَساوي تبقى: بما اضطلع للِحجاج املنطقي

سواء.
وتمثل بعيدة. مسافاتها أن سيما ال كبرية، برسعات بعًدا األكثر املجرات عنا تبتعد
تبلغ التي املتغرية غري بالرسعة إلينا يصل الضوء أن إال ،c من ا مهمٍّ جزءًا الرسعات هذه
األحمر نحو النزياح يخضع الصادر اإلشعاع تردد ولكن الثانية، يف كيلومرت ٣٠٠٠٠٠
ضوء أن اقرتح حينما مخطئًا شوزو دي لويس يكن ولم أولربز. متناقضة يفرس الذي
الضعف. هذا سبب فقط ينقصه كان ولكن طريقه، أثناء يف يضُعف بعًدا األكثر النجوم

املتناقضة حل (11)

رأسهم العديد يحرك امليوونات، سلوك يشهده الذي واملكان الزمان تشوُّه نَِصُف عندما
تشوه. محل ذاتها هي «فهم» كلمة إن الحقيقة ويف الفهم. يستطيعون ال أنهم ويؤكدون
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أخريًا أينشتاين

تقرتب التي الجسيمات سلوك يعد الفيزيائيون، وفيهم الجميع، نظر وجهة ومن
اخرتاعات تشهد اليومية حياتنا أن فمع للبديهة. صادًما الضوء رسعة من رسعتها
من قريبة رسعة ذات قذائف أو مركبات مع نتعامل قط تجعلنا لم فإنها عديدة، تقنية
يغرقنا وبذلك ندرك. ال ولكننا وامليوونات بالنيوترينوات نُقذف فنحن الضوء. رسعة
بالغربة؟ شعورنا من نتعجب فكيف مجهول. عالم يف مفاجئة بصورة النسبية مبدأ
الثدييات من الغريب الحيوان هذا املاء؛ ُخلد ألسرتاليا األوائل املستكشفون اكتشف وعندما
وقد أعينهم. يصدقوا لم السامة؛ والشوكة املسطح املنقار من نوًعا يمتلك الذي البيوضة
لهذا تؤهلهم ال خرباتهم فكانت بالخداع، أوروبا يف مكثوا الذين الطبيعيات علماء اتهمهم
تُصدق؟ ال حكايات أينشتاين علينا يقص عندما مغايًرا فعلنا رد يكون فلماذا املنظر.

للمكان الغريب السلوك من آخر شخص أي مثل مصدوًما الفيزياء محرتف كان إذا
يتميز فهو إهمالها؛ يمكن ال ميزة لديه فهو كبرية، برسعات يتحليان اللذين والزمان
الذي املنطقي التسلسل اتباع عىل قادر فهو مثله؛ تأهيًال يتلقوا لم الذين اآلخرين عن
الوقائع مجموعة مع تتفق التي للعالم الوحيدة الرؤية طرح إىل وخلفاءه أينشتاين قاد
جمال أمام الحس مرهف الفيزيائي ويكون لتأييدها. عدة قرون مدار عىل تراكمت التي
كلما والزمان املكان تشوهات عىل أفضل بصورة ويعتاد وبساطته، النسبي الرصح
ويحتفظ أينشتاين. نظرية تعزز جديدة مالحظات الكبرية املعجالت يف يوم كلَّ ظهرت

الفيزيائي. العالم فهم يف للرياضيات املعقولة غري الفاعلية إزاء بذهوله
رسعة حولت التي للمتناقضة حالٍّ قدمت فقد آخر؛ فْضل الخاصة النسبية لنظرية
تُعترب رسعة كل أن هو آنذاك السائد االعتقاد أن حني يف كوني، ثابت إىل الفراغ يف الضوء
إىل الضوء رسعة تخضع ال ثابتة، قيمة عىل دائًما يحصل املراقب أن وبما نسبيٍّا. مقياًسا

املطلقة. والرسعة النسبية الرسعة بني التفرقة
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عرش السادس الفصل

يفحيايت توفيًقا األكثر الفكرة

… جسيم خطأ خطأ، (1)

إمبي يُْدعيان ألمريكيَّني الغريبة الحكاية فرين جول علينا يقص القمر»، «حول قصة يف
عرش، التاسع القرن يف فضاء رائَدي أنفسهما اعتربا اللذين نيكول، والقبطان باربيكان
املفرتض من ضخمة مدفع كرة داخل ثالثتهم ركب أردان.1 ميشيل الفرنيس برفقة وذلك
جول جعل الحكاية عىل ساخر طابع وإلضافة ضخامة. أكثر مدفع رأسيٍّا يطلقها أن
أن املفرتض ومن كانيفرال. كيب عن بعيًدا ليس فلوريدا يف تدور قصته أحداث فرين
ال فهم احتالله، املتواطئون قرر الذي القمر ببلوغ للقذيفة املكتسبة الرسعة تسمح

ملعيشتهم. الالزمة الظروف قمرنا عىل يجدون سوف أنهم يف يشكون
أرسل الذي املدفع أطلقها التي الهائلة القذيفة من بأعجوبة الثالثة الرجال نجا
أن فيمكن النقطة. بهذه يتعلق فيما تفسريًا فرين جول يعطينا وال الفضاء، إىل الكرة
شبيه من بالقرب الكرة مرت الثالثة األبطال حظ حسن ومن القمر. إىل الرحلة تبدأ
قد تولوز، مدينة من ،(١٨١٠–١٨٩٥) بوتي فريدريك الفلك عالم كان للقمر صغري
ماَرس الفضائية، املركبة من بالقرب املصغر القمر هذا مر وعندما اكتشفه. أنه اعتقد
وبعد القمر. مع موعدها وتفوت مسارها عن تنحرف بجعلها كفيلة جاذبية قوة عليها
التي الصواريخ ببعض الثالثة الفضاء رحالة استعان القمر، حول كامل بدوران القيام
األرض إىل بالعودة الصغري االخرتاع هذا لهم يسمح فسوف احتياطيٍّا. معهم اصطحبوها
املاء سطح عىل الكرة تطفو وأن املحيط يف يسقطوا أن القدر ويشاء الحر. السقوط عرب
حتًما الصدمة كانت كيلومرت، ٣٠٠٠٠٠ ارتفاع من رهيب سقوط من جميعهم ينجوا وأن

االنطالق. صدمة من عنًفا أكثر



مدهشة جاذبية

مقبولة السعيدة القصة هذه ترصع التي األخطاء كانت العلمية النظر وجهة من
فيه ُكتبت الذي العرص االعتبار بعني نأخذ أن يجب ولكن أخرى، أحيانًا وفظة أحيانًا
تكفي وال علمية، أعمال لتأليف يهيئه يكن لم القانوني تأهيله فإن فرين، جول قصة
نعذر وبذلك الفلك. علم يف أو الفيزياء يف سيما وال الثغرات، هذه لتعويض املجالت قراءة
الستعانتهم الكرة، بداخل إرادتهم بمحض ركبوا الذين الثالثة، الفضاء رواد رسور بكل
أي ١٨٧٠؛ عام ففي الفراغ».2 حرارة «درجة لقياس والدنيا القصوى الحرارة بميزان
بداياتها. يف تزال ال الحرارة، علم وهي الحرارية، الديناميكا كانت القصة، نرشهذه تاريخ
بنيزك االصطدام من بالكاد نجوا أبطالنا أن من أخرى مناسبة يف براحة شعرنا وإذا
للنيزك يمكن فكيف الفراغ، يف دار املشهد هذا أن نعلم عندما حرية يف نظل فإننا متوهج،
القائمة هذه تعد وال النقطة. هذه يف الحديث فرين جول يطيل ال مضيئًا؟ يكون أن
مؤلف فرين جول فإن أهمية، أي له ليس ذلك أن فلنعرتف شاملة. باألخطاء املكتظة
املفهوم يجسد فهو للوقائع، كمستِبق أو للمراهقني ككاتب شهرته من أكرب قيمة ذو
عليها ى عفَّ فكرة حاليٍّا يعدُّ ما وهو عرش، التاسع القرن يف املحَرز للتقدم الرومانيس

املعرفة. لعرص الرجعية األفكار من أكثر الزمن
كان لو حتى حايل، كاتب أي يرتكبه ال بالًغا آخر ً خطأ القمر» «حول يف نجد ولكننا
الشاشة فبفضل الجاذبية»، انعدام «بحالة الخطأ هذا ويتعلق قليًال، إال التلفاز يشاهد ال
يتكئون التحرك أجل فمن فضاء، سفينة بداخل يطريون فضاء رواَد كلُّنا تابْعنا الصغرية
املركبة فتتحرك متوقًفا املحرك يكون عندما إال املوقف هذا يحدث وال الجدران، عىل
تناول قد كان إذا املشهد هذا مثل نيوتن يتخيل أن املمكن من وكان الفضاء. يف بحريَّة
مكان كل يف املوجودة الجاذبية لقوة تخضع األجسام كل أن وبما الفضاء. إىل الرحالت
يخضع ال الحريف وباملعنى كتلتها. كانت أيٍّا متساويًا تسارًعا تكتسب فهي الفضاء، يف
األجرام لسيطرة الكرة مثل يستسلمون فهم الجاذبية، انعدام إىل فرين جول رحالة
فلتضعوا األرض. حول دورانها يف أو الحر سقوطها يف ويتبعونها املحيطة السماوية
بداخل الحىص فسيكون بيزا، برج أعىل من وأسقطوها مغلقة علبة يف الحىص بعض
ال كان وإذا الفضائية. مركبتهم يف الفضاء رواد ويقلد جاذبية»، انعدام «حالة يف العلبة
العلبة. بداخل صغرية تصوير آلة تثبيت فيمكن يصدقون، ال من إقناع رضوريٍّا يزال

بداخل نحن نعيش كما الكرة بداخل رحالته فيعيش ذلك، كل فرين جول يجهل
يف االرتفاع يف بدءوا الجاذبية،3 انعدام نقطة إىل الكرة وصلت عندما وفقط عادية، غرفة

التبتيني. الالما رهبان عن األساطري تذكره ما مثل الجو
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يتناقص الثقالة] [تأثري التأثري هذا أن الرحالة مالحظة من بالرغم اآلن، «حتى
الساعة نحو اليوم، هذا يف ولكن التام. بانعدامه اعرتفوا قد يكونوا لم فإنهم تدريجيٍّا،
يف معلًقا ظل بل يسقط لم نيكول يد من كوب أفلت أن وبعد صباًحا، عرشة الحادية

.[…] الهواء
هكذا وظلت الهواء، يف معلقة وزجاجات وأسلحة عديدة أشياء أصبحت ورسيًعا
بصورة تعلقت الفضاء يف ميشيل وضعها التي ديان الكلبة حتى معجزة، بفعل كأنه
أن يبدو ال ولكن خدعة، أي دون ولكن هودين، وروبرت كاستون مثل الهواء يف مبهرة

الهواء. يف تطري أنها تدرك الكلبة
يخضع ال جسمهم بأن يشعرون وكانوا […] ومتعجبني مندهشني كانوا أيًضا وهم
رءوسهم وكانت الهبوط، يف تسارع ال يجدونها أذرعهم يمدون كانوا وعندما للثقالة،
الذين السكارى مثل فكانوا القذيفة؛ قاع تلمس أقدامهم تعد ولم أكتافهم، عىل تهتز
ولكن ظلهم! فقدوا وآخرين انعكاسهم فقدوا رجاًال الخيال صنع فقد للتوازن. يفتقدون
رجاًال وزن، ذا فيهم يشء يعد لم رجاًال صنعت الجاذبية قوى انعدام عرب هنا الحقيقة

وزنهم! ذاتُهم هم فقدوا
به لحق ثم الهواء يف معلًقا وظل القذيفة سطح عن فارتفع ميشيل قفز فجأة وإذ
إعجازيٍّا.»4 صعوًدا يمثلون كانوا القذيفة وسط يف ثالثتهم كان وعندما رسيًعا، صديقاه
القمر جاذبية فيها تتساوى التي «املجردة» النقاط من سلسلة الفضاء يف يوجد
من كلٍّ مركز بني يصل الذي الخط عىل إحداها وتقع األرض، جاذبية مع بالضبط
جول وضع الرحالة، من تقرتب كانت التي بالكرة يتعلق وفيما السماويني. الجرمني
القمر، عىل النهاية يف وتسقط الدقيقة النقطة تتخطى أن إما افرتاضات: ثالثة فرين
لبلوغ كافية لرسعة باكتسابها أخريًا «أو األرض، عىل تسقط للرسعة الفتقادها نظًرا أو
السمت بني املكان هذا يف األبد إىل معلقة فتظل لتخطيها، كافية غري ولكن املجردة النقطة
متحرك جسم يبقى أن الصعب فمن فرين. لجول آخر ً خطأ يعترب ما وهو والنظري.»5
رأسية. عًصا فوق توازنها عىل البيضة حفاظ صعوبة مثل الجاذبية انعدام نقطة يف ثابتًا
هي الجاذبية انعدام نقطة من بالقرب اإلقامة أن اعتقد عندما فرين جول ضل وأخريًا
عىل بالصعود بساطة بكل بذلك القيام فيمكننا الظاهرية. الثقالة إللغاء الوحيدة الوسيلة

املحرك. إيقاف ثم فضاء مركبة متن
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حياتي يف توفيًقا األكثر الفكرة (2)

«الفكرة عن الصدد هذا يف تحدث أينشتاين أن بما فرين جول أخطاء نعذر أن يمكن
حياتي». يف توفيًقا األكثر

«عندما مدهشة: عبارة أينشتاين قال طوكيو يف عقد مؤتمر خالل ١٩٢٢ عام يف
عندما فكرة: فجأة يل طرأت برن، يف االخرتاع براءات مكتب يف مقعد عىل جالًسا كنت
التجربة هذه كثريًا يفَّ أثرت فقد مذهوًال؛ كنت بوزنه. يشعر ال حرٍّا سقوًطا اإلنسان يسقط
إىل الوحي هذا يعود الجاذبية.» نظرية إىل وقادتني فقط التفكري طريق عن تمت التي
توازنه فقد وقد ما، سطًحا يعتيل برن يف معماري رسام كان العام ذلك ويف .١٩٠٧ عام
أثناء يف شعوره عن وسأله أينشتاين زاره الحادث من نجا أنه وبما األرض، عىل ووقع
بوزنه.6 شعوره فقد قد بأنه الرسام عليه ردَّ ربما األسئلة من ضغط وبعد السقوط.

أُلغيت.» قد الجاذبية آثار كأن يشء كل يحدث حرٍّا سقوًطا يسقط نظام أي «ففي
اعتربها التي هي الحًقا، سنتناوله الذي التكافؤ مبدأ أي وامتدادها؛ الفكرة هذه إن
الرحالت تكاثر قبل أي العرشين؛ القرن منتصف فحتى حياته. يف توفيًقا األكثر نيوتن
مفهوًما الجاذبية انعدام حالة كانت اليومية، حياتنا يف التلفاز ودخول للفضاء البرشية
حال بأي حديثًا أمًرا يمثل يكن ولم نيوتن، فيزياء إىل بحق ينتمي كان ولكنه يُذكر، قلما
لكان فيزيائي، عىل القمر» «حول مخطوط عرض قد فرين جول كان ولو األحوال. من

االستثناء. وليس القاعدة هي الكرة يف الجاذبية انعدام حالة أن إىل انتباهه لفت
.١٩٠٥ عام إىل نعود أن يجب أينشتاين فكرة تسلسل أفضل بصورة نفهم ولكي

والطاقة الكتلة بني العالقة (3)

بعُد وصل قد أينشتاين يكن لم املتحركة» األجسام «كهروديناميكية مقالُة نُرشت عندما
النسبية لنظرية املؤسسة املقالة هذه نرش من أسابيع عدة فبعد اإلعجازي، عامه نهاية إىل
«هل العلوم: تاريخ آثار من آخر أثًرا ذاتها املجلة يف نََرش فيزيك»، دير «أنالن مجلة يف
يف نُرشت التي املقالة هذه ويف عليها؟» يحتوي التي الطاقة عىل ما جسٍم عطالة تعتمد

الشهرية: العالقة نجد صفحات ثالث

E =mc2
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والطاقة.7 الكتلة بني التكافؤ العالقة هذه وترسخ
الفوازييه عرب فعندما جمعاء. ولإلنسانية للفيزياء أساسيٍّا العالقة هذه تفسري يعد
فكانت يتحول»، يشء كل بل يُخلق يشء ال يضيع، يشء «ال إنه القائلة الحكمة عن
يف ا مهمٍّ مقياًسا الطاقة أصبحت عندما عرش التاسع القرن ويف بالكتلة. إال تتعلق ال
مقالته يف أينشتاين ولكن الفوازييه. القرتاح أيًضا تخضع أنها البعض الحظ الفيزياء،
«ثنائي أن لدرجة صحيح، والعكس طاقة8 إىل تتحول أن يمكن الكتلة أن يؤكد الصغرية
يغري ال العادية الحياة ويف الفوازييه.» ملقولة يخضع الذي الوحيد هو الكتلة-الطاقة
طاقة توفري يتعني °١ ماء لرت حرارة درجة رفع أجل فمن شيئًا، أينشتاين اكتشاف
املاء طاقة تزيد العملية، وخالل كبرية.9 حرارية وحدة يعادل ما أي جول؛ ٤١٨٥ قدرها
الثانية، يف أمتار ٨١٠ × ٣ تساوي c أن وبما .c2 التحويل معامل ويساوي كتلته. وكذلك
تربيع يساوي ما وهو ،١٦١٠ × ٩ عىل ٤١٨٥ بقسمة بالكيلو الكتلة زيادة عىل فنحصل
٠٫٠٤٦ كتلته تزيد واحدة درجة حرارته ترتفع الذي املاء لرت فإن النهاية ويف .٨١٠ × ٣
هذا يالحظوا لم حكمة األكثر املجربني أن نفهم أن إذن ويمكن جرام. مليار من جزء

كشفه. يمكن ال فهو التغري،
أينشتاين ولكن كبرية، أهمية له ليس منه التحقق يمكن ال الذي االكتشاف إن
طاقة: إىل الكتلة بتحول عالقة ذات تكون قد التي املفرسة غري الظواهر بعض يف يفكر
محتواها يتغري أجسام بواسطة النظرية من التحقق نستطيع أن املستبعد من «ليس
اإلشعاعية العمليات كانت ١٩٠٥ عام يف الراديوم.» ملح مثل كبرية بنسب الطاقة من
يف مالحظتها يتم كان التي للطاقة الهائلة بالتبادالت املالحظة وتذكر غامضة. تزال ال
الحرارة كمية من مندهشني خاصة بصفة وزوجها كوري ماري فكانت الراديوم. نظائر
الهواء حرارة درجة يرفع املعمل يف يوضع فعندما الراديوم. من صغرية عينة عن الناتجة
فهل الحرارة. توليد يف يستمر وسنوات وشهوًرا أسابيع يُرتك وعندما هوادة، بال املحيط
الهائل املخزون هذا يذهب فأين الحال، هو ذلك يكن لم وإذا األبدية؟ الحركة اكتشفنا
ثم طاقة إىل الراديوم كتلة ل تُحوِّ مجهولة عملية ثمة أن أينشتاين اقرتح الطاقة؟ من
أن دون الظاهرة تدوم أن يمكن ضخًما، يكون c2 التحويل معامل أن وبما حرارة. إىل

الكتلة. انخفاض نالحظ
طاقة إىل الكتلة تحول التي العملية فإن أخرى، ملرة صحيحة أينشتاين رؤية كانت
ولألسف النووية، املفاعالت يف أخرى أمثلة نجد وسوف الذرية. النواة عىل يؤثر ل تحوُّ هي

ونجازاكي. هريوشيما قنبلتَي يف
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تسارع كلما أنه يفرتض فهو آخر، عنرص عىل والطاقة الكتلة بني التكافؤ يحتوي
تسارع عىل الحفاظ أجل فمن عطالته: بزيادة عنه يُعرب مما كتلته، تزيد متحرك جسم
الذي العنوان املوقف هذا ويفرس متزايدة. قوة ممارسة يتعني املتحرك، للجسم ثابت
عليها؟» يحتوي التي الطاقة عىل ما جسم عطالة تعتمد «هل ملقالته: أينشتاين اختاره
تتصدى أنها لدرجة كتلته، تزيد الضوء، رسعة من املتحرك الجسم رسعة تقرتب وعندما
الكتلة لنقل أقىص كحد الضوء رسعة «فتبدو للرسعة.10 الحقة زيادة ألي النهاية يف

والطاقة.»
فلنتخيل بسيط، والسبب الكونية، الجاذبية قانون مع األخري التأكيد هذا يتعارض
يستغرقه الذي الوقت وهو — دقائق ثماني فخالل العدم، يف فجأة انغمرت الشمس أن
واالستمتاع النهار نجم رؤية يف سنستمر — والشمس األرض بني املسافة لعبور الضوء
وعندما الحال. يف الشمس جاذبية تأثري يختفي قد لنيوتن، وفًقا املقابل ويف بأشعته.
وهو مستقيم،11 مسار بطول املماس خط عند سترسع اإلهليجي، مدارها األرض تغادر
بعد، عن فوريٍّا تأثريًا يعكس لنيوتن الكونية الجاذبية قانون إن نقول بأن لنا يسمح ما
الضوء رسعة مثلت أن منذ واضحة بصورة فيه مشتبًها أصبح غريبًا سلوًكا يعد ما وهو

استثناءً؟ الجاذبية تمثل قد فلماذا األخرى. الفيزيائية العمليات لكل حدوًدا

املجرة يزوران وسالفياتي سمبليتشو (4)

«العالم يدور الشمس من ضوئية سنة عرشين بعد وعىل .٢١٠١ عام يف اآلن نحن
بعثة إرسال األرض أهل قرر وقد الشمس. حول بكوكبنا، ا جدٍّ شبيه كوكب وهو الجديد»،
قوة أن لدرجة والشمس، األرض عن ا جدٍّ بعيًدا اآلن الصاروخ ويعد الكوكب، هذا إىل
بداخل فيولد منتظًما، الفضائية املركبة تسارع ويكون محسوسة. غري أصبحت الجاذبية
كتأثري بالضبط املركبة داخل تأثريها ويكون السري، التجاه مقابلة عطالٍة قَوى الغرفة
متن عىل املوجودة األجسام إىل العطالة قوى وتنسب األرض. سطح عىل الجاذبية قوة
بقيمة ثابتًا التسارع يكون أن فرشيطة وزن، من كشفه يمكن ال ما الفضائية املركبة
تكون كوكبنا، سطح عىل الحر سقوطه أثناء يف جسم له يخضع الذي التسارع وهو ،g

األرض. سطح عىل الجاذبية حقل يف كأنهم فيعيشون مضمونة، الفضاء رواد راحة
فلك علماء من مكون علمي فريق قائد بدور املركبة قائد سمبليتشو هنا يقوم
اآلخر إىل يتحدث فكالهما سالفياتي، استدعى ما يوم صباح ويف ومهندسني. وفيزيائيني
جاليليو! عهد منذ بينهما العالقة شهدته الذي التطور هذا أعجب ما األصدقاء. بصيغة
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(ب)(أ)

ليزرليزر

سطح
عاكس

سطح
عاكس

حجرة فبداخل جاذبية، مجال أي عن وبعيدة منتظمة برسعة صاروخ يتحرك :1-16 شكل
تسارع وإذا (أ). العاكس السطح بوسط تصطدم مستقيمة حزمة الليزر يُصدر الفضاء رائد
(ب). الصاروخ تسارع بقياس التالمس نقطة تحرك ويسمح الليزر. حزمة تلتوي الصاروخ

عىل يسري يشء كل انطالقنا فمنذ سالفياتي، يا مساعدتك إىل أحتاج سمبليتشو:
عندما الهبوط تسبق سوف التي الساعات يف ولكن القلق، يستدعي ما يوجد وال يرام ما
لضبط املحرك مرات عدة أوقف أن عيلَّ سيتعني الجديد، العالم جاذبية بقوة سنشعر
الصاروخ تسارع أقيس أن قررت العملية، نجاح نضمن ولكي الوقت، هذا ويف مسارنا.

رأيك؟ فما املركبة، بداخل
املحركات تتوقف فعندما مستحيل، فذلك سمبليتشو، يا متأسف أنا سالفياتي:
نيوتن رد ذلك كان فربما تسارع، بأي نشعر ولن الجاذبية، انعدام حالة يف سنكون

عليك.
االطالع أهمل سلفه غرار عىل ولكن وخلفائه، نيوتن درس جيًدا سمبليتشو فهم
يتلقوا لم ملن صعبة ظلت األفكار هذه أن بالذكر الجدير ومن أينشتاين. نظريات عىل
إىل ويسعى رأسه يهز سالفياتي أن رأى سمبليتشو أن من الرغم وعىل املالئم. التأهيل

بهدوء. حديثه واصل فإنه مقاطعته،
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فإن حديثي، أكمل ترتكني أن األفضل من تفاهات، تقول أن من بدًال سمبليتشو:
الجاذبية. انعدام حالة يف حتى التسارع بقياس تسمح طريقتي

إىل ونوجهه للصاروخ، الجانبية الجدران عىل ليزر إرسال جهاز بوضع األمر يتعلق
ومنتظمة، مستقيمة حركة يتحرك الصاروخ كان فإذا الجهاز. أمام ُوضع عاكس سطح
الصاروخ كان لو كما بالضبط العاكس السطح وسط عىل الضوئية الحزمة تُسلط فسوف
تالحظ هل لجاليليو.12 النسبية مبدأ هو ذلك يتطلب والذي 16-1أ)، (شكل متحرك غري
بأن اآلن فلنقرَّ سلفي! إليها يشري كان التي أرسطو فيزياء تجاوزت أنني سالفياتي يا
بالرسعة تحتفظ اإلرسال، جهاز من الضوئية الحزمة تخرج فعندما يتسارع. الصاروخ
إىل الحزمة تتجه أن املتوقع فمن إطالقها. وقت الصاروخ يمتلكها كان التي الفورية
ويف الصاروخ. رسعة تتغري أال وهو واضح؛ برشط فقط ولكن العاكس، السطح وسط
هذه فإن استقبالها، ووقت الحزمة إطالق وقت بني الصاروخ رسعة زادت إذا املقابل
الوراء إىل أكثر تقع نقطٍة يف العاكس بالسطح وستصطدم بالرضورة ستتأخر الحزمة
فهو العملية، هذه يف شيئًا الجاذبية ملجال املحتمل الوجود يغري وال 16-1ب). (شكل
العالم حول مدار يف صاروخنا سيكون حينما وحتى الضوء. عىل ال الكتل عىل يؤثر
تسارع أقرتحه الذي النظام فسيقيس الجاذبية، انعدام حالة يف نحن ونكون الجديد،

سالفياتي؟ يا أقوله ملا منتبًها زلَت ما هل الصاروخ.
يف سنكون فعندما صادمة؛ مفاجأة ستتلقى ولكنك منتبًها زلت ما سالفياتي:
السطح بوسط دائًما الليزر حزمة تصطدم فسوف نظامك؛ ينجح لن جاذبية انعدام حالة
ضوئية سنة ألف بعد عىل منتظمة برسعة يتحرك صاروخنا كان لو كما بالضبط العاكس
بالتمييز فيزيائية تجربة أي تسمح ال أنه التكافؤ» «مبدأ فيؤكد سماوي. جرم أي من

جاذبية.13 وحقل متسارع نظام بني
يف مستقيمة بالرضورة تكون الضوئية الحزمة أن إذن تزعم أنت سمبليتشو:
الضوئية الحزمة تتعرض ربما أنه يفرتض فذلك تقول، فيما فكِّْر الجاذبية؟ انعدام حالة
لالنطالق متأهبًا الصاروخ كان عندما رحيلنا قبل أجريْت الليزر تجربة كانت إذا اللتواء
أحتفظ وأني ذلك تصديق الصعب من أنه فلتعرتف األرض. جاذبية مجال يف وثابتًا
الجاذبية ومجال املتسارع النظام فإن بعيني! ذلك فيه أرى الذي اليوم حتى بموافقتي

طبيعتهما. بوحدة يطالبا أن أقبل أن أستطيع ال أنني لدرجة مختلفان، مفهومان
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التكافؤ مبدأ (5)

عام يف أينشتاين صاغه الذي التكافؤ مبدأ تصديق رفض حينما مخطئًا سمبليتشو كان
الريايض تحقق وقد جاذبية. ومجال متسارع نظام بني التشابه عىل ينص والذي ،١٩٠٧
األجسام كل أن من بالغة بدقة (١٨٤٨–١٩١٩) أوتفوس لوراند املجري والجيوفيزيائي
تسارع. مجال يف الحال يكون مثلما بالضبط متساويًا تسارًعا تكتسب جاذبية مجال يف
مائة باختالف السلوك يف التشابه هذا ديك روبرت بها قام تجارب أكدت ١٩٦٤ عام ويف

املليار. من جزء
ولكن الجاذبية، ومجاالت املتسارعة األنظمة بني التشابه التجارب هذه تثبت
تجارب كل ليشمل السلوك تشابه مجال أينشتاين وسع املقابل ويف فقط. للميكانيكا
فكان جاذبية، حقل يف الضوء بسلوك انشغل قد أحد يكن لم الوقت ذلك وحتى الفيزياء.
مسبق فْكر وهو الضوء، انتشار عىل تأثري أي له ليس الجاذبية مجال بأن يقر الجميع
ولكن ا. جدٍّ ضعيًفا إال يكون لن — موجوًدا كان إذا — التأثري هذا أن سيما ال راسخ
الزمن. عن مفهومنا زعزع قد كان الذي فهو الجاذبية، مع بحذر يتعامل ال أينشتاين
الطريقة يف تفكروا أن فيكفي جاذبية؟ مجال يف الضوء سلوك تعرفوا أن تريدون «هل
«كهروديناميكية يف عرضتها التي الدراسات فإن متسارع، نظام يف بها ينترش التي
أفقيٍّا تتحرك التي الضوئية األشعة أن تفرتض فهي إرشادكم، هدفها املتحركة» األجسام
فال جاذبية، مجال يف مطابًقا األمر ويكون ملتٍو. مسار لها يكون متسارع نظام داخل

«… الحالتني بني فرق
ذكر يستطيع وكان يقول، مما واثًقا كان درًسا، سمبليتشو سالفياتي لقن عندما
علميتان بعثتان اتجهت العام هذا ففي ،١٩١٩ يف حدث الذي للشمس الكيل الكسوف
غرب يف تقع األوىل فيهما، مرئية الظاهرة ستكون األرضية الكرة سطح عىل نقطتني إىل
النهار نجم فيها سيكون التي القليلة الدقائق وخالل الربازيل. يف واألخرى أفريقيا
السماء، يف الشمس من القريب الجزء بتصوير مكلفني البعثتني أعضاء كان محجوبًا،
الظالم بفعل تحركت قد مؤقتة بصورة املرئية النجوم أن من التحقق هو الهدف وكان
والكيف. الكم صعيد عىل املنشود التحقق وكان .(2-16 (شكل الحقيقي بمكانها مقارنة
وهو قوسية، ثانية ١٫٧٥ بمقدار مجاورة ضوئية حزمة تنحرف أن أينشتاين توقع فقد
شكوك حوله تحوم كانت االنحراف قياس أن باختالف الفلك علماء بالفعل الحظه ما

كبرية.
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لها كيل كسوف مساعدة عىل اعتمدت أنها بما مدهشة ١٩١٩ عام بعثة كانت
حياة قلبت وضحاها عشية وبني دامية. حرب نهاية بعد كانت فقد أعمالها، يف
يف التشكيك رفض البعض فإن القياس، حول تحوم التي الشكوك من فبالرغم أينشتاين،
«الربوفسور فأصبح الدولية، الساحة عىل أيقونة إىل أينشتاين وتحول العملية.14 نجاح
مثل الحشود يبهر فكان الصحفيني. من حشد به ويلحق إال مكانه يربح ال أينشتاين»
أناقته عدم من بالرغم الناس يبهر كان الذي الكبري وبرميله ديوجني اإلغريقي الفيلسوف
عديدة قضايا يف موقف باتخاذ أينشتاين يطالب البعض وكان بمظهره. اهتمامه وعدم
ظل وقد واملثلية. اإلجهاض لترشيع تأييده عن أعلن فقد عامًلا. بكونه صلة أدنى لها ليس
يف رسالة كتب فإنه السلمي للمذهب بشدة مؤيًدا كونه من فبالرغم شهريًا، مواقفه أحد
مجال يف البحث تطورات بآخر تنبيهه عىل فيها وحرص روزفلت الرئيس إىل ١٩٣٩ عام
املدى عىل أيًضا محتمل النووية القنابل تصنيع أن إىل أينشتاين وأشار النووية. الطاقة
املتحدة، الواليات إىل مثله هاجرا زميلني من بتحريض الرسالة هذه كتب قد وكان البعيد.
بها يستخدم قد التي الطريقة من يخىش أينشتاين فكان عليه. أملياها قد كانا ربما أو

النووية. الطاقة النازيون
تردد ذا ضوئيٍّا مصدًرا نضع منتظًما، تسارعه يكون فبينما الصاروخ، إىل فلنعد
املذكور دوبلر لتأثري وفًقا أنه ونعرف الصاروخ. مقدمة يف القًطا ونضع الخلفية يف دقيق
باملصدر». مقارنة املقيسة رسعته عىل الالقط يقيسه الذي الرتدد «يعتمد الثامن الفصل يف
طفيفة بصورة رسعته تزيد يتسارع، الصاروخ أن فبما املوقف، هذا يف يحدث ما وذلك
تردد مع بالضبط الالقط يقيسه الذي الرتدد يتفق ال واالستقبال: اإلطالق وقتَي بني
يف الرتددات بني اختالف هناك كان فإذا التكافؤ: مبدأ دور يأتي وهنا الصادر. الضوء
ضعيًفا التأثري يكون األرض. جاذبية مجال عىل ذاته األمر فينطبق متسارع، صاروخ
قاما فقد وريبكا. باوند بواسطة ١٩٦٠ يف إال منه التحقق يتم لم أنه لدرجة للغاية،
الصادرة15 املوجة تردد وكان هارفرد. جامعة برج سفح عند إشعاعي مصدر بوضع
ا. جدٍّ عاٍل تردد ذات رنانة كشوكة املصدر يعمل بسيطة، فكرة ولتكوين بدقة. محدًدا
مماثلة إشعاعية عينة املجربان وضع مرتًا، ٢٢٫٥ يساوي ما أو طوابق عدة ارتفاع وعىل
اإلشعاع تردد كان إذا إال االهتزاز يف الثانية الرنانة الشوكة تبدأ وال كالقط. تُستخدم
تعويض املجربني عىل يتعني ذلك يحدث لكي ولكن لرتددها. بالضبط مساويًا املمتص
بتحريك ذلك يف نجحا وقد الرسعات. باختالف يرتبط لدوبلر بتأثري الجاذبي دوبلر تأثري
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الشمس

أ

ب

النهار نجم يكون أن يتعني الشمس، من بالقرب ما نجم رؤية يمكن لكي :2-16 شكل
الضوئية الحزمة قليًال تنحرف التكافؤ ملبدأ فوفًقا كليٍّا. الكسوف يكون وأن محجوبًا
يبدو الضوئية الحزمة أصدر الذي النجم أن األريض املراقب فريى الشمس. لحافة املجاورة
عما كثريًا الحقيقي االنحراف ويقل الحقيقي. مكانها (أ) يف وليس (ب) املوقع يف يوجد أنه

الصورة. يف مبني هو

صعوبة يربز ما وهو الثانية، يف ملِّيمرت األلف من جزء برسعة أسفل إىل أعىل من الالقط
العمل. هذا

ذرية». «ساعات والالقط املصدر من كلٌّ يمثل هارفرد تجربة يف أنه بالذكر يجدر
اإلشعاعية املصادر يف أما الوقت، مقياس هو البندول تردد يعترب التقليدية الساعات يف
فنحن املبدأ. يختلف ال ولكن جاما، شعاع إطالق خالل النواة اهتزاز بالبندول فيُستبدل
ثمة يكون أن التكافؤ مبدأ يتطلب جاذبية، حقل ويف امُلدد. لقياس ثابت برتدد نستعني
يدور التأثري، هذا ولوصف مختلفني. مستويني يف موضوعتني ساعتني بني طفيف فارق

للجاذبية.» مجال يف تفاوتها أو األشعة «تحرك حول الحديث

التكافؤ ملبدأ املتوقعة غري النتائج (6)

الصوت تردد أيًضا وهو جيدة، بصورة محدد برتدد تهتز بسيطة آلة الرنانة الشوكة تعد
مصدر عىل القول هذا ينطبق أن يمكن والحجم، الطبيعة اختالف من الرغم وعىل الناتج.
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أن يعني فهذا دقيًقا، الصادر اإلشعاع تردد كان وإذا إشعاعي. جسم عىل أو ضوئي
برتدد تهتز آلية عىل بداخله يحتوي لألشعة امُلصِدر النووي أو الجزيئي أو الذري النظام
املصدر مع التشابه يعد وهكذا ومستمر، دقيق اهتزاز هو ساعة أي تتطلبه فما مساٍو.

مربًرا. اإلشعاعي
بمنزلة هارفرد تجربة يف مرتًا ٢٢٫٥ ب يعلوه الذي والالقط املصدر اعتبار يمكن
حالة ففي بينهما. طفيف اختالف يوجد ولكن مماثلة، بطريقة مصنوعتني ساعتني
ولكن الدهشة. يثري يشء ال باملرو املزودتني الجيب ساعتي أو ببندول املزودتني الساعتني
اآلليات هذه فإن للدهشة. إثارة أكثر األمر يعد النوى، أو الجزيئات أو الذرات حالة يف
العوامل هذه كل والضغط، الحرارة درجة وآثار والتلف األعطال تجهل املجهري للعالم
مثل ليس نواتني أو ذرتني تشابه فإن الساعات. سري يف خلًال تسبب أن شأنها من التي
الذرتني إن نقول فقد ذاته. اليوم يف ذاته املصنع صنعهما نفسها للساعة نموذجني تشابه
سري أن نفرس كيف وبذلك بينهما. يميز يشء فال كبرية، لدرجة متشابهتان النواتني أو

نفسه؟ الالقط سري بإيقاع يكون ال املصدر
قليًال أبطأ بصورة يتقدم — عيوب بال ساعة وهو — املصدر فإن بديل، يوجد ال
بعض ارتفاع عىل مروره من أبطأ» بصورة الوقت «يمر املبنى سفح عند ألنه الالقط؛ من

للغاية. طفيًفا ا حقٍّ الفارق ويعد الالقط. ُوضع حيث الطوابق

متناقضة؟ التكافؤ مبدأ يمثل هل (7)

الفيزياء قوانني نظر وجهة من متشابهان عطالة نظاَمي أي أن النسبية مبدأ يؤكد
الرسعة لقياس فيزيائي قانون أي عىل االعتماد يمكننا وال عرش). الخامس (الفصل
عن أينشتاين أعلن فعندما التعبري. لهذا معنى ال أنه بما محدد، عطالة لنظام املطلقة
أي توجد ال صاروخ بداخل فضاء رائد غرفة ففي مماثلة. استحالة صاغ التكافؤ، مبدأ
رشيطة للجاذبية، مجال وآثار مستقيم تسارع آثار بني بالتمييز تسمح فيزيائية تجربة
عىل يرتكز الصاروخ كان هل ملعرفة النافذة عرب النظر فيتعني منتظًما.16 يكون أن

دائرة.17 محركاته وأن سماوي، جرم أي من بعيدة مسافة عىل يوجد أو السطح
فعندما الحد. هذا إىل التعجب يثري ما فيه نجد ال التكافؤ، مبدأ يف جيًدا نفكر عندما
مسارها، فيلتوي مماثلة، بطريقة تترصف فهي للجاذبية، مجال يف الكثيفة األجسام تُرتك
بالفعل. ذلك يعلم نيوتن وكان منتظًما. املجال كان إذا مكافئ َقطع شكل عىل يكون وقد
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ما بني حدود ترسيم يف الرغبة بمنزلة هي مستقيًما الضوء مسار يكون بأن املطالبة فإن
نيوتن، مليكانيكا وفًقا أنه، بما منه ميئوس شبه عمل فذلك له، وجوَد ال وما موجود هو
وال مكافئ، قطع شكل عىل مساًرا — صغرها كان أيٍّا — املعدومة غريُ الكتلُة ترسم
كتلة، لها النيوترينوات بأن اقتناعنا بعد اليوم، أما رسعتها. عىل إال الشكل هذا يعتمد
لكان التكافؤ مبدأ صاغ قد أينشتاين يكن لم ولو لضعفها. نظًرا قياسها يف ننجح فلم
النيوترينوات مسار بمراقبة معدومة ليست أنها من التأكد استطاعوا الجسيمات فيزيائيو
جزءًا أو مائٍة من جزءًا تُساوي الكتلة كانت ربما تكافؤ مبدأ فدون للجاذبية.18 مجال يف
قطًعا املسار كان وربما مرة، مليار ذلك من أقلَّ ربما أو اإللكرتون، كتلة من ملياٍر من
يكن لم فلو غريب، هذا تماًما. معدومة الكتلة كانت إذا مستقيًما صار ربما ولكنه مكافئًا

اخرتاعه. يتعني لكان موجوًدا التكافؤ مبدأ
لم الضوئي الشعاع كان إذا باطًال والطاقة الكتلة بني التكافؤ يصبح قد ذلك ومع
به يُقصد الذي الضوء19 مفهوم نفسه أينشتاين اخرتع وقد جاذبية. مجال بوجود يتأثر
يجرف ولكنه تماًما معدومة كتلته فإن علمنا، حد وعىل الكهرومغناطيسية. املوجة ن ُمكوِّ

الكتلة؟ مثل الجاذبية أمام الطاقة هذه تترصف ال فكيف ما. طاقة معه
صلبة انطالق نقطة هو بل متناقضة، التكافؤ مبدأ اعتبار يصعب النهاية ويف

النسبية. مبدأ مع املتفقة الجاذبية نظرية لصياغة

بعد عن التأثري ضد استهجان صيحات (8)

له وكانت مؤقتة، بصورة الجاذبية نظرية جانبًا نحى التكافؤ مبدأ أينشتاين صاغ أن بعد
األستاذية، مسريته بداية أيًضا وكانت أخرى بحث مواضيع تشغله فكانت وجيهة؛ أسباب
يف أصبح ثم زيورخ، هندسة كلية يف النظرية للفيزياء مشارًكا أستاذًا ُعني ١٩٠٩ عام يف
مجدًدا أفكاره كرَّس التشيكية العاصمة ويف براج. بجامعة كريس ذا أستاذًا ١٩١١ عام

للجاذبية.
من نيوتن كان فقد أينشتاين. خطة من جزءًا بعد عن التأثري مفهوم إلغاء كان
أصل بشأن منها طائل ال التي التأمالت من يحذر وكان براجماتيٍّا، موقًفا تبنى قد قبل
املالحظات، كل يفرس كان أنه بما يناسبه الكونية الجاذبية قانون شكل وكان الجاذبية.
هذه إىل أساسيًة […] الجاذبية كون «إن ما: يوم يف يكتب أن من يمنعه لم ذلك ولكن
مساعدة ودون الفراغ عرب بعد عن آخر جسم عىل يؤثر أن ما جسم يستطيع لكي الدرجة
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التأثري كان العرشين القرن بداية ويف «[…] ا جدٍّ غريبة فكرة يل يمثل […] محيطة بيئة
كانت املقابل ويف أفضل. بديل وجود لعدم نظًرا الجاذبية؛ قانون يسود يزال ال بعد عن

وماكسويل. فاراداي أعمال بفضل استُبعدت قد الكهرومغناطيسية
يف أنها يعني فذلك الفضاء، يف نقطة يف ما لقوة كهربائية شحنة تخضع وعندما
هو ما نتصور أن ويصعب مغناطييس». أو كهربائي «مجال لتأثري تخضع النقطة هذه
قد مجاالت منها بالقرب تولد واملغناطيس الكهربائية والتيارات الشحنات فإن املجال،
مغناطيس من أو أخرى شحنة من بالقرب شحنة مرت وإذا متحركة. أو ساكنة تكون
املجال مع مبارشًة تتواصل ألنها بل بعد، عن تأثري بفعل ليس مسارها، عن فتنحرف
وماكسويل، فاراداي تفسري كان ذلك املغناطيس. أو الشحنة من بالقرب يسود الذي
أيًضا املجاالت أن بما املجاالت، هذه مصادر تتحرك عندما التفسري هذا معنى ويكتمل
فإن c؛ برسعة االنتشار هذا يتم الفراغ يف أنه إىل يشري ماكسويل أن وبما حينئٍذ، تتحرك

كهرومغناطيسية! موجات إال ليست املتحركة الكهرومغناطيسية املجاالت
يمتلك الكتلة، وباستثناء يتنقل. عندما معه يحملها بطاقة مصحوبًا ما مجاٌل يكون

لتطوراته. إطاًرا الفضاء يمثل أيًضا غرارها وعىل املادة خصائص كل املجال هذا
الذي االسم يهم فال الجاذبية، أو الثقالة عىل ذاته املنهج تطبيق املثري من كان
األمور كانت املشكلة هذه عىل أينشتاين فيه عكف الذي الوقت يف ولكن عليها، نطلقه
يتم فكيف نيوتن. لقانون تخضع الجاذبية أن هو معروًفا كان ما فكل ما، نوًعا غامضة

الجاذبية؟ قانون بمميزات االحتفاظ مع بعد عن التأثري إلغاء

مشوَّه زمكان (9)

كلية يف طالبًا كان فعندما للثأر. فرصة أول ألينشتاين الحياة منحت ١٩٠٧ عام يف
–١٨٦٤) منكوفسكي هريمان يُدعى كبريًا أملانيٍّا رياضيات عالم أستاذه كان الهندسة،
علم وعندما هاذيًا. نقول لكيال هاويًا؛ أينشتاين يعترب زمالئه من كثري مثَْل وكان ،(١٩٠٩
أحد وأصبح حكمه وراجع واألمانة بالشجاعة تحىل السابق تلميذه بأعمال منكوفسكي
املطلقني واملكان الزمان بتعريف قام قد كان نيوتن أن حني ويف ألينشتاين! األوائل التالميذ
يف املفهومني أسست قد كانت أينشتاين اكتشافات أن منكوفسكي أثبت حدة، عىل كلٌّ
بعيدة مسافة وعىل الفيزيائية. الظواهر بداخله تحدث الذي «الزمكان» وهو واحد؛ كيان
خط يف الضوئية األشعة وتتحرك مفاجأة. أي الزمكان يحمل ال سماوي جرم أي من
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متحركة غري الساعات تكون وحينما ثابتة، برسعة األماكن كل يف الوقت ويمر مستقيم
سماوي جرم من بالقرب األمور تتعقد املقابل ويف متزامنة. جعلها يمكن بينها فيما
تشوه عىل مؤًرشا ذلك ويكون بينها، فيما الساعات وتختلف الضوئية األشعة فتنحرف

الزمكان.
بصورة يخضع ألنه فذلك األرض، حول ناقًصا قطًعا القمر رسم إذا نيوتن فيزياء يف
أن حقيقيٍّا كان إذا املقابل ويف بعد. عن للتأثري األويل النموذج تُعد جاذبية لقوة دائمة
من بدًال األرض حول القمر يدور التشوه هذا تأثري فتْحَت بجواره، الزمكان يشوه كوكبنا
القمر يرسم وعندما بيزا برج أعىل من حجر يسقط فعندما مستقيًما. مساره يكون أن
تجذب ال فاألرض املحيط»، املكان من األوامر يتلقيان «فهما األرض، حول ناقًصا قطًعا
وثمة حركتهما.20 يحدد مما حولها املكان تشوه فهي املتحركني، الجسمني تدفع وال
الصفيحة صورة وهي زمنني؛ إىل ينقسم الذي التأثري هذا عن نتخيلها ما غالبًا صورة
وإذا .(3-16 (شكل مختلفة أحجام ذات كرات عليها توضع التي املمدودة املطاطية
لن ولكنها أيًضا، املجاورة الكرات تتحرك فسوف سواها، نلمس أن دون كرة حركنا
لكنها مكتملة غري الصفيحة صورة تعد الصور كل غرار وعىل لالضطراب. فوًرا تستجيب

معربة.
وإقناع املحدد الهدف بلوغ أجل ومن البحت، التأمل طور يف يزال ال أينشتاين كان
بصورة الزمكان تشوه وصف عىل قادًرا يكون أن عليه يتعني كان العلمي املجتمع
السماوية األجرام كتلة وبني بينه يربط أن يجب ذلك إىل يتوصل وعندما متجانسة.
نيوتن، تفسري عن للجاذبية الجديد أينشتاين تفسري ابتعاد حالة يف وأخريًا، املحيطة.
يتعلق فيما نيوتن نظرية من للغاية قريبة تظل الجديدة النظرية أن يثبت أن عليه يتعني
األريض والقمر الكواكب حركة بالغة بدقة ترسم نيوتن نظرية فإن الرقمية. بالتنبؤات
هذا مثل بمفردها تفرس ال التي الصغرية االستثناءات بعض بخالف األخرى، واألقمار

الدوران.
جرم بني دقيقة عالقة إقامة أينشتاين عىل فيتعني غامًضا تأمًال ذلك كل يزال ال
استجابة طريقة تحديد أيًضا عليه ويجب منه، بالقرب فيه يتسبب الذي والتشوه سماوي

وهًما. مرشوعه فسيظل وإال املكان، لتشوه القمر أو َحَجر
الهندسة، بكلية أستاذًا ُعني حظه ولحسن زيورخ، إىل أينشتاين عاد ١٩١٢ عام يف
فتذكر يَنُشُده. الذي الهدف تحقيق إىل يقوده طريًقا اكتشف الوقت ذلك يف أنه ويبدو
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منها كالٍّ فإن الكرات، بعض عليها ووضعنا مطاطية صفيحة مددنا إذا :3-16 شكل
سوف الصفيحة عىل نطلقها قد التي الصغرية الكرة فإن حجمها. بقدر حاملها ستشوِّه
مبارش تأثري ممارسة ذلك مع تتم أن دون الصغرية الكرات وجود يحدده ملتويًا مساًرا تتبع
املبارش غري التأثري إىل نفسها الكرات وتخضع الصغرية. والكرات الصفيحة عىل الكرات بني

الصفيحة. عىل املوضوعة األخرى األجسام لكل

«تذكرُت خاصة: بصفة الرياضيات محارضات إحدى أعجبته دراسته فرتة خالل أنه
[…] جيزر يلقيها كان التي الهندسة محارضة من جزءًا كانت جاوس نظرية أن فجأة
روعة األكثر الذكرى هي كانت ربما الفيزياء.»21 يف معنًى لها الهندسة أسس أن وأدركت

حياته. يف
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هندسية مسألة اجلاذبية

بالطلبة؟ مكتظٍّ فصل يف استثنائي طالب عىل نتعرف كيف (1)

ويف بوتنر. املدرسة معلم ويُدعى براونشفايغ1 مدينة يف عرش الثامن القرن نهاية يف نحن
ملراحل ذاته الوقت يف بالتدريس املعلِّم هذا يقوم طالبًا أربعني حوايل من مكون فصل
بمهمة الطلبة باقي يكلف املراحل، هذه إحدى إىل حديثه يخصص فعندما مختلفة، سنية
واحد من الصحيحة األرقام جمع منهم طلب ما يوم ويف وشأنه. يرتكوه كي ا جدٍّ قاسية
كتب الذي اللوح ووضع األشقياء املنبوذين هؤالء أحد انتهى ما رسعان ولكن مائة، إىل

الطاولة. عىل عليه
امتالكه بمجرد للمعلم بدائية فهي مجدية، وغري طويلة للطلبة تبدو املهمة كانت إذا
يف عرًقا يتصببون الذين الطلبة يتأمل بوتنر وكان للجرب. األساسية املبادئ لبعض
التي نِّية السِّ املرحلة أفراد أحد الصغري جاوس سلوك بسبب اضطرب أنه إال سخرية،
عىل شيئًا أعوام عرشة يبلغ الذي الطفل هذا خطَّ فقد الحساب. علم فصول لتوِّها بدأت
أنه بوتنر اعتقد بعدها. الصمت والتزم الطاولة، عىل وضعه ثم رسيعة بصورة لوحه
من الجميع فيه انتهى الذي الوقت حان ثم رسيًعا. معاقبته وينبغي مهذب غري طفل
لوحه عىل يكتب لم جاوس فإن مندهًشا؛ ظل األلواح املعلم عاين وعندما اإلضايف، عملهم

العملية. نتيجة وهو ،٥٠٥٠ رقًما: إال
–١٧٧٧) جاوس فريدريتش كارل األملاني الفلك وعالم والفيزيائي الريايض كان
كيف علمه قد قبل من أحد يكن فلم حياته، نهاية يف النادرة هذه يقص أن يحب (١٨٥٥
يف ١) محدد بكم سابقه عن فيه رقم كل يختلف تسلسل وهو حسابية، متتالية يجمع

فوًرا. املسألة مفتاح اكتشاف من ذلك يمنعه لم ولكن الحالة) هذه
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املبكر نضجه دليل قدم فقد أكربهم، ويُعترب الرياضيني» «أمري ب جاوس لُقب
بحساباته يقوم والده سمع أعوام ثالثة سن ففي عمره. من العارشة يبلغ أن قبل
تعلم قد كان كيف ونجهل محق، ابنه أن األب وأقر خطأ وجود إىل فنبهه عماله، مع

الحساب.
وبصحته أمه إىل بذكائه يَدين كان فهو جاوس، سرية كتبوا من ذكره ملا ووفًقا
يكن لم جاوس والد أن يعني وهذا وحدائق. نافورات يبني حرفيٍّا كان الذي أبيه إىل
كارل كان ولو املهنية. ابنه مسرية لتشجيع شيئًا يفعل لم وأنه موزارت، ليوبولد يشبه
كان املنتقد، املعلم بوتنر، حكم ولكن بحرفته. عِمل لكان فقط بوالده تشبَّه فريدريتش
ممكن كتاب أفضل الصغري لجاوس الخاص جيبه من اشرتى فقد كافية، بدرجة قويٍّا
بارتلز. مارتن يوهان الشاب مساعده إىل خاصة بصفة الطفل وسلم الحساب، علم عن
عدة وبعد للمبتدئني. الكتابة بتعليم مكلًفا للرياضيات العاشق املساعد هذا كان فقد
أن ويستطيع أمينة، أيٍد يف جاوس فكان كازان. بجامعة الرياضيات يف أستاذًا ُعني أعوام

مسريته. يبدأ
هذه ملرصد مديًرا ُعني جوتنجن جامعة عىل جاوس تردد أن بعد ١٨٠٧ عام يف
مرصد رأس عىل املهنية حياته أمىض قد القيمة بهذه رياضيٍّا أن غريبًا يبدو وقد املدينة.
الوقت يف مستقرٍّا املايل وضعه يكن فلم منطقيٍّا؛ خياًرا له بالنسبة ذلك كان ولكن فلكي.
فعندما قراره، لتفسري كافية املالية الحجج تعد ال ولكن املنصب. هذا فيه قِبل الذي
وال ضخمة، التعقيدات كانت نيوتن لقوانني الخاضعة السماوية األجرام حركات تُحسب
بالفعل أثبت قد كان ١٨٠١ عام ففي التحدي. قبول أراد قد جاوس كان إذا عجب
العام من يناير من األول يف اكتُشف قد معروف، كويكب أول سرييس، فكان مهارته.
من بالقرب يمر جعله مساره ألن الفلك؛ علماء أنظار عن توارى ما رسعان ولكنه ذاته،
الكويكب مسار حساب يف جاوس نجح الدقيقة املالحظات بعض بواسطة ولكن الشمس.

اآلن. حتى مستخدًما يزال ال جديد إحصائي منهج بابتكار الضال

الكم من بدًال الكيف (2)

األرقام، نظرية يف للدهشة إثارة األكثر النتائج عىل مسريته خالل الرياضيني أمري حصل
وعندما الرياضيات. من أخرى فروع يف أساسية اكتشافات تحقيق من يمنعه لم ما وهو
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كشفت وقد الكم. عىل الكيف يفضل كان ناضجة»، لكن الفواكه، من «قليٌل جاوس نرش
قط. تُنرش لم التي االكتشافات من هائل عدد عن وفاته بعد صدرت التي مذكراته دراسة
إىل الحاجة فإن اآلخرين، فعل ردود من خوًفا اكتشافاته ينرش أن يأبى نيوتن كان وإذا

جاوس. تمنع كانت التي هي اإلتقان
أيًضا كان ولكنه األحيان، بعض يف فلٍك وعاِلَم األول املقام يف رياضيٍّا جاوس كان
مهمًة خاصٍة بصفٍة واملغناطيسية الساكنة الكهرباء علم يف إسهاماته وكانت فيزيائيٍّا.
عىل تلمع التي املضيئة النقاط هذه جميًعا ونعرف بالتقنيات. أيًضا يهتم وكان للغاية،
عاكس لسطح الَعَريض الوجود عن تَنتج فهي الشمس، تسطع عندما بعيد تل منحدر
مفيًدا جهاًزا جاوس صنع الظاهرة، هذه مبدأ عىل وبناء اتجاهنا. يف الشمس أشعة يرسل
والتلكسوب؛ املرآة من مزيج فهو الشميس، املعكاس وهو األرض، مساحة لعلم للغاية
يف شمسيٍّا معكاًسا يضع جاوس وكان الشمس. هو الضوئي مصدره إرسال جهاز أي
يحسن النظام هذا وكان جيوديزية. ألغراض بعيدة نقطة من يستهدفه كان معني موقع
علم يكن لم ولكن هانوفر. مملكة عن مميزة خرائط برسم له سمح فقد القياس، دقة
األفكار من بعدد مصحوبًا كان ولكنه جاوس، إىل بالنسبة ثانويٍّا نشاًطا األرايض مساحة

ما. سطح بتقوس األفكار هذه إحدى وتتعلق الهندسة. بشأن العميقة
عمل يوضح ولكن الفضاء، يف نقذفها أن الطبيعي من ما، كرة تقوس لتحليل
مع مرجع أي دون أي «ذاتية»؛ بطريقة يتم أن يمكن التحديد هذا أن لجاوس مهم
أجل ومن األسطح. كل عىل نفسها املالحظة وتنطبق الكرة. فيه تغرق الذي املكان
من األرض ونراقب القمر إىل نصعد أن رضوريٍّا ليس لألرض، الصحيح الشكل معرفة
عرش الثامن القرن وخالل للمسح.» بديًال نجد أن يمكننا الفضاء رحالت «ففي أعىل:
مسطحة األرض إن تقول التي نيوتن فكرة دقيقة جيوديزية قياسات مجدًدا أكدت
اقرتاًحا نهائيٍّا استبعد قد كان مما دورانها، بفعل االستواء عند ومنتفخة القطبني عند
بالقرب واألطوال الزوايا قياس يسمح كيف جاوس يوضح ولكن لديكارت. متناقًضا
أن بسيطة بطريقة 1-17 شكل ويوضح السطح. تقوس قيمة بمعرفة ما نقطة من
فلتقوُّس املستوي، السطح يف خصائصها عن مختلفة ما كرة عىل املثلثات خصائص
سؤاًال تساءل قد كان جاوس أن جليٍّا ويبدو السائدة. الهندسة عىل مؤكد تأثري السطح

تجريبيٍّا؟» علًما الهندسة تعد «هل أساسيٍّا:
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(أ)

(ب)

القطب

خط الزوال
(الدائرة الكب"ة)

االستواء
(الدائرة الكب"ة)

°٦٠

°٦٠°٦٠

°٩٠
°٩٠

°٩٠

مع (يتفق الكبرية» «الدائرة خط هو ما كرة عىل املستقيم الخط نظري يكون :1-17 شكل
أن ويمكننا املسطحة. الهندسة قواعد تُحرتم ال وهنا، املحددتني). النقطتني بني طريق أقرص
مثلما °٦٠ وليس (أ) °٩٠ زوايا ثالث يضم خاص دائري مثلث بواسطة ذلك من نتحقق

(ب). إقليدي سطح عىل املرسومة األضالع متساوية املثلثات يف الحال يكون

الهندسة؟ عن رنا تصوُّ يكون أن يجب كيف (3)

أعمال يف الهندسية القواعد من سلسلة يتقنوا أن املرصيني أو البابليِّني عىل يتعني كان
املعلم قبل فيثاغورس نظرية يجيدون البابليُّون وكان بها. يقومون كانوا التي املسح
ثم فطرية. معرفة من أكثر كان ذلك أن إىل يشري يشء ال ولكن عام، بألف السامويس
يتعلق األمر يعد فلم إقليدس، إىل فيثاغورس من تماًما الهندسة فتغريت اليونانيون، أتى
ومتماسك صلب منطقي رصح يف ببنائها بل الهندسة، عىل مساح وصفات بتطبيق
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منطقيٍّا قادت التي الربهنة وهو كبري؛ باكتشاف اليونانيون فقام واحد. آن يف وجمايل
مقبولة. منطقية مقدمات من انطالًقا دحُضه يمكن ال استنتاٍج إىل الرياضيات طالَب

يعد ما وهو نظرية، صيغة إىل منها كلٌّ تقود اإلثباتات من سلسلة الهندسة تبدو
بسيطة القرتاحات «مسلمات» عىل بأكمله العمل ويستند أثر. أي بناء مراحل من مرحلة
يكون وال بأكمله. للرصح كأساس تصلح فهي املسلمات، إثبات يمكن وال بديهية. تُعترب
مسلمة أي تكون وال متناقًضا. وليس متماسًكا كالٍّ تمثل أن فيجب عشوائيٍّا، اختيارها
إليها نتوصل التي النظريات قائمة تمثل وبذلك رضوري. منها فكلٌّ اللزوم عن زائدًة

بها. معرتف هندسية اقرتاحات مجموعة
«األشكال بخصائص إلقليدس، «العنارص» كتاب يف جاءت مثلما الهندسة، تتعلق
زوايا مجموع بأن خاصة بصفة الكتاب هذا ويخربنا الدائرة. أو املثلث مثل املسطحة»
السكندري الريايض يكن ولم .°١٨٠ أي عموديتني؛ زاويتني دائًما يساوي ما مثلٍث
حول الحديث فيدور األبعاد.2 الثالثي املكان إىل دراسته فمدَّ املسطحة، بالهندسة يكتفي

إقليدس. هندسة إطار إىل لإلشارة اإلقليديَّني واملكان السطح
طابع ذات بمسألة الرياضيني من العديد انشغل عرش، التاسع القرن بداية حتى
إقليدس وضعها التي املسلمات اختيار حول تساءلوا فقد واحد؛ آن يف وفلسفي منطقي
بعض استنتاج يمكن هل عددها؟ تقليل يمكننا كان فهل لكتابه: منطقية كمقدمات

أخرى؟ مسلمات من املسلمات
ال التي إقليدس هندسة طابع عىل اعرتض فقد تماًما؛ مختلًفا طريًقا جاوس اتبع
يساوي هل إقليديٍّا؟ بالفعل املكان يعد فهل صحتها: حول وتساءل بها املساس يمكن
لهانوفر. خرائط برسم مكلفة بعثة يدير جاوس كان ١٨٠°؟ مثلث زوايا مجموع دائًما
املثلثات من العديد ورسم املختلفة املواقع بعض استهدف الشميس معكاسه وبواسطة
عىل ويتعني .°١٨٠ يساوي املثلثات هذه يف الزوايا مجموع أن جيًدا يعرف فهو بينها،
درجات واختالف الجوي االنكسار من يخىش أن قياساته تحسني يف يرغب الذي املساح
اإلقليدي املكان خصائص بني املحتمل التفاوت من أكثر البرشية واألخطاء الحرارة
إىل توصلنا إذا أنه جاوس رأى ولكن فيه. نعيش الذي الفيزيائي املكان وخصائص
مثلث زوايا مجموع أن مالحظة نستطيع فقد القياس، أخطاء مصادر كل عىل القضاء
مجموع يعتمد وربما .′′٥٩٫٩٩٩ ′٥٩ °١٧٩ باألحرى بل °١٨٠ يساوي ال «تجريبي»

املستطيل.3 حجم عىل أيًضا الزوايا
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السماء من تهبط ال الهندسة (4)

استكشافها. يستطيعون جديدة طرق وإيضاح طالبه إثارة يف كبري عالم أي جدارة تكمن
ريمان. هو تلميذه كان الذي جاوس مع حدث ما هو ذلك وكان

روًحا (١٨٢٦–١٨٦٦) ريمان برنهارد فريدريتش جورج األملاني الريايض كان
ال طبع وهو الجموع، أمام التحدث يخىش ومتشكًكا وخجوًال متواضًعا وكان نقية،
يبحث جاوس مثل ريمان وكان العلمي. فكره جرأة مع ويختلف للشهرة إطالًقا يهيئه
فكان الروائع. بمنزلة إصداراته كانت ولكن قليلة، كتاباته وكانت اإلتقان. عن بشدة
درس جوتنجن بجامعة التحق وعندما بالرياضيات. أكرب بصورة ومولًعا بالتاريخ مولًعا
إىل اتجه ما رسعان ولكنه الربوتستانتي، الراعي والده إلرضاء الالهوت علم البداية يف
األملانية. للرياضيات األعىل املنرب آنذاك كانت التي برلني جامعة إىل وانتقل الرياضيات

تحمس الذي جاوس عىل أطروحته مخطوط ريمان عرض جوتنجن إىل عودته وعند
وقت حان ثم اآلخرين. بعمل األمر يتعلق عندما نادًرا إال يحدث يكن لم ما وهو لها،
الجامعات. يف بالتدريس األملاني االتحاد دول يف تسمح التي «التأهيل» أطروحة مناقشة
يف ملؤتمرات موضوعات ثالثة واقرتاح تجريبي، مؤتمر تنظيم ريمان عىل يتعني وكان
أيًضا. الثاني وربما موضوع أول تقديم املرشح من الكلية طلبت عامة وبصورة الكلية.
صعبة معالجته وكانت الهندسة. بأسس يتعلق ريمان اختاره الذي الثالث املوضوع وكان
الثالث االقرتاح هذا ولكن فيه. للبحث كبري وقت لديه يكن لم ريمان أن لدرجة للغاية،
إىل كافية بصورة املهيأ وغري البائس املرشح اضطر فقد الحظ، لحسن جاوس بال شغل
املوضوع هذا يف يفكر حياته طيلة ظل الذي الرياضيني أمري أمام صعب موضوع تقديم

الشأن. هذا يف شيئًا ينرش أن دون
يكن ولم — دائًما سيئة الصحية حالته وستظل — صحية بوعكة ريمان أصيب
سعيدة. دائًما تكون األساطري نهاية ولكن التجريبي. درسه لتحضري قصري وقت إال لديه
استياء تثري قد التي التقنية املالمح من مجرًدا مؤتمًرا ريمان نظم ١٨٥٣ عام ففي
الرسالة وكانت بحماس. جاوس فاستقبله الرياضيات، يف املتعمقني غري الكلية أعضاء
تاريخ روائع من رائعًة الهندسة» عن الخفية االفرتاضات «حول عنوان حملت التي
توصل قد جاوس كان التي النتائج األبعاد مختلفة األماكن عىل طبق فقد الرياضيات.
ويليام اإلنجليزي والفيلسوف الريايض قاله ما ييل وفيما األسطح. حول بنفسه إليها
مختلفة أنواع يوجد مثلما أنه ريمان «أوضح ريمان: عن (١٨٤٥–١٨٧٩) كليفورد
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وبواسطة األبعاد، ثالثية األماكن من مختلفة أنواع أيًضا يوجد واألسطح، الخطوط من
عبور تم فيه.»4 نعيش الذي املكان ينتمي نوع أي إىل نعرف أن يمكننا فقط التجربة

جلًال. حدثًا يعد ما وهو الخطوة هذه
الخط. هذا خارج نقطة ونثَبت «خ» مستقيًما خطٍّا اإلقليدي السطح يف فلنرسم
مع مشرتكة نقطة أي له ليس واحًدا مستقيًما خطٍّا النقطة هذه عرب نمرر أن ويمكننا
اإلقليدية الهندسة يف االقرتاح هذا يمثل (خ). ل املوازي املستقيم الخط هو ويكون (خ).
دون تنتقل أن يمكن ال ولكن أساسية إذن فهي الخامسة»، إقليدس «مسلمة مسلمة،
املستقيمة بالخطوط فيه تُستبدل الذي الناقص، السطح أو الكرة مثل ما سطح إىل تغيري
للسطح املستقيمة الخطوط غرار وعىل الطبيعي. تعميمها تمثل جيوديزية» «خطوط
عليه. تُرسم الذي السطح من نقطتني بني طريق أقرص تشكل تقوسات فهي اإلقليدي
كوكب وعىل .(1-17 (شكل الكبرية الدوائر هي الجيوديزية الخطوط تكون الكرة وعىل
بني الوصل أجل فمن جيوديزية. خطوًطا الزوال وخطوط االستواء خط يُعترب األرض،
الكربى، الدوائر بطول تمر الطائرات عامًة الطريان رشكات تجعل متباعدين، مطارين
ما وهو القطبني، عند الزوال خطوط كل وتتقاطع والوقود. الوقت بتوفري يسمح مما
خط خارج تقع الكرة من نقطة عرب نمرر أن يمكننا «ال عامة: قاعدة مع يتالءم
يمكننا أسطح فتوجد .(2-17 (شكل (خ)» مع يتقاطع ال جيوديزيٍّا خطٍّا (خ) جيوديزي
الخط مع تتقاطع ال التي الجديدة الجيوديزية الخطوط من نهائيٍّا ال عدًدا عليها نمرر أن

الخط. هذا خارج تقع ما نقطة عرب وذلك األويل، الجيوديزي
األبعاد ثالثية أماكن اإلقليدي املكان خارج يوجد فال أساسيٍّا، ريمان إدراك كان
ويؤكد ما. تناقض ينتج أن دون مختلفة مسلمة الخامسة إقليدس بمسلمة فيها يُستبدل
املوازية الخطوط إذن فلنبحث الظروف. هذه يف األمر تحسم التي هي التجربة أن ريمان
ال. أم اإلقليدية للهندسة تخضع كانت إذا نعرف وسوف الفيزيائي املكان يف املثلثات أو
تبنيها. قبل قوانينها اختبار فيتعني إقليدس، أو أفالطون سماء من الهندسة تهبط فال
لقوانني تخضع معدنية أو خشبية قياسات بواسطة إال االختبار يتم ال بنا، يتعلق وفيما
مسارات هي نمتلكها التي الوحيدة القياسات فإن الفلك، بعلم يتعلق فيما أما الفيزياء.

الفيزياء. لقوانني أيًضا تخضع فهي الضوئية، األشعة
املكان هندسة تخضع أن يجب ولكن الرياضيات، فروع من فرًعا الهندسة تعد

للتجربة. الفيزيائي
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(ب)

(أ)

ن

م خ

ز

ك

تمرير نستطيع السطح، من (خ) مستقيم خط خارج تقع (ن) نقطة عرب :2-17 شكل
كل فإن (خ). إىل نسبًة (م) املوازي الخط وهو (خ)، مع يتقاطع ال فقط واحد مستقيم خط
مع الكرة عىل تتقاطع (ز) الزوال خط خارج الواقعة (ك) بنقطة تمر التي الكبرية الدوائر

(ز).

باملخاطر محفوف عمل (5)

تجاوز يريد كان إذا الهندسة أسس تناول عليه يتعني أنه أينشتاين أدرك ١٩١٢ عام يف
يدعو يشء كل وكان ضخًما العمل فكان جديدة. جاذبية نظرية وصياغة التكافؤ مبدأ

تنفيذه. يستحيل عمل بأنه االعتقاد إىل
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سري ويبطئ الضوئية األشعة مسار يثني ما سماوي جرم قرب أن الحقيقي فمن
الزمكان والطاقة الكتلة تشوِّه عمومية، أكثر وبصورة التكافؤ. ملبدأ نتيجة وذلك الساعات،
عليه فيتعني بها. يكتفي أن ألينشتاين يمكن ال نوعية مالحظات ولكنها منهما، بالقرب

األقل. عىل عوائق أربعة يجتاز أن أيًضا
والطاقة الكتلة وجود بني كمية عالقة بإيجاد ويتعلق مرعبًا، األول العائق يبدو
سيجدها التي العالقة تكون أن فينبغي رعبًا أقل الثاني العائق يعد وال الزمكان. وتشوه
ربما ١٩١٢ عام ويف نيوتن. صاغه الذي الجاذبية بقانون ا جدٍّ شبيهة — وجدها إذا —
املالحظات 1/r 2 قانون فيه يصف ال ملوقف جاد واحد مثال ذكر عىل قادًرا أحد يكن لم
′′٤٣ حضيضه يتقدم الذي املفاجئة عطارد تقلبات عن مختلف فذلك كافية. بصورة
عرش). الثالث (الفصل الجاذبية عن نيوتن قانون إلغاء يربر قد مما قرن، كل قوسية
تشوبها جميعها املالحظات ألن ربما بالضبط، املالحظات كل إنتاج نظرية أي تعيد فال
عن نيوتن قانون كان وإذا الضارة. الظواهر كل فهم يجيد ال املراقب ألن أو أخطاء،
عن الفوري بالتأثري يقر ألنه فقط فذلك العرشين القرن بداية يف مرٍض غري الجاذبية
أن إذن يجب نيوتن بقانون استبداله يف أينشتاين يفكر الذي الجديد القانون فإن بعد.

القديم. القانون تنبؤات مجموعة إنتاج إعادة مع تماًما مختلًفا تصميمه يكون
ويف تحديًدا. أينشتاين إال عطارد حضيض تقدم يف أحد يفكر ال ذلك إىل وباإلضافة
إنه له ليقول أوملبيا، أكاديمية يف الثالثة الخرباء أحد هابيتش كونراد إىل كتب ١٩٠٧ عام
يف أينشتاين يزال ال الجاذبية مجال يف ألنه ألوانه؛ سابق عمل وهو املشكلة، هذه تناول

التكافؤ. مبدأ مرحلة
النور، الجديدة أينشتاين نظرية رأت وإذا أسهل، الثالث العائق تجاوز كان ربما
أي من بالقرب أو األرض سطح عىل القذائف حركة يصف كيف الفور عىل يعرف فهو
تلقائيٍّا يندرج تأثريها فإن الزمكان، تشوه التي هي الجاذبية كانت فإذا سماوي. جرم
ال املشوه املكان يف يمر جسم أي فإن تأثري، الجاذبية لقوة يعد فلم نفسه. التشوه يف
ورسعته. ملوقعه املطابق للزمكان جيوديزيٍّا خطٍّا تلقائيٍّا يتبع فهو أهمية، لكتلته يكون

جيوديزيٍّا؟ خطٍّا يكون ملاذا لكن
الزمكان من مستقيًما خطٍّا الجسم يتبع الجاذبية غياب ففي عديدة. إجابات توجد
جيوديزي. بخط تحديًدا األمر يتعلق البسيطة الحالة هذه يف أنه ويتضح املشوه. غري
الجيوديزية الخطوط شكل يعدل مما الزمكان، يتشوه سماوية أجرام وجود حالة ويف
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ما بالفعل وهذا فقط. للزمكان الهنديس الهيكل بواسطة محددة ذلك مع تظل التي
عن املفهوم هذا يمثل كتلته.5 عىل تعتمد ال أنها بما متحرك جسم مسارات من نتوقعه
الجسم يخضع الثقالة غياب ففي األجسام. سقوط عىل العطالة ملبدأ تعميًما الحركة
جاذبية». انعدام «حالة يف ويكون مستقيم، جيوديزي خط برسم العطالة ملبدأ املتحرك
الحركة عن يكف الجيوديزي الخط أن باختالف ذاته األمر يحدث الثقالة وجود حالة ويف

الجاذبية!» انعدام حالة يف أنه «يشعر ولكنه املنتظمة. املستقيمة
بعض إىل أينشتاين يتوصل فعندما صعب، عائق وهو األخري بالعائق يتعلق وفيما
إىل «انظروا يقول: أن عليه نظريته، كفة ترجح أن شأنها من التي األساسية املالحظات
االختالف نقاط بعض توجد ولكن بدقة، نيوتن نظرية تنبؤات إنتاج تعيد فهي نظريتي،
منهما أيٌّ وتحديد واحد وقت يف اختبارهما من تتمكنوا لكي لكم فأذكرها النظريتني، بني

للمالحظة.» أقرب
لم نيوتن نظرية أسس ألن العناء؛ يستحق األمر ولكن ضئيلة النجاح فرص كانت
يف أينشتاين نجاح من حائرين نظل أننا إال الخاصة، النسبية ظهور منذ مقبولة تعد

الرهان. كسب

جروسمان مارسيل (6)

الدراسة يف أينشتاين زميل (١٨٧٨–١٩٣٦) جروسمان مارسيل الريايضالسويرسي كان
العصيبة، الفرتات يف أينشتاين يساعد كان عديدة مناسبات ويف بزيورخ. الهندسة بكلية
يف مواعيدها، يف املحارضات يحرض فكان التفاصيل، يف التدقيق وشديد نابًغا طالبًا فكان
بدًال األصلية لغتهم يف املؤلفني كبار بقراءة النشغاله نظًرا عنها؛ يتغيب كان زميله أن حني
كتيبات، يوزعون فيه األساتذة يكن لم عٍرص ففي ومملني. منفرين ملعلمني االستماع من
خالل يسمعونه كانوا ما عىل بناء بأنفسهم مالحظات تسجيل الطلبة عىل إذن يتعني كان
هذه ويف أخرى. مرة املالحظات هذه بقراءة يستعدون كانوا االمتحان وقبل املحارضة.
ألربت ويَدين دونها. قد جروسمان كان التي باملالحظات العابث ألربت استعان املناسبة
نبه قد مارسيل كان فقد االخرتاع. براءات مكتب يف بتعيينه جروسمان مارسيل إىل أيًضا
مع األب جروسمان فتعاطف لها، تعرض قد ألربت كان التي املهنية الصعوبات إىل والده

ابنه. بصديق بشدة وأوصاه املكتب مدير مع فتحدث املرافعة، هذه
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يف أستاذًا وأصبح األكاديمي املجال يف طريقه جروسمان سلك ١٩٠٧ عام ويف
عام ويف املدارس. ملعلمي إتقان محارضات فعقد زيورخ، يف الهندسة بكلية الهندسة
عميًدا ُعني التايل العام ويف للرياضيات. السويرسية الجمعية مؤسيس أحد صار ١٩١٠
عىل األستاذية كريس باقرتاح فبادر الهندسة.6 كلية يف والرياضيات الفيزياء لقسم
أن يريد أحد يكن لم سابق لطالب األمور مسار يف كبريًا تحوًال يعد ما وهو أينشتاين،

معيد! منصب حتى يعطيه
أو أخرى جامعات يف مطلوبًا وكان براج يف يعلِّم أينشتاين كان الوقت هذا ويف
كلية مكانة ويَعرف الفيزياء بها درس التي املدينة يحب ولكنه أوروبا، يف بحثية معاهد
أن عليه يجب أنه بالفعل يعَلم كان زيورخ يف استقر وعندما الفور. عىل فوافق الهندسة
املساعدة عن وبحثًا للجاذبية. جديدة نظرية صياغة أراد إذا املساحات بهندسة يستعني
الفور عىل توجه — أينشتاين قول حد عىل — الذي جروسمان إىل لجأ يتقنه، ال مجال يف
املجال هذا يف املحرزة التطورات بآخر التايل اليوم منذ أينشتاين وأخرب الكلية مكتبة إىل
ففي .١٩١٥ حتى أينشتاين مع تعاونه جروسمان واصل ثم وخلفائه. ريمان يد عىل
األبحاث قسم ومدير بروفسور صار حيث برلني؛ يف أقام قد أينشتاين كان الوقت هذا
لتدمريه يستعدون النازيون كان الذي العاملية الفيزياء مركز وهو فيلهلم، كيزر بمعهد

العنرصية. الكراهية باسم
األذهان. يف تتغلغل حتى طويًال وقتًا تستغرق التاريخية فالرتبية خلفاء. لهتلر كان

الشميس النظام يف رشعية مكانة يستعيد عطارد (7)

حتى األواخر» «آِخر الفرنسيون عليها أطلق دامية مجزرة األوىل العاملية الحرب كانت
املشرتكة األطراف كل مسئوليته تتحمل جماعي جنون بمنزلة كانت التالية. الحرب اندالع
الرشاشات. نريان تحت للسقوط إال الخنادق يرتكون املحاربون يكن لم الجبهة فعىل فيه.
بالكبت دائم شعور بسبب إال الحرمان تتحمل ال املعسكَرين شعوب كانت الخلفية ويف
عظيمة. انتصاراٍت إىل الدامية واملعارِك واعد، تقدٍم إىل املخزية اإلخفاقاِت تحويل إىل يدفع

املعاناة؟ هذه ظل يف يزدهرا أن والعلم للثقافة يمكن فهل
١٩١٥ نوفمرب يف برلني ففي الروث. عىل الزهور تنبت الشأن: هذا يف قاعدة توجد ال
املكتملة غري النجاحات من وسلسلة شاق عمل فبعد بحثه، نهاية إىل أينشتاين وصل
انتهى فقد جاد. مؤرش إىل النهاية يف توصل قط، تحبطه لم التي الجزئية واإلخفاقات

333



مدهشة جاذبية

نيوتن. نظرية محل تحل للجاذبية جديدة نظرية تمثل التي العامة» النسبية «نظرية من
الحرب؟ أثناء يف الثاني الشتاء هذا يف حدث فماذا

جديدة نظرية إىل املؤدي الطريق يف أوىل خطوة إال يكون أن التكافؤ ملبدأ يمكن ال
بني أكيدة عالقة اكتشاف مهمة نفسه إىل أينشتاين عهد جروسمان فبمساعدة للجاذبية.
يف السبب وكان ،١٩١٥ يف العالقة هذه إىل توصل وقد الزمكان. وتقوس الكتل وجود
شكل يُرجع الذي الوحيد نيوتن قانون من فبدًال الزمكان. تقوس مفهوم هو تعقيدها
هذا يبدو وقد عالقات. عرش أينشتاين صاغ الكون، يف الكتل توزيع إىل الجاذبية مجال
املؤثرة القوة يصف الذي نيوتن قانون بني جلية وحدة ثمة الحقيقة، ويف صادًما. التفاوت
خاضعة كهربائيٍة شحنٍة حركَة يحدد الذي القانون هذا للجاذبية، مجال يف كتلة عىل
أينشتاين ذكره الذي الوصف أخرى ناحية ومن ناحية، من كهرومغناطيسية ملجاالت
أنواع من آخر إىل نوع ومن الزمكان. تشوه من بالقرب كتلة لها تخضع التي للقوة

ثابتًا.7 الهيكل يظل ولكن منتظمة بصورة التعقيد يزيد القوة،
للتجربة. إخضاعها عليه يتعني العامة النسبية نظرية أينشتاين صاغ أن بمجرد
الذي بجوارها أيًضا خياليٍّا وكوكبًا الفضاء من ثابتة نقطة يف خيالية شمًسا فوضع
إليها. يطمح كان التي تلك تفوق بالغة سعادة فغمرته العامة. النسبية لقواعد أخضعه
كبلر. لقوانني طبًقا الخيالية الشمس حول ناقًصا قطًعا الخيايل الكوكب رسم فقد
الشمس. حول دائرة ببطء رسمت الفضاء يف ثابتًا الحضيض يبقى أن من بدًال ولكن
الحركة كانت صغريًا كان فكلما املدار، قطر نصف متوسط عىل تحركها رسعة وتعتمد
ما وهو قرن، كل قوسية ′′٤٣ بقيمة دورانًا الحضيض يرسم عطارد حالة ويف رسيعة.

بالضبط.8 لوحظ
ميكانيكا تستطع لم التي الوحيدة الكوكبية الحركة هو حضيضعطارد تحرك كان
كوكب إىل الحركة هذه ينسب أن جدوى دون حاول قد لوفرييه وكان تفسريها. نيوتن
(الفصل نفسه عطارد من الشمس إىل أقرب موقع يف يضعه وكان فولكان، وهمي،

عرش). الثالث
البطيء التقدم كان فقد مبهًرا؛ نجاًحا العامة النسبية ونظرية أينشتاين لقي
ناصعة قماشة عىل كالغبار نيوتن سماء تلطخ التي الوحيدة البقعة عطارد لحضيض
للغاية، معقدة جسمني من أكثر عىل يحتوي لنظام السماوية امليكانيكا كانت البياض.
الفارق هذا أساس عىل نيوتن ميكانيكا إصالح يف فكر قد يكن لم ربما أنه لدرجة
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أن بما ولكن آخر. شخص أي شأن شأنه وأينشتاين والنظرية، املالحظة بني الطفيف
إليها توصل التي النتيجة كانت نظريته،9 صياغة يف رشًطا يكن لم الحضيض تقدم
صحتها عىل دامغ دليل بمنزلة ذلك فكان مالئم. مؤرش من أفضل هو ما تمثل أينشتاين

الحماسة.»10 فرط من نفيس أتمالك أكن لم أيام، بضعة «خالل الحًقا: قال ومثلما

العامة للنسبية الثالثة التقليدية االختبارات (8)

للنسبية تقليدية «اختبارات ثالثة يف فكر قد كان نظريته عىل يعمل أينشتاين كان عندما
ونظرية الجديدة الجاذبية نظرية بني الحسم خاللها من يمكن قد مواقف ثالثة العامة»،
عطارد حضيض تقدم كان األحداث، ترتيب ناحية ومن منهما. كلٍّ تنبؤات وبني نيوتن،
إال بصحته فعًال يقتنع لم أينشتاين أن بما العامة، للنسبية تقليدي اختبار أول يمثل

التشوه. هذا تفرس الجديدة النظرية أن من تحقق عندما
مسار انحراف يف تتسبب الشمس أن ،١٩١٩ يف أُجري الذي الثاني، االختبار ويثبت
جزيئات من يتكون الضوء أن افرتضنا وإذا عرش). السادس (الفصل الضوئية األشعة
وجود مع األخرى هي أيًضا تتفق نيوتن نظرية فإن جيًدا، محددة ورسعة ما كتلة ذات
يف ′′٠٫٨٧ بقيمة الشمس بمحاذاة املار الشعاع ينحرف أن تتوقع ولكنها انحراف،11
ولكن أينشتاين، كفة املالحظة وترجح مضاعفة. قيمة تتوقع العامة النسبية أن حني
علماء من العديد فكان دقيقة. غري تزال ال كانت الوقت ذلك يف أُجريت التي املالحظات
ببطء. تسري األمور وكانت النظرية. لفهم الالزمة الرياضية الوسائل يمتلكون ال الفلك
اعرتف املحفل هذا ويف العامة. للنسبية مخصص مؤتمر أول برن يف ُعقد ١٩٥٥ عام ويف
هذا ظل ولكن أينشتاين، نظرية تؤيد الضوئية األشعة انحراف مالحظات بأن املشاركون

الحذر. يشوبه ذلك مع االعرتاف
عرش). السادس (الفصل جاذبية مجال يف األشعة بتحرك الثالث االختبار ويتعلق
مقنعة ليست التحرك هذا قياس محاوالت أن عن اإلعالن تم ،١٩٥٥ يف ذاته، املؤتمر ويف
ال فإنه الشمس، سطح من القادمة اإلصدار أشعة مالحظة من الرغم فعىل كبرية. بدرجة
سبيل فعىل عديدة. التحرك لهذا املحتملة األسباب ألن مؤكدة؛ نتيجة أي استخالص يمكن
وأن تتحرك أن واحد آن يف لألشعة فيمكن متحرًكا، لألشعة امُلصِدر الغاز كان إذا املثال
باوند تجربة تمثل سوف الظروف هذه ويف املحتمل. الجاذبية تأثري يحجب مما تتسع؛
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غموض— أي بال — تثبت سوف ألنها سعيدة؛ مفاجأة عرش) السادس (الفصل وريبكا
العامة. بالنسبية مرتبط تأثري وجود

مقارنًة ا جدٍّ متواضعة وهي العامة، للنسبية الثالثة التقليدية االختبارات هي ها
التحفظ يفرس والذي املعبد، إىل الخرباء غري دخول يحظر الذي املعقد الريايض بالهيكل
يدمرون [الذين الناس من الكثري يوجد بالدنا، «يف حياله. الفيزيائيون يبديه الذي
فال يتقدم أن للعلم ينبغي كان وإذا ميتافيزيقية] تأمالت سبيل يف العلمية موهبتهم
يتصفون فُهم النسبية، يفهم أن أنجلوساكسوني أيُّ يستطيع «ال ذلك.» من أكثر نريد
فيها.» يشء أي أفهم نفيس أنا أعد لم النسبية الرياضيات اقتحمت أن «منذ بالحكمة.»

نوبل.12 جائزة نالوا ممن ثالثة كتبها الثالث الجمل فهذه
فهي الثالثة، التقليدية لالختبارات آخر تأثري ثمة القول، أمكننا إذا عنها، ورغًما
حركة سيما وال امللحوظة، الظواهر نيوتن نظرية تِصف الدقة من مًدى أي إىل تكشف
ولكنها إهمالها، تم التي نيوتن نظرية شأن من إطالًقا العامة النسبية تقلل لم النجوم.
بعض ويف الخاصة. النسبية مع متِفقة لجعلها الالزمة التصورية التغيريات إىل أشارت
لكي بها القيام يتعني التي التصويبات إىل الحقيقة يف أيًضا تشري الخاصة، الظروف

الواقعة. الحقائق مع متفقة املالحظات تَظل

العامة للنسبية الثاني الجيل (9)

أول يف عاًما وأربعني خمسة طيلة تنحرص العامة للنسبية التجريبية الدالئل كانت
النابضة النجوم واكتشاف وريبكا باوند تجربة الستينيات وشهدت تقليديني. اختبارين
العامة النسبية بني االتفاق من عديدة ملرات تحققنا واليوم، الفضائي. العرص وبداية
مجالني بذكر هنا ونكتفي تام. اتفاق وهو الشميس، النظام يف تحدث التي والظواهر

ملحوًظا. تطبيًقا العامة النسبية فيهما وجدْت
أشعة تطلق التي املصادر تلك النابضة، النجوم وجود إىل سبق فيما أرشنا
النجوم هذه تُصدر أن من وبدًال عرش). الثالث (الفصل رسيًعا تومض كهرومغناطيسية
منارات تشبه النجوم، غالبية مثل أو الشمس مثل االتجاهات كل يف أشعتها النابضة
تنترش وحني النجم. مع تدور التي الكهرومغناطيسية املوجات من حزمتني وتصدر قوية
خالل من ويعلم دوري إلصدار املراقب يتعرض األرض، كوكب يف الحزمتني هاتني إحدى
أيًضا امللحوظة الرتددات وتخربنا محوره. حول النجم دوران رسعة اإلصدار هذا تردد
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والتي واحدة، ثانية يف النابض النجم بها يقوم التي الدورانات بعدد مبارشة بصورة
كانت إذا الشمس انفجار إىل يؤدي قد ما وهو للنجم، وفًقا ١٠٠٠ إىل ١ من ترتاوح
تقارب كثافتها ألن االنفجار؛ النابضة النجوم هذه وتقاوم مماثلة. دوران لرسعة تخضع
٣٠١٠ × ٢) الشمس كتلة من بقليل أكرب كتلتها يجعل ما وهو الذرية، النواة كثافة

الكيلومرتات. عرشات قطرها يبلغ كرة بداخل مضغوطة كتلة وهي كيلوجرامات)،
اإلصدار تردد فإن لها. مثيل ال دقة ذات سماوية ساعات النابضة النجوم تمثل
هيلس راسيل األمريكيان اكتشف ١٩٧٤ عام يف ولكن .١٠−١٢ بنسبة بدقة معروف
الحظوا ما ورسعان ثانية، ميلِّ ٥٩ يف محوره حول يدور نابًضا نجًما تيلور وجوزيف
كان حني يف تارة، وتتأخر تارة تبكِّر إذ متغريًا؛ الذبذبات تردد كان فقد شذوذًا؛ فيه
دوران فرتة مغامرَة إن أي ساعات؛ ٧٫٧٥ قدرها فرتة يمثل إذ منتظًما؛ الرتدد يف التغري

عرش). الحادي (الفصل النسب فرق مراعاة مع تتكرر، التي هي إيو القمر
محدودة. كانت الضوء رسعة أن إيو خسوف تردد انتظام عدم من رومر استنتج
استنتجا فقد معاكس، اتجاه يف يسري وتيلور هيلس اتبعه الذي املنطقي التسلسل ولكن
اكتشفاه الذي النابض النجم أن مالحظاتهما ومن الضوء لرسعة الضمني الثابت من
حول يدور الذي إيو غرار عىل وذلك يالحظاه، لم سماوي جرم حول يدور أن يجب
فهذا للشك، مجاًال السماوية امليكانيكا إىل واللجوء املعطيات تحليل يدْع ولم املشرتي.
كتلة ورفيقه هو يمتلك فهو مزدوًجا، نظاًما يمثل بل الفضاء، يف معزوًال ليس النجم
بما املشرتك، جاذبيتهما مركز حول ويدوران الشمس)، كتلة من ١٫٤) تقريبًا متساوية
غري الرفيق بأن االعتقاد إىل يدعو يشء كل وكان ساعات.13 ٨ من أقل الدوران فرتة أن
مختربًا املزدوج النابض النجم هذا ويعد نيوتروني. نجم أيًضا هو النابض للنجم املرئي
تقدم ويبلغ لها. مثيل ال بدقة العامة النسبية تنبؤات باختبار يسمح حقيقيٍّا سماويٍّا
يتسم التي قرن كل ′٤٣ بال مقارنتها يمكن قيمة وهي عام، كل قوسية °٤٫٢ الحضيض

ذلك. من أفضل هو ما يوجد ولكن عطارد-الشمس. الثنائي بها
يتعلق وفيما الكهربائية. الشحنات تسارع من الكهرومغناطيسية املوجات تنتج
حالة ويف البث. يف لإللكرتونات املستمرة الحركة عن التسارع هذا ينتج الراديو بموجات
التسارع ويكون ا جدٍّ قريبان النجمني فإن مماثلة، ظاهرة توجد املزدوج، النابض النجم
داخلية تقوسات وهي — الصادرة الجاذبية» «موجات أن لدرجة للغاية، ا مهمٍّ املكتسب
خصائص مالحظة ويمكن الطاقة. من هائًال ا كمٍّ تحمل — الضوء تنترشبرسعة للزمكان
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سيتالمس عام مليون ٣٠٠ خالل ويف عام. كل أمتار ٧ الكبري املحور فيقل املدارات،
موجات إصدار ومعدل املدار عىل تطرأ التي التغريات هذه تحليل ويمكن الجسمان.
مع بالضبط تتفق فهي املزدوج، النابض النجم د تردُّ تغريُّ معطيات بفضل الجاذبية،

الثالثة. التقليدية االختبارات وبني بينها الفارق وشتان املعممة. النسبية تنبؤات
اليومية! حياتنا يف حتى تدخل العامة النسبية أن الكثريون يجهل

،Global Positioning System باإلنجليزية — العاملي املواقع تحديد نظام إن
به املعمول نوعه من الوحيد النظام هو — GPS األوىل الثالثة بحروفه يشتهر والذي
بالتحديد موقعه يعرف أن النظام هذا القط يحمل شخص أي فيستطيع كاملة. بصورة
النظام ويعمل األرض. من بالقرب الفضاء أو الهواء أو البحر يف أو األرض سطح عىل
يبلغ التي املدارية األقمار من والعديد الالقط بني تفصل التي املسافة حساب بفضل
املوجات تستغرقه الذي الوقت بواسطة املسافة هذه وتُحسب كيلومرت، ٢٠٠٠٠ ارتفاعها
اإلصدار ساعة بني النظام القط ويقارن الجتيازها. — املويجات — الكهرومغناطيسية
فيتعني دقيقة، ساعة يمتلك ال الالقط أن وبما االستقبال. وساعة اإلشارة تحددها التي
تنقلها التي املعطيات بني املقارنة طريق عن مبارشة غري بصورة االستقبال ساعة تحديد
وساعة الالقط ساعة بجعل ما بطريقة يسمح ما وهو نفسه، الوقت يف األربعة األقمار

والعامة. الخاصة النسبية بالرضورة تتدخل وهنا متزامنتني.14 األقمار
برسعة النظام هذا أقمار فتتحرك العاملي، املواقع تحديد نظام لَالقط وبالنسبة
بالنسبية االختالف هذا ويقرتن متباينة. برسعات تعمل ساعاتها أن لدرجة كبرية،
بصورة متزامنة الساعات كل جعل أردنا إذا االعتبار يف ذلك نأخذ أن فيجب الخاصة،
سيما ال العامة، للنسبية دور ثمة زال فما األمر، يف ما كل ذلك ليس ولكن صحيحة.
ليسا النسبيني التأثريين هذين ولكن ذلك نظن فنحن جاذبية. حقل يف األشعة تحرك عرب

العاملي. املواقع تحديد نظام ضبط تعقيد يف الوحيدين السببني
فهي كثريًا، تحققت أنها بما االختبار إىل تحتاج العامة النسبية تعد لم هذا يومنا ويف
وتطوره الكون بنية تحديد إىل يسعى الذي العلم هذا الكونيات، علم يف أيًضا تُستخدم
بالجاذبية يتعلق آخر موضوع وثمة أرساره. كل عن لنا يكشف لم والذي مجمله، يف
القرن يف تناوله تم قد كان أنه من الرغم عىل للظهور، الوقت بعض استغرق وقد

عرش. الثامن
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املعتمة األجسام (10)

بنظرية عالقتها أن لدرجة مجهولة، الضوء طبيعة ظلت «املبادئ»، كتاب صدور بعد
محدودة الضوء رسعة أن ١٦٧٦ يف رومر أثبت وعندما مفهومة. غري كانت الجاذبية
املالحظة. معطيات بواسطة حسابها حاول كان وإال ثابتة، أنها يؤكد لم الثامن)، (الفصل

ثابتة؟ الضوء رسعة تكون قد ملاذا ذلك، ومع
أنه استنتج الطيف، ألوان امتزاج عن ناتج األبيض الضوء أن نيوتن أثبت عندما
التي الجسيمات كتلة مثل متالشية كتلتها تكون مختلفة ألوان جسيمات من يتكون
الجاذبية، قوانني إىل كتلة تمتلك التي الجزيئات وتخضع بعد. فيما لوساج تخيلها
قبل حتى اإلصدار نظرية صاغ نيوتن أن لدرجة محدودة، خاصة بصفة رسعتها وتكون
وقد جسيمات. من يتكون الضوء إن القائلة النظرية تلك رومر، به قام الذي البحث
الذي (١٧٢٤–١٧٩٣) ميتشل جون اإلنجليزي والجيولوجي الفلك عالم أفكاره استأنف
األرضية الهزات سبب أن اعتقد من أول ألنه ربما شهرة، أكثر يكون أن يستحق قد
استكشف ١٧٨٣ عام ويف تصدعها. عرب األرضية القرشة يف تنترش زلزالية موجات هو
القذائف. علم لقوانني الضوء جسيمات بإخضاع اإلصدار نظرية نتائج بعض ميتشل
يستطيع ال الضوء أن لدرجة صغري، وحجم ضخمة كتلة ذات نجوم وجود اقرتح وقد

املعتمة». «األجسام اسم البالس عليها أطلق والحًقا منها. اإلفالت
القطع من جزءًا األرض سطح عىل القذيفة فسرتسم الهواء، احتكاك استبعدنا وإذا
نجم، أي سطح عىل ذاته األمر وينطبق األرض.15 عىل جديد من تسقط أن قبل الناقص
ولكن حجمه. أو السماوي الجسم كتلة عىل تعتمد املمكنة املسارات معايري كانت لو حتى
مبدئية رسعة القذيفة اكتسبت فإذا للقذيفة. الوحيد املصري هو الناقص القطع يعد ال
اإلفالت يف فستنجح السماوي، الجسم عىل إال تعتمد ال التي اإلفالت» «رسعة أي كافية؛
وقل النجم كتلة زادت كلما اإلفالت رسعة وتزداد دائمة. بصورة عنه واالبتعاد تأثريه من
أن وباعتبار األرض. سطح عىل الثانية يف كيلومرتًا ١١ الرسعة هذه فتجاوز قطره، نصف
ضخمة كتلة ذات نجوًما ميتشل تخيََّل قذيفة، أي مثل الجاذبية لقوانني يخضع الضوء
منخفضة رسعة الجسيمات تمنح سطحها عىل الضوء إصدار عملية أن لدرجة وكثيفة،
يسقط ثم النجم سطح عن بصعوبة الضوء يرتفع الحالة هذه ويف اإلفالت. رسعة عن

عشوائية. قذيفة مثل جديد من
كيلوجرام؛ ٣٠١٠ × ٢ تبلغ بكتلة كيلومرت ٧٠٠٠٠٠ من الشمس قطر نصف يقرتب
يمكننا نيوتن نظرية وبفضل املاء. بكثافة مقارنة ١٫٤ بنسبة كثافتها متوسط يجعل مما
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يُضغط أن يجب الشمس لكتلة مساوية كتلة لديه سماوي جرم أي بأن بسهولة نقتنع أن
سيكون وهكذا معتًما. جسًما يُعترب لكي وذلك كيلومرتات؛ ٣ قطرها نصف يبلغ كرة يف
للسنتيمرت طن مليار ١٨ تبلغ كتلته يجعل ما وهو ،١٦١٠ × ١٫٨ من أكثر كتلته متوسط
عالم ألي متاحة بالشمس املتعلقة املعطيات كانت عرش الثامن القرن ويف املكعب.16
إبراز يمكن كيف ذلك إىل وباإلضافة ما. بتشكك قوبَل ميتشل اقرتاح أن لدرجة فلك،
اإلنجليزي الفلك عالم وأشار يعكسه؟ أو الضوء يشع أن يستطيع ال كان إذا معتم جسم
أجسام عىل املرئي غري النجم يمارسه قد الذي الجاذبية تأثري عرب ذلك فعل يمكننا أنه
ال فإنه مرئيٍّا، يكون ال املعتم الجسم أن من الرغم وعىل كافية. بدرجة قريبة مضيئة

الجاذبة. خصائصه يفقد
للضوء. املوجية بالطبيعة اعرتافنا منذ محسوًما املعتمة األجسام مصري يكون
من عنها أينشتاين يبحث ثم التاريخ، صفحات من ما لفرتة الضوء جسيمات فتختفي
أُطلق ما وهو الطاقة، من تتجزأ ال كمية بل كتلة، ذات جزيئات منها ليجعل ليس جديد،

الضوء. اسم بعد فيما عليه

السوداء الثقوب (11)

البتكار الضوء وانتشار القذائف علم للغاية مصطنعة بطريقة جمع قد ميتشل كان
غايتها، إىل العملية هذه أينشتاين قاد العامة، النسبية وبواسطة املعتمة. النجوم فكرة
مع يحدث لن ما وهو جديد، من املعتم الجسم مفهوم ظهور نتوقع أن إذن يتعني فكان

تلقائية. بصورة ذلك
كارل األملاني الفلكي والفيزيائي الفلك عالم كان األوىل العاملية الحرب بداية يف
املرصد مدير فهو باإلنجازات، حافًال سجالٍّ بالفعل يمتلك (١٨٧٣–١٩١٦) شفارتزشيلد
أملاني. فلك عالم يتواله أن يمكن رفيع منصب أعىل وهو بوتسدام، يف الفلكي الفيزيائي
من ا وكمٍّ الضوئي القياس حول تجريبية أعماًال شفارتزشيلد أعمال قائمة عىل ونجد
يف مهمته بمواصلة يكتفي أن املمكن من كان الحرب اندالع وعند النظرية. اإلصدارات
مناخية، محطة البداية يف فقاد اإلمرباطوري، الجيش يف تطوع ما رسعان ولكنه بوتسدام،
الوقت ذلك ويف روسيا. يف ثم فرنسا يف أوًال القذائف مسار ليحسب املدفعية إىل انتقل ثم
٢٥ يف صدر ألينشتاين مقال وهو العامة، النسبية لنظرية كامل عرض أول قرأ تحديًدا
حل الصعبة الظروف تلك مثل ويف بروسيا. يف العلوم أكاديمية محارض يف ١٩١٥ نوفمرب
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الزمكان تشوه نوع تحديد إىل فسعى بسيطة، بطريقة أينشتاين معادالت شفارتزشيلد
يدور ال النجم وهذا الفضاء. يف ومعزول ثابت كروي سماوي جرم وجود عن الناتج
فقد .r يساوي قطره نصف mوأن تساوي كتلته أن سوى عنه نعرف وال مداره، حول
من انتهى وعندما السماوي، الجسم خارج الزمكان تشوه بتحليل شفارتزشيلد اكتفى
صاغه الذي الحل وكان العمل. بهذا إعجابه أبدى الذي أينشتاين إىل أرسلها حساباته
أينشتاين معادالت تُحل األوىل للمرة أنه أوالهما أساسيتني؛ بخاصيتني يتميز شفارتزشيلد
النجم من الداخيل الجزء يظهر ال وبالفعل بأكمله. الزمكان تشوه بإبراز كاملة بصورة
هذا بشأن الثانية املالحظة أما الثغرة. هذه شفارتزشيلد سد ما رسعان ولكن الحل يف

أكرب. أهمية ذات فهي العمل
نجم قطر نصف من تدريجيٍّا نخفض عندما أنه ولنتخيل ميتشل، تأمالت إىل لنعد
عندها تتساوى rc حرجة قيمة القطر نصف يبلغ وعندما .m قيمة عند كتلته نثبت ما،
طبقنا وإذا الخارج. من مرئي وغري معتًما النجم يصبح الضوء، ورسعة اإلفالت رسعة
الزمكان أن فنالحظ m مساوية كتلة ذي نجم حول شفارتزشيلد حل بفضل ذاته األمر
عىل تعتمد التي rc قيمة القطر نصف يبلغ وعندما منه. بالقرب متزايدة بصورة يتشوه
محدودة، غري قيمة اآلخر ويأخذ العنارص أحد ويُلغى معناه، الهنديس الوصف يفقد ،m
قطر «نصف الحرج17 القطر نصف لتسمية دفعنا مما للغاية خطريًا ظرًفا يعد ما وهو
عن تخلت التي هي الرياضيات فهل الوضع؟ هذا نفرس أن يمكن كيف شفارتزشيلد».
شفارتزشيلد يعرف لن جديدة؟ فيزيائية ظاهرة يعكس الحادث هذا أن أم شفارتزشيلد
لتشمل دراسته نطاق توسيع فيه حاول ثانيًا مقاًال كتب قد كان أن فبعد اإلجابة. نفسه
مناعي ملرض ضحية تُويف األوىل، مقالته له تتطرق لم الذي الكتلة، من الداخيل الجزء

خطري. ذاتي
هذا يأخذون وزمالءه أينشتاين يجعل سبب يوجد يكن لم سبق، ما عىل وبناء
ما نجم عىل هنا املذكور الزمكان تشوه يؤثر فلكي الجد. محمل عىل األفكار من النوع
ما وهو شفارتزشيلد، قطر نصف من أصغر قطره نصف يكون أن يجب كبريًا، تأثريًا
صغرية مخالفة وهي عطارد، حضيض تقدم استثنينا فإذا الشمس. حالة عىل ينطبق ال
منها. بالقرب يدور ما لوصف اإلقليدية الهندسة عن للتخيل مجال فال نيوتن، لقوانني
النجوم: باقي عىل ذاتها املالحظة تنطبق العرشين، القرن بدايات يف الفلك لعلماء ووفًقا
نتائج أي بال لطيفة رياضية تسلية يمثل شفارتزشيلد قطر نصف كان ١٩١٦ عام ففي

الفلك. علم عىل بالنفع تعود حقيقية

341



مدهشة جاذبية

تصدرها التي األشعة فإن تتطور، النجوم أن وأدركنا تدريجيٍّا األمور تبدلت ولكن
لتفاعالت فقط ويمكن الطاقة. من هائًال مخزونًا تمتلك أن يجب أنها لدرجة للغاية، كثيفة
إىل الهيدروجني تحويل يف املألوفة النجوم تبدأ حيث ذلك؛ تفرس أن النووية االندماج
يحني ثم الهيدروجني. من مخزونها استنفاد عند كربون إىل الهيليوم تحول ثم هيليوم،
للنجم الخارجية الطبقات عىل تحافظ التي املتوهجة البؤرة فيه تستطيع ال الذي الوقت
أن لدرجة املبدئية، كتلته عىل يشء كل قبل نجم أي تطور فيعتمد النهياره. تتصدى أن
نميز أن يمكننا التفاصيل يف الخوض ودون شكوك.18 أي حوله تحوم ال النهائي شكله

التطور. من نوعني
كافية ضغط درجة عند النجمي الغاز يحفظ فهو موجود النووي الوقود أن بما
الوقود، غياب حالة ويف النجم. كتلة مع يزيد الذي الجاذبية ضغط بمقاومة له تسمح
الشمس، كتلة تضاهي النجمية الكتلة كانت إذا ولكن باالنهيار. مهدًدا النجم يكون
مرحلة النجم بلغ فقد الجاذبية؛ وضغط الداخيل الضغط بني جديد توازن فيحدث
النووية التفاعالت وتختفي األرض، لقطر مماثًال ويصبح قطره فيقل األبيض»، «القزم
فترتك النجم، من العليا الطبقات بقاء سبق فيما تضمن كانت التي الغازات أما بداخله.
التي فهي النوى، من النجمي الغاز إلكرتونات كل انتُِزعت فقد إلكرتوني. لغاز مكانها
حمل عدم النوى ويكفل املنخفضة. الحرارة درجات يف حتى الهائل الضغط أمام تصمد
ويقل ببطء يتجمد األبيض القزم ن تكوُّ وبمجرد كهربائية. شحنة اإللكرتونات مجموعة

توازنه. عىل يحافظ ولكنه تدريجيٍّا، بريقه
أال برشط إال االنهيار يقاوم ال فهو يشء، كل عىل قادًرا اإللكرتوني الغاز يعد ال
طبقة الثالثينيات يف اكتُشفت ولذا الشمسية؛ الكتلة من ١٫٤ األبيض القزم كتلة تتجاوز
األبيض القزم مرحلة تشبه التي النيوترونات ذات النجوم مرحلة وهي للنجوم، جديدة
وأن نيوتروني، غاز محله يحل اإللكرتوني الغاز أن باختالف األمور من العديد يف
حوايل تبلغ قد النيوتروني النجم كتلة وأن كيلومرتًا، ٢٠ إال يبلغ ال النجم قطر نصف
األجسام أما .١٩٣٩ عام يف ُحدد الذي األقىص الحد وهو الشمس، كتلة أضعاف ثالثة
فال الطبقتني، هاتني بإحدى تتعلق أن يمكنها فال الحد، هذا كتلتها تفوق التي النجمية
قطر نصف وراء فيما يقودها جهنمي حلزون يف انبجاسها يوقف أن يستطيع يشء

شفارتزشيلد.
عليه محكوم حجًما أكربها وأن تنكمش، املطاف نهاية يف النجوم أن ندرك عندما
األجسام من الجديد النوع هذا تصديق يف تدريجيٍّا نبدأ شفارتزشيلد، قطر نصف بتخطي
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الفيزيائي وكان اسًما، لها نختار أن فقط يبقى بالفعل! موجودة تكون قد فإنها املعتمة،
«الثقوب اسم فأطلق ،١٩٦٧ يف املهمة هذه توىل من هو ويلر أرشيبالد جون األمريكي
الضوء. وال املادة منها تفلت أن يمكن ال التي الغريبة الضخمة النجوم هذه عىل السوداء»
القريبة السماوية األجرام عىل تمارسه الذي الجاذبي التأثري عرب إال إبرازها يمكننا وال
ثقوبًا اكتشفوا أنهم الكثريون يعتقد واليوم بجوارها. تمر التي الضوئية األشعة عىل أو
مرئي. غري نجم حول مدار يف ضخم نجم يدور حيث الطائر؛ كوكبة يف سيما ال سوداء،
الشمسية. الكتل بعض كتلته تبلغ نجم انهيار عن ناتًجا نجميٍّا أسود ثقبًا ذلك يكون قد
مليوني تبلغ ا جدٍّ ضخمة كتلة ذا أسود ثقبًا يضم مجرتنا مركز أن أيًضا نعتقد ولكننا
ويف مساوية. كتلة يمتلكون أشباح يوجد األخرى املجرات يف وأنه الشمس، كتلة ضعف
كل باستبعاد إال تأكيدها نستطيع ال أسود ثقب وجود تؤيد مؤرشات نكتشف مرة كل
ولكن للكلمة، الحريف باملعنى تجاوزها يمكن ال مهمة وهي األخرى، املعقولة التفسريات

وجودها. يف يشكك أحد يعد لم اليوم
املحيط للزمكان تسببه الذي التشوه ولكن املعتمة، األجسام السوداء الثقوب تشبه
بداخله تقع الذي الغالف عىل الحدث» «أفق اسم ويُطلق ا. جدٍّ غريبة أجساًما منها يجعل
وسيكون صالحيتها، إقليدس هندسة فقدت املنطقة هذه ويف الفخ. يف والضوء املادة
يتعلق وفيما .2π عىل محيطها بقسمة دائرة قطر نصف نحسب أن امُلجدي غري من
األفق يعرب قد الذي الفضاء رائد فإن أكرب، بصورة تشوهاته رؤية فيمكن بالزمكان،
بصورة يرسل كان وإذا منه. اإلفالت يستطيع ال كان إذا إال غريبًا شيئًا يالحظ لن ربما
قد املراقب هذا فإن عودة، بال الرحلة هذه بداية منذ أريض مراقب إىل إشارات منتظمة
يبدو قد اإلشارة مرور وعند بطيئة. بصورة يمر الفضاء لرائد املصاحب الزمن بأن يشعر
الرياضيني أمري نفسه جاوس وحتى نهائية، بصورة وثابتًا متجمًدا الفضاء رائد زمن

والهندسة. الفيزياء بني الغريب االتفاق هذا مثل تخيل يستطع لم ربما
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التي الكم، فيزياء إىل وقته من جزءًا خصص العامة النسبية من أينشتاين انتهى عندما
العالم إىل الفيزياء قوانني بعض بنقل األمر ويتعلق الكمية. الفيزياء اسم اليوم تحمل
إال مطبقة الحني ذلك حتى تكن لم قوانني وهي — الذري ودون الذري — املجهري
يف أدركنا ولقد الذرة. حجم حجمها يتخطى التي األجسام عالم أي العياني؛ العالم عىل
املثال سبيل عىل نيوتن قوانني فإن الفيزياء: تنقيح رضورة و١٩٣٠ ١٩١٠ بني الحقيقة

املجهري. العالم وصف نريد عندما بحالتها استخدامها يمكن ال
١٩٠٥ عام يف فرس فقد الكمية، الفيزياء بدايات خالل للغاية نشيًطا أينشتاين كان
الكمية الفيزياء كانت والحًقا نوبل. جائزة أجله من استحق ما وهو الكهروضوئي، التأثري
مرت العرشينيات وسط ويف آخر. إىل وقت من إليها يعود أينشتاين وكان ازدهرت قد
أنها من الرغم فعىل اآلن. حتى آثارها بعض تحمل تزال وال حرجة بمرحلة الفيزياء
أنها خاصة بصفة عليها يلوم كان البعض فإن املجهري، العالم ظواهر بدقة تصف
تبنته الذي اللواء وهي الحتمية، كبرية بصورة تهمل وأنها للمصادفة، كبرية أهمية تعطي

نيوتن. عهد منذ بعزم الفيزياء
له يبدو كان طريق يف زمالءه يتبع أن ورفض ذاته التشكك أينشتاين لدى كان
ظهره أدار فقد حقيقيٍّا، محافًظا أصبح كبريًا ثوريٍّا أينشتاين كان أن فبعد نتيجة. بال
القوتني توحيد شأنها من كان دة موحِّ نظرية صياغة يف وبدأ الكمية الفيزياء لتطوير

الكهرومغناطيسية. والقوة الجاذبية قوة وهما آنذاك؛ املعروفتني الوحيدتني
طاليس إىل األقل عىل فلنَُعد التاريخ، ثوابت أحد التوحيد هذا عن البحث كان
األربعة العنارص مع التوحيد هذا استمر وقد يشء، كل مبدأ املاء أن يرى كان الذي
عدد خفض عرب أيًضا التوحيد استمر وقتنا، من قربًا أكثر وقت ويف إليمبيدوكليس.
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تدور التي النواة ذات الذرات تلك الذرات، من خليط إىل الجزيئات فتعود املادة. مكونات
والنيوترون الربوتون مثل أولية مكونات إىل نفسها النواة وتنقسم اإللكرتونات. حولها

أكرب. بصورة أساسية كيانات من بدورهما يتكونان اللذين
والجزيئات النواة دراسة كشفت فقد بالفشل؛ املوحدة أينشتاين نظرية باءت
والجزيئات النواة بنية فهم فقط خاللهما من يمكن جديدتني قوتني وجود عن الجديدة
الشديدة. والقوة الضعيف) (التفاعل الضعيفة القوة اسم عليهما وأُطلق وديناميكيتهما،
الكمية الفيزياء انتقمت وهكذا القوتني، هاتني يجهل جزئي توحيد ألي إذن معنى فال

مأزق. إىل التوحيدية نظريته بتحويل أينشتاين وفاء عدم من
بأننا الشعور مع األصابع أطراف عىل ننسحب وأن بالرحيل نهم أن إذن لنا فهل
علم هو الراكد فالعلم باملعرفة، يمدوننا من استسالم نتوقع أن يمكننا ال واجبنا؟ ينا أدَّ
بال متواصًال التوحيد عن البحث كان مختًرصا، طريًقا يسلك أينشتاين كان فبينما ميت.

مختلفة. بأشكال هوادة
نظرية وهما نظريتني؛ دمج إىل تميل التوحيد إىل املؤدية الطرق إحدى كانت
الجاذبية تأثري مجال بني الخلط ويمكن الكمية. الفيزياء ونظرية الجاذبية عن أينشتاين
وباستثناء السماوي. والعالم اليومية حياتنا تمأل التي األجسام يضم الذي العياني واملجال
النظر وجهة ومن مبادئها، يف وبسيطة أنيقة فهي النظرية، هذه يف عيب أي يوجد ال ذلك،
فإن الكمية، الفيزياء وضع مع تماًما يختلف ما وهو اعرتاضات، أي تثري ال الفلسفية
الكهربائية القوة تساوي العامة: النسبية تطبيق مجال عن كليٍّا يختلف تطبيقها مجال
إن بينهما تُمارس قد التي الجاذبة القوة أضعاف ٤٠١٠ حوايل وبروتون إلكرتون بني
يومنا وحتى بديهتنا. مع تتعارض الكمية النظرية أن ذلك إىل ويُضاف قياسها. أمكننا

الكمية. والفيزياء الجاذبية توحيد يتم لم هذا
توافقهما عدم تجاهل من تمكننا لن مختلفة مجاالت يف الِعْلمني تطبيقات إن
أنه لدرجة للغاية، كثيًفا آنذاك كان الذي الكون ببدايات الكونيات علم ويهتم الظاهري.
التعايش هذا يكون فربما واحد. آن يف يظهرا أن الكمية والفيزياء الجاذبية عىل يجب كان
األسئلة كل عن اإلجابة الفيزياء تستطيع ولكي السوداء. الثقوب بجوار يحدث يزال ال
والفيزياء الجاذبية لتوحيد تستعد أن يجب مبدئية، بصورة األقل عىل بها تتعلق التي

ما. يوم يف الكمية
فلماذا املجهري، العالم تتجاهل أنها تبدو الجاذبية أن وبما الوقت، ذلك يحني وحتى
الكهرومغناطيسية القوة وهي املجال؛ هذا تسود التي الثالث القوى توحيد إىل نسعى ال
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«نظرية صياغة إىل الواعد اإلجراء هذا أدى لقد الشديدة؟ والقوة الضعيفة والقوة
ألنواع موحد وصف إىل توصلت نظرية وهي الجسيمات»، فيزياء يف املعياري النموذج
مع أيًضا تتفق وهي املادة، منها تتكون التي املجهرية الجسيمات وملجموع الثالث القوى
وحتى الجاذبية، مع تتفق ال ولكنها الخاصة، النسبية ونظرية الكمية الفيزياء مبادئ
املعياري النموذج نظرية أن يعتربون الجاذبية مع التنافر هذا الفيزيائيون يتناول حينما

ناقصة.1
راهن فلقد جديد، من تظهر نجدها ما فرسعان طبيعتنا، إخفاء حاولنا إذا
الظواهر كل وتفرس الجاذبية تشمل وحيدة نظرية توجد كانت أنه عىل الفيزيائيون
فنبدأ عمله، خضم يف نحات بورشة شبيًها البحث مجال فأصبح اآلن أما املعروفة.
التي والحىص باألتربة مغطاة األرض ولكن الرخامي، التمثال عىل أويل رسم تمييز يف
الحاليني الجسيمات فيزيائيي ورشة أيًضا وتمتلئ الحجر. من واملقص املنشار أوقعها
استخدام من بالرغم املتوقع وجودها قط يتضح لم جسيمات فيها فنميز باملخلفات،
بانشطاره تنبأْنا الذي الربوتون مثل جسيمات أيًضا ونجد حجمها، يتزايد التي املعجالت
إىل ويُضاف كبرية. بصورة مستقرة ظلت الجسيمات هذه ولكن — جدٍّا البطيء —
«املادة وتُسمى غامضة، طبيعة ذات هي الكون تمأل التي املادة من كبريًا جزءًا أن ذلك
السوداء» «الطاقة وهو غموًضا؛ أكثر عنرص أيًضا إليها ويُضاف تشع. ال ألنها السوداء»
فيتعني للكون. املتسارع التوسع عن مسئولة تكون قد أنها إال يشء كل عنها نجهل التي
كل منها ينتزعوا أن يريدون الذين هؤالء مفاجأة عن تتوقف ال التي الطبيعة نمدح أن

تكون. أن نحن نريد كما وليس هي كما تبدو فهي أرسارها،
لنعرفه. الكثري أمامنا زال فما ينتِه، لم الجاذبية تاريخ أن هللا فلنشكر
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امللحقات





اليوم طول مدة زيادة (أ)

لوحظ الذي الكيل الكسوف ذلك عىل ويشهد أكرب، األرض دوران رسعة كانت املايض يف
الكلية الزاويُة تتجاوز التاريخ ذلك منذ أنه يوضح فهو امليالد، قبل ١٣٦ عام يف بابل يف
قياسات عىل بناءً نحسبها التي الزاويَة °٤٩ ب دورانها أثناء يف األرض ترسمها التي
وعام امليالد قبل ١٣٦ عام بني منتظًما كان التباطؤ بأن سلمنا وإذا لليوم. الحالية املدة

األرض. دوران تباطؤ معدل نحسب أن السهل فمن ،٢٠٠٠
دقيقة و١٦ ساعات ٣ إذن تحتاج فهي ساعة، ٢٤ يف كاملة بدورة األرض تقوم
«حقيقية» وأرًضا «مثالية» أرًضا فلنتخيْل ذلك، إثبات أجل ومن .°٤٩ بزاوية لتقوم
ومساوية ثابتة رسعة ذي بدوران املثالية األرض وتقوم عليه. نعيش الذي الكوكب تشبه
مضبوطة ساعًة تدور، التي املثالية، األرض تلك وتمثل الكسوف. يوم يف كوكبنا لرسعة
تبطئ أنها نعرف فنحن الحقيقية، باألرض يتعلق وفيما املرجعي. الوقت بتحديد تسمح
تباطؤ بواسطة محدًدا تأخريها يكون فلكية» «ساعة بمنزلة فهي مستمرة، بصورة
ما وهو دقيقة، و١٦ ساعات ٣ ب عاًما ٢١٣٦ يف املرتاكم التأخري ويُقدر األريض. الدوران

البابليُّون.1 الفلك علماء لنا وفرها التي املعطيات بفضل يُحسب
نفرتض التبسيط وبهدف األخرى. عىل إحداهما الساعتان تُضبط الكسوف يوم ويف
التأخري بإبراز يسمح قد دقيًقا قياًسا وأن منتظمة بصورة تبطئ الفلكية الساعة أن
التأخري هذا يصبح يومني وبعد ساعة. ٢٤ كل انقضاء بعد يرتاكم الذي τ الصغري
لتباطؤ الساعة تخضع اليوم ينقيض عندما أنه بما التايل، لليوم 2τو األول لليوم 3τ : τ

يف يتسبب يوم كل فإن الفلكية؛ للساعة فريدة خاصية إىل اإلشارة تجدر وهنا جديد.
يستخدمها كان التي امليكانيكية بالساعة يتعلق فيما مختلفة األمور كانت جديد. تباطؤ
تقريبًا ثابتة كانت فإنها املثالية، الساعة من أبطأ أو أرسع عملها كان إذا فحتى جدودنا،



مدهشة جاذبية

املواد أو الرتوس تََلف أو الحرارة لدرجة املحتملة التغريات تأثري نستبعد أن رشيطة
مع بالتناسب تبطئ فاألرض ثابتًا؛ ليس الفلكية الساعة عمل فإن املقابل ويف املزيتة.

ثابتًا. يكون ما هو تباطؤها ولكن املستغرق، الزمن
نالحظ يوم (N) يمر وعندما (1 + 2 + 3)τ أيام ثالثة بعد املرتاكم التأخري يبلغ
(عالمة (1+ 2+ 3+ . . . +N)τ = 1/2 ·N(N + 1)τ ≈ 1/2 ·N2τ . . . قدره تأخريًا
رقًما (N) تكون أن رشيطة به مسموح تبسيط وهو بالتقريب)، التساوي إىل تشري ≈
يف الفلكية الساعة تأخري أن لدرجة يوم ٧٨٠٠٠٠ حوايل عىل عاًما ٢١٣٦ ويحتوي كبريًا.
ساعات ٣ ل مساويًا يكون أن يجب التعبري هذا أن وبما .3×1011τ يبلغ كان ٢٠٠٠ عام
τ ≈ 4 × 10−8 املطلوبة: القيمة بسيطة قسمة تعطي ثانية، ١١٧٦٠ أو دقيقة و١٦
ميلِّ ٤٫١ تزيد فهي ثانية، τ ≈ 4× 10−8 بنسبة يوم كل النهار مدة طالت وإذا ثانية.
قرنًا، ٢١ من أكثر انقىض بابل» كسوف تاريخ «فمنذ يوًما. ٣٦٥٢٥ يضم قرن يف ثانية
من املائة من أجزاء ثالثة تقارب بنسبة اليوم مدة «طالت املدة هذه خالل أنه لدرجة

الثانية.»
مربع بمقدار يزيد دقيقة) و١٦ ساعات ٣) املرتاكم التأخري أن إىل اإلشارة وتجدر
مع خطيٍّا يزيد ثانية) ٠٫٠٣) اليوم ملدة القرني التغري أن حني يف املستغرق، الزمن
هذه إىل املدتني هاتني اختالف لسبب أفضل بفهم املالحظة هذه مثل وتسمح الوقت.

الدرجة.
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توايلحاالتاخلسوفوالفرتات (ب)
التقريبية

األجرام حركة بالضبط نعرف أن فينبغي بالغة بدقة الخسوف بحاالت التنبؤ أردنا إذا
بتحرك فقط الحركة تتعلق وال والبعض. بعضها بني واملسافة وحجمها املعنية السماوية
الربوج. دائرة سطح إىل بالنسبة دورانها محور واتجاه دورانها برسعة أيًضا بل النجوم،
متوسط معلومة من «انطالًقا أبسط بصورة القمر خسوف حاالت نتناول أن يمكننا ولكن
الطريقة بهذه نكتسبها التي املعلومات إن املعنية.» األجسام لحركة أهمية األكثر الفرتات
وهي القمري، الخسوف لظاهرة التقريبية الدورية بتحديد تسمح ولكنها مكتملة، غري

بها. التنبؤ لنا يتيح عامل أول
أي اإلقمار»؛ مدة «متوسط هما أساسهما عىل ننطلق اللتني القيمتني إن
العقد إحدى من للمرور القمر يستغرقه الذي الزمن ومتوسط يوًما، ٢٩٫٥٣٠٥٨٨٨٥٣
بني والنسبة يوًما، ١٣٫٦٠٦١١٠٤٠٨٥ العقدي»: الشهر «نصف أي املقابلة؛ العقدة إىل
رقم وهو ،(٨)٢٫١٧٠٣٩١٦٨١ = ٢٩٫٥٣٠٥٨٨٨٥٣ / ١٣٫٦٠٦١١٠٤٠٨٥ الرقمني
وال مؤكًدا. ليس القوسني بني املوجود العرشي الكرس أن بما بالضبط معروًفا ليس
صورة يف كتابته الحالة هذه يف فيمكن — جذريٍّا الرقم هذا كان هل نعرف أن نستطيع
الجذري غري كتابة يمكن ال الدائرة، ثابت ،π أو √٢ مثل جذري غري أو — جذري كرس
ضمن ما رقٍم تصنيف أجل فمن كربهما. كان أيٍّا صحيحني رقمني بني النسبة مثل
وهو عنه، الدقيق التعبري أو تعريفه نعرف أن يتعني الجذرية، غري أو الجذرية األرقام
تكون فلكية قياسات ذلك عن وتنتج ،(٨)٢٫١٧٠٣٩١٦٨١ النسبة عىل ينطبق ال ما

دقيقة. غري بالرضورة
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الجذرية الكسور من سلسلة عرب رقم أيِّ بتمثيل تسمح نظامية طريقة توجد ولكن
هذه إقمار، فرتتي بني النسبة عىل الطريقة هذه طبقنا وإذا تدريجيٍّا. منه تقرتب التي
الذي ب-١ جدول بإعداد تسمح فهي املتتالية، الكسور نظرية عىل تعتمد التي الطريقة

.(٨)٢٫١٧٠٣٩١٦٨١ نسبة من أفضل بصورة تقرتب جذرية كسوًرا يضم
يتعلق الناتجة الجذرية للكسور املتتالية املقامات قائمة إعداد فإن الحالة، هذه ويف
متصاعد. برتتيب الخسوف، حاالت توايل بها يتسم التي التقريبية» «الفرتات قائمة بإعداد

اإلقمار: فرتات عدد عن تعرب وهي

… ٣٥٨ ٢٢٣ ١٣٥ ٨٨ ٤٧ ٤١ ٦ ٥

تاريخ يف خسوف حدث فإذا التقريبية، الفرتات قائمة بتفسري ب-١ جدول يسمح
٣٥٨ أو ٢٢٣ ،١٣٥ ،٨٨ ،٤٧ ،٤١ ،٦ ،٥ بعد جديد من لحدوثه فرصة فثمة محدد،
من الثالث (العمود الزمني الفاصل زاد كلما تزيد الفرصة هذه أن باختالف إقمار، فرتة
يستهان فال إقمار، فرتات خمس بعد ا جدٍّ ضعيًفا الخسوف كان إذا فحتى ب-١). جدول

إقمار. فرتة ٣٥٨ أو ٢٢٣ انتظرنا إذا أهمية أكثر ويصبح إقمار، فرتات ست بعد به

الزمن وهو العقدي، الشهر ونصف اإلقمار مدة بني للنسبة متتالية جذرية تقريبات ب-١:
طول إىل الثاني العمود ويشري املقابلة. العقدة إىل عقدة من للمرور القمر يستغرقه الذي
فهو الثالث العمود أما تقريبية. فرتة وهي املختار، التقريب مع يتفق الذي القمري الدور

أخرى. إىل عقدة من مرور و(م) إقمار فرتة (ق) بني للفارق املطلقة القيمة يضم

(ق) بني للفارق املطلقة القيمة
شهر نصف و(م) إقمار فرتة
وكسورها) (باأليام عقدي

عنها يُعربَّ تقريبية، فرتات
اإلقمار فرتات بعدد

يف املدد بني للنسبة تقريب
م م/ق جذري كرس صورة

العقدية األشهر أنصاف عدد =
اإلقمار فرتات عدد = ق

٢٫٠١ ١٤٨ = إقمار فرتات ٥
يوًما

١١ / ٥

٠٫٣٠٤ ١٧٧ = إقمار فرتات ٦
يوًما

١٣ / ٦
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التقريبية والفرتات الخسوف حاالت توايل (ب)

(ق) بني للفارق املطلقة القيمة
شهر نصف و(م) إقمار فرتة
وكسورها) (باأليام عقدي

عنها يُعربَّ تقريبية، فرتات
اإلقمار فرتات بعدد

يف املدد بني للنسبة تقريب
م م/ق جذري كرس صورة

العقدية األشهر أنصاف عدد =
اإلقمار فرتات عدد = ق

٠٫١٩٠ أعوام ٣ = إقمار فرتة ٤١
يوًما و١٥

٨٩ / ٤١

٠٫١١٤ أعوام ٣ = إقمار فرتة ٤٧
يوًما و٢٩٢

١٠٢ / ٤٧

٠٫٠٧٥٢ أعوام ٧ = إقمار فرتة ٨٨
يوًما و٤٢

١٩١ / ٨٨

٠٫٠٣٩١ إقمار فرتة ١٣٥
يوًما و٣٣٦ أعوام ١٠ =

٢٩٣ / ١٣٥

٠٫٠٣٦١ إقمار فرتة ٢٢٣
يوًما و١١ عاًما ١٨ =

٤٨٤ / ٢٢٣

٠٫٠٠٣٠ إقمار فرتة ٣٥٨
يوًما و٣٤٥ عاًما ٢٨ =

٧٧٧ / ٣٥٨

… … …
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ساروس دورة (ج)

الثالث العمود من كلٍّ يف ترد التي املختلفة التقريبية الفرتات ساروس دورة هيكل يربز
سواء. حد عىل 6-2 وشكل ب-١ جدول من

األرقام من رقم كل ويتفق اليسار، من بدايًة أسفل إىل أعىل من الجدول قراءة يمكن
يمثل ال وربما قمريٍّا-شمسيٍّا. كان الذي البابيل التقويم شهور من شهر مع املوجودة

أهمية. أكثر أصلية وثيقة من جزءًا إال نعرفه الذي الجدول
للقارئ يسمح وهو األصلية، الوثيقة يف ج-١ جدول من األخري العمود يوجد ال
كل يف متساوية (وهي خسوف حالة كل بني املنقيض الزمني الفاصل مدة بمعرفة
ويمكننا انتظامه بسبب يدهش الدورة هيكل أن يعني وذلك األصلية)، الوثيقة أعمدة
مدة مع يتفق كاملة إلينا وصلت التي الخمسة األعمدة من عمود كل أن من نتحقق أن
أن يعني مما سطًرا؛ ٣٨ من عمود كل ويتكون إقمار. فرتة ٢٢٣ أي ساروس؛ دورة
كان ما وهو الجدول، هذا أعد ملن وفًقا خسوف حالة ٣٨ عىل يحتوي كان ساروس كل
الفارق هذا تفسري يمكن عامة. بصورة ٤٢ وهو الحقيقي؛ لعددها تقدير سوء بمنزلة

بسيطة. بصورة
خسوًفا إال الجدول يذكر ال أشهر، خمسة إال تضم ال التي الزمنية الفواصل بداية يف
واضحة بصورة مرئيني غري قمريني خسوفني نالحظ ما غالبًا الحالة هذه يف ولكن واحًدا،
األرض. ظل بمنطقة إال منهما خسوف كل يف القمر يمر وال بشهر، يُقدر زمني بفاصل
يصبح الخسوف أن لدرجة الشميس، الضوء من جزءًا القمر يعكس الحالة هذه ويف
تعداد يجعل الذي األسايس السبب هو وهذا املجردة، بالعني واضحة بصورة مرئي غري

الجدول.1 يف دقيق غري القمرية الخسوف حاالت
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الجدول هذا ويمتد القمرية، الخسوف حاالت جدول وهي ساروس، لدورة تمثيل إعادة ج-١:
فقد بالغ، رضر باللوح لحق وقد األول. أنطوكيوس وحتى الثاني أرتاكرسكيس حكم من
األعوام قائمة عىل اللوح ويحتوي مكتمل. غري السادس العمود وصار األيرس الجزء اختفى
مالحظتُه يُتوقع أو خسوف فيها لوحظ التي القمرية واألشهر الجدول) يف املدرجة (غري
عريض بخط رقم يُكتب وعندما حكمه. فرتة بداية إىل الحاكم اسم يشري تعليق. أي دون
دورة لقواعد وفًقا إضايف شهر عىل يحتوي يليه الذي الزمني الفاصل فإن سطر، وتحته
إعادة الجدول (يعد إضافيٍّا نفسه الشهر يكون أ عالمة الشهر رقم يحمل وعندما ميتون.
من بدوره استوحى الذي ،(١٩٨٩) بانكويك من مستخلص لرسم ما نوًعا مبسط تمثيل
(مجلة للبابليني ساروس دورة جي) إس سرتاسماير جي، (إبينج أملانيني ليسوعيني إصدار

.(((١٨٩٣) ص١١، الثامن، العدد اآلشورية، األثريات علم

املنقضية القمرية األشهر عدد
هذا يِرد (ال خسوف آخر منذ
األصيل) اللوح يف العمود

الجزء) هذا (اختفى

٦ ١٢ ١١ ١١ ١١ ١٠ ١٠
٦ ٥ ٥ ٥ ٤ أرسيس ٤ ٤
٦ ١١ ١١ ١١ ١٠ ١٠ ١٠

٥ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢
٦ ١٠ ١٠ ٩ ٩ ٩ ٨
٦ ٤ ٣ أنتيجونوس٣ داريوس٣ ٢ ٢
٦ ١٠ ٩ ٩ ٩ ٨ ٨
٦ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ١
٦ ٩ ٩ ٩ ٨ ٨ ٧
٦ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ١
٦ ٩ ٩ ٨ ٨ ٧ ٧

٥ ٢ ١ ١ ١ ١٢ ٧
٦ ٨ ٧ ٧ ٦أ ٦ ٦
٦ ١ ١ ١ ١٢ ١٢ ١٢
٦   ٧ ٦أ ٦ ٦ ٥

358



ساروس دورة (ج)

املنقضية القمرية األشهر عدد
هذا يِرد (ال خسوف آخر منذ
األصيل) اللوح يف العمود

الجزء) هذا (اختفى

٦   ١ ١٢ ١٢ ١٢ ١١
٦   ٦أ ٦ ٦ إسكندر ٥ ٥
٦   ١٢ ١٢ ١٢ ١١ ١١

٥   ٥ ٥ سلوقس ٤ ٤ ٤
٦   ١١ ١١ ١٠ ١٠ ١٠
٦   ٥ ٤ ٤ ٤ ٣
٦   ١١ ١٠ ١٠ ١٠ ٩
٦   ٤ ٤ ٤ ٣ ٣
٦   ١٠ ١٠ ١٠ ٩ ٩
٦   ٤ ٤ ٣ ٣ ٣
٦   ١٠ ١٠ ٩ ٩ ٩

٥   ٣ ٢ ٢ ٢ ١
٦   ٩ ٨ ٨ ٨ ٧
٦   ٢ ٢ ٢ ١ ١
٦   ٨ ٨ ٨ ٧ ٧
٦   ٢ ٢ ١ فيليب ١ ١٢أ
٦   ٨ ٨ ٧ ٧ ٦
٦   ٢ ١ ١ ١٢أ ١٢
٦   ٨ ٧ ٧ ٦ ٦ أوماسو

٥   ١٢أ ١٢ ١٢ ١١ ١١
٦   ٦ ٦ ٥ ٥ ٥
٦   ١٢ ١٢ ١١ ١١ ١١
٦   ٦ ٥ ٥ ٥ ٤

359



مدهشة جاذبية

األشهر وسلسلة الحكام وأسماء األشهر أرقام إال آخر إىل عمود من يختلف وال
الخاص للهيكل ونظًرا يشء. يف الخسوف حاالت مع تتفق ال مؤرشات وهي اإلضافية،
التي املتماثلة الخسوف حاالت من مجموعة مع كامل سطر كل يتفق ساروس، لدورة
أن بد ال فإنه أطول، بفرتة يتعلق الجدول كان وإذا كاملة. ساروس دورة بينها تفصل
والتي الخسوف، حاالت توايل عىل تؤثر التي االنتظام عدم من حاالت عىل بالتأكيد ينطوي

دورية. وليست دورية شبه عملية بمنزلة تعد
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بما الشمس أمام يمران وهما فقط والزهرة عطارد يشهد أن األريض للمراقب يمكن
القمر، غرار وعىل املرور. بحالة نسميه ما وهذا األرض، من الشمس إىل أقرب أنهما
هذه ويف الربوج. دائرة سطح إىل بالنسبة قليًال مائلة السفلية الكواكب مدارات تعترب
يف الواردة بالتقديرات ا جدٍّ شبيهة تقديرات املرور حاالت عىل نطبق أن يمكننا الظروف
تقريبية. فرتة عن بالبحث يتعلق فيما سيما وال القمر، خسوف حاالت بشأن ب ملحق
مليل نتيجة فهو شميس، كسوف حدوث يف بالرضورة املحاق يتسبب ال العكس، فعىل
أو عطارد يكون أن يكفي وال السفلية. الكواكب عىل أيًضا ينطبق ما وهذا القمري، املدار
(يحدث بعطارد يتعلق فيما نادر حدث فهو مروًرا؛ نالحظ لكي سفيل قران يف الزهرة

بالزهرة.1 يتعلق فيما الندرة وشديد القرن)، يف لعطارد مروًرا ١٤ أو ١٣
فرتات عن فيه نبحث أن يمكن ولكن دورية، ظاهرة الخسوف حاالت توايل يعد ال
ا. جدٍّ متشابهة املرور وحاالت القمرية الخسوف حاالت تعد الصدد هذا ويف تقريبية.
النسبة نحسب ب: ملحق يف به قمنا بما نقوم محتملة تقريبية فرتة تحديد أجل فمن
يف يفصل الذي الزمن أي للكوكب؛ االقرتاني بالدوران األوىل املدة تتعلق املدتني. بني
الكوكب يستغرقه الذي الزمن تَِصف فهي الثانية املدة أما سفليني. اقرتانني بني املتوسط
مصطلحات استخدمنا وإذا املقابلة. العقدة إىل املدار ُعَقد إحدى من للمرور املتوسط يف

العقدي. الدوران نصف املدة هذه فتساوي القمرية، الخسوف حاالت
نقوم الزهرة، مرور حاالت توايل تَِصف التي التقريبية الفرتات إبراز أجل ومن
بالدوران تتعلق التي املعطيات عىل فنعتمد الخسوف، حاالت مع يحدث بما بالضبط
للزهرة، سفليني اقرتانني بني االقرتاني الدوران فيفصل العقدي، والدوران االقرتاني
مقارنًة أطول شك بال يعد ما وهو يوًما، ٥٨٣٫٩٢١٣٦٠٩ املتوسط يف ويستغرق
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بدوران الزهرة يقوم عندما أنه يعني وهذا يوًما). ٢٢٤٫٧) للزهرة الفلكي بالدوران
الزهرة يصبح ولكي أبطأ. بصورة ولكن ذاته االتجاه يف األرض تتقدم كامل فلكي
بعد مساره يف يستمر أن إذن عليه يتعني والشمس، األرض مع جديد من ا مصطفٍّ
الزهرَة يُرِجع الذي العقدي بالدوران يتعلق فيما أما الشمس. حول كاملة بدورة قيامه
من قليًال أقرص أي يوًما؛ ٢٢٤٫٦٩٨٨٩٤٦ يستغرق فهو مداره، عىل ذاتها العقدة إىل
املعاكس االتجاه يف تراجعية بحركة يقوم العقد خط أن يعني مما الفلكي؛ الدوران
التقريبية الفرتات تُحسب القمرية، الخسوف حاالت يف يحدث ومثلما الكوكبني. لحركة

.RS االقرتاني الدوران ومدة 1/2RD العقدي الدوران نصف مدة بني النسبة بقياس
تساوي: x ≡ 1/2RD/RS النسبة إن

1/2 · 224,6988946/583,9213609 ≈ 0,1924051

املدتني، بني النسبة من متزايدة بصورة تقرتب التي الجذرية الكسور قائمة حددنا وإذا
التوايل: عىل نجد

x ≡ 1/2RD/RS ≈ 1/5; 5/26; 71/369; 76/395; . . .

والدوران العقدي الدوران نصف بني النسبة اختصار هي x أن هنا ≡ الرمز (يعني
بالتقريب.) التساوي إىل تشري ≈ عالمة أن حني يف االقرتاني

سيكون يوًما) ٥٨٤ (حوايل االقرتاني الدوران نهاية يف أنه ١ / ٥ كرس وجود يعني
٥٦٢ من قليًال أقل يعادل ما أي عقدي؛ دوران ونصف دورانني بحوايل قام قد الزهرة
للزهرة. مرور أي حدوث يمنع مما السفيل؛ االقرتان يحدث لكي يوًما ٢٢ ويبقى يوًما،
تستغرق اقرتانية دورانات ٥ ألن لالهتمام؛ إثارة أكثر ٥ / ٢٦ كرس يعد املنطلق هذا ومن
دوران نصف ٢٦ ب يقوم لكي يوًما ٢٩٢١ الزهرة يلزم أنه حني يف يوًما، ٢٩١٩٫٦
هذا يف االعتبار بعني يؤخذ ال وألنه متوسطة، قيًما إال تضم ال x نسبة ألن ونظًرا عقدي.
مرورين أن فنجد الشمس؛ وحجم والزهرة األرض ملسارات اإلهليجي الشكل الحساب
أعوام ٨ مع باملصادفة يتفق ما وهو يوًما، ٢٩٢٠ إال بالفعل يفصلهما ال قد متتاليني

بالفعل. نالحظها التي األوىل التقريبية الفرتة وهي ويومني؛
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الفرتة، هذه وخالل و٢٣٠٠. ١٦٠٠ عاَمي بني الزهرة مرور حاالت جدول د-١: جدول
١٠٥ أو ونصف عاًما و١٢١ أعوام ٨ بني متتاليني مرورين بني الزمنية الفواصل ترتاوح
ساروس دورة ونصف عاًما ١٢١ فيمثل ،١٢١ = ٨ + ٨ + ١٠٥ أن وبما ونصف. أعوام

حقيقية.

مرور آخر منذ املنقضية الزمنية الفرتة املرور تاريخ

  ١٦٣١ ديسمرب ٧
أعوام ٨ ١٦٣٩ ديسمرب ٤

ونصف عاًما ١٢١ ١٧٦١ يونيو ٦
أعوام ٨ ١٧٦٩ يونيو ٣

ونصف أعوام ١٠٥ ١٨٧٤ ديسمرب ٩
أعوام ٨ ١٨٨٢ ديسمرب ٦

ونصف عاًما ١٢١ ٢٠٠٤ يونيو ٨
أعوام ٨ ٢٠١٢ يونيو ٦

ونصف أعوام ١٠٥ ٢١١٧ ديسمرب ١١
أعوام ٨ ٢١٢٥ ديسمرب ٨

ونصف عاًما ١٢١ ٢٢٤٧ يونيو ١١
أعوام ٨ ٢٢٥٥ يونيو ٩

دورانًا ٧١ من كلٌّ فيستغرق أكرب: بصورة x نسبة من ٧١ / ٣٦٩ كرس يقرتب
أكثر أي بالرتتيب؛ يوًما و٤١٤٥٧٫٠ يوًما ٤١٤٥٨٫٤ عقدي دوران نصف و٣٦٩ اقرتانيٍّا
٧٦ / ٣٩٥ أما مالحظتها. يمكننا تقريبية فرتة ثاني وهي بيومني، ونصف عاًما ١١٣ من
٤٤٣٧٨٫٠٢٣٤٣ تستغرق اقرتانيٍّا دورانًا ٧٦ أن بما أكرب بصورة x من يقرتب فهو
آخر ينتهي لكي يوًما ٤٤٣٧٨٫٠٣١٦٨ انتظار يجب أنه حني يف عاًما)، ١٢١٫٥) يوًما
لدرجة للغاية، ضعيًفا املدتني بني الفارق ويكون .٣٩٥ أصل من عقدي دوران نصف

الزهرة. مرور لحاالت حقيقية ساروس دورة يمثل ١٢١٫٥ أن
الثالث القرن وحتى عرش السابع القرن من للفرتة الزهرة مرور حاالت جدول يؤكد

د-١. جدول يف ذلك ويرد سبق. فيما مذكورة تقريبية فرتات ثالث وجود والعرشين
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حاالت من محدود بعدد إال يتعلق ال أنه نتذكر أن ينبغي الجدول هذا نعاين عندما
بطريقة ولكن التقريبية الفرتات مختلف يربز قد للغاية طويل جدول كل فإن املرور،

.٢١١٧ ديسمرب ١١ يف حدوثه متوقع القادم املرور أن أيًضا ونالحظ دورية. ليست
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وتتكون إهليجي. أو دائري شكل يف ة املرتاصَّ هيل صخور من تتكون ميغاليثية: آثار
املركز. متحدة ميغاليثية آثار مجموعة من ستونهنج

القمر، مسار بطول تتنقل القمري املدار ُعَقد أن األريض املراقب يالحظ الُعَقد: ارتداد
متتاليني مرورين بني الزمني الفاصل أن لدرجة القمر، حركة مع حركتها وتتعارض

األرض. حول دورانه مدة من أقلُّ ذاتها بالعقدة للقمر
النجوم. بني ما محيط من قادمة للغاية رسيعة مشحونة جزيئات هي كونية: أشعة

ملدة مساوية النهار طول مدة فيهما تكون اللذين العام يف اليومني أحد هو اعتدال:
وهذان منهما، لكلٍّ اعتدالني مع والخريف الربيع من كلٍّ بداية وتتوافق الليل. طول

عامة. بصفة سبتمرب و٢٣ مارس ٢١ هما اليومان
الزوال خط إىل الكواكب أو القمر أو الشمس بني من نجمني أي يصل عندما اقرتان:
مدارات مستوى أن إىل ونظًرا اقرتان. يف إنهما نقول واحد، وقت يف ذاته السماوي
بالرضورة يوجد فإنه الربوج، دائرة إىل بالنسبة قليًال يميل املختلفة والكواكب القمر

بسيط. زاوي فارق املقرتنني النجمني بني
وعندما واألرض. الشمس بني يمر عندما سفيل اقرتان يف الكوكب يكون سفيل: اقرتان
تطبيق ويمكن علوي. اقرتان يف يكون والكوكب األرض بني التي هي الشمس تكون
بل الشمس حول تدور ال التي الكواكب عىل سيما وال أخرى، حاالت عىل املفهوم هذا

نجمها. حول تدور
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هو جاليليو بأن تذكر وهي للمشرتي. أقمار أربعة ألكرب الشائع االسم جاليليو: أقمار
الحظها. من أول

استخداًما األكثر التقويم هو امليالدي التقويم يُعترب واليولياني: امليالدي التقويمان
٤٦ عام يف قيرص يوليوس به عمل الذي اليولياني التقويم من ينحدر وهو حاليٍّا،
اليولياني اإلصالح أدى أعوام أربعة كل كبيسة سنة إدخال طريق وعن امليالد. قبل
يضم ال االستوائي العام أن إىل ونظًرا يوًما. ٣٦٥٫٢٥ املتوسط يف يضم مدني عاٍم إىل
الفصول. عن تدريجيٍّا يختلف اليولياني التقويم بدأ يوًما، ٣٦٥٫٢٤٢٢ إال املتوسط يف
١٥٨٢ عام يف اليولياني التقويم أصلح من هو عرش الثالث جريجوار البابا فكان
رقمها يقبل التي هي الكبيسة السنة أن نعترب واليوم الكبيسة. السنوات بعض بإلغاء
يقبل أنه حني يف ،٤٠٠ عىل القسمة رقمها يقبل ال التي تلك باستثناء ٤ عىل القسمة

و٢١٠٠. و١٩٠٠ و١٨٠٠ ١٧٠٠ أعوام مثل ،١٠٠ عىل القسمة
وكانت اليونانيني، قدماء عند والنار والهواء واملاء الرتاب وهي العنارص«األربعة»:

مادة. ألي املكونة املبادئ هي األربعة العنارص
التي األربعة العنارص إىل أحيانًا يُضاف الذي الخامس العنرص هو العنرصالخامس:
أثري، اسم أيًضا عليه يُطلق الذي الخامس، العنرص ويعد إيمبيدوكليس. عليها نص

السماوية. لألجرام املخصص العنرص هو
تأثري عن وتنتج ما، لنجم ظاهري تحرك إىل تؤدي برصية ظاهرة هو الضوء: انحراف

الضوء. ورسعة مدارها عىل األرض لحركة مزدوج
ضوئي. شعاع لرتدد ظاهرية زيادة) (أو قلة هو األزرق): (أو األحمر نحو انزياح
ويمكن املراقب، من كبرية برسعة الضوئي املصدر يقرتب أو يبتعد عندما ويحدث
بسبب عنا تبتعد التي ا جدٍّ البعيدة املجرات حالة يف األحمر نحو االنزياح مالحظة

كهرومغناطييس. شعاع أي ليشمل املفهوم هذا ويمتد الكون. توسع
إنتاج يعيد هنديس نموذج إعداد يف القدماء لدى الظواهر» «إنقاذ يكمن الظواهر: إنقاذ
صانع يتساءل أن دون كافية، بطريقة والكواكب والقمر الشمس من كلٍّ حركة
إىل البداية يف يسعى البطلمي النظام وكان الظاهرة. أصل عن بالرضورة النموذج

الظواهر. إنقاذ

366



املفردات مرسد

مدة تكون الشمايل) الكرة نصف يف يونيو ٢١ (عامًة الصيفي االنقالب خالل انقالب:
(عامًة الشتوي االنقالب وقت يف قيمها أقل عند تكون أنها حني يف أطول، النهار طول

ديسمرب). ٢٢
وعندما آخر. إىل شفاف محيط من ينتقل عندما ضوئي شعاع انحراف هو انكسار:
االنحراف يحدث املاء) إىل الهواء من االنتقال (مثل جلية املحيطني بني الحدود تكون
الجوي، الغالف إىل الفراغ من (االنتقال تدريجيٍّا االنحراف يكون أن ويمكن فجأًة.

كثافة). أكثر يصبح ثم البداية يف خفيًفا يكون الذي
من دوريٍّا يغري عندما متحرك نيوترينو له يخضع انتقال هو النيوترينوات: اهتزاز

نكهته.
بصورة تتعلق ال دورية حركة إىل لإلشارة الفلك علماء يستخدمه مصطلح هو بدارية:
معينة. هندسية نقطة أو محور باتجاه باألحرى تتعلق ولكن سماوي، بجرم مبارشة
األخرية، الحالة (يف القمري املدار ُعَقد أو االعتدالني مبادرة حول الحديث ويدور

الُعَقد). ارتداد عن أيًضا نتحدث
النسبية الرسعة عىل الفراغ يف الضوئي أو الكهرومغناطييس الشعاع يعتمد دوبلر: تأثري
الذي الرتدد يبدو اآلخر عن أحدهما الجهازان يبتعد وعندما واملستقِبل، املصدر بني
الطيف ألوان انزياح أو األحمر، نحو انزياًحا نسميه ما وهو يقل. أنه املستقبل يقيسه
املصدر، من املستقِبل يقرتب وعندما انخفاًضا. األكثر الرتدد مع تتفق التي املرئي

األزرق. نحو انزياح يحدث
أكثر مجال إىل معريف مجال إرجاع يف يكمن فلسفي موقف هو منهجي: تحويل
الظواهر كل أن خاصة بصفة املنهجي التحويل ويؤكد العلم. مواجهة يف تخصًصا
للفيزياء. األساسية القوانني مجموعة إىل فقط ترجع والنفسية والبيولوجية الفيزيائية

.°١٨٠ زاوية تفصلها سماوية زوال خطوط يف لنجمني متزامن مرور هو تعارض:
امليالدي. التقويم غرار عىل له زمنية وحدة العام يستخدم تقويم هو شميس: تقويم
تقويم إرث يعد ما وهو عشوائية، قسمة من أكثر الشهر يمثل ال التقويم هذا ويف

قدًما. أكثر قمري
عىل الوحيدة الزمنية الوحدة هو القمري الشهر فيه يكون تقويم هو قمري: تقويم

اإلسالمي. التقويم غرار
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طريق عن الفصول تغري مع متفًقا يكون قمري تقويم هو قمري-شميس: تقويم
قمريٍّا-شمسيٍّا. البابيل التقويم كان إضايف. لشهر ما حد إىل الدوري اإلدخال

كل يف السماوية لألجرام املحسوب املوقع تحدد فلكية جداول هي فلكية: تقويمات
ومتقارب. منتظم بفاصل أو العام من يوم

التي الذرات عدد وهو ،٢٣١٠ × ٦٫٠٢٢ أفوجادرو ثابت يساوي أفوجادرو: ثابت
(جزيئًا واحًدا موًال تمثل والتي ،١٢ الكربون نظري من جراًما ١٢ عليها يحتوي

املادة. هذه من جراميٍّا)
للمفهوم ووفًقا للفيزياء. األساسية القوانني صيغة ضمن يدخل ثابت هو كوني: ثابت
أيًضا يعكس ال وهو فيه. نقيسه الذي العرص عىل وال املكان عىل قيمته تعتمد ال الحايل
والشحنة الضوء رسعة نجد الكونية الثوابت أمثلة بني ومن معني. مكان خصائص

الجاذبية. وثابت الكهربائية
أي إفالت تمنع لدرجة للغاية، كثيف جاذبية حقل ذو ضخم جسم هو أسود: ثقب

إشعاع. أي أو للمادة شكل
ملدة تصلح القمر وخسوف الشمس كسوف بحاالت قائمة هو الكسوف: حاالت جدول

محددتني. أرضية ومنطقة
تضمن أولية رشوط بالكامل تحدده ما ظاهرة حدوث إن يقول مبدأ هو حتمية:

وتطورها. وجودها
ظاهري حجم ذي أقرب سماوي بجرم التقائه خالل لنجم عابر اختفاء هو حجب:

أكرب.
دوران. أي عن بعيًدا شكل، أو جسم حركة هو انتقالية: حركة

الشمس تفعل مثلما تفعل نجدها األرض، من الكواكب إىل نظرنا إذا تراجعية: حركة
يبدو قد ولكن الثابتة. النجوم إىل بالنسبة الرشق إىل الغرب من فتتحرك والقمر؛
اتجاه يف لسريه استئنافه احتمال مع الخلف إىل يرجع كأنه قصرية لفرتة الكوكب

تراجعية. بحركة نسميه ما وهو الرشق،
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ثابتة لنا تبدو التي بعًدا األكثر النجوم إىل بالنسبة نجم حركة هي لنجم: خاصة حركة
النجوم إىل بالنسبة إال الخاصة الحركة إدراك يمكن وال السماوية. الكرة هكذا وتُعرِّف

الشمس. من قربًا األكثر
قوة؛ أي إىل الجسم حركة تخضع ال العالم، عن األرسطي املفهوم يف طبيعية: حركة
حركة يكتسبان مستنقع قاع يف تتكون التي الهواء فقاعة أو نسقطه الذي فالحجر
والهواء الصلب للجسم األرض «الطبيعي»؛ مكانه عن الجسم خاللها يبحث طبيعية
من وبدًال السماوي، العالم إىل النجوم وتنتمي السائل. عرب ترتفع التي للفقاعة
وتتعارض منتظمة. دائرية تكون العمودي، للخط وفًقا الطبيعية حركتها تُوجه أن

قوة. تأثري حدوثها يتطلب التي العنيفة الحركة مع الطبيعية الحركة
الطبيعية الحركة مع العنيفة الحركة تتعارض األرسطي، املفهوم يف عنيفة: حركة
وتكون قوة، عن دائًما تَنتج العنيفة الحركة أن أرسطو ويرى الكلمة). هذه (انظر

القوة. هذه مع بالتناسب املتحرك الجسم رسعة
األعياد تقويم بإعداد يسمح لوغاريتم أو حساب قاعدة هو الكنسية: األعياد حساب

الفصح. عيد تاريخ سيما وال عام، كل تاريخها يتغري التي
واألساليب العالمات مجموعة عادًة العبارة بهذه يُقصد الصغر: يف نهائي ال حساب
تم الذي النحو عىل التغريات، وحساب الكيل والحساب التفاضل حساب يف املتبعة

عرش. والثامن عرش السابع القرنني يف به إعدادها
الدنيا. قيمتها عند الشمس إىل املسافة فيها تكون كوكب مسار عىل نقطة هي حضيض:

األوج. نقطة مع وتتعارض
ظل يف بالكامل القمر قرص خالله يختفي قمري خسوف هو للقمر: كيل خسوف
كبرية بدرجة بريقه ينخفض إذ تماًما؛ مرئي غري ذلك مع يصبح أن دون األرض

داكن. أحمر لون يف القمري القرص ويبدو
كل يف فقط واحد زوال خط ويمر األرضيني. القطبني تعرب كبرية دائرة هو الزوال: خط

األرض. سطح عىل األخرى النقاط
عىل نقطتني بني األقرص املسار الجيوديزي بالخط يُقصد الهندسة، يف جيوديزي: خط
املنحنيات ليشمل املفهوم هذا يُعمم عليها. املسافات لقياس الوسائل نمتلك مساحة

معينة. أبعاد ذات مساحة يف املرسومة
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الُعَقد خط ويدور القمري، املدار عقدتي بني يصل خط هو القمري: املدار ُعَقد خط
١٨٫٦١ يف الربوج دائرة بطول كاملة بدورة تقوم عقدة كل أن لدرجة مركزه، حول

يوًما.
عىل الشمس تسلكه الذي السنوي املسار هي األريض، للمراقب بالنسبة الربوج: دائرة
الكرة يقطع الربوج، دائرة سطح وهو سطًحا، الربوج دائرة وتحدد السماوية. القبة
الشمس، سطح عىل املراقب كان إذا أما متساويني. جزأين إىل ويقسمها السماوية
والكواكب القمر مسارات وتكون السطح. هذا يف يندرج األرض دوران أن له فيبدو
األجسام هذه كل األريضأن للمراقب يبدو أنه لدرجة الربوج، دائرة مع متوازية األخرى
كبرية بصورة مائًال بلوتو مدار يعد املقابل ويف الربوج. دائرة بطول تقريبًا تتحرك
كوكب. صفة يفقد جعلته التي األسباب أحد يعد ما وهو الربوج، دائرة إىل بالنسبة

عليها، توجد التي الكرة قطر نصف مع قطرها نصف يتفق دائرة هي كبرية: دائرة
أن فسنجد األرضية، الكرة إىل ذلك نقلنا وإذا متساويني. نصفني إىل تقسمها والتي
الخطوط أن حني يف كبرية، دوائر يُعترب الزوال خطوط من خط وكل االستواء خط
خطٍّا كبرية دائرة يف خط كل ويمثل كبرية. دوائر ليست — االستواء عدا ما — املوازية

جيوديزيٍّا.
هندسية نقطة األرضوترسمها حول تتمركز بطليموس نظام يف دائرة هي ناقلة: دائرة

التدوير. فلك مركز هي تكون
حركة هو االقرتاني فالدوران القمر، عن نتحدث عندما اقرتانية: فرتة أو اقرتاني دوران
و١٢ يوًما ٢٩ املتوسط يف الدوران هذا ويستغرق متتاليني، محاقني بني تحدث دورية
اقرتانني بني سماوي جرم حركة هو أعم، وبصورة ثانية. و٢٫٨ دقيقة و٤٤ ساعة

الشمس. مع متتاليني
(سنة قمريٍّا شهًرا ١٢ من سلسلة وكل سلسلة، ١٢ من تتكون دورة هي ميتون: دورة
وتعادل كبيسة). (سنة قمريٍّا شهًرا ١٣ من منها كلٌّ تتكون سالسل و٧ عادية)،

امليالدي. التقويم من عاًما ١٩ تقريبًا مدتها
موقع تغري عن وينتج سماوي، جرم ملوقع زاوي انتقال نصف هي اختالف: زاوية
بالنسبة رصده ويمكن السماوية، للكرة بالنسبة االنتقال ويُحسب األريض. املراقب
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متواجهتني، املستهدفتان النقطتان تكون أن املفرتض ومن الثابتة. النجوم ملجموعة
األوسط. السطح عىل املستهدف النجم يكون وأن

ملحوًظا نجًما يعرب الذي الرأيس الخط بني تقع زاوية هي الفلك، علم يف الرأس: زاوية
املراقب. يعرب الذي الزوال وخط

املكان محل يحل وهو الظواهر، بداخله تحدث فريد كيان هو النسبية، يف زمكان:
نيوتن. لدى املطلقني والزمان

١٨ أو يوًما ٦٥٨٥٫٣٢ أي إقمار؛ فرتة ٢٢٣ مع يتفق زمني فاصل هو ساروس:
فمن ما، تاريخ يف قمري خسوف أو شميس كسوف أي حدث فإذا أيام. و١٠٫٥ عاًما
كسوفني نسميه ما وهو ساروس، تنقيضدورة عندما مماثل كسوف يحدث أن املرجح
خسوًفا و٤٥ شمسيٍّا كسوًفا ٤٥ املتوسط يف نالحظ ساروس، دورة وخالل متماثلني.

قمريٍّا.
جرم جاذبية قوة من لإلفالت القذيفة تبلغها أن يتعني رسعة هي اإلفالت: رسعة
وال القذيفة كتلة عىل اإلفالت رسعة تعتمد وال كبرية. بصورة عنه واالبتعاد سماوي
غالف وجود عن الناتج الكبح عن التغايض يمكننا أن رشيطة البداية، يف اتجاهها عىل

جوي.
فال جزئيٍّا؛ إال الشمس كسوف فيها يكون ال األرض سطح عىل منطقة هي الظل: شبه

بالكامل. الشمس قرص القمر يحجب
وعكسه: مستٍو، سطح يف إدراجه يمكن حينما مسطًحا الشكل يكون مسطح: شكل

معوج. رسم
األريض املراقب ويالحظ يوًما). ٢٧٫٣٢١٦٦) كامل قمري دوران مدة هو فلكي: شهر

فلكي. شهر نهاية يف الثابتة للنجوم بالنسبة ذاته املوقع إىل يعود القمر أن
القمري الشهر ويضم اإلقمار، فرتة يساوي الذي القمري التقويم وحدة هو قمري: شهر
البابيل التقويمني ويف يوًما). ٣٠ أو ٢٩ األساس (يف األيام من صحيًحا عدًدا بالرضورة
بعد األوىل للمرة القمر هالل رؤية فيه يمكن الذي اليوم يف الشهر يبدأ اإلسالمي أو

الشمس. غروب
ويكون بأرسه الكون يمأل ربما الطاقة، أشكال من معروف غري شكل هي سوداء: طاقة

دافعة. جاذبة قوة يف سببًا
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كسوف خالل بالكامل الشميس القرص عنها يُحجب األرض سطح عىل منطقة هو ظل:
كيل.

جزأين، إىل ينقسم الكون أن يرى أرسطو كان سماوي: وعالم القمر تحت ما عالم
للقوانني يخضع الذي القمر تحت ما عالم إىل األسفل) يف (هنا األرضوجوارها فتنتمي
السماوي، العالم إىل تنتمي فهي والنجوم والكواكب والشمس القمر أما نعرفها. التي
القمرية الكرة وتمثل كوكبنا. تضم التي املتداخلة الكرات من معقد نظام يف وتنترش

وتكوينه. وخلوده بحركته عاملنا عن يختلف سماوي لعالم الدنيا الحدود
األمر ويتعلق الربيع. باعتدال متتاليني مرورين بني تفصل التي املدة هو استوائي: عام
من فصل كل مدة يحرتم ألنه اإلنسان؛ احتياجات مع طريقة بأفضل يتفق بمفهوم هنا
ويختلف يوًما، ٣٦٥٫٢٤٢٢٠ عىل املتوسط يف االستوائي العام ويحتوي السنة. فصول

طفيفة. بصورة مختلفة مدد مع تتالءم التي العام تعريفات بقية عن بذلك
كان مهما صحيحني رقمني قسمة ناتج يكون أن يقبل ال عدد هو جذري: غري عدد

جذريني. غري عددان πو √٢ فإن كربهما.
الكتلة. عرب العطالة قياس ويكون تكتسبه. الذي للتسارع األجسام مقاومة هي عطالة:
عندما صاعدة العقدة وتكون الربوج. دائرة مع القمر مدار تقاطع نقطة هي عقدة:
الكرة نصف إىل السماوية للكرة الجنوبي النصف من النقطة هذه من القمر يمر
املدارات حالة يف ذاته املصطلح ويُستخدم املعاكسة. الحالة يف نازلة وتكون الشمايل

الكوكبية.
إىل للقمر متتاليتني عودتني بني الزمني الفاصل متوسط هو دوران): (شهر، عقدي
ساعات و٥ يوًما ٢٧ ومدته العقدي الدوران أيًضا ويوجد مداره. يف الصاعدة العقدة
الزهرة. أو عطارد مرور بشأن أيًضا املصطلح هذا ويستخدم ثانية. و٣٥٫٨ دقائق و٥
من كلٌّ فيتسم منتظمة، بصفة ظاهرة حدوث نهايته يف يُعاد زمني فاصل هي فرتة:

فرتات. بوجود القمر أطوار توايل أو البندول اهتزاز
بني تفصل التي املدة متوسط وهي اقرتاني، شهر أيًضا عليها ويُطلق إقمار: فرتة
يمكن ثانية. و٢٫٨ دقيقة و٤٤ ساعة و١٢ يوًما ٢٩ يعادل ما أي متتاليني؛ محاقني
وطاملا ساعة. و٢٠ يوًما و٢٩ ساعات، و٦ يوًما ٢٩ بني معينة إقمار فرتة ترتاوح أن
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القمرية للتقويمات زمنية وحدة أيًضا وهي زمنية. وحدة تُعترب اإلقمار فرتة كانت
يعني اليونانية اللغة ففي العام. من بدًال الزمني املرجع لها بالنسبة الشهر يمثل التي
األملانية اللغة تُقرب هذا يومنا وحتى بالرتتيب. والشهر القمر mênو mênê مقطَعا
مد تقويمنا فضل وقد الجذرين. هذين monthو moon واإلنجليزية Monatو Mond

العام. مع أفضل بصورة يتالءم لكي اثنني أو يوًما الشهر
قيام أو الشمس حول كاملة بدورة للقيام كوكب يستغرقه الذي الزمن هو فلكية: فرتة

فلكيٍّا). شهًرا نسميه ما (وهو األرض حول كاملة بدورة القمر
يرسم الذي الوقت يف نجم يرسمها صغرية دائرة هو بطليموس نظام يف التدوير: فلك
من كان التي األرض حول وتتمركز ناقلة، دائرة تُسمى ثانية دائرة اآلخر هو مركزها

ثابتة. أنها حينئٍذ املفرتض
ينتج فقد أساسيٍّا. جسيًما ويُعترب كهرومغناطيسية موجة مكون هو ضوء: أو فوتون
جزيئات ينتج مما التصادم؛ أو االمتصاص أو اإلطالق عملية خالل يصدر أو الفوتون

تردده. مع بالتناسب الفوتون طاقة وتكون مشحونة.
الوتر طول مربع يساوي القائمة املثلثات يف فيثاغورس): فيثاغورس(مربهنة

األخرى. الجوانب من كلٍّ طول مربعات مجموع
الناتج. واإلحساس الفيزيائية األسباب بني للعالقة علمية دراسة هي نفسية: فيزياء

قطر نصف فإن النووي. وقوده نفد نجم لتطور األخرية قبل املرحلة هو أبيض: قزم
درجة وتكون األرض. قطر نصف يساوي الشمس لكتلة مساوية كتلة له أبيض قزم
قزم إىل ليتحول تدريجيٍّا يتجمد ولكنه ارتفاًعا، أكثر عامة بصفة األبيض القزم حرارة

مبارشًة. رؤيته يستحيل أسود
النجوم وتبدو السماوية الكرة عىل نقطة هو األريض للمراقب بالنسبة سماوي: قطب
السماويان القطبان ويقع ليلة. كل يف النقطة هذه حول بدوران تقوم أنها عىل الثابتة

األرضيني. القطبني من لكلٍّ العمودي الخط عىل
وتعد متسارعة. أنظمة عىل نيوتن قوانني بتطبيق تسمح خيالية قوة هي عطالة: قوة
ميكانيكا تزال وال السيارة. مثل فيه، تظهر الذي النظام لتسارع مقابلة العطالة قوة
تؤثر التي القوى بني العطالة قوة ندرج أن رشيطة املتسارع، النظام يف صالحة نيوتن

املتحركة. األجسام عىل مبارشة بصورة
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نظرنا وإذا املضيئة. األجسام كل يضم السماء من جزء هي القدماء، لدى الثوابت: كرة
السماويني. القطبني أحد حول منتظمة دائرية بحركة تقوم نجدها األرض من إليها

الثوابت. كرة إىل الشمس بخالف النجوم وتنتمي
السماوية. األجرام كل عليها أريضوتندرج مراقب حول تتمركز كرة هي سماوية: كرة
حركة تكتسب وهي الثابتة. النجوم حركة طريق عن وحركتها موقعها ويتحدد

األرض. محور حول دورانية
قرصالشمس خالله كسوفشميسيختفي هو حلقي: كسوف للشمس، كيل كسوف
املظلمة املنطقة محيط يف مرئية ضوئية حلقة تظل وعندما القمر. قرص خلف بالكامل

حلقيٍّا. الكسوف يكون
دورة، من أكثر أو واحدة ساروس دورة تفصلهما كسوفان هما متماثالن: كسوفان

فرتة. من أكثر أو واحدة تقريبية فرتة تفصلهما عامة بصورة أو
اللذين والزهرة عطارد عىل الفلكي التصنيف يف نطلقه الذي االسم هو سفيل: كوكب
من نراقبهما عندما (الزهرة) و٤٨° (عطارد) °٢٨ الشمس عن بُعدهما يتجاوز ال
يجهلون كانوا فإنهم الفريدة، الخاصية هذه الحظوا قد القدماء كان وإذا األرض.

األرض. مدار بداخل يقعان السفليني الكوكبني مداري فإن سببها:
عطارد غري األخرى الكواكب عىل الفلك علماء يطلقه الذي االسم هو علوي: كوكب
الشمس. موقع يحده ال السماوية القبة عىل الظاهري موقعها أن طاملا والزهرة،

األرض. محور من أكرب محاور لها مداراتها كل أن اليوم ونعرف
تجعل كافية بدرجة ضخم وهو الشمس، حول يدور سماوي جرم هو قزم: كوكب
كل عىل قىض أنه يف العادية الكواكب عن القزم الكوكب ويختلف تقريبًا. كرويٍّا شكله
كوكبًا بلوتو يُعترب ٢٠٠٦ ومنذ قريب. مدار حول تدور أن شأنها من التي األجسام

بلوتو. من بقليل أضخم وهو ،٢٠٠٥ يف اكتشافه تم الذي إيريس مع قزًما
مئات بضع سوى قطره يتخطى وال الشمسية املجموعة يف صغري كوكب هو كويكب:
بصفة ويكون واملشرتي، املريخ مداري بني الكويكبات غالبية مدار ويقع الكيلومرتات.

الكواكب. مدارات من ميًال أكثر عامة
الطويلة. الربهنة يف املنطقي التسلسل خالل تُستخدم وسيطة نتيجة مأخوذ:
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ربما التي املكتَشفة غري املادة العبارة هذه تعني الفلكية الفيزياء علم يف سوداء: مادة
لتفسري كافية تبدو ال للمجرات امللحوظة الكتلة ألن به؛ مسلَّم فوجودها الكون، تمأل

عليها. تحتوي التي النجوم حركة
التجاه البطيء للتغري نتيجًة بأرسها السماوية للقبة انقالب هو االعتدالني: مبادرة
يرسم ذاتها، النقطة إىل دائمة بصورة املحور يشري أن من فبدًال األرض. دوران محور
يكون لن القطبي النجم أن لدرجة عام، ٢٦٠٠٠ حوايل يف السماوية القبة عىل دائرة

الشمال. جهة عىل مؤًرشا قرون بضعة خالل يف
تكون معزول، لنظام تحول أي خالل إنه يقول مبدأ هو بالطاقة: االحتفاظ مبدأ

التحول. قبل أي األوىل؛ حالتها يف لقيمتها مساوية قيمة ذات النهائية الطاقة
نظام بني بالتمييز فيزيائية تجربة أي تسمح ال إنه يقول مبدأ هو التكافؤ: مبدأ

منتظم. جاذبية ملجال يخضع ونظام متسارع
أيًضا ونسميه األول، نيوتن قانون عىل أحيانًا نطلقه الذي االسم هو العطالة: مبدأ

العطالة. قانون
بدايًة عنرص، كل يزيد العنارصبحيث من محدود عدد مجموع هي حسابية: متتاليات
مثال هو ٤ + ٣ + ٢ + ١ فإن ثابت. بكم السابق العنرص عن الثاني، العنرص من

حسابية. ملتتالية بسيط
يكون وعندما املضلعة. األوجه من محدود عدد يحدها صلبة مادة هو األوجه: متعدد
املجسمات اسم عليها يُطلق متشابهة) تفصلها التي والزوايا أَْوُجَهَه إنَّ (أي متناسًقا
األوجه، رباعي وهي: األفالطونية؛ للمجسمات مختلفة أنواع خمسة ويوجد األفالطونية،

األوجه. وعرشيني األوجه، عرشي واثنا األوجه، وثُماني أوجه)، (ستة واملكعب
اللون، سوداء الليلية السماء أن مالحظة بني ظاهري تناقض هي أولربز: متناقضة

محدود. وغري ساكن الكون أن وافرتاض
ويُطلق دائري. ملخروط مستًوى قطع عن ينتج منحنًى هو (قطع): الشكل مخروطي
مخروطي قطع اسم الزائد والقطع املكافئ والقطع والدائرة الناقص القطع عىل

مخروط. أو الشكل،
مع تتعارض وهي للكون، مركًزا األرض من تجعل نظرية هي األرضللكون: مركزية

للكون. الشمس مركزية
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تتعارض وهي للكون، مركًزا الشمس من تجعل نظرية هي للكون: الشمس مركزية
للكون. األرض مركزية مع

اليوم املصطلح هذا ويُستخدم الشمس، أمام سفيل كوكب مرور هو الفلك علم يف مرور:
نجمه. أمام الشمسية للمجموعة ينتمي ال كوكب مرور إىل لإلشارة

بريًقا أكثر أيام بضعة خالل يصبح قد كبرية كتلة ذي نجم انفجار هو أعظم: مستعر
هذه إىل تحديًدا وصل الذي أو عنه تولد الذي بالنجم مقارنة مرة مليارات عرشة
ينتمي التي املجرة بريق مؤقتة بصورة األعظم املستعر بريق يتخطى قد املرحلة.

تدريجيٍّا. ينطفئ لربيقه، األقىص الحد يبلغ أن وبعد إليها.
منطقية. أو رياضية نظرية عليها نبني التي االقرتاحات أحد هي مسلمة:

تفاعل يف أجسام ثالثة حركة تحديد يف تكمن مشكلة هي أجسام: ثالثة ذات مشكلة
األجسام تكون وعندما الجاذبية، قوة هي املشرتكة التجاذب قوة تكون فعندما مشرتك.
يوجد ال املقابل، ويف للحل. تماًما قابلة جسمني ذات املشكلة تكون كروي، تماثل ذات
بمعرفة يسمح قد تحلييل) (أو عام حل ذاتها الظروف يف أجسام ثالثة ذات ملشكلة

معينة. أولية معطيات بواسطة بالضبط الثالثة لألجسام املستقبلية الحركة
األقل عىل ويضم مغلق، منكرس خط يحده مسطح شكل هو متناسق: مضلع مضلع،

متساوية. زواياه كل تكون حينما متناسًقا ويكون أوجه، ثالثة
باختالف اإللكرتون، مع الخصائص من العديد يف يتشارك مشحون جسيم ميوون:
يفوق يكاد بقائه مدة متوسط أن بما مستقر غري وأنه مرات، ٢٠٧ أكرب كتلته أن

ثانية. مليون عىل جزءًا بصعوبة
كبرية. برسعة الوقت مع ومتغري كثيف كهرومغناطييس إشعاع مصدر هو نابض: نجم
عرشات بضع من أكثر قطره يتخطى ال نيوتروني نجم وجود عن يكشف وهو

أعظم). (مستعر ضخم نجم انهيار عند النابضة النجوم وتتكون الكيلومرتات.
إلشعاع مصدًرا يكون أن يمكن للغاية، عالية كثافة ذو نجم هو نيوتروني: نجم
املرحلة هو النيوتروني النجم يعد نابض. نجم إذن فهو دوريٍّا، يتغري كهرومغناطييس

النجوم. بعض لتطور األخرية
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من إليها نظرنا إذا التي الدائمة السماوية األجرام هي للقدماء بالنسبة ثابتة: نجوم
دائرية حركة إال تكتسب ال كأنها وتبدو السماوية. الكرة عىل مثبتة أنها تبدو األرض

السماويني. القطبني أحد حول يومية
أشعة وهي اإلشعاعات، من أنواع ثالثة األساس يف املشع الجسم ينتج إشعاعي: نشاط
اإللكرتونات، من تتكون التي (بيتا) β وأشعة الهيليوم نوى من تتكون التي (ألفا) α
الراديو موجات أو الضوء مثل كهرومغناطييس طابع ذو فهو (جاما) γ إشعاع أما

بكثري. أكرب تردده ولكن
قطر نصف من أقل سماوي جرم قطر نصف يكون عندما شفارتزشيلد: قطر نصف
ويعتمد أسود. ثقب عنه ينتج ما وهو بجواره، بشدة الزمكان يضطرب شفارتزشيلد

املعني. النجم كتلة عىل شفارتزشيلد قطر نصف
قانون أو األول نيوتن لقانون تخضع متحركة تكون ربما مساحة هي عطالة: نظام
عطالة. نظام عىل مثال هو مستقيم مسار عىل ثابتة برسعة املنطلق فالقطار العطالة،

بعض. إىل بالنسبة بعضها منتظمة حركة العطالة أنظمة كل وتكتسب
عطالة. نظام إىل بالنسبة لتسارع يخضع مرجعي نظام هو متسارع: نظام

نقارنها بقياسات فيه نقوم للتشويه قابل وغري محدود مجال هو مرجعي: نظام
بالنسبة بعضها املرجعية النظم تتحرك وقد األخرى. النظم يف تتم التي بالقياسات
«ساكن» نظام إىل ينتمي حديدية سكة طريق بطول املتحرك غري فاملراقب بعض، إىل

«متحرك». نظام قطار؛ داخل يتنقل مسافر رسعة يقيس عندما
مجسًما أو مصغًرا النموذج يكون قد فيزيائي. نظام أو لعملية مبسط تمثيل هو نموذج:

ريايض. طابع ذا يكون ما غالبًا ولكنه — الفلكية القباب من العديد حال وهو —
وتنتج آخر. كوكب عىل أو األرض عىل تسقط سماوية أجرام من أجزاء هي نيازك:

كويكبات. تصادم عن األرض عىل تسقط التي النيازك غالبية
عند خاصة بصفة ويظهر للغاية ضئيلة كتلة ذو مشحون غري جسيم هو نيوترينو:
أو باإللكرتون بالرتتيب تقرتن مختلفة نكهات بثالث النيوترينوات وتظهر .β انشطار

.τ بالتاو أو µ بامليوون
تساوي وهي للطول، مقياًسا الفلكية الوحدة تُستخدم الفلك، علم يف فلكية: وحدة

كيلومرت. مليون ١٥٠ حوايل أي واألرض؛ الشمس بني املسافة متوسط
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أقل برسعة لكن … الدوران ويستمر األول: الفصل

يتم ال كلمًة يسبق الذي الصمَت اإلجمايل، العدد هذا عىل القاموس، يضيف (1)
األصل ذات الكلمات بعض لنْطق الالزمة األصوات بعَض ثم قبلها، ما وبني بينها الوصل
نوفو «لو يربهن واإلسبانية، اإلنجليزية اللغتني يف خاص بشكل وباختيارها األجنبي.

كاملة. بصورة إلزامية هي األخرية الفئة هذه أن روبري» بوتي
أصل فهو القول؛ أمكننا إذا ورق، عىل حربًا الفينيقي االكتشاف يظل أال يجب (2)
تتخىل اليونانية، األبجدية مبارشًة تسبق التي الفينيقية، األبجدية إن الغربية. الكتابات
نستخدمها زلنا ما التي تلك من قريبة عالمات من وتتشكَّل املسمارية، الكتابة عن تماًما
العلة حروف تكن لم ساٍم، أصل من كانت أوغاريت يف الدارجة اللغة أن وبما اليوم.
بصورة الصوتية الكتابة أن إىل أيًضا ونشري إدخالُها. اليونانيني عىل يتعنيَّ فكان لة ُمسجَّ
املرحلة لقب تستحق التي الوحيدة وهي اللغات. نطق تعليم يف إال كثريًا تلتقي ال كبرية

الكتابة. من األخرية
تلك كانت امليالد. قبل ۳٠٠٠ عام إىل الهريوغليفية الكتابات أقدم ترجع (3)
لالستخدام صالحة غري شبه كانت لكنها واملقابر املعابد جدران لتزيني مثالية الكتابات
تُدَعى الكتابة من آخر بنوع عنها استُعيض الغرض، ولهذا اليومية. الحياة معامالت يف
ويف ُمزخَرف. بحرف هريوغليفي رمز كل عن فيها استُعيض الهرياطيقية، الكتابة
الكتابة يُدعى أبسط، جديد نوع الهرياطيقية الكتابة محل حل امليالد قبل ٦٠٠ عام
ليوضح الكلمة أصل وإن الشعب. أي ديموس، اإلغريقية اللفظة من املشتقة الديموطيقية،

الديموطيقية. الكتابة وظيفة تماًما
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املسمارية. الكتابة ال املسمارية الكتابات عن الحديث علينا يتعني قد السبب لهذا (4)
.١٩٥٩ دوبلوفر، (5)

إضافية مؤرشات من يستفيد أن جروتفند استطاع الرموز، فك عملية أثناء يف (6)
الكبري، «امللك ى يسمَّ النقش عىل يوقع الذي امللك أن فكرة من وخاصًة ذاته، النوع من

توقف. دون االبتهاالت يف امللك كلمة ترتدد امللوك»: ملك
.١٩٨٧ ستيفنسون، (7)

أصبح ثانوية أدوار ذي قديم ممثل عن البعض حكاه ما األقل عىل هو هذا (8)
كان فلورنسا من يبدو فرنيس رئيس عن أيًضا زعموه ما وهذا املتحدة. للواليات رئيًسا

واسعة. ثقافة يمتلك أنه يدَّعي
.١٩٩٨ جيليه، (9)

الظاهري ُقطره عىل إال سماوي جرم عن الناتجة والجزر املد قوى تعتمد ال (10)
من أقل والجزر املد ظاهرة يف الشمس دور كان إذا أنه يعني وهذا كثافته، ومتوسط
ويف .٢٫٢ بنسبة القمر كثافة متوسط من أضعف كثافتها متوسط ألن فذلك القمر، دور
عىل سواء محسوس، غري الكواكب عمل فإن قوله، مون املنجِّ يستطيع ما كان أيٍّا املقابل

الشخصية. مصائرنا يف أو البحر مستوى
الحركي. بالوقت يُحتفظ الفيزيائي، بلغة (11)

فرتة بزيادة والقمر األرض بني للمسافة السنوية الزيادة بني الربط يمكننا (12)
هذا وينص والقمر. األرض عىل الثالث كبلر قانون تطبيق إىل باإلشارة وذلك دورانها،
دوران فرتة مربع يتناسب ما، نحو عىل دائريٍّا القمري املدار ظل طاملا أنه عىل القانون

والقمر. األرض بني املسافة مكعب مع طرديٍّا القمر
الديناميكي والتطور النمو إيقاع مقال بومبيا، إم وستيفن كاْن، كي جي بيرت (13)

.١٩٧٨ أكتوبر ١٩ ،٦٠٦ صفحة ،٢٧٥ عدد نيترش مجلة والقمر، األرض لنظام

عقدة بجوار يقف التنني الثاني: الفصل

ولعدم و«كلداني». «بابيل» وهما ما؛ حد إىل مرتادفني نعتني بني البعض يحتار (1)
األول. بالنعت دائًما سنلتزم األمور تضخيم

اإلقمار. مدة بتذبذب املرتبطة املشاكل نجهل ييل فيما (2)
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لكن أرضية) حوادث مناخية، (ظروف َعَرضية التذبذبات هذه تكون ربما (3)
بحت. فلكي أصل له بعضها

.١٩٨٨ لوفور، (4)
املائة من جزءًا ستني مع بالرتتيب الشهر» و«ثواني الشهر» «دقائق تتالءم (5)
بستني الَكرس عن التعبري يتم ستيني نظام ففي املائة. من أجزاء وستة آالف وثالثة
املستخرجة املعطيات تتميز وهكذا. املائة من أجزاء وستة آالف وثالثة املائة من جزءًا
٠٫٢ أي الشهر؛ من ١ / ١٢٩٦٠٠٠٠ إىل بالوصول األساس يف تسمح بدقة الجداول من

وهمية. الدقة هذه لكن ثانية،
األمر. هذا يف البابليُّون لعبه الذي الدور كودرك السيد أغفل .١٩٨١ كودرك، (6)

مينرف. من بدًال ألثينا مخصص معبد يوجد كان أثينا يف أنه أيًضا يجهل أنه ويبدو
اليونان. يف قطُّ التنفيذ حيَز التقويم هذا مثُل يدخل لم (7)

أن الفصول مع فجوة أقل يضمن الذي بالرتتيب يهتم الذي للقارئ يمكن (8)
.(١٩٩٨) لوفور جون كتاب إىل يرجع

الثالث جريجوار البابا أجراه الذي اإلصالح أثناء يف األعياد حساب تعديل تم (9)
وذلك امليالدي، التقويَم آنذاك به معموًال كان الذي اليولياني بالتقويم استبدل الذي عرش،

.١٥٨٢ عام يف
هذا يلعب ال لكن متوسطة، قيمة إال هنا املعروضة اإلقمار فرتة قيمة تمثل ال (10)

التايل. الحجاج يف دور أي املوقف
املدة. بمتوسط األمر يتعلق اإلقمار، فرتة غرار عىل (11)

ولذلك القمر، بها يمر التي العقدة الختيار أهمية ال خسوف يحدث لكي (12)
الذي الوقت وهو العقدي، الشهر نصف هو االستدالل يف املذكور الزمني الفاصل يعد

أخرى. إىل عقدة من يمر لكي القمر يستلزمه
ألخطاء نظًرا بأنه التوافق انعدام عىل يُربهن الرياضيات نظر وجهة من (13)

جذري. غري رقًما العام طول ومدة اإلقمار فرتة بني النسبة تكون القياس اختالف
دورية. شبه بظاهرة األمر يتعلق (14)

يبدو ال مصطلٍح مع األمر عليه اختلط قد هايل كان ساروس كلمة باختيار (15)
ا. جدٍّ كبرية مدة إىل إال البابليِّني لدى يشري أنه

لم الظل: شبه بسبب جزئيًة القائمة من خسوف حاالت ثماني أول كانت (16)
ولكن أيًضا جزئية التالية العرش الحاالت وكانت األرض. ظل شبه يف إال القمر يدخل
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تُالحظ أن يتعني حيث كليٍّا؛ خسوًفا ٢٦ وتبعها األرض. بظل القمر التحم الظل: بسبب
منها ١٠ جزئيٍّا، خسوًفا ٢٨ عىل أيًضا القائمة وستحتوي .٢٣٢٥ عام يف األخرية الحالة

الظل. شبه بسبب و١٨ الظل بسبب
الضوء!» من «مزيد (17)
.١٩٩٣ سارتون، (18)

القمر ارقصمع الثالث: الفصل

قبل ٣٣٠٠ عام إىل وتعود أوروك من ألواح عىل الكتابة نماذج أقدم تظهر (1)
تطبيقها يمكن ال الرافَديْن لبالد تجوز التي التاريخية التصنيفات أن ذلك ويعني امليالد.

لستونهنج. الثقايف املناخ عىل حذر دون
ستونهنج حول الجدال «َشَغَل براون: من نقتبس بسيًطا. التقديم هذا يعد (2)
يرفضون ال اآلثار علماء أن تحقيق كشف وقد […] املتخصصني عن فضًال العامة بال
ومع جميعهم. يؤيدونه ال جانبهم من الفلك علماء أن حني يف الفلكي، االفرتاض جميُعهم
تاريخ يف فريدة حتًما هي […] ستونهنج أن هو أجمع العاَلم به يعرتف ما فإن ذلك

البرشية.»
آخر. أصل له الصخر اسم أن يبدو ولكن الكعب، باإلنجليزية هيل كلمة تعني (3)
ليست فالشمس واضحة؛ إحداها اتجاه، قياس يريد ملن أخرى صعوبات تظهر (4)
هذه تعدُّ فيها. وتغرب ترشق التي األفق نقطة تحديد ب يصعِّ مما قرٌص؛ بل نقطًة
حد إىل مقوسة تصبح األفق من القريبة الضوئية األشعة أن سيما ال حقيقية، الصعوبة

االنكسار. بسبب ما
الدقيقة العلوم كل يف املهمة االكتشافات نيترشبنرش الربيطانية الدورية تختص (5)

مميًزا. مرجًعا نيترش دورية يف منشور مقال أي يمثل األصل ويف والطبيعية.
ورسعة دورانها محاور واتجاهات وتمايلها الكوكبية املدارات كل اتجاهات إن (6)
كل لتفاعل نتيجة وذلك ما؛ حد إىل متغريٌة الشميس النظام ضوابط كل أي … دورانها
القمر يتميز وال رشكائه. حركة عىل يؤثر منها فكلٌّ الشميس. النظام يف السماوية األجرام

دها. وتعقُّ تغرياته برسعة إال
.١٩٩٤ وستفال، (7)
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وجود سيما وال السماوية، األجرام كل وجود القمر حركة يف يُشرتط دقة بكل (8)
يحلل من أن لدرجة مهيمن، الضخمة والشمس القريبة األرض تأثري لكن الكواكب. كل
حالة يف يكفي ولذلك والشمس؛ األرض وجود يف أسبابها عن أوًال يبحث القمر حركة

ذاتها. حد يف معقدة وهي وحدها، أجسام الثالثة ذات للمشكلة اللجوء القمر
بالضبط وتغرب املراقبة نقطة رشق يف بالضبط الشمس ترشق االعتدال وقت يف (9)
املراقبة. بنقطة يمر سطًحا للشمس الظاهري املدار يحدد الظروف هذه يف غربها. يف
الرشق يربط الذي املستقيم الخط بمحاذاة اليوم طوال الظل فيسري وتًدا، ثبَّتنا وإذا

املراقبة. نقطة عند بالغرب
عندما جديد من ستونهنج رموز فك إعالن عند حدث الذي الجدل نشأ (10)
ربما سنتيمرتًا ٣٠ قطره برونزي قرص وهو نربا، قرص اكتشاف عن ٢٠٠٢ يف أُعلن
(أملانيا). نربا يف رسميني غري بون منقِّ عليه َعثر وقد امليالد. قبل ١٦٠٠ عام إىل يعود
والشمَس قمريٍّا هالًال تمثل أنها البعض يعتقد الذهب، من مرصعة ألواًحا القرص يحمل
بأنه تفسريه يمكن قوٌس ذلك إىل ويُضاف النجوم. لبعض باإلضافة الثريا، ومجموعَة
والشتوي، الصيفي االنقالب فرتتي يف والغروب الرشوق تفصل التي الزاويَّة املسافة
.(3-3 (شكل ستونهنج موقع يف اكتشفاها أنهما اعتقدا قد وهوكينز نيوهام كان والتي
أن ويبدو التبانة. درب مجرة إىل أو شميس مركب إىل ترمز قد زخرفة أيًضا ونذكر
ومن للقرص الفلكي التفسري مؤيدي بني الجدال ونشأ صحيح. وتاريخه أصيل القرص
عىل نربا، قرص يعد ال اآلن وحتى ديني. أو رسي ملمح سوى فيه يروا أن يريدون ال
تسمح ولم األثري، الفلك علم ملف يف توضع إضافية قطعٍة سوى ستونهنج، أثر غرار

التحقيق. بإنهاء

الحديث العرصالحجري من فلكية قبة الرابع: الفصل

بكل ويرتبط عدة: أشكاًال تتخذ أن فيمكن متغري. غري كيانًا ليست النواة إن (1)
توجد التي الذرة مع كبري تشابه يوجد النقطة هذه ويف الطاقة. من خاص كمٌّ شكل
إىل (فتسعى االستثارة حالة يف أو ضئيلة)، إذن طاقتها (وتكون األساسية حالتها يف
االستثارة حاالت طيف عىل نووي تفاعل أي نتيجة وتعتمد األساسية). حالتها إىل العودة
ِلَطيْف ملحوظة خاصية تكوين هويل أعاد معقد، تفكري وبعد املعنية. النوايا من لكلٍّ
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يف الكربون إنتاج وفرة تفسري عىل القادرة قوله، حد عىل الوحيدة، وهي الكربون، نواة
بالتجربة. هويل افرتاض من التحقق تمَّ النجوم.

يَرجعوا أن للمهتمني يمكن اإلطالق. عىل هويل لحجج تفسريًا ييل ما يمثل ال (2)
.١٩٦٦ عام أنتيكيتي مجلة يف الصادر املقال إىل

.١٩٩٢ بارو، (3)
بدورة للقيام األرض، من املرئية الشمس، تستغرقه الذي الوقت هو هنا يهم ما (4)
ويكون الفصول. تعاقب يتطلب الذي االستوائي العام وليس الربوج، دائرة بطول كاملة

طفيًفا. منهما كلٍّ مدة بني الفرق
أي اإلقمار؛ وبني بينه الخلط من الحذر ويجب الفلكي، بالشهر األمر يتعلق (5)
الفلكي. الشهر من أطول بالرضورة اإلقمار ويكون جديدين. محاقني تولُّد بني الفرتة
حول كاملة بدورة فلكي شهر خالل يقوم أن أوًال القمر عىل يتعني إقمار فرتة خالل ففي

ذاته. االتجاه يف تتقدم التي بالشمس اللحاق ثم األرض،
يمر عندما أنه عىل ينص الذي الفلكي للرشط مقيدة برتجمة هنا األمر يتعلق (6)
شمسيٍّا. كسوًفا نشهد لكي °١٥ من بأكثر الشمس تبتعد أال يجب عقدتيه بإحدى القمر
األخرى. العقدة من °١٠ من بأكثر الشمس تبتعد أال يجب قمري خسوف يحدث ولكي
هو وسيتي وسيتي» الفلكية املالحة علم اآلثار، علم يف الباحثني «جمعية (7)
تفحص موقرة هيئة وهي باإلنجليزية، الفضائي» الذكاء عن «البحث ملعنى اختصار
تُستبعد للكلمة: اإلنساني باملعنى ذكية، كائنات تصدرها إشارات عن بحثًا السماء
بأنه نعرتف أن وينبغي املضيئة. الفضائية الريقات أو املحتملة غري الريعات انبعاثات

نجاح. أي سيتي جمعية تحرز لم اليوم هذا حتى
ورلد دورية يف امليغاليثي الفلك علم يف األخرية التطورات إن، إل يس راجلز (8)

.١٩٨٩ كامربيدج، جامعة مطابع أركيواسرتونومي،
ذاته. املرجع (9)

١٩٩٣أ. سارتون، (10)
إيرانس، نرش دار وأيرلندا، العظمى لربيطانيا امليغاليثية اآلثار كريس، سكار (11)

.٢٠٠٥
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دانتي عالم الخامس: الفصل

هو الوحيد املميز إنجازه وكان للغاية، متدنيًا املرصي الفلك علم مستوى ظل (1)
٣٦٥ من تتكون ثابتة أعواًما يتضمن التقويم كان بحت. شميس تقويم وهو التقويم،
هذا «يعد الصدد: هذا يف نجباور وقال الفلكية. الحسابات من كثريًا يبسط مما يوًما؛
التاريخ.» مر عىل البرشي العقل وضعه الذي الوحيد الذكي التقويم هو […] التقويم

١٩٩٣ب. سارتون ذكرها (2)
.١٩٦١ دوفر، الفلك، علم عن قصرية قصة أرثر، بري (3)

أيًضا األصل يف تعني كوكب كلمة كانت رحال، أي اليونانية؛ بالنتس كلمة من (4)
الشمس. أقمار إىل باإلضافة والقمر الشمس

«مركزية». ل مرادف املركز» «موحدة (5)
١٩٩٣أ. سارتون، (6)

يظل السماوية؟ اآللية رائد أنه أم أفالطون، منهج تنفيذ فعًال أودكس أراد هل (7)
١٩٩٣أ). (سارتون، معلًقا السؤال

تكون القمري الخسوف فخالل لالنتباه. مثرية مالحظة ذلك مع أرسطو يذكر (8)
كروية عىل دليًال ذلك يف الفيلسوف ويرى دائًما. الشكل كروية األرض ظل منطقة

األرض.
.١٩٥٩ سارتون، ذكرها (9)

،٣٣٨ عام يف خريونيا بموقعة اإلغريقي العالم يبدأ املؤرخني نظر وجهة من (10)
وينتهي املتجمعة. وطيبة أثينا قوات عىل املقدوني الثاني فيليب انتصار شهدت التي
قبل ٣٠ عام يف الرومانية لإلمرباطورية أغسطس بفرض أو الروماني بالغزو العالم هذا
يف بطليموس ندرج منها، طائل ال التي التفريقاِت العمل هذا يف نتجنب ولكي امليالد.
أن املعقول من يعد أخرى، جهة ومن عليه. جدال ال الذي وريثه فهو اإلغريقي؛ العالم
إنشاء وقت ففي للفلسفة. مركًزا أثينا ومن اإلغريقية، العلوم مركز اإلسكندرية من نجعل
ولكن الكلمة) بهذه اليوم نعنيه الذي (باملعنى العلماء أكرب اإلسكندرية جذبت املتحف

أثينا. يف الفالسفة ظل
.١٩٨٩ بانكويك، (11)

االبتكارات هذه كل صاحَب هو ليس بطليموس إن البعضيقول كان إذا حتى (12)
بعضها فإن عرصه؛ للمعارفيف خالصة بعمل فقط قام ولكنه املجسطي، كتاب يف الواردة

الخاصة. بصمته يحمل
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الكواكب. بعض حركة لوصف التدوير فلك أدخل من أول هو أبولونيوس كان (13)
ولكي كبرية. بصورة التدوير أفالك تيضء فقد بالضياء األمر يتعلق عندما (14)
أنه لدرجة كبري، حجم ذات تدوير أفالك أدخل املعقدة، القمر حركة بطليموس يصف
ال ما وهو الشهرية، دورته خالل يتضاعف أن للقمر الظاهري القطر عىل أحيانًا يتعني

بالطبع. املراقبة تضمنه
إنتيسيرت جزيرة يف اإلقامة عىل مجربون إسفنج صيادو اكتشف ١٩٠٠ عام يف (15)
تدوير. ذراع تحركها الفلكية القبة من نوع بأنه بعد فيما تفسريه تم غريبًا، برونزيٍّا بناءً

امليالد. قبل األول القرن يف ُشيد قد يكون وربما
أرسطرخس قاسها فقد والقمر، األرض بني املسافة تقريبيٍّا بطليموس يعرف (16)

كثريًا. حسنها الذي هيبارخوس قاسها ثم للغاية، دقيقة غري طريقته كانت الذي
بعضها يغطي ال متجاورة ملدارات االختيار هذا املجسطي كتاب يف يظهر ال (17)

لبطليموس. الحق كتاب يف ولكن بعض، عىل
وفرتة تدويره فلك حول الكوكب دوران فرتة يحسب أن بطليموس يستطيع (18)

سواء. حد عىل الناقلة الدائرة بطول التدوير فلك مركز دوران
عمًال تشوه التي الجزئية باألحكام كوستلر يبخل ال نياًما السائرون مقال يف (19)

وجاليليو. كوبرنيكوس تجاه ا تامٍّ ازدراءً ُمبديًا كبلر شأن من يعظم فهو مميًزا.

وحماتي زوجتي السادس: الفصل

بمحتواهما. يرتبط ال الرتاكب عىل غامضة لصورة تفسريين قدرة عدم فكرة إن (1)
العقل يملك ال األخرى، هي شهرية غامضة لصورة مثال وهو نيكر، مكعب حالة ففي
لتفسريين برتاكب أيًضا هنا يتعلق ال األمر أن إال ذاته، للمكعب رؤيتني بني إال االختيار

اآلخر. عىل أحدهما
كوبرنيك. ميكوالج بلده يف اسمه كان (2)

فراونربج. األملاني باسمها فارمينسكي مقاطعة إىل أحيانًا يُشار (3)
فارمي. أو فارميا بالفرنسية املقاطعة هذه تُسمى (4)

.١٩٣٤ الروس، قاموس وتطبيقاته» وتطوراته «العلم مقال (5)
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أنصاف فتكون الهيدروجني. ذرة عن بور نموذج يف مماثلة مصادفات تظهر (6)
ولكن الكاملة. األرقام مربعات مثل بينها فيما اإللكرتونات إليها تصل التي املدارات قطر

النموذج. أساسها عىل قام التي لالفرتاضات مبارشة نتيجة بل حادثًا، ذلك يعد ال
القطعة، هذا يف للقمر الفعال الوجود من نتعجب قد ،١٢-١٣ :١٠ يشوع (7)
تأخري أيًضا يتعني النهار يمتد أن أردنا إذا الليل: كنجم هنا القمر تفسري يتعني وربما

القمر. ظهور
.١٤ :١٠ يشوع (8)
.١٩٦٠ كوستلر، (9)

يستخدم يزال ال سكونربج كاردينال أن فنالحظ جانبنا. من التأكيد هذا يأتي (10)
للكون. مركًزا الشمس فيه تكون الذي النظام لوصف وسيلة بمنزلة وأسفل أعىل مفهوَم
من آخر جزء يف الكاردينال! نيافة جانب من للغاية طبيعيٍّا موقًفا ذلك يعد ذلك، ومع
الشمس، حول يدور القمر أن يعتقد فهو آخر، ً خطأ الكاردينال اقرتف الرسالة هذه
هذين خاطر بطيب له نغفر لذا وسيط؛ طريق عن كان كوبرنيكوس بأعمال علمه لكن

الخطأين.
علماء يسميه ما الشميس املرصد إىل األريض املرصد من االنتقال يمثل (11)

املراجع. تغري الرياضيات
عندما باآلتي: كوبرنيكوس قام املختلفة املدارات قطر نصف تحديد أجل من (12)
فلك حجَم ويزيد الناقلة. الدائرة حجَم — بالتخيل — يَزيد كان سفليٍّا كوكبًا يدرس كان
ونصف قطره نصف بني العالقة تحدد التي هي املراقبة أن بما ذاتها، بالنسبة التدوير
يختلط للشمس، الظاهري املدار حجم الناقلة الدائرة تبلغ وعندما الناقلة. الدائرة قطر
فنغري العلوي: للكوكب معكوًسا األمر ويكون الكوكبي. املدار حجم مع التدوير فلك حجم
يتفق وحينئٍذ بطليموس. نظام يف الشمس لحجم مساويًا يصبح حتى التدوير فلك حجم
للقارئ ويمكن والشمس. الكوكب بني املتوسطة املسافة مع الناقلة الدائرة قطر نصف
مع ١٩٧٠ب)، (هولتون، الجنة» يف «حركة كتاب يف إضافية معلومات يجد أن املهتم
للنظام تمثيليٍّا رسًما إال يعطي ال الذي 2-5 شكل عىل تقوم هنا املبينة الحجج أن العلم

البطلمي.
قرون. بأربعة بطليموس وقبل بقرن هيبارخوس قبل يعيش أرسطرخس كان (13)
توصلوا الذي التقدم من وال خلفاؤه صنعها التي األدوات من االستفادة يستطع لم فهو

إليه.
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الشمس. عىل الكوكبية املسارات ثبت من هو كبلر كان (14)
أيًضا هو وهذا رواًدا. دائًما نجد «األول»! هو من يوجد ال العلوم تاريخ يف (15)
٣٨٨–٣١٢) هرقليطس كان فقد فقط. أرسطرخس يسبقه لم الذي كوبرنيكوس حال
قد النهضة عرص أو الوسطى القرون يف الفلك علماء أو املفكرين وبعض امليالد) قبل
إال ليسوا أنهم صفة يف املبرشون هؤالء يشرتك ولكن تتحرك. األرض أن مسبًقا اقرتحوا
أصحاب ليسوا بالطبع ولكنهم نماذج، أصحاب األحوال أحسن يف أو اقرتاحات، أصحاب

منها. للتحقق قابلة وتكون حجج عىل تقوم نظرية
خاطئة. بصورة تُرتجم مثلما تدور!» «هي وليس تتحرك! هي ذلك ومع (16)

تتم لن جاليليو محاكمة السابع: الفصل

للسماح الكبري اإللكرتونات-البوزيرتونات مصادم تفكك ٢٠٠٠ عام نهاية يف (1)
به العمل املقرر الكبري الهدرونات مصادم وهو ذاتها، الحلقة يف جديد معجل بإنشاء
من بدًال الربوتون ومقابل الربوتون من ُحَزًما سيعجل والذي ،٢٠٠٨ عام خريف يف

والبوزيرتونات. اإللكرتونات
.١٩٩٤ آرنودان، (2)

حوايل ففي زمنية. بمفارقة هنا يتعلق ال األمر أن إال غريبًا يبدو قد ذلك أن مع (3)
Theoremata circa بعنوان عمًال الالتينية باللغة جاليليو أصدر ١٥٨٦-١٥٨٧ عام
إىل centrum gravitates نرتجم أن الطبيعي ومن centrum gravitates solidorum

الجاذبية. مركز
.١٩٦٠ كوستلر، (4)
.٢٠٠١ سوبل، (5)

قدًما. أكثر تعد القراءة، وقت يف خاصة الرؤية، لتحسني املخصصة النظارة إن (6)
درجات «دراسة إىل مخصصة أداة وهو حراريٍّا؛ مكشاًفا خاصة بصورة صنع (7)

والربودة». الحرارة
اعرتف فقد متقنة. كلها جاليليو صنعها التي التليسكوبات تكن لم ذلك مع (8)
جودة ذا فقط منها القليل كان صنعها التي تليسكوبًا الستني بني من أن نفسه جاليليو

عالية.
هذا ويزداد قمًرا. ٦٠ املشرتي لكوكب حاليٍّا املعروفة األقمار عدد يتخطى (9)

املراقبة. وسائل تطورت كلما الرقم
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أعده فقد اسمه، يحمل الذي الثالث القانون كبلر اكتشف ،١٦١٨ عام يف (10)
كان ولو املشرتي. أقمار عىل أيًضا ينطبق ولكنه الشميس النظام كواكب عىل باالعتماد
الشمس مركزية نظرية عىل الحجج أوجد قد لكان ذلك، يُظهر أن جاليليو باستطاعة
كان ولكن املحكمة. تجاه موقفه من كبرية بصورة يعزز أن شأنه من كان مما للكون،
تطلبت فقد جاليليو، استطاعة يف تكن لم مهمة املشرتي ألقمار الفلكية الجداول إعداد
فلْم الثالث كبلر قانون عىل االعتماد استطاع قد كان إذا حتى ذلك إىل وباإلضافة عقوًدا.

وقوانينه. كبلر يحتقر جاليليو كان فقد ذلك. فعل ربما أنه يُذكر
يف ماشيًا اإلله الرب صوت وحواء] [آدم «سمع التكوين: سفر يف نقرأ (11)

.(٨ :٣ (تك «… الجنة
.١٩٩٩ ويلسون، (12)

املشكلة هذه يتناولوا أن أرسطو أتباع أو جاليليو باستطاعة يكن لم (13)
املشكلة. هذه لحل مالءمًة األكثر األداة وهي كوريوليس، قوة يعرفوا لم ألنهم بالتفصيل؛
كوريوليس جاسبارد جوستاف الرياضيات عالم إىل املفهوم هذا يف الفضل ويرجع
الربج ارتفاع يبلغ التالية: املعطيات عىل االعتماد تم الحالة هذه ويف .(١٧٩٢–١٨٤٣)
األرض. مركز مع مقارنة سفحه من أكرب برسعة تتحرك ′٤٣ °٤٣ وعرضه مرتًا ٥٤٫٥
املكان من أبعد مكان إىل تدفعه التي األصلية برسعته يحتفظ الحجر وقوع أثناء ويف

جاليليو. توقعه الذي
عن هنا يتخذه الذي الشكل وينتج لجاليليو. النسبية مبدأ أيًضا عليه يُطلق (14)

الحوار. كتاب يف يِرد ال ولكنه السفينة، غرفة مثل
الكنيسة محكمة ستحرقه الذي دومينيس دي أنطونيو مارك كتاب هو (15)

.(١٩٩٢ جالييل، (جاليليو الهرطقة بداعي الكاثوليكية
وبعد أعوام، بأربعة مؤلفه موت بعد ١٦٣٤ يف إال الصومنيوم رواية تصدر لم (16)
أن يبدو ولكن منه، يستلهم أن لجاليليو يمكن يكن فلم بعامني. الحوار كتاب صدور

كثريًا. يعجبه لم الكون» «تناغم لكتاب امليتافيزيقي الخيال
.١٩٥٣ دراير، (17)

الحركة سوى يخص ال اسمه عىل ُسمي الذي املبدأ أن جاليليو يدرك ال (18)
املستقيمة. املنتظمة
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٢٤ كل والجزر املد حركة دورية فيها تكون بْحرية شواطئ أي توجد ال (19)
إال ليست والجزر املد دورية أن إىل الغموض هذا ويرجع ساعة. ١٢ من بدًال ساعة

أخرى. إىل حركة من املرتفعة املياه مدى يتغري عامة وبصفة تقريبية.
.١٩٩٣ كاسبار، (20)

يناقش وال وامليكانيكا، الحركة وعلم املواد ملقاومة مخصًصا العمل هذا يعد (21)
األرض. حركة مشكلة جديد من

الكرونومرت؟ أم الخسوف الثامن: الفصل

ففي التاريخ. تغري خط تعديل آخر إىل وقت من السياسية التغريات تتطلب (1)
لم الذي الخط، هذا كان املتحدة، الواليات إىل أالسكا روسيا باعْت عندما ١٨٦٧ عام
مضيق يف ليستقر الغرب إىل الرشق من أالسكا يعرب الرسمي، وجوده عن بعد أُعلن يكن

وأمريكا. آسيا بني برينج
بالذكر يجدر يوًما» ٨٠ يف العالم «حول فرين جول فيه كتب الذي العرص يف (2)

رسميٍّا. بعد يكن لم التاريخ تغري خط وجود أن
وكاليستو. وجانيميد وأوروبا إيو التوايل عىل نجد املشرتي، عن بُعدها برتتيِب (3)
بينما كيلومرتًا، و٢٣٤٠ و٢٤٧٠ و١٤٤٠ ١٦٦٠ التوايل عىل منها كلٍّ قطر نصف يبلغ

كيلومرتًا. ١٧٣٨ القمر قطر نصف يبلغ
الالتينية الصيغة أو أولوف أو أوالف أو أوول األسماء: من العديد األدب يف نجد (4)

أواليوس. أو أوالس
أجل من ولكن املتحركة. للقذائف «رسعة» مصطلح الفيزيائيون يخصص (5)
مصطلح استخدام يفضلون طبيعتهما، تختلف اللذين والصوت، الضوء انتشار وصف

العربية. اللغة يف «رسعة» بكلمة أيًضا يُرتجم الفرنسية اللغة يف للرسعة مرادف
أربع يف ليس السماوي القطب حول دائرة السماوية القبة عىل النجوم ترسم (6)
حول األرض دوران بسبب ثواٍن و٤ دقيقة و٥٦ ساعة ٢٣ يف بل ساعة، وعرشين
اخرتاع وهي وحدها، املتوسطة الشمس وتتسم غريبة. بأمور الشمس وتقوم الشمس.
أريض. موقع زوال خط عند ساعة وعرشين أربع كل فتظهر املواعيد بدقة الفلك، لعلماء
املتوسطة، الشمس عن متأخر أو متقدم وقت يف الحقيقية الشمس تظهر للفصول، ووفًقا
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الشمسيني الوقتني بمقارنة الطول خط قيمة وتُحدد دقيقة. ١٦ إىل الفارق يمتد وربما
املتوسطني.

.١٩٩٥ سوبل، (7)
ذاته. املرجع (8)

كيلومرتًا. ٥٦ يبلغ فارًقا درجة النصف هامش يساوي االستواء خط عند (9)
ذاته. املرجع (10)

األقدم املكافأة أيًضا ويعد والطبيعية، الفيزيائية العلوم مجال يف وسام هو (11)
امللكية. الجمعية تمنحها أن يمكن التي حظوة واألكثر

تحتوي وه٢ ه١ ب مقارنة أنها بما اإلطالق عىل ه٣ يهمل هاريسون يكن لم (12)
و«القطعة االحتكاكات، من يقلل الذي بالكرات الدوران وهما ملحوظتني؛ ميزتني عىل

الحرارة. درجة تغري آثار من تقلل التي اإلضافية» املعدنية

السماء اح مسَّ كبلر التاسع: الفصل

مرتني، كبلر تزوج فقد ا. جدٍّ مرتفًعا األطفال وفيات معدل كان العرص ذلك يف (1)
ثالثة مات والثالثني، السابعة سن يف تُوفيت التي األوىل زوجته من أطفال خمسة فأنجب
يف ثالثة أيًضا منهم مات أطفال ستة الثانية زوجته من وأنجب الطفولة، سن يف منهم

صغرية. سن
.١٩٩٣ كاسبار، (2)

«در» مقطع أن بما الدهشة شتاد «در» فيل اسم يثري األملانية اللغة يعرف ملن (3)
الطابع عىل التأكيد نريد عندما األملانية اللغة ففي للضمري. واإلضافة الجر حالة يمثل

الجملة. تركيب لقواعد وفًقا الضمري ونرصف فيل» شتاد «دي نقول ما لقرية املدني
فال البسيط؛ اإلجمايل املخطط هذا يف ينحرص ال العلمي املنهج أن الطبيعي من (4)

ينبغي. كما لة ُمسجَّ مالحظة دون نظرية وال مسبقة، نظرية دون تجربة
.١٦١٩ عام سيصدر لكبلر لكتاٍب عنوانًا ذلك سيكون (5)

لم اقرتاح وهو أشكال، خمسة يف املختلفة األفالطونية املجسمات عدد ينحرص (6)
امليالد). قبل امليالد–٣٨٠ قبل ٤٥٠ (تقريبًا إقليدس الرياضيات عالُم قيمته من يقلل
سارتون وعرض «العنارص». واألخري عرش الثالث كتابه يف ذلك إثبات مشقة تكبد فقد
حقيقية رائعة ذلك ويعد ١٩٩٣أ). (سارتون، العلوم تاريخ عن كتابه يف بالكامل برهنته

اليونانية. الرياضيات علم روائع من
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أُعلن ،١٩٥٣ عام يف ُولد الذي وايلز، أندرو الربيطاني الرياضيات عالم بفضل (7)
خطري. عيب عىل يحتوي اإلثبات هذا كان ولكن ،١٩٩٣ يف األخرية فريما مربهنة إثبات
كلود جون األخرية، فريما مربهنة سيمون، (سينج ١٩٩٥ عام يف النهائي اإلثبات نُرش

.(١٩٩٨ التس،
شخصية لدى أيام ببضعة وفاته قبل العشاء يتناول تيخو كان لكبلر، وفًقا (8)
[تيخو] «حبس كبلر: قول حد وعىل روزنربج. البارون وهو بوهيميا، إقليم يف مرموقة
مثانته، ضغط بارتفاع شعر الرشب يف استمر أنه وبما األدب. يتطلب مما أكثر بوله
يتبول.» أن بالغة بمشقة استطاع منزله إىل عودته وعند الصحة. عن األدب فضل لكنه

.(١٩٦٠ (كوستلر،
(لومباردي، كبلر بذله الذي امُلْضني الجهد عن فكرًة لومباردي ماريا آنا تعطي (9)

.(٢٠٠١
.١٩٩٥ برتسون، (10)

األرض األريضوحركة املدار شكل أن أدرك االفرتاض، هذا كبلر رفض عندما (11)
حركة حول جديد تفكري أي وقبل املريخ. بشأن املالحظات عىل تأثري بالرضورة لهما
استحداث عىل أرغمه مما األرض، حركة بعناية يدرس أن كبلر قرر األحمر، الكوكب

املريخ. دراسة إىل ذلك بعد يعود ثم جديدة. طريقة
عن التخيل إىل تقود السماوية للمسارات بطليموس ينسبها التي الخدع إن (12)

بذلك. االعرتاف دون ولكن املنتظمة الدائرية الحركة فكرة
تُبذَل التي القوة مع طرديٍّا تتناسب متحرك جسم أي رسعة أن أرسطو يؤكد (13)

عليه.
إليهما يصل نقطتني أقىص بني قارنَّا إذا إال صحيحة الصيغة هذه تكون ال (14)
(النقطة و«األوج» الكوكب) مسار عىل الشمس من نقطة (أقرب «الحضيض» الكوكب:

الشمس). عن يمكن ما أبعد فيها يكون التي
بتقريبات. االكتفاء كبلر عىل األريضيتعني املدار بشكل بعُد معرفته لعدم نظًرا (15)

التاسعة. امللحوظة العارش، الفصل انظر (16)
فقط. ١٧٠٨ عام منذ اليوم نقصده الذي املعنى املصطلح هذا أخذ (17)

أويل. بتقريب إال كبلر قوانني تصلح ال (18)
عنها امُلعرب الدوران فرتات مربع بني النسبُة تكون األخرية الحالة هذه يف (19)
،٤٠٠٠٠٠ ل تقريبًا مساويًة الفلكية؛ بالوحدات الكبري املحور نصف ومكعب باألعوام
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العملية بهذه يقوم أن يستطيع كبلر يكن لم األرض. وكتلة الشمس كتلة بني النسبة وهي
هذه ألن لذلك؛ نأسف أن ويمكننا الكتل. هذه عن شيئًا يعلم يكن لم ألنه البسيطة؛
األرض بمنزلة هي للكواكب بالنسبة الشمس أن فكرة يف دعمته قد كانت ربما املالحظة

حركاتها. ملهمة أي للقمر؛ بالنسبة
سفر وصفه كما الخلق بداية منذ انقىض الذي الوقت يُقدر كان كبلر عرص يف (20)

.(٢٠٠٤ (روتن، عام آالف بستة التكوين
.١٩٩٣ كاسبار، (21)

قوة أكثر سيكون السقوط العارش: الفصل

.٢٠٠٠ بينيديك، (1)
للمؤرخني. وفًقا أسطورة هي (2)

أعوام. بأربعة جاليليو وفاة قبل أي ١٦٣٨؛ عام يف الكتاب هذا نُرش (3)
التي السقوط رسعة إال الطبيعية الرسعة ليست أرسطو، أتباع نظر وجهة من (4)

منتظمة. أنها يعتقدون
يعتمد أثًرا يخلِّف املاء، أو الهواء مثل ، ماديٍّ محيط يف يتحرك الذي الحجر إن (5)
اآلخر، من أحدهما قريبني متحركان حجراِن كان وإذا تباُطئه. عىل ويؤثر شكله عىل
لكلٍّ املنفرد األثر عىل فقط عمله أو شكله يعتمد ال مشرتك أثٌر منهما كلٍّ أثر محل يحل

منهما.
يشء. كل يف أرسطو ملعلِّمه التِّباعه نظًرا للفراغ؛ وجود أي سمبليتشو ينكر (6)

٥٧ العدد األمريكية الفيزياء جريدة بذيئة؟ كلمة الواقعية هل جاردنر، مارتن (7)
.(١٩٨٩ (مارس ٢٠٣ الصفحة

بهذه اإلطالق عىل له عالقة ال كتاب من مستخرجة املذكورة القطعة هذه إن (8)
شائعة فرانسوا، (جريو و١٩٩٨ ١٩٩٧ عامي يف األحداث وقائع عن دورية فهي املشكلة،
خرجت التي الرشنقة بكثري تتخطى املثارة املشاكل أن يعني وذلك ،(١٩٩٩ فايار، العالم،

منها.
لكن نيوتن، قوانني باستخدام عناء دون إليه نصل باستنتاٍج األمر يتعلق (9)

لجاليليو. متاحة القوانني هذه تكن لم بالطبع
الفرنسية. الثورة وقت يف إال يستخدم لم املرت أن القول عن غني (10)
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الثالث. العامل معرفة إىل عامَلني معرفة تقود (11)
األَْوُجه ورباعي األَْوُجه وثُمانيَّ األَْوُجه وعرشيني املكعب أن أفالطون يرى (12)
يكمل الذي عرشي االثنا األَْوُجه متعدد أما والنار. والهواء واملاء الرتاب إىل بالرتتيب ترمز
املدرسة وفكر األعداد لعلم إعمال ذلك ويف الكون. إىل يرمز فهو املثالية، املجسمات قائمة

… الرمزية
بجسم يتعلق فيما أسفل إىل أعىل من األحيان غالبية يف الحركة هذه ستحدث (13)

السائد. هو النار عنرص كان إذا أعىل إىل أسفل ومن األرض، من أساًسا مكون
لدى العنارص عدد بني نربط أن ثمن بأي نحاول أن املتعمد غري الخطأ من (14)
محددة لحاالت شاملة ليست قائمة تضم الحالية الفيزياء ألن املادة؛ حاالت وعدد القدماء
يف نجده الذي السائل الكريستال مثل املذكورة، التصنيفات من أيٍّ يف تدخل ال جيدة
مواد من السائل الكريستال يتكون عامة وبصورة الساعات. لبعض الرقمية اإلعالنات
يف السائلة والحالة الصلبة للحالة املختلفة الحاالت بعض يف يوجد أن ويمكن عضوية،

واحد. آن
يقوم العموديني املحورين بطول القذيفة حركة أطلقنا إذا أنه جاليليو أثبت (15)
متسارعة بحركة الرأيس اإلطالق يقوم بينما مستقيمة، منتظمة بحركة األفقي اإلطالق

املحورين. بطول الرسعة تتغري أن يمكن منتظمة. بصورة

نيوتن! فليكن عرش: الحادي الفصل

عن فينمان «محارضات ماثيو، ساندس روبرت، ليتون ريتشارد، فينمان (1)
.١٩٦٤ ويسيل، إديسون الفيزياء»،

أنجلوس. لوس من بالقرب باسادينا مدينة يف للتقنية كاليفورنيا معهد (2)
.١٩٩٧ جودشتاين، (3)

عام منذ إال «جاذبية» مصطلح يُعتمد لم الفرنسية اللغة ففي مفارقة، إنها (4)
شائًعا. أصبح الذي املصطلح هذا استُخدم ثم ،١٧١٧

النقطة. هذه إىل بعد فيما سنعود (5)
تأثري تحت ناقص َقطع شكل عىل مداًرا جرٌم رسم «إذا أنه هو نيوتن يثبته ما (6)
مربع مع عكسيٍّا القوة تتناسب أن إذن املفرتض فمن بؤرتيه، إحدى إىل موجهة قوة

الزائد. والقطع املكافئ القطع مع ذاته باألمر وقام .(١٩٨٣ (وينستوك، املسافة»
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طوله يتناسب خطٍّا نقلنا إذا عشوائي مصدر من انطالًقا أنه فينمان يثبت (7)
دائرة الخط طرف يرسم الرسيع، تحركه مع اتجاهه ويتفق كوكب رسعة مع دائًما
مكافئًا قطًعا ذاتها للقوة الخاضع املتحرك الجسم مسار كان إذا أيًضا الربهنة (تنطبق
املتحرك، للجسم الرسعة» «ناقل الطريقة بهذه املرسوم الخط هذا ويمثل زائًدا). قطًعا أو
ملفهوم وفًقا الهودوغراف، ويكون «الهودوغراف»، طرفه يرسمه الذي املنحنى ويُسمى
ذكره ما وهو — فينمان إىل الخاصية هذه اكتشاف يرجع وال دائريٍّا. الحركة، عن كبلر
هاملتون روان ويليام األيرلندي والفيزيائي الرياضيات عالم اكتشاف ولكنه — بوضوح

.(١٨٠٥–١٨٦٥)
مجاالتها أحد الصغر يف الالنهائية الحسابات نرشت العرشين القرن بداية يف (8)
الفرنيس الريايضوالفيزيائي قدمه التي الدعم فبفضل السماوية. امليكانيكا وهي املفضلة
التي األسئلة بعض عىل ا ردٍّ جديدة وسائل ابتُكرت (١٨٥٤–١٩١٢) بوانكاريه هنري

الشميس. النظام باستقرار تتعلق
فينمان» «محارضات قراءة عرب ويظهر كبريًا، نجاًحا فينمان محارضات القت (9)

القراء. كل يعجب ال قد مما الودي طابعها
جانبنا. من التأكيد هذا يأتي (10)

.١٩٩٧ جودشتاين، (11)
صحية، غري وتغذية نوم وقلة مضٍن لعمل نتيجة االضطرابات هذه كانت ربما (12)
أعوام عدة خالل الواقع يف نفسه كرس فقد بالزئبق؛ لتسمم آثار أنها البعض رأى لكن
لطول نظًرا معقول؛ غري االفرتاض هذا يعد لكن السيمياء. باألحرى أو الكيمياء إىل
وكان جيدة، حالة يف وشعره بأسنانه حياته نهاية حتى محتفًظا ظل الذي نيوتن عمر

نظارة. بال يقرأ أن أيًضا يستطيع
أكثر أدوات من نيوتن استلهمه فقد جديًدا، اخرتاًعا العاكس املنظار يكن لم (13)

قدًما.
كامربيدج. كولدج، كينجز كينيس، مجموعة يف الشهادة هذه وردت (14)

للكاتب باأللفاظ تالعٍب إىل العنوان هذا يشري العادي؛ للقارئ نيوتن مبادئ (15)
العقل يمدح كان فقد (١٧٠٩–١٧٨٤)؛ جونسون صمويل الربيطاني والناقد األخالقي

األدبية». املسبقة األفكار «تفسْده لم الذي العادي للقارئ السليم
الحركة هي املنتظمة الدائرية الحركة أن جاليليو يَعترب أرسطو، غرار عىل (16)
تسارًعا. إليها ينسب أن له يروق يكن فلم العارش)، (الفصل السماوية لألجرام الطبيعية
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دائري، القمر مسار أن وبما مربع/ثانية. ملِّيمرت ٢٫٨ = aL أخرى بعبارة (17)
الصفر إىل السقوط» «مقياس يعود ثانية كل فبعد السقوط»، يف األوىل «للثانية وجود فال

.(2-11 (شكل
.(٧٦ اقرتاح األول، (الكتاب املبادئ كتاب يف التأكيد لهذا الكاملة الربهنة ترد (18)
يوجد أن أيًضا فيتعني كرويٍّا، الجسم يكون أن يكفي ال صحيًحا التأكيد هذا يصبح ولكي
إىل املسافة عىل إال النجم داخل الجسم كثافة تعتمد أالَّ أدق بصورة أو كروي»، «تماثل
باختالفات املطلوبة الرشوط إىل الكواكب أقمار وغالبية والكواكب النجوم وتخضع املركز.
٢٠ قطرهما يبلغ اللذين املريخ قمَري وديموس فوبوس عىل ذلك ينطبق وال بسيطة.

كيلومرتًا.
.١٩٨١ وستفول، (19)

مدار». عىل األجسام حركة «حول النص هذا يُسمى (20)
.١٩٩٤ وستفول، (21)

بالوحدات الحركة كمية تغري مع الحركة تغريُّ يتطابق املعارصة اللغة يف (22)
بوضوح. تفسريه دون نيوتن أدخله مفهوم وهو «الناقل» إنه الزمنية.

منظًما، وال طبقات إىل مقسًما وال مغلًقا وال دائريٍّا ليس «العالم أن نقرأ عندما (23)
فيما تتصادم التي واألجسام للقوى ومجال املعنى من ومجردة تنتهي ال فوىض ولكنه
حرية يف نظل ،(٢٠٠٦ بلون، الحياة، تعلم لوك، (فريي «[…] تناغم أي عن بعيًدا بينها

والعلم. الفلسفة بني اليوم تفصل التي الهوة أمام

تدابري اتخاذ يجب عرش: الثاني الفصل

.٢٠٠٤ مايور، (1)
الرودولفينية الجداول باستخدام ١٦٣١ لعام الفلكية التقويمات كبلر أعد (2)
الدنماركي العالم وفاة وبعد براهي. تيخو من الثاني رودولف اإلمرباطور طلبها التي
أيًضا مستنًدا سلفه بمالحظات استعان ذلك إىل ل وللتوصُّ العمل، بمواصلة كبلر التزم
أعوام ثالثة قبل أي ١٦٢٧؛ عام يف «الجداول» وصدرت اسمه. تحمل التي القوانني إىل
ورثة متطلبات مواجهة يف عنها والدفاع وتمويلها كتابتها أجل ومن صاحبها. وفاة من
عام ففي هائل. بعمل للقيام كبلر اضطر عاًما؛ الثالثني حرب أهوال من والفرار براهي
واحرتقت املرتزقة اجتاحها فقد آنذاك؛ بها مقيًما كان التي لينتز مدينة ترك ١٦٢٦
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تم التي مخطوطته إنقاذ يف كبلر ونجح الجداول. بطباعة إليها كبلر عهد التي املطبعة
حياة يوضح رمًزا الفلكية» «الجداول صدور قصة وتعد أولم. مدينة يف أخريًا طباعتها

بأكملها. كبلر
السماء. يف يراه كان الذي التناغم قانون من كبلر استنتجها (3)

الضوء كمية عىل أيًضا ولكن فقط، حجمه عىل كوكب أي بريق يعتمد ال (4)
ذلك إىل وتُضاف ا، مهمٍّ دوًرا الكوكب وجو السطح طبيعة من كلٌّ أيًضا وتلعب املعكوس،
حالة يف أهمية العائق هذا ويزداد الكوكب. بها يمر التي باألطوار تتعلق التي الصعوبات
وجًها لنا وتظهر الشمس من بالقرب باستمرار بالبقاء تكتفي ال التي السفلية الكواكب

منا. قربًا أكثر تبدو يجعلها معتًما
أن أيًضا قرر قد فكان عطارد، قرص بقطر فقط يهتم جاسندي يكن لم (5)
مزوَّد بمساِعد استعان الغرض ولهذا املرور. خالل الشمس لوضع محددة تدابري يتخذ
مرة كل يف الشمس ارتفاع قياس بمهمة إليه وَعِهد بيته، سطح عىل وأبقاه السدس بآلة
مكانه جاسندي عيَّنه الذي الحارس ترك ولألسف السقف. عىل جاسندي فيها يرضب

الشميس. القرص عطارد يغادر أن قبل مهمته استعاد الحظ لحسن ولكن بخجل.
ألحجام كبلر أعده الذي العددي التحليل قانون فإن فكاهي. طابع للقصة (6)
الفلكية. للوحدة صحيحة قيمة أعطينا إذا إال عطارد، حالة يف إال بالكامل خطأ الكواكب

ديسمرب. من الرابع يف املرور حدث امليالدي التقويم يتبع ملن وبالنسبة (7)
علم عن املفاهيم بعض ذلك مع تضم كامربيدج لطالب الذاتية السرية كانت (8)
وكبلر كوبرنيكوس أعمال تمثله الذي «الحديث» الفلك علم مقابل يف «التقليدي» الفلك

وجاليليو.
والقمر، األرض بني باملسافة مقارنًة والشمس األرض بني املسافة زادت كلما (9)

القمرية. االختالف زاوية تحديد يف قيمتها ل تدخُّ يقل
الواقع يف األرض وبني بينه املسافة تتغري إهليجيٍّا مداًرا القمر يرسم عندما (10)

. أريضٍّ قطٍر نصَف و٦٤ ٥٦ بني ما
من قريبًا آنذاك املريخ وكان ،١٦٧٢ عام يف املريخ اختالف زاوية قياس تم (11)
دومينيك جون ونظم ا. جدٍّ مالئًما ظرًفا يمثل مما الشمس؛ مع ومتعارًضا الحضيض
من املريخ إىل واحد آن يف األنظار تُوجه لكي كايني إىل استكشافية رحلة كاسيني
القيمة من قريبة املريخ اختالف زاوية تحديد نتيجة وكانت جويان. إقليم ومن باريس
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فال اليوم أما كبرية. كانت القياس حول تحوم كانت التي الشكوك ولكن املضبوطة،
الصدفة. وليد أنه إال الناتج االتفاق نفرس

حسب عىل الشمس مع علوي أو سفيل اقرتان يف السفلية الكواكب أحد يكون (12)
من قريبًا الكوكب يكون األوىل الحالة ففي وراءها. أو الشمس أمام تقريبيٍّا مروره

عنها. بعيًدا يكون الثانية الحالة ويف األرض،
عند نواجهها التي ذاتها هي األساس يف الصعوبات تعد املرور بمناسبة (13)
طلب ولذا النجوم؛ من وفري عدد بغياب وتقرتن الشمس، اختالف لزاوية املبارش القياس
فيها يدخل التي الساعات عدد إىل باإلضافة الزهرة، ِظلِّ مساِر ملدِة الدقيق التحديد هايل
تحديد إعادة إذن وتعترب محدد. مراِقب يالحظه ملا وفًقا منه يخرج القرصثم يف الكوكب
يتعني بل الهندسة، عىل فقط يتوقف ال األمر ألن نظًرا معقدة؛ االختالف زاوية قيمة
والزهرة الشمس من كلٍّ حركَة بدقٍة نحُسب لكي السماوية بامليكانيكا االستعانة أيًضا
ملواقع املحدَدين الطول العرضوخط خط معرفة رضورة ذلك إىل وتُضاف املرور، خالل

املراقبة.

مدهشة جاذبية عرش: الثالث الفصل

يرتفع ال باملهرجانات العرض أكشاك يف التجربة: واقع من مثبتة حقيقة (1)
أبًدا. الشيوخ

قوة السقوط» إىل لألجسام الطبيعية «بالنزعة استبدل َمن هو نيوتن كان (2)
املتحركة. األجسام عىل األرض تمارسها جاذبية

دوييه دي فاسيو لنيكوال فكرة باستفاضة تناول نظريته، لوساج صاغ عندما (3)
ديكارت وريث فاسيو وكان عرش. الحادي الفصل يف ذُكر الذي السويرسي نيوتن صديق
من مبارشًة تنحدر فهي آخر، عالم من القادمة الجسيمات عن أما واحد. آن يف ونيوتن

وقريطس. وإبيقور وديموقريطوس ليوكيبوس ذرات
نيوتن. افرتاضات»، أقدم «ال (4)

للجسم الظاهري القطر أن ما، سماويٍّ جرٍم عىل يتمركز الذي املراقب يرى (5)
بينهما. املسافة مربع مع عكسيٍّا يتناسب اآلخر

ظل يف ولكن دحضها. عىل ذاته األمر وينطبق نهائيًة، علمية نظرية أيُّ تعدُّ ال (6)
جديد. من لوساج نظرية تحيا أن املعقول غري فمن للجاذبية الحديثة املفاهيم
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دفعًة يُنتجوا لكي آخر عالم من القادمة الجسيمات امتصاص يتم أن يتعني (7)
كرات مثل الحواجز عىل بالقفز االكتفاء تستطيع ال فهي سماويني، جرمني بني تجاذبية
ألي املكونات الذرات أو الجزيئات مثل تترصف فهي الحال، هو ذلك كان وإذا البلياردو.
حول أبًدا تدور لن غاز أي يف املعلقة الصغرية الكرات أن جيًدا نعرف لكننا شائع. غاز

مسامية! كانت إذا حتى البعض بعضها
α (جزيئات املؤينة الهيليوم نواة من بالرتتيب γو βو α إشعاع يتكون (8)
املوجات من كمية ومن سلبيٍّا) املشحونة β (جزيئات اإللكرتونات ومن إيجابيٍّا) املشحونة
الضوء أو γ الجزيئة كتلة وتكون .(γ (جزيئات العالية الرتددات ذات الكهرومغناطيسية
تمثل وال املشحونة. بالجزيئات لتصادمات تتعرض أن ويمكن الطاقة وتنقل معدومة،

أوًال. لوحظت ولكنها املحتملة، اإلشعاعية األنشطة كل γو βو α
أحد أناكساجوراس إىل تعود الفكرة فإن الحكمة، قائل الفوازييه كان إذا (9)

األيونيني. الفالسفة
الوحيدة. باويل مشكلَة تلك تكن لم الحقيقة يف (10)

ألبراهام داخلية» «قفزة كتاب يف بالكامل الرسالة لهذه اإلنجليزية الرتجمة ترد (11)
بايس.

غري أخرى جزيئة اكتُشفت توبنجن مؤتمر يف للمشاركني باويل رسالة بعد (12)
تتغري أن املفرتض من يكن ولم نيوترون، اسم أيًضا عليها أُطلق وكثيفة مشحونة
التكبري. عىل يدل أي الكبري؛ الحجم يعني اإليطالية اللغة يف «أون» الالحق املقطع ولكن
اإليطايل الفيزيائي اقَرتح الصغرية، الكتلة ذي الصغري وأخيه النيوترون بني وللتمييز
الالحقة املقاطع أحد هو «ينو» مقطع أن بما «نيوترينو» الثاني يُسمى أن فريمي إنريكو

اإليطالية. اللغة يف التصغري عىل تدل التي العديدة
املعطيات من قليًال إال يمتلك ال كان الرسالة باويل فيه كتب الذي الوقت يف (13)
إال املجهول للجسيم ينسبها التي الخصائص تمثل وال .β اإلشعاعي النشاط حول

مؤكدة. غري تقديرات
هذه خالل عنها الكشف تم التي الناتجة الجسيمات كانت الحقيقة يف (14)
اإللكرتونات مثل للنيوترينوات، املضادة الجسيمات أي مضادة؛ نيوترينوات التجربة
لتشابه ونظًرا لإللكرتونات. املضادة الجسيمات تعد التي إيجابيٍّا املشحونة املضادة
التفريق من فائدة فال كبرية، بدرجة املضادة والنيوترينوات النيوترينوات خصائص

بينهما.
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نفضل الضوء، رسعة من قريبة برسعة املنطلقة بالجسيمات يتعلق فيما (15)
للغاية. صعبًا قياسها يعد التي الرسعة من بدًال داللة ذي كمعيار الطاقة استخدام
تفاعل خالل املتحررة الطاقة من أكرب مرة مليون حوايل الشميس النيوترينو طاقة وتبلغ

كيميائي.
األرض تمتصه الذي الشمسية النيوترينوات من الصغري الجزء كان إذا (16)
كبريًا التأثري هذا يعد ال ولكن الشمس. عن تبعدها دافعة قوة تكون فقد قوة، يعطيها
النيوترينوات تأثري سيما وال األخرى، النيوترينوات أنواع تأثري غرار عىل اإلطالق عىل

األساسية.
لخصائص مشابهة خصائص لهما جسيمني (τ) والتاو (µ) امليون يعد (17)
كتلة من أكرب مرة و٢٠٠٠ ٢٠٠ بالرتتيب منهما كلٍّ كتلة تبلغ ولكن اإللكرتون،

اإللكرتون.

األرض حركة عىل الدالئل عرش: الرابع الفصل

أعينهم يف يمثل الذي كوكبهم عىل الزهرة سكان أطلقه الذي االسم هو سونيف (1)
بحروف ولكن (نيوتن نتوين أما مقلوبة). بحروف ولكن Venus (كلمة بأكمله الكون

املرتجم). (مالحظة الزهرة كوكب عىل عالم أكرب فهو مقلوبة)
املرتجم). األرض(مالحظة كوكب عىل يوًما ٣٤٢ يساوي الزهرة كوكب عىل يوم (2)

خاص. لعرق املختلفون ينتمي (3)
يليه γ جاما الحرف وهنا يوناني بحرف كوكبة ألي املختلفة النجوم إىل يُشار (4)

التنني». جاما «(نجم) إذن دراكونيس جاما يعني للكوكبة. الالتيني االسم
الزاويَّة املسافة عىل براديل الحظه الذي الناقص القطع شكل يعتمد الحقيقة يف (5)
والشمس. النجم بني املسافة عىل يعتمد ال رؤية تأثري ولكنه الربوج، دائرة قطب مع للنجم

ذاته. بالحجم دائًما الناقص للقطع الكبري املحور ويحتفظ
املركب. رسعة وعكس الرياح لرسعة االتجاهية باإلضافة عليها الحصول يمكن (6)
من العديد مثل الفيزياء من مستخلًصا رياضيٍّا ومفهوًما اتجاًها، القوة مثل الرسعة تعد
الرسعات. مع يحدث ما عىل بالضبط االتجاهات إضافة قاعدة وتنطبق األخرى. املفاهيم
إذا األمور من بمزيد النجمي والضوء الرياح تقلبات بني التساوي يخربنا قد (7)
ُرُسوِّه. أماكن أعىل املوجودة التهوية خراطيم أحد بل علم، يعلوه ال املركب صاري كان
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نهاري» «انحراف يف وتتسبب البسيطة الصورة األرضهذه دوران حركة تعقد (8)
هنا. عنه الحديث من طائل ال

قد نيوتن كان أريض، انتفاخ وجود عن الجيوديزية القياسات تكشف أن قبل (9)
عرش). الثاني (الفصل وجوده اقرتح

.٢٠٠٢ توبن، (10)
إمريسون إدوارد األمريكي الفلك لعالم تكريًما االسم هذا برنارد نجم يحمل (11)

.١٩١٦ عام يف الرسيع سريه اكتشف الذي برنارد
تراجعية وحركة خاصة حركة تكتسب أنها اليوم البعيدة املجرات مراقبة تبني (12)
وليس لنا، ترسله الذي الضوء تردد بتحليل الحركات هذه كشف يمكن ولكن شاملة،
تلك عن تماًما مختلفة ظاهرة فهي الضوئي، املصدر لحركة املبارشة املالحظة طريق عن

هنا. نناقشها التي
سنة بمليوني — املحلية املجموعة يف عضو وهي — أندروميدا مجرة تبعد (13)

الجوار. ملفهوم خاصة نكهة يعطي مما ضوئية؛
حالته التسارع يغري ولكن متسارعة، أيًضا الحركة تكون الحالة هذه يف (14)
السكة عىل عموديٍّا التسارع ويُوجه مستقيمة. كونها عن الحركة توقف عن ناتج ألنه

الحديدية.
إذا نظره وجهة فمن مختلًفا. تفسريًا القطار مرور يرى الذي للُمشاهد يكون (15)
يخضعون ألنهم بل عطالة، لقوة يخضعون ألنهم ليس فذلك األمام، إىل الركاب اندفع
الذي الوقت يف املكتسبة بالرسعة االحتفاظ عىل يجربهم الذي العطالة ملبدأ عنهم رغًما

القطار. فيه يبطئ

أخريًا أينشتاين الخامسعرش: الفصل

املخروطية، للخاليا مختلفة أنواع ثالثة وجود تتطلب الطبيعية الرؤية أن حني يف (1)
فقط. نوعني إال األلوان بعمى املصابون يمتلك ال

مطلق بتأكيد يعلمنا أن الفلك لعلم «يمكن كبلر: يقول الجديد» «النجم كتاب يف (2)
بافرتاض سلمنا فإذا […] واضحة حدود ذات هي الثابتة النجوم تحتلها التي املنطقة أن
(مركز الشمس تكون […] مراقب كل فإن … نهاية ال ما حتى موزعة الثابتة النجوم أن
كما الثابتة النجوم من ومستمرٍّا صلبًا محيًطا نظرة أول من يرى قد رأسه فوق الكون)

بعًضا.» بعضها يلمس كانت لو
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توزيع يف التكافؤ عدم لوصف متى تأثري عن البعض يتحدث .٢٩ :٢٥ متى (3)
شهرة. األقل تلك عن املعروفة األسماء يفضل التأثري فهذا االكتشافات، عىل األولوية

السادس. الفصل يف إليه املشار دوبلر تأثري إنه (4)
هو األحمر اللون يعد العني تدركها أن يمكن التي الرتددات مجموعة بني من (5)

األعىل. بالرتدد املرتبط
يمكن وخيالية ثابتة مميزة عالمة هو «املطلق» املكان أن بالذكر الجدير من (6)

عرش). الرابع (الفصل عليها بناءً «مطلقة» رسعة قياس
نوبل. جائزة ينال أمريكي أول ميكلسون كان ١٩٠٧ عام يف (7)

عىل أيًضا حصل املتحدة الواليات يف يقطن أينشتاين كان عندما ١٩٤٠ عام يف (8)
األمريكية. الجنسية

العامة. النسبية نظرية مقابل يف خاصة عليها يُطلق (9)
فيزيك» دير «أنالن مجلة يف العام هذا صدرت التي الثانية املقالة تتعلق (10)
تخضع التي الصدمات بعد عشوائية رسعة تكتسب التي سائل، أي يف العالقة باألتربة
ثابت لتحديد حركتها دراسة أينشتاين واقرتح جزيئاته. أو السائل ذرات بسبب لها
إىل (١٨٧٠–١٩٤٢) بريين جون الفرنيس الفيزيائي يدفع سوف ما وهو أفوجادرو؛
نال النجاح هذا وبسبب الذرات. وجود عىل دليًال بذلك وأعطى ،١٩٠٨ عام يف قياسها

.١٩٢٦ عام الفيزياء يف نوبل جائزة بريين جون
جانبنا. من اإلشارة هذه تأتي (11)

نص قراءة خالل من بالتجربة علم قد أينشتاين كان بايس ذكره ملا وفًقا (12)
للورنتز.

فيتعني للغاية، منتظمة الحركة تكون أن رشيطة إال التأكيد هذا يصلح ال (13)
اهتزاز. أو تأرجح أي إلغاء

املتحركة». األجسام «كهروديناميكية مقالة يف رصاحة املحتوى يرد ال (14)
عىل انطلق قد فكان التزامن، حلل قد أيًضا بوانكاريه كان أينشتاين قبل (15)

الطريق. وسط يف ضل ولكنه الصحيح املسار
الضوء. رسعة تبلغ أن معدومة ليست كتلة ذات لجزيئة يمكن ال (16)

حلقت طائرة استُخدمت الفضائية السفينة من فبدًال فعًال، التجربة تحققت (17)
االستعانة تمت الكرونومرت من وبدًال الساعة، يف كيلومرت ٥٠٠ برسعة ساعة عرشة خمس
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تلك عن تتأخر ال متنها عىل التي الساعة كانت الطائرة، هبوط وعند ذريتني. بساعتني
الثانية. من املليار من األجزاء ببعض إال األرض تغادر لم التي

االنحراف ظاهرة بوضوح أينشتاين تناول فقد قربه؛ يف يرتاح أن لرباديل يمكن (18)
بثبات أيًضا هنا االحتفاظ يمكن كيف أثبت فقد ١٩٠٥؛ عام الصادرة مقالته يف الضوئي

الضوء. رسعة

حياتي يف توفيًقا األكثر الفكرة السادسعرش: الفصل

.١٩٢٨ عام إىل تعود فهي آنذاك، موجودة فضاء رائد كلمة تكن لم (1)
الكون أن اليوم نعرف ولكننا للفراغ، حرارة درجة توجد ال الحريف، باملعنى (2)
الصفر تتخطى ال محددة حرارة درجة إليه ننسب أن يمكن حفري إشعاع عىل يحتوي
بهذه للقيام والدنيا القصوى الحرارة ميزان استخدام عن أما درجة. ٢٫٧٣ ب إال املطلق
يُدعى ألراجو صديًقا أن فقط يخربنا فرين جول أن بما كبرية دهشة يثري فهو العملية،

امليزان. هذا صمم الذي هو ولفردين
األرض. وجاذبية القمر جاذبية بالضبط عندها تتساوى نقطة هي (3)

القمر». «حول فرين، جول (4)
ذاته. املرجع (5)

املشرتكة الصفات هي فما الجاذبية، تاريخ يف محوريٍّا دوًرا حتًما السقوط يلعب (6)
باألعىل إحساسه فقد السقوط خالل أنه الرسام أضاف ربما معماري؟ ورسام تفاحة بني
فإنها والزمان»، واملكان الجاذبية يف «رحلة يف ويلر ذكرها القصة هذه أن ومع واألسفل.

مزيفة. تكون قد
بعد بلغت قد تكن لم صورة يف العالقة هذه تظهر ١٩٠٥ عام مقالة يف (7)
رسعة :c الكتلة، :m الطاقة، :E) ١٩٠٧ عام يف سيحدث ما وهو بالكامل، عموميتها

الفراغ). يف الضوء
اإلشعاع. طاقة إال أينشتاين يذكر ال األوىل، املقالة هذه يف (8)

لألطعمة، الحرارية الوحدات حساب إىل وزنهم إنقاص يحاولون من يضطر (9)
الكبرية؟ الحرارية بالوحدات يتعلق األمر أن يعلمون فهل

جسيًما املتحرك بالجسم نستبدل أن ينبغي ملحوًظا التأثري يصبح لكي (10)
لو حتى اليومية حياتنا تمأل التي األشياء وتمتلك امليوون. أو اإللكرتون مثل مشحونًا

الضوء. لرسعة مماثلة رسعة بإعطائها يسمح مما أكرب، كتلة ساكنة كانت
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سماوي لجرم الفوري االختفاء إىل تقود معروفة فيزيائية عملية أي توجد ال (11)
يكون ظواهر ذلك مع نتخيل فقد فوريٍّا، الجاذبية تأثري انتقال كان فإذا ِعوض. دون

ملحوًظا. والجاذبة البرصية انعكاساتها بني التفاوت
السابع. الفصل (12)

والطاقة. الكتلة بني والتكافؤ التكافؤ مبدأ بني الخلط عدم يجب (13)
فإذا التكافؤ. ملبدأ اختباًرا فقط تكن لم التجربة هذه أن بالذكر الجدير من (14)
تنبؤات أحد من التحقق بمنزلة اعتبارها فيمكن القياس، حول تحوم التي الشكوك أغفلنا

.١٩١٥ عام ظهرت التي العامة النسبية نظرية
جاما. شعاع (15)

يف إال سماوي جرم من بالقرب منتظًما يكون أن جاذبية ملجال يمكن ال (16)
ضعيف. امتداد ذات منطقة

… املركبة قائد نسأل أن أيًضا يمكننا (17)
تحقيقه. استبعاد يف العمل هذا صعوبة تسببت (18)
.١٩٢٦ عام منذ إال االسم بهذا معروًفا يكن لم (19)

مجال وجود عىل يعتمد مساًرا ما قذيفٌة فرتسم كامًال: التحديد يعد ال (20)
القذيفة. بها نطلق التي الطريقة عىل أيًضا ويعتمد للجاذبية،

.١٩٨٢ عام بايس ذكرها جملة (21)

هندسية مسألة الجاذبية عرش: السابع الفصل

السفىل. ساكسونيا والية يف مدينة وهي Braunschzeig باألملانية (1)
النقطة، موقع لتحديد إحداثيتان يكفي أنه بما األبعاد ثنائيَّ السطُح يُعترب (2)
خط من كلٌّ عليها يُعترب التي الكرة سيما وال األخرى، األسطح عىل ذاته األمر وينطبق
فنضمُّ األبعاد: ثالثي فهو املكان عن أما شائعتني. إحداثيتني الطول وخط العرض

ما. نقطة موقع لتحديد والطول العرض إىل االرتفاع
أنه يبدو ال فإنه الفيزيائي، للمكان اإلقليدي الطابع يف جاوس شك من بالرغم (3)
يف خطوة بأول القيام يف الفضل فيعود خصائصه. من تجريبيٍّا للتحقق عمل بأي قام
هذا ويف ،(١٧٩٢–١٨٥٦) لوباتشيفيسكي إي نيكوالي الرويس الريايض إىل االتجاه هذا

نجمي. مثلث هندسة دراسة اقرتح الصدد
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.١٩٦١ بيل، (4)
تلبي أن يمكن الجيوديزية الخطوط بأن القارئ بإقناع الحجة هذه تسمح (5)
التي الوحيدة هي املشوه الزمكان تقوسات أن إلثبات تكفي ال ولكنها أينشتاين، رغبة

امليكانيكية. معارفه بفضل أخرى حجج أينشتاين لدى فكان األمر. هذا تتوىل
هذا فينال السن، يف كبريًا الكلية عميد ملنصب املرشح يكون أن رضوريٍّا ليس (6)

الكربى. املهام يتوىل الذي التدريس هيئة عضو املنصب
تأثري وصف أجل فمن القوة. بمفهوم كثريًا يستعني الحديث الفيزيائي يعد لم (7)
فيُستبدل كامنة». «طاقة يسميه ما إىل اللجوء يفضل الكهرومغناطيسية أو الجاذبية
كامنة طاقات أربع تمارسها التي تلك وحيدة، كامنة طاقة النيوتنية الجاذبية بقوة
مكان يف كتلة سلوك لوصف استخدامها ينبغي قد التي تلك أما كهربائية، شحنة عىل
والثانية موجهة»، «غري األوىل عىل يُطلق كامنة. طاقات عرش تأثري مع تتالءم فهي مشوه،

التعقيد. يف تدريجي تزايد مع يتناسب مما «موترية» والثالثة «شعاعية»
الحضيض حركة تُعترب الشمسية، املجموعة يف األخرى بالكواكب يتعلق فيما (8)

كشفها. تم أنه بما ا جدٍّ بطيئة
يصبح لكي حضيضعطارد تقدم يف بالفعل فكر قد أينشتاين كان ١٩٠٧ منذ (9)
فإن الجاذبية، عن نيوتن نظرية استأنف كان إذا ولكنه القادمة. نظريته لصحة اختباًرا

يشء. بأي له عالقة ال الصغري التشوه هذا
.١٩٨٢ بايس، ذكرها (10)

فيكفي الضوء، النحراف بالنسبة رضوريٍّا للكتلة الضوء نقل افرتاض يعد ال (11)
للكتلة. املساوية الطاقة ينقل أنه

إىل والثانية الذرية، النواة مكتشف رذرفورد إرنست إىل األوىل املقولة تُنسب (12)
فعله ما اكتشف عندما نفسه أينشتاين ألربت إىل والثالثة األملاني، الفيزيائي فيني فلهلم
بها سيذهب ذاته هو أنه حينئٍذ يعرف يكن فلم الخاصة. النسبية بنظرية منكوفسكي

العامة. النسبية بصياغة بعيًدا
كبلر قوانني إىل معزوالن سماويان جسمان يخضع نيوتن، مليكانيكا وفًقا (13)
ويدور مداريهما. بؤر إحدى يحتل الذي هو املشرتك جاذبيتهما مركز أن باختالف
يؤدي فقد الكواكب، وأحد الشمس حالة ويف ذاته. الوقت يف مداريهما حول الجسمان
وذلك الشمس، مركز وموقع املشرتك الجاذبية مركز موقع بني الخلط إىل الكتل تفاوت
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الحالة هذه يف الشمس اعتبار يمكن أويل، وبتقريب أهمية. ذا الخطأ هذا يكون أن دون
متحركة. غري

بمسافة املوقع يف خطأ إىل الثانية من املليون من جزء بنسبة خطأ أي يؤدي (14)
مرت. ٣٠٠

يوجد ال ولكن مكافئًا، قطًعا ترسم القذائف أن علمنا قد جاليليو كان (15)
عندما املكافئ القطع وجزء الناقص القطع جزء بني التفريق يمكننا ال ألنه تعارض؛

ا. جدٍّ قصريين يكونان
يكون ال معتم جسم كثافة متوسط فإن هنا، املذكور املثال من بالرغم (16)
الرشط أما السماوي. الجسم كتلة تزيد عندما يقل الحقيقة يف فهو كبريًا، بالرضورة
التي السطح عىل اإلفالت برسعة يتعلق فهو معتًما، النجم يصبح لكي الوحيد األسايس

الضوء. رسعة تتجاوز أن يجب
ولكن أفضل هو ما وجود لعدم نظًرا النجم قطر نصف عن نتحدث زلنا ما (17)
أن لدرجة شفارتزشيلد، قطر نصف من بالقرب كثريًا تغريت قد الفضاء خصائص

مبتذًال. ليس املصطلح هذا تفسري
جزءًا كان إذا النهائي شكله يتغري فقد جواره. عىل أيًضا النجم تطور يعتمد (18)

متعدد. أو مزدوج نظام من

لنعرفه الكثري أمامنا زال ما عرش: الثامن الفصل

سبيل فعىل مقصودة، غري أخطاء به أن املعياري النموذج ضعف نقاط بني من (1)
بها املعروفة القيم املختلفة الكونية الثوابت تأخذ ملاذا اإلطالق عىل يفرس ال هو املثال

اآلن.

اليوم طول مدة زيادة (أ)

يكونوا لم فاملؤرخون ِصْفر العام بشأن الفلك وعلماء املؤرخون يتفق لم (1)
األمر أن بما خالفاتهم يف نتدخل لن حساباتهم. يف أدخلوه قد الفلك وعلماء متحمسني،

دقيق. بحساب وليس بتقييم إال هنا يتعلق ال
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ساروس دورة (ج)

أصدر قد نمساوي، فلك عالم وهو أوبولزر، فون تيودور كان ١٨٨٧ عام يف (1)
أعدها وقد .٢١٦١ عام وحتى امليالد قبل ١٢٠٧ من للفرتة القمر خسوف لحاالت جدوًال
وجدول ساروس دورة بني املقارنة وتكشف السماوية. امليكانيكا يف معارفه عىل باالعتماد

االختالفات. بعض عن أوبولزر

الزهرة مرور حاالت (د)

خالل والشمس األرض بني يتوسط كان إذا سفيل قران يف الكوكب يكون (1)
معهما. اصطفافه
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