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(�أين�شتاين) وحول الفيزياء الكمية التي فتحت ف�ضاءات
علمية جديدة ووا�سعة.
ف��ال�ف�ي��زي��اء الكمية  Quantum Physicsو�ضعت
ح ��دوداً للمعرفة الب�شرية ،وب� ّي�ن��ت �أن ه�ن��اك متغريات
غري متوقعة وغ�ير حم�سوبة وغ�ير موثوقة يف الكون.
ف ��الإل �ك�ت�رون ��ات م �ث�ل ً�ا ت �ت��واج��د ع �ل��ى ��ش�ك��ل م ��وج ��ات يف
ال�ف���ض��اء ،ول�ي����س ل�ه��ا م��وق��ع حم ��دد وث��اب��ت �إىل �أن يتم
اكت�شافها .ثم �إن هناك ح��دوداً للمعرفة الب�شرية ،و�إن
ه ��ذه احل� ��دود ت��ر��س�م�ه��ا ن �ظ��ري��ة ه�ي���س�ن�برغ ح ��ول م �ب��د�أ
ال�لام��ؤك��د ،وال�ت��ي ت�ق��ول �إن ه�ن��اك معادلة تبادلية بني
املوقع واحلركة واجل�سم .وهكذا �إذا ما عرفنا عن موقع
م��وج��ة الإل �ك�ترون يف ال�ف���ض��اء ،ن�ع��رف �أق ��ل ع��ن االجت��اه
ال��ذي تتحرك �إل�ي��ه .وه��و �أم��ر ي�ح ّ�ير العلماء �أنف�سهم.
وي�ف��رد امل ��ؤل��ف �صفحات مطولة م��ن كتابه ل�ه��ذا الأم��ر
ال ��ذي يك�شف ع��ن ال م�ع��رف��ة ال�ع�ل�م��اء ل�ي����س بامل�ستقبل
العلمي فقط ..ولكن حتى بالوقائع العلمية احلا�ضرة.
يعرف العلماء الكثري ،كما يقول م�ؤلف الكتاب .يعرفون
�أ�صل الكون من خ�لال نظرية االنفجار العظيم ،ومن
خ�لال اجلزئيات النووية (منذ ع��ام  )1930وم��ن خالل
اخ�ت�ف��اء امل ��ادة وك��ذل��ك م��ن خ�لال «ال�ث�ق��وب ال���س��وداء» يف
الف�ضاء البعيد..
وي� �ع ��رف ال �ع �ل �م ��اء ال �ك �ث�ي�ر �أي �� �ض �اً ع ��ن دم � ��اغ الإن �� �س ��ان
وع ��ن ح��ال �ت� ْ�ي ال ��وع ��ي وال �ل�اوع ��ي .وي �ق ��ول امل ��ؤل ��ف وه��و
االخ�ت���ص��ا��ص��ي يف ع�ل��م ال��ري��ا��ض�ي��ات �إ ّن ��ه �إذا ك ��ان النا�س
عاجزين عن معرفة كل �شيء من خالل العلوم ،فلعلهم
يعتمدون على حقيقة ال��ري��ا��ض�ي��ات .ولكنه ��س��رع��ان ما
يعرتف �أ ّنه حتى هنا ف� ّإن للمعرفة حدوداً.
فقد تبني لعلماء الريا�ضيات � ّأن بع�ض النظريات حتتاج
�إىل عمر الكون لإنهائها .وينقل عن العامل النم�ساوي
كريت غودل قوله �أ ّنه ال يوجد نظام ريا�ضي كامل ،و� ّأن
هناك دائماً عبارات �صحيحة ولكن ال ميكن �إثباتها.
ول� �ع� � ّل حم � � ��اوالت الإث � �ب� ��ات جت� ��ري ول� ��و ب �� �ص ��ورة غ�ير
مبا�شرة من خالل «الذكاء اال�صطناعي»� ،أي من خالل
احلوا�سيب املتطورة التي حتاكي ذكاء الإن�سان ..بل بد�أت
تتجاوزه.
وقد �صدر كتابان جديدان حول هذا املو�ضوع هذا العام
(� )2017أي���ض�اً .الأول للكاتب ال�صحفي ل��وك دور ميل
 Luck Dormehlوعنوانه  »:الآالت املفكرة :التطلع
نحو الذكاء اال�صطناعي ..و�إىل �أين تقودنا «.

يقول الكتاب �إن��ه يف عام  1962ح��اول �أح��د العلماء من
جامعة كورنيل الأمريكية فرانك روزبالت Franck
 Roseplatت �ط��وي��ر ح��ا� �س��وب  -ج �ه ��از ك�م�ب�ي��وت��ر-
يحاكي ال��ذك��اء الإن���س��اين ،مب��ا يف ذل��ك مفهوم اللغة،
وال�ترج�م��ة .ول�ك�ن��ه مل ي�ستطع� .أم ��ا ال �ي��وم ،ف ��إن ه��ذه
احلوا�سيب �أ�صبحت جاهزة و�أ�صبحت قادرة حتى على
قيادة ال�سيارة.
وال���س��ؤال ال ��ذي يطرحه ه��ذا ال�ت�ط��ور العلمي املعريف
اجل��دي��د وامل�ف�ت��وح �أم ��ام �آف ��اق معرفية وا��س�ع��ة ج ��داً يف
امل�ستقبل ،هو هل حت ّل الآلة حم ّل الإن�سان؟
يجيب امل�ؤلف عن هذا ال�س�ؤال الذي ي�شغل العامل كله
من خالل تقدمي �أرقام مبنية على �إح�صاءات ر�سمية.
فيقول �إنه يف عام  1900كان  40باملائة من اليد العاملة
يف �أم�ي�رك ��ا ت�ع�م��ل يف ال ��زراع ��ة .و�أك �ث�ر م��ن  20ب��امل��ائ��ة
تعمل يف ال�صناعة .ولكن يف عام  2015انخف�ضت ن�سبة
العاملني يف ال��زراع��ة �إىل  2ب��امل��ائ��ة ف�ق��ط ،وانخف�ضت
ن�سبة العاملني يف ال�صناعة �إىل  8،7باملائة.
ول�ك��ن م��اذا ح��دث لبقة العاملني ؟ ..م��ن ال��وا��ض��ح �أنّ
جم��االت عمل �أخ��رى ا�ستحدثت وا�ستوعبتهم .ويقول
امل�ؤلف �إنه مقابل كل فر�صة عمل �أُلغيت ،توفرت فر�ص
عمل جديدة ،مما �أدى �إىل ت�ضخم القوة العاملة من
 24مليوناً (�أي  30باملائة من ال�سكان يف عام � )1900إىل
 142مليوناً (�أي  44باملائة من ال�سكان يف عام .)2015
�أما املعدل الو�سطي لدخل العامل اليوم فقد ارتفع 11
 Thinking Machines, The Quest forمرة عما كان عليه يف القرن املا�ضي.
 Artificial Intelligence- And Where It’sغري �أن الأم��ر ال يقف عند هذا احل��د ،ففي كتاب �آخر
عنوانه »:قلب الآلة :م�ستقبلنا يف عامل الذكاء العاطفي
?Taking us Next
والكتاب الذي يقع يف � 275صفحة هو من من�شورات دار اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي» “Heart of the Machine
ن�شر .Taicher Perigee
Our Future In A world Of Artificial

 ،”Emotional Intelligenceللعامل ريت�شارد
ي��ون��ك ( ،Richard Yonckوق ��د ��ص��در ه��ذا العام
�أي���ض�اً يف � 312صفحة ع��ن دار ن�شر �أرك ��اد Arcade
 .)Publishingيف ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي �ق��ول امل ��ؤل ��ف �إن
امل�شاعر تقع يف �صميم التفكري الإن�ساين ،و�إن التفوق
الإن�ساين يقوم على قدرتنا على الإع��راب عن م�شاعر
احل��ب وع�ل��ى ت ��ذوق املو�سيقى واب�ت��داع�ه��ا ،وح�ت��ى على
�صناعة النكتة وال�ضحك .فامل�شاعر تقع ح�سب امل�ؤلف
يف بداية ويف نهاية تفكرينا .وا�ستنادا �إليه ف�إن وظائف
هذه امل�شاعر يقوم بها جزء من الدماغ اكت�سبه الإن�سان
قبل مليوين عام ،و�أن اهلل خلق ر�أ�س الإن�سان لي�ستوعب
هذا التطور .وهو يعترب �أن �صناعة الأحجار امل�سنونة
لل�صيد هي البداية الأوىل للتطور التكنولوجي .و�أن
ه��ذا التطور م�ستمر ..وق��د و�صل اليوم �إىل ما و�صل
�إليه يف �صناعة الأجهزة الذكية ..بل البالغة الذكاء!!.
نعود �إىل الكتاب الأول الذي بد�أنا به ،وهو كتاب «ما ال
ميكن �أن نعرفه» .هنا ينتهي امل�ؤلف يف كتابه (العلمي
املعقد ج��داً ولكن ال�شيق ج��داً) �إىل الإق��رار ب��أن هناك
حقائق ال ميكن للإن�سان �أن يعرفها� .أو �أن يعرف ما
ه��ي ه ��ذه احل�ق��ائ��ق ال�ت��ي مل ي�ع��رف�ه��ا .ول�ك��ن ي�ب�ق��ى �أن
ال��رغ�ب��ة يف م�ع��رف��ة امل�ج�ه��ول ت���ش�ك��ل ح ��اف ��زاً ل�ل�إن���س��ان
للبحث عن املعرفة .وهو ما دعا �إليه القر�آن الكرمي يف
�أكرث من �آية من �آياته البينات التي خ�ص فيها الإن�سان
على التفكر والعقل (�أي ا�ستخدام العقل) ملعرفة بع�ض
احلقائق الكونية عن خلق ال�سماوات والأر�ض .من ذلك
قوله�« :أومل ينظروا يف ملكوت ال�سماوات والأر�ض وما
خلق اهلل من �شيء « (الأع ��راف  .)185وقوله �أي�ضاً»:
ما خلق اهلل ال�سماوات والأر���ض وما بينهما �إال باحلق
و�أجل م�سمى» (الروم  ،)8ولعل كلمة وما بينهما ت�شري
�إىل موجات الإلكرتونيات التي ال ي��زال فهم حركتها
ي�ستع�صي ع�ل��ى ال�ع�ل�م��اء ح�ت��ى ال �ي ��وم .وق ��ول ��ه ك��ذل��ك
«وال �ن �ج��وم م���س�خ��رات ب ��أم ��ره �إن يف ذل ��ك لآي� ��ات لقوم
يعقلون» (النحل .)12
---------------------ا� �س ��م ال �ك �ت ��اب :م ��ا ال مي �ك��ن �أن ن �ع��رف��ه What We
Cannot Know
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ما ال يمكن أن نعرفه
ماركوس دي سوتوي
محمد السماك *
من صفات اإلنسان «حيوان سؤول» .فالسؤال هو الطريق إلى المعرفة والمفتاح إليها .وقديمًا قال أرسطو« :إن اإلنسان مفطور
ّ
يحث اإلنسان على التفكر في خلق السماوات واألرض .ويح ّثه على البحث في نفسه ،حيث
على المعرفة» .والقرآن الكريم
الالمنتهى من المعارف ومن األسرار الكونية.
غير أن كتاب الدكتور ماركوس دي سوتوي ،أستاذ العلوم الرياضية في بريطانيا ،يتحدث عن حدود المعرفة عند اإلنسان.
ولذلك أعطى كتابه المثير عنوانًا حول ما ال يمكن معرفته.
وكمدخل إلى تفاصيل هذا الكتاب ،كان ال بد من اإلشارة إلى ما حققته علوم الفضاء مث ً
ال من توسع في المعارف اإلنسانية .ومن
آخر أهم األمثلة على ذلك وأشدها إثارة ،االكتشاف الجديد الذي توصلت إليه مجموعة من العلماء األوروبيين برئاسة البروفسور
سيمون كالرك لنجم يتمتع بقوة جاذبية تبلغ مليون مليار مرة قوة جاذبية األرض .ويبعد هذا النجم عن الكرة األرضية مسافة
 16ألف سنة ضوئية .ورغم أن هذا الموقع بعيد جدًا ،فإن النجم يعتبر أقرب النجوم المماثلة إلى األرض ..األمر الذي يعطي فكرة
مبسطة حول مدى اتساع الكون «وإنا لموسعون» يقول القرآن الكريم.

وي�ؤكد علماء الف�ضاء وجود جمموعات عديدة من هذه
النجوم التي تقدر زن��ة ال��واح��د منها �أرب�ع�ين م��رة �أك�ثر
من زن��ة ال�شم�س .كما ي��ؤك��دون �أن ه��ذه املجموعات من
النجوم تكونت يف فرتة مبكرة من عمر الكون ،و�أن من
بينها جنوماً �أثقل مليون مرة من ال�شم�س ،و�أنها تكونت
قبل �أكرث من مليار عام.
من هنا ال�س�ؤال� :إذا كان العلم يعرف كل ذلك؛ و�إذا كان
يعرف �أن ما يعرفه ال ميثل �سوى القليل جداً من �أ�سرار
ال �ك��ون ،ف�م��ا ه��ي ح ��دود ال�لام�ع��رف��ة ال�ت��ي ي�ت�ح��دث عنها
الكتاب؟
ً
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ال بد من اال�شارة �أوال �إىل �أن
امل�ؤلف يعرتف �أننا نعي�ش يف القرن الواحد والع�شرين ما
ميكن اعتباره الع�صر الذهبي للمعارف العلمية .ومن
الأمثلة التي قدمها على ذلك ما مت حتقيقه من �إجنازات
علمية من �أهمها فك �شيفرة اخللية احلية للإن�سان..
وحتى للنبات ولكائنات حيوانية ع��دي��دة �أخ ��رى ،الأم��ر
الذي ال ي�ساعد فقط على معاجلة الأمرا�ض الوراثية،
بل �إن��ه يتجاوز ذل��ك �إىل معاجلة الأم��را���ض يف النباتات
وحت�سني الإنتاج وتطويره (القمح والأرز مث ً
ال) ،وكذلك
مكافحة الأم��را���ض التي ت�سببها ح�شرات (كالبعو�ض)
من خالل تعديل مكونات �شيفرتها احلية (.)D.N.A
وم��ن ه��ذه الإجن� ��ازات ال�ب��اه��رة �أي���ض�اً م��ا مت حتقيقه يف
�أحد املختربات العلمية يف �سوي�سرا من خالل ما يعرف
بجهاز «هاردون» الذي م ّكن العلماء من حماكاة العملية
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الأوىل ل�صدام �أجزاء الذرة .فاملن�شورات العلمية ت�ضاعف
عددها خالل العقد الأخري مما ي�شري �إىل وترية التقدم
املعريف العلمي وات�ساع مداه.
ولكن امل��ؤل��ف يطرح بعد ذل��ك ال�س�ؤال التحدي التايل،
وه��و :هل ميكن الق�ضاء على ال�سرطان؟  ...هل ميكن
وقف ال�شيخوخة؟ هل هناك نظرية معرفية لكل �شيء؟
وهل ن�ستطيع �أن نعرف كل �شيء؟
ي�ق��دم امل��ؤل��ف ج��واب�اً بالنفي على ه��ذا ال���س��ؤال الأخ�ير.
ويتماهى هذا اجلواب العلمي مع الآية القر�آنية الكرمية
التي تقول« :وما �أوتيتم من العلم �إال قلي ً
ال».
ولتو�ضيح ج��واب��ه بالنفي املبني على م�ع��ادالت ووق��ائ��ع
علمية ،يقول امل��ؤل��ف الدكتور دي �سوتوي �إن للمعرفة
الإن �� �س��ان �ي��ة ح � � ��دوداً .و�إن م ��ن ه ��ذه احل � ��دود ال�ت�ج��رب��ة
الواقعية �أو العملية .ويعطي مث ً
ال على ذل��ك فيقول:
�إن��ه مبوجب نظرية نيوتن ح��ول احل��رك��ة (نيوتن �أح��د
علماء الفيزياء الإنكليز) ف�إن من املمكن التنب�ؤ بالوجه
ال��ذي ت�ستق ّر عليه قطعة العملة املعدنية بعد �إطالقها
من اليد .غري �أن ح�سابات ذلك معقدة جداً (ح�ساب قوة
رمي قطعة العملة ،و�سرعة دورانها على ذاتها ،وح�ساب
امل���س��اف��ة ب�ين ي��د مطلقها وم��وق��ع ا��س�ت�ق��راره��ا ،و�سرعة
ال��ري��ح�...إل��خ) ،بحيث يتعذر ترجمة كل هذه احل�سابات
الدقيقة �إىل �أمر عملي وواقعي.
لا �آخ ��ر ،ع��ن ح��ال الطق�س م�ث� ً
وي�ق��دم م�ث� ً
لا ،وي�ق��ول � ّإن
الأم ��ر دق�ي��ق ج ��داً ،و�إن امل�ت�غ�يرات ت�ت��وق��ف ع�ل��ى ع��وام��ل

العال املخت�ص
�صغرية وطارئة .ول ّأن النا�س ،مبن فيهم ِ
ال ي���س�ت�ط�ي��ع �أن ي�ق�ي����س ب ��دق ��ة ك��ام �ل��ة ه ��ذه امل �ت �غ�يرات
الطارئة ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يتنب�أ مبتغريات الطق�س
ب�شكل مطلق وثابت ،اليوم ويف امل�ستقبل.
للعال
وتلتقي هذه النظرية مع ما ورد يف درا�سة علمية ِ
اجلغرايف �إدوارد لورنز ن�شرت يف عام  1972ت�ساءل فيها»:
ه��ل � ّإن ح��رك��ة �أجنحة ال�ف��را��ش��ات يف ال�برازي��ل ميكن �أن
تطلق عا�صفة يف تك�سا�س بالواليات املتحدة؟» مع ذلك،
وحتى لو �أنه يتعذر� ،أو ي�صعب التنب�ؤ بامل�ستقبل العلمي،
ف ��إن ال�ن��ا���س ت��أم��ل دائ �م �اً ،وت��وا��ص��ل ال�سعي للك�شف عن
املزيد من القوانني العلمية.
للعال الفيزيائي
ويف كتابه «التاريخ املخت�صر للوقت» ِ
ال�شهري �ستيفن هوكنغ والذي �صدر يف عام  ،1988قال»:
�إن�ن��ي �أع�ت�ق��د �أن ه�ن��اك م��ن ال��وق��ائ��ع والأدل ��ة م��ا يحملنا
ع�ل��ى االع �ت �ق��اد ب� ��أن احل�ك�م��ة تقت�ضي �أن ن�ك��ون ح��ذري��ن
يف تفا�ؤلنا ب�أننا �أ�صبحنا على ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى من
امل�ع��رف��ة الكاملة والنهائية ل�ق��وان�ين الطبيعة « .ولكن
متى يعرف النا�س �أنهم مل ي�صلوا �إىل املعرفة الكاملة؟
لقد اعتقدوا �أنهم و�صلوا �إليها فع ً
ال ،ثم اكت�شفوا �أنهم
ك��ان��وا على خ�ط��أ .ف��ال�ل��ورد كالفني م�ث� ً
لا وه��و م��ن كبار
الفيزيائيني الإنكليز� ،أعلن يف ع��ام  1900وبثقة علمية
مطلقة �أنه «مل يعد هناك �شيء جديد الكت�شافه يف عامل
الفيزياء» .ولكن مل متر �سوى �سنوات قليلة على ذلك
ح�ت��ى اكت�شف ال�ع�ل�م��اء ن�ظ��ري��ات ج��دي��دة ح��ول الن�سبية

