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كيف أثر كتاب ثروة األمم
على العالم؟
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بدأت  النرش،  من  عام  مئتي  من  أكرث  بعد  طويًال.  وقًتا  استغرق  لكنه  العامل،  غرّي  كتاب  شك،  بال  األمم،  ثروة 
الحقائق العملية آلدم سميث تُستوعب بالكامل. وحيث تكون الحقائق العملية أكرث أهمية -وسط مستشارين 
والكونغرس  الربيطاين،  والربملان  الدويل،  النقد  وصندوق  العاملية،  التجارة  ومنظمة  األورويب،  االتحاد  من 

األمرييك- ينتهي األمر بدروس آدم سميث بقدر ما تُفهم يف كثري من األحيان.

ألقت مبادئ آدم سميث البسيطة الضوء عىل لغز االقتصاد يف ومضة واحدة: االستهالك هو الغاية والغرض 
الوحيد لكل إنتاج. ال يوجد لغز. االقتصاد هو مصدر رزقنا وفقط.

الوفرية. حتى  واألمثلة  البسيط  التفكري  ويثبتها من خالل  أساسية  مبادئ  ثالثة  األمم يف  ثروة  يجادل كتاب 
املثقفني يجب أال يواجهوا مشكلة يف فهم أفكار سميث. يعتمد التقدم االقتصادي عىل ثالوث من االمتيازات 

الفردية: السعي وراء املصلحة الذاتية، وتقسيم العمل، وحرية التجارة.

الذاتية. كانت تلك أفضل رؤى سميث. بالنسبة لقارئ  ال يوجد يشء خطأ بطبيعته يف السعي وراء املصلحة 
يتم  األيام،  يبدو وكأنه جديد. يف هذه  أو، باألحرى،  الحادي والعرشين، ال يبدو هذا وكأنه يشء جديد  القرن 
اإلعالن عن اإليثار نفسه يف أعىل مراتب اإليثار. بالتأكيد من مصلحة الذات أن تكون من املشاهري. لقد وجد 
بوب جيلدوف طريقة للبقاء واحًدا. لكن بالنسبة ملعظم التاريخ، تطلبت الحكمة واملعتقدات واألعراف إخضاع 
األنا ، وكرس الطموح، والتضحية بالنفس (ووفًقا إلبراهيم مع إسامعيل، بأفراد العائلة، إذا متكنت من اإلمساك 

بهم).

إنتاج آدم سميث،  الوداعة، مثل  لها غاية وهدف. معظم الناس ال هذه 
املادية أو حتى -إذا كانوا عبيًدا يتمتعون بأي سيطرة عىل ظروفهم 
والعصور أو أقنانًا- شخوصهم. يف بيت الكلب  القديم  للوجود 
بأننا  نشعر  الزهد  جعلنا  أقل شبهاً بالكالب.الوسطى، 
مكان  يف  عاش  سميث  آدم  وزمان بدأ فيه األفراد العاديون لكن 
ملتابعة  القوة  بعض  فصل ميتلكون  يف  الذاتية.  مصلحتهم 
من  األول  الكتاب  يف  العمل  ثروة األمم، الحظ سميث بنربة أجور 
هل  الحديثة،  السخرية  من  ظروف تقرتب  يف  التحسن  هذا 

يعترب  الناس  من  الدنيا  إزعاج الرتب  أم  ميزة 
للمجتمع؟
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هل يشكل البحث يف كتاب ثروة 
األمم بحًثا يف شخص مؤلفه؟

معظم األشياء التي يقيض الناس معظم وقتهم يف 
القيام بها ليست من شأننا. هذه فكرة حديثة جًدا. 
لنا فيها شأٌن  التي ليس  الخاصة  الحياة  إنها تجعل 
أكرث روعة من الحياة الخاصة بالنسبة إىل ما قبل 
هذا  نُِظم  لذلك  قدميًا،  سميث  آدم  كان  الحداثة. 
الكتاب بطريقة قدمية. أفكار الرجل تأيت أوًال ويأيت 
الرجل بعد ذلك. ساعد آدم سميث يف إنتاج عامل من 
الفردية واالستقاللية واإلنجاز الشخيص، لكن هذا 
أقدم  تقليد فكري  إىل  ينتمي  كان  ينتجه.  العامل مل 

وأكرث تجريًدا.

عندما تغري أفكار الشخص املعارص العامل، نريد أن 
الطبيعة  عنارص  هي  ما  الشخص.  ذلك  عن  نعرف 
والتنشئة، والنفسية والخربة، التي طورت تفكري آدم 
سميث؟ ولكن كان هناك وقت تطور فيه التفكري يف 
الغالب من تفكري آخر. مل يكن املفكرون يفكرون يف 
املفكرين  يف  يفكر  جمهورهم  يكن  ومل  أنفسهم، 
عىل أنهم ذوات أيًضا. لقد ضاع الجميع يف التفكري. 
أول   ١٨٥٨ عام  يف  نرش  الذي  ستيوارت،  دوجالد 
هذه  ندرة  عن  استغنى  سميث،  آلدم  ذاتية  سرية 
حياة  تاريخ  يحتوي  أن  ميكن  بالتعليق،  الحكاية 

الفيلسوف عىل أكرث قليالً من تاريخ أفكاره.

سبب آخر لوضع تاريخ أفكار آدم سميث قبل تاريخ 
آدم سميث هو أن سميث قاد عكس الحياة الحديثة 
كان  لالهتامم.  مثرية  ولكنها  األحداث  من  الخالية 
إصالحية  سياسية  نظر  وجهات  يحمل  أكادميًيا 
تقليدية معتدلة وكان سُيطلق عليه اسم ويغ إذا كان 
الحزبية.  السياسة  يف  باالنخراط  نفسه  أزعج  قد 
جوهر  فإن  ذلك،  ومع  حكومًيا.  بريوقراطًيا  أصبح 
به  تقوم  يشء  كل  قلب  املطاف  نهاية  يف  تفكريه 
عام.  آالف  منذ عرشة  والدينية  السياسية  السلطات 
يؤثر التفكري بالفعل يف دول قليلة. هناك أجزاء من 
عندما  عليه  كانت  عام  الحياة  فيها  تختلف  األرض 
صويف  دجال  أو  جسدي  متوحش  أول  استخدم 
هراوته األصلية أو أعلن عن هزميته األولية الجامبو 

وأكد سلطته يف املقام األول.

الثامن عرش، يعترب  القرن  إذا مل يكن االزدهار، يف 
الناس،  من  الدنيا  للرتب  بالنسبة  بديهًيا  جيًدا  شيًئا 
يف  سؤالهم.  عناء  نفسه  يكلف  مل  أحداً  ألن  فذلك 
كثري من األماكن ، مل يزعج أحد سؤالهم بعد. لكنها 
ليست مسألة حامقة أو تدنيس املقدسات أو االبتذال 

لتحسني ظروفنا. السؤال هو كيف نفعل ذلك.

الجواب هو تقسيم العمل. لقد كانت إجابة واضحة 
نظريات  وضعوا  الذين  العلامء  معظم  باستثناء   -
العمل  تقسيم  سميث.  آدم  قبل  االقتصاد  حول 
موجود منذ وجود البرشية. عندما حفر آدم األصيل، 
بشكل  واضًحا  كان  العمل  تقسيم  إن  القول  ميكن 
الرجال  كان  بينام  الوالدة  آالم  النساء  عانت  مؤمل. 

يعبثون يف الخارج.

مل يكن آدم سميث هو الفيلسوف األول الذي الحظ 
التخصص أو رأى أن االنقسامات فطرية مثل العمل. 
لكن ميكن القول إن سميث كان أول من فهم اآلثار 
أنه اخرتع  يبدو  الواقع  العمل. يف  لتقسيم  املتعددة 

املصطلح.

يّرشح  الكبرية  األفكار  صاحب  الصغري  الرفيق 
املجتمع ويحلل مشاكله. ومن ثم التجارة، قد تكون 
يكون  قد  أو  النظرية،  الناحية  من  جيدة  التجارة 
ولكن  النظرية،  الناحية  من  أفضل  الذايت  االكتفاء 
حتى التفكري يف مثل هذه النظريات يعد إهداًرا لذلك 

التخصص املفيد بشكل متقطع، التجارة حقيقة.
تتم  عندما  الصفقات،  جميع  أن  سميث  آدم  رأى 
التعريف.  بحكم  للطرفني  مفيدة  تكون  بحرية، 
لديه هذا يحصل عىل ما يريده أكرث  الذي  الشخص 
أن  ميكن  ال  ذلك.  من  أكرث  هذا  أراد  شخص  من 
من  رطل  ثالمثائة  الكهف  لوحة  مشاهدة  تساوي 
لحم الخنزير الضخم، قد يكون التبادل غري متوازن. 
فنان يتضور جوًعا يتأرجح ألشهر بينام يقف راعي 
ذلك  عن  وماذا  صعبة،  ظروف  يف  ماشيته  يرعى 
املخادع ذو رأس الرمح املاكر؟ لكنهم مل يطلبوا منا. 

هذا ليس من شأننا.



كل عمل السلطة هو التدخل يف أعامل اآلخرين. ال 
القيود  فرض  مقاومة  أبًدا  والكهنة  لألمراء  ميكن 
العمل  وتقسيم  الذاتية  املصلحة  وراء  السعي  عىل 
تحديًا  تعني  الناجحة  املالحقات  التجارة.  وحرية 
للسلطة. دع الناس يأخذون الوظائف التي يريدونها 
وسيبحثون عن حريات أخرى. أما التجارة فاحتفظ 

بها.
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كيف تربعت فنلندا على عرش أفضل
أنظمة التعليم في العالم؟

4

لعل قصة اإلصالح التعليمي يف فنلندا من أهم قصص اإلصالح يف العامل، إذ بدأت الدولة منذ سبعينيات القرن 
العرشين بإصالح املناهج الدراسية ومنهجيات التدريس والبيئة املدرسية وغري ذلك، ونتيجة لذلك، أصبح نظام 
التعليم يف فنلندا اآلن رفيع املستوى ويخّرج الطالب األكرث إنجاًزا يف العامل، ويُعّد النظام اآلن منوذًجا يحتذى 

به لبقية العامل.

العامل، كام تحتل فنلندا أعىل مرتبة يف معدل إمتام  الدول األكرث تعلياًم يف  الثامنة بني  املرتبة  تحتل فنلندا 
الدراسة الثانوية. صنفت الدراسة التنافسية العاملية الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي مستوى التعليم يف 

فنلندا األول عىل مستوى العامل. 

وحتى نفهم ملاذا يعد النظام التعليمي يف فنلندا األفضل عىل مستوى العامل علينا أن نطّلع عىل ترشيح هذا 
النظام أوًال. يشمل نظام التعليم يف فنلندا التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدايئ والتعليم 
البالغني ويتضمن العديد من  الثانوي العايل والتعليم العايل. يهدف تعليم الكبار إىل تعليم  الشامل والتعليم 

البدائل من التعليم الشامل إىل التعليم العايل.



املحلية، مثل البلديات ومقدمي التعليم اآلخرين، عىل 
املدارس األساسية وغالًبا ما تنشئ مناهجها كجزء 

من اإلطار الوطني.

املرحلة الثانوية العليا
حرية  األسايس،  التعليم  مرحلة  بعد  الطالب  مُينح 

االختيار بني متابعة التعليم العام والتعليم املهني.
يوفر التعليم الثانوي العام (lukio باللغة الفنلندية) 
تعلياًم عاًما، وال يؤهل الطالب فيه ألي مهنة معينة. 
ثم يخضع الطالب يف نهاية املرحلة المتحان إنهاء 
شهادة  امتحان  باسم  املعروف  الوطني  املدرسة 
الثانوية العامة الفنلندي. ويتأهل الخريجون للتقدم 
للدراسات يف الجامعات واملعاهد، ويستغرق التعليم 

العام عادًة ثالث سنوات إلكامله.

املؤهالت  فيمنحه  املهني،  التعليم  يتابع  من  أما 
متكّن  واملتخصصة.  واإلضافية  األولية  املهنية 
من  األفراد  واملتخصصة  اإلضافية  املهنية  املؤهالت 
حياتهم  من  مختلفة  مراحل  يف  مهاراتهم  تطوير 

املهنية.

التعليم العايل

تنقسم املؤسسات األكادميية إىل جامعات نظامية 
وجامعات العلوم التطبيقية. هناك درجات دراسات 
عليا مختلفة أيًضا يف التعليم العايل العلمي والفني، 
إلكامل  الزمنية  املدة  تكون  ودكتوراه.  ليسانس  أي 
٣ النظامية  الجامعات  يف  البكالوريوس  درجة 
يستغرق  بينام  سنتان.  املاجستري  وبرنامج  سنوات 
إكامل الشهادة يف إحدى جامعات العلوم التطبيقية 
الحصول عىل  أما رشط  ٣٫٥ و٤٫٥ سنوات،  ما بني 
العلوم  جامعات  إحدى  يف  املاجستري  درجة 
أخرى  درجة  أو  البكالوريوس  درجة  هو  التطبيقية 
بعد  األقل  عىل  عامني  ملدة  عملية  وخربة  مناسبة 

االنتهاء من الدرجة السابقة.

سياسة التعليم يف فنلندا
نوعها،  من  فريدة  الفنلندية  التعليم  سياسة  تعد 
تتمتع  فنلندا  تجعل  التي  الرئيسية  األسباب  وأحد 
بأفضل نظام تعليمي يف العامل. إذ تهدف السياسة 
عىل  مواطن  كل  حصول  ضامن  إىل  رئييس  بشكل 
وتركز  منها.  لالستفادة  متساوية  تعليمية  فرص 
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التعليم والرعاية يف الطفولة املبكرة
يهدف هذا املستوى من التعليم إىل دعم مناء الطفل 
وفرية.  تعليمية  فرًصا  منحه  مع  ورفاهه  وتعلمه 
املبكرة  الطفولة  التعليم والرعاية يف مرحلة  يجمع 
بطريقة  والرعاية  والتعلّم  التعليم  بني   (ECEC)
يف  لألطفال  يحق  الهدف.  نحو  وموجهة  منهجية 
هذه املرحلة تلقي التعليم املفتوح مع أحد الوالدين أو 
يف مراكز الرعاية النهارية، كام يُركز عىل االنخراط 
يف األنشطة االجتامعية واللغوية واليدوية، وإذا مل 
تكن اللغة األم للطفل الفنلندية أو السويدية سيتلّقى 
أيًضا  املرحلة  هذه  تدعم  اللغتني.  هاتني  يف  الدعم 

مناء فئة ذوي االحتياجات الخاصة.

ويف هذا املستوى من التعليم، تفرض فنلندا رسوم 
بشكل  تعتمد  والتي  فقط  البلدية  النهارية  الرعاية 
عدد  إىل  باإلضافة  األرسة  دخل  عىل  أسايس 

األطفال.

التعليم ما قبل االبتدايئ
يف  األطفال  فرص  تعزيز  إىل  املرحلة  هذه  تهدف 
قبل  التعليم  يف  املشاركة  أصبحت  والنامء.  التعلم 
أنها مجانية.  إلزامية منذ عام ٢٠١٥، كام  االبتدايئ 
وما مييز نظام التعليم الفنلندي يف مرحلة التعليم 
أنواع  يف  ينخرطون  األولياء  أن  االبتدايئ  قبل 
مختلفة من األنشطة التي تلبي األهداف املحددة يف 

هذه املرحلة. 

التعليم األسايس
يبدأ التعليم اإللزامي باملدرسة األساسية وينتهي يف 
الذين  األطفال  لجميع  مخصص  وهو   .١٨ سن 
ترتاوح أعامرهم بني ٧ و١٧ عاًما. يكون الرتكيز يف 
عضًوا  ليصبح  الطالب  مناء  دعم  عىل  املرحلة  هذه 
املعرفة  وإكسابه  املجتمع،  يف  أخالقياً  مسؤوالً 

واملهارات األساسية الالزمة يف الحياة.

ويف نهاية هذه املرحلة، عىل كل متعلم التقدم بطلب 
للحصول عىل تعليم ما بعد املدرسة األساسية.

األسايس  التعليم  تقدم  التي  املدارس  جميع  تتبع 
منهًجا وطنًيا أساسًيا يشكل األهداف واألساسيات 
السلطات  وتحافظ  املتنوعة،  للمواد  الرضورية 



أفضل  لبناء  والنطاق  الوقت  ميتلكون  الطالب  ألن 
إذ  الخاصة.  لرسعتهم  وفًقا  واألساسيات  األساس 
القرن  مثانينيات  منذ  الفنلنديون  املعلمون  ركز 

العرشين عىل جعل هذه األساسيات أولوية:

التعليم أداة ملوازنة عدم املساواة االجتامعية.
سهولة الحصول عىل الرعاية الصحية.

اإلرشاد النفيس.
التوجيه الفردي.

يف  اإللزامي  التعليم  من  سنوات   ٩ سوى  يوجد  ال 
الطالب  يُشجع  ذلك  وبعد  الفنلندي،  التعليم  نظام 
الناحية  من  لهم  بالنسبة  األفضل  معرفة  عىل 

األكادميية واملهنية.

يقيض الطالب الفنلنديون ٢٠ ساعة فقط أسبوعًيا 
ثالث  أو  لغتني  طالب  كل  يتحدث  كام  املدراس،  يف 
يف  التعلم  من  دقيقة   ٤٥ كل  بني  ومن  األقل.  عىل 
أو  اللعب  يف  دقيقة   ١٥ الطالب  يقيض  املدارس، 
عىل  يحصلون  كام  الرتفيهية،  األنشطة  مامرسة 

وجبات صحية مجانية يف مدارسهم.

كفاءة  عىل  تقريًبا  التعليم  نظام  كفاءة  تقوم 
املعلمني وإعدادهم بشكل جيد وإنصافهم:

فمعايري اختيار املعلمني عالية، أي أن حاميل درجة 
املتخصصة)  التدريس  كليات  (من  فقط  املاجستري 
ذلك  بعد  وحتى  التدريس،  وظائف  اختيار  ميكنهم 
بعالمة  لالحتفاظ  معلم  لكل  فردي  مدير  يُخصص 

تبويب حول تقدمهم.
ساعات   ٤ حوايل  الفنلنديون  املعلمون  يقيض  كام 
يخصصون  بينام  التدريس،  يف  يوم  كل  فقط 

ساعتني كل أسبوع للتطوير املهني.
أما بالنسبة للرواتب، فيبلغ الراتب املبديئ للمعلم يف 
فنلندا حوايل ٢٩٠٠٠ دوالر، وهو يضاهي من حيث 
التعليم  نظام  ويعزز  واملحاميني.  األطباء  املكانة 
الفنلندي أيًضا العالقة بني املعلم والطالب، إذ يرشف 
املعلم عىل الطالب ذاته ملدة تصل إىل ٦ سنوات يف 

مدرسته.

باعتبار أن حوايل ٩٣٪ من الخريجني يف فنلندا هم 
وأعىل  مهنية،  أو  أكادميية  ثانوية  مدارس  خريجي 
بحوايل ١٧٫٥٪ مقارنة بالواليات املتحدة، وباعتبار 
العايل، وهو أعىل  للتعليم  أن ٦٦٪ منهم يتوجهون 
معدل يف االتحاد األورويب، وباإلضافة إىل ما ذكر 
عىل  ترتبع  فنلندا  أن  ببساطة  القول  ميكن  أعاله، 

عرش أفضل أنظمة التعليم يف العامل.

واإلنصاف  والكفاءة  الجودة  من  كل  عىل  السياسة 
والتدويل.

مدى  «التعلم  مبادئ  عىل  السياسة  هذه  ُوضعت 
مُينح  كام  املجاين».  «التعليم  وكذلك  الحياة» 
يحتاجونها،  التي  االستقاللية  الفنلنديون  املعلمون 
ولكنهم يف نفس الوقت مدربون تدريباً كامالً، وال 
يختارون للتدريس إال إذا امتلكوا مؤهالت عالية أو 

درجة املاجستري يف التعليم.

بشكل  املعلمني  إرشاك  عىل  التعليم  سياسة  تعتمد 
الدراسية باإلضافة  املناهج  مكثف يف إنشاء أفضل 

إىل خطط تعليم الطالب.

وبعد االطّالع عىل ترشيح النظام التعليمي، لنتعرف 
هذا  مستوى  من  ترفع  التي  الحقائق  بعض  عىل 
النظام لريقى إىل أفضل النظم التعليمية يف العامل.

البالد من مرحلة ما قبل  التعليم مجاين يف  ١. يعّد 
للمواطنني  العايل،  التعليم  مرحلة  إىل  االبتدايئ 
االتحاد  دول  من  للقادمني  وكذلك  الفنلنديني، 
باعتبار  األوروبية،  االقتصادية  األورويب/املنطقة 
أن التعليم حق مكفول للجميع، يركز عىل املساواة ال 

التميز.

نظام  عن  فنلندا  يف  التعليمي  النظام  يستغني   .٢
باستخدام  فرديًا  الطالب  يُصنف  إذ  املوحد،  االختبار 
نظام درجات يضعه املعلم، ويُحدد التقدم العام من 
قبل وزارة الرتبية والتعليم بأخذ عينات مجموعات 
االختبار  ويكون  املدارس.  من  متنوعة  نطاقات  من 
اإللزامي الوحيد الذي يقدمه الطالب الفنلنديون يف 

سن ١٦.

٣. يأخذ األطفال وقتهم يف مرحلة الطفولة قبل بدء 
نفيس  بتأهيل  ويتمتعون  األكادميية،  رحلتهم 

وإدرايك أفضل للخوض يف العملية التعليمية.

٤. يركز النظام التعليمي عىل تعزيز التعاون بدًال من 
املنافسة بني املدارس، من خالل غرس مهارات العمل 

الجامعي والتعاون وروح الفريق لدى الطالب.

سبًبا  التأسيسية  األساسيات  عىل  الرتكيز  يعد   .٥
مهاًم المتالك فنلندا أفضل نظام تعليمي يف العامل، 
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إذا رأيت الناس تُكرث الكالم

املُضحك وقت الكوارث فأعلم

أّن الفقر قد أقبع عليهم،

وهم قوم بهم واستعباد

ومهانة كمن يُساق للموت

وهو مخمور

~ ابـــن خـــلـــدون
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8

الكســــاد الكــبــيـــر
عام 1929

كان الكساد الكبري هو أسوأ تراجع اقتصادي يف تاريخ العامل الصناعي، إذ استمر من عام ١٩٢٩ إىل عام 
١٩٣٩. وقد بدأ بعد انهيار سوق األسهم يف أكتوبر ١٩٢٩، والذي أصاب وول سرتيت بحالة من الذعر وقىض 
ما  واالستثامر،  االستهاليك  اإلنفاق  انخفض  التالية،  العديدة  السنوات  املستثمرين. عىل مدى  عىل ماليني 
العامل.  بترسيح  الفاشلة  الرشكات  قامت  حيث  والتوظيف  الصناعي  اإلنتاج  يف  حاد  انخفاض  يف  تسبب 
بحلول عام ١٩٣٣، عندما وصل الكساد الكبري إىل أدىن مستوياته، كان حوايل ١٥ مليون أمرييك عاطلني عن 

العمل، وفشلت نصف بنوك البالد تقريًبا.

ما سبب الكساد الكبري
خالل عرشينيات القرن املايض، توسع االقتصاد األمرييك برسعة، وتضاعف إجاميل ثروة البالد بني عامي 

١٩٢٠ و ١٩٢٩، وهي الفرتة التي أطلق عليها اسم العرشينيات الواعدة.
كانت سوق األوراق املالية، املتمركزة يف بورصة نيويورك لألوراق املالية يف وول سرتيت يف مدينة نيويورك، 
مرسًحا لتكهنات متهورة، حيث قام الجميع من أصحاب املاليني إىل الطهاة والحراس بوضع مدخراتهم يف 

األسهم. ونتيجة لذلك، شهد سوق األوراق املالية توسًعا رسيًعا، ووصل إىل ذروته يف أغسطس ١٩٢٩.



عىل  أجربوا  الذين  األمريكيني  من  العديد  سقط 
الرشاء عن طريق االئتامن يف الديون، وارتفع عدد 
بشكل  املمتلكات  واستعادة  الرهن  حبس  حاالت 
الذي  الذهب،  مبعيار  العاملي  االلتزام  ساعد  مطرد. 
عىل  الثابت،  العمالت  تبادل  يف  العامل  دول  ضم 
انتشار املشاكل االقتصادية من الواليات املتحدة يف 

جميع أنحاء العامل، وخاصة يف أوروبا.
عىل الرغم من تأكيدات الرئيس هربرت هوفر وغريه 
استمرت   ، مجراها  ستأخذ  األزمة  بأن  القادة  من 
املقبلة.  الثالث  السنوات  خالل  التدهور  يف  األمور 
أمرييك  ماليني   ٤ يتمكن  مل   ،  ١٩٣٠ عام  بحلول 
يبحثون عن عمل من العثور عليه ؛ ارتفع هذا العدد 

إىل ٦ ماليني يف عام ١٩٣١.
للبالد  الصناعي  اإلنتاج  انخفض   ، ذلك  غضون  يف 
ومطابخ  الخبز  خطوط  أصبحت  النصف.  مبقدار 
الحساء واألعداد املتزايدة من املرشدين أكرث شيوًعا 
باستطاعة  يكن  مل  األمريكية.  واملدن  البلدات  يف 
إىل  واضطروا  محاصيلهم  جني  تحمل  املزارعني 
الناس  كان  بينام  الحقول  يف  تتعفن  تركها 
يتضورون جوعا يف أماكن أخرى. يف عام ١٩٣٠ ، 
رياًحا  الجنوبية  السهول  يف  الشديد  الجفاف  جلب 
أسفر  ما  نرباسكا،  إىل  تكساس  من  وغباًرا  شديدة 
الجفاف  قاد  واملحاصيل.  واملاشية  الناس  عن مقتل 
إىل  الزراعية  األرايض  للناس من  الجامعية  الهجرة 

املدن بحًثا عن عمل.
يف خريف عام ١٩٣٠، بدأت املوجة األوىل من أربع 
من  كبري  عدد  فقد  إذ  املرصيف،  الذعر  من  موجات 
وطالبوا  بنوكهم  مالءة  يف  الثقة  املستثمرين 
تصفية  عىل  البنوك  أجرب  ما  النقدية،  بالودائع 
النقدية  احتياطياتها  استكامل  أجل  من  القروض 

غري الكافية. .
املتحدة مرة  الواليات  البنوك  إدارة  اجتاحت عمليات 
عام  وخريف   ١٩٣١ عام  وخريف  ربيع  يف  أخرى 
١٩٣٢، وبحلول أوائل عام ١٩٣٣، أغلقت آالف البنوك 

أبوابها.
إدارة  حاولت   ، العصيب  الوضع  هذا  مواجهة  يف 
األخرى  واملؤسسات  املتعرثة  البنوك  دعم  هوفر 
بدورها  البنوك  أن  الفكرة  كانت  حكومية.  بقروض 
ستقرض الرشكات ، والتي ستكون قادرة عىل إعادة 

توظيف موظفيها.

الوقت، كان اإلنتاج قد انخفض بالفعل  بحلول ذلك 
أعىل  األسهم  أسعار  جعل  مام   ، البطالة  وارتفعت 
بكثري من قيمتها الفعلية. باإلضافة إىل ذلك، كانت 
الدين  وكان  منخفضة،  الوقت  ذلك  يف  األجور 
يف  الزراعي  القطاع  وكان  يكرب،  االستهاليك 
أسعار  وانخفاض  الجفاف  بسبب  يعاين  االقتصاد 
املواد الغذائية، وكان لدى البنوك فائض من القروض 

الكبرية التي ال ميكن تصفيتها.

خالل  معتدل  ركود  يف  األمرييك  االقتصاد  دخل 
اإلنفاق االستهاليك  تباطأ  صيف عام ١٩٢٩، حيث 
وبدأت السلع غري املباعة يف الرتاكم ، مام أدى بدوره 
إىل تباطؤ إنتاج املصانع. ومع ذلك، استمرت أسعار 
العام  ذلك  سقوط  وبحلول  االرتفاع،  يف  األسهم 
باألرباح  تربيرها  ميكن  ال  مستويات  إىل  وصلت 

املستقبلية املتوقعة.

انهيار سوق األسهم عام ١٩٢٩
املستثمرون  بدأ  عندما   ،١٩٢٩ أكتوبر   ٢٤ يف 
املرتفعة  األسعار  ذات  األسهم  بيع  يف  القلقون 
بشكل جامعي، حدث انهيار سوق األسهم الذي كان 
البعض يخىش حدوثه أخريًا. تم تداول ١٢٫٩ مليون 
الخميس  باسم  واملعروف  اليوم،  ذلك  يف  سهم 

األسود.
بعد خمسة أيام، يف ٢٩ أكتوبر أو الثالثاء األسود، 
أخرى  بعد موجة  تداول حوايل ١٦ مليون سهم  تم 
األمر  انتهى  سرتيت.  وول  اجتاحت  التي  الذعر  من 
املستثمرين  قيمة، وهؤالء  بال  األسهم  باملاليني من 
مقرتضة)  (بأموال  بالهامش  األسهم  اشرتوا  الذين 

انتهى أمرهم متاًما.

سوق  انهيار  أعقاب  يف  املستهلك  ثقة  تاليش  مع 
األوراق املالية، أدى الرتاجع يف اإلنفاق واالستثامر 
اإلنتاج  من  األخرى  والرشكات  املصانع  إبطاء  إىل 
الذين  ألولئك  بالنسبة  عاملها.  ترسيح  يف  والبدء 
حالفهم الحظ بالبقاء يف العمل، انخفضت األجور 

وانخفضت القوة الرشائية.
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التعايف من الكساد الكبري
التي  الجديدة  الصفقة  ومؤسسات  برامج  بني  من 
ساعدت يف التعايف من الكساد الكبري كانت سلطة 
واملشاريع  السدود  بنت  التي  تينييس،  وادي 
وتوفري  الفيضانات  عىل  للسيطرة  الكهرومائية 
الفقرية،  تينييس  وادي  ملنطقة  الكهربائية  الطاقة 
وهو  املتقدم،  العمل  برنامج  إدارة  األشغال.  وتقدم 
برنامج وظائف دامئة وظف ٨٫٥ مليون شخص من 

عام ١٩٣٥ إىل عام ١٩٤٣.

املتحدة  الواليات  كانت  الكبري،  الكساد  بدأ  عندما 
يكن  مل  التي  العامل  يف  الوحيدة  الصناعية  الدولة 
أو  البطالة  ضد  التأمني  أشكال  من  شكل  لديها 
أصدر   ،  ١٩٣٥ عام  يف  االجتامعي.  الضامن 
قدم  الذي  االجتامعي،  الضامن  قانون  الكونجرس 
واملعاشات  والعجز  البطالة  لألمريكيني  مرة  ألول 

التقاعدية لكبار السن.

عام  ربيع  يف  مبكرة  انتعاش  بوادر  ظهور  بعد 
١٩٣٣، استمر االقتصاد يف التحسن خالل السنوات 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  منا  إذ  التالية،  الثالث 

الحقيقي مبعدل ٩ يف املئة سنويًا.

حدث ركود حاد يف عام ١٩٣٧، نتج جزئياً عن قرار 
من  متطلباته  زيادة  الفيدرايل  االحتياطي  مجلس 
األموال يف االحتياطي. عىل الرغم من أن االقتصاد 
هذا  أن  إال   ،١٩٣٨ عام  يف  أخرى  مرة  يتحسن  بدأ 
االنكامش الشديد الثاين عكس العديد من املكاسب 
الكبري  الكساد  آثار  وأطال  والتوظيف  اإلنتاج  يف 

حتى نهاية العقد.
الحركات  صعود  الكساد  فرتة  مصاعب  غذت 
األوروبية،  البلدان  مختلف  يف  املتطرفة  السياسية 
العدوان  أدى  أملانيا.  يف  هتلر  أدولف  نظام  وأبرزها 
األملاين إىل اندالع الحرب يف أوروبا يف عام ١٩٣٩ ، 
تعزيز  إىل  اهتاممه  املتقدم  العمل  برنامج  ووجه 
البنية التحتية العسكرية للواليات املتحدة ، حتى مع 

الحفاظ عىل حيادها.
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هل األكــوان المــوازيـــة
ا؟ ـً مــوجـــودة حــقــ

مل تعد األكوان املوازية مجرد سمة لقصة خيال علمي جيدة. توجد اآلن بعض النظريات العلمية التي تدعم فكرة 
األكوان املتوازية خارج عاملنا. ومع ذلك، تظل نظرية الكون املتعدد إحدى أكرث النظريات إثارة للجدل يف العلم.

كوننا كبري بشكل ال ميكن تصوره. مئات املليارات، إن مل يكن تريليونات، من املجرات تدور يف الفضاء، كل منها 
أن قطر  الكون  الذين يدرسون مناذج  الباحثني  النجوم. يتكهن بعض  أو تريليونات من  يحتوي عىل مليارات 

الكون ميكن أن يبلغ ٧ مليارات سنة ضوئية. يعتقد البعض اآلخر أنه ميكن أن يكون النهايئ.

لكن هل هذا كل الكون املوجود خارج كوكبنا؟ يحب الخيال العلمي فكرة الكون املوازي، والتفكري بأننا رمبا 
نعيش واحدة فقط من عدد ال حرص له من الحيوات املحتملة. األكوان املتعددة ليست مخصصة ألفالم ستار 
أو  الخارجية  األكوان  حالة  تدعم،  الحاالت  بعض  ويف  الحقيقية،  العلمية  النظرية  تستكشف  وغريها.  تريك 

املوازية لها أو البعيدة عنها ولكنها تعكس كوننا.

مثل  األخرى  الرئيسية  العلمية  املفاهيم  سياق  يف  املتوازية  والعوامل  املتعددة  األكوان  فكرة  تُناقش  ما  غالًبا 
االنفجار العظيم، ونظرية األوتار وميكانيكا الكم.

منذ حوايل ١٣٫٧ مليار سنة، كان كل ما نعرفه عبارة عن تفرُّد متناٍه يف الصغر. بعد ذلك، وفًقا لنظرية االنفجار 
العظيم، انفجر، متضخاًم أرسع من رسعة الضوء يف جميع االتجاهات لجزء ضئيل من الثانية. قبل مرور ١٠

مرفوعة لألس -٣٢ ثانية، انفجر الكون إىل الخارج إىل ١٠ مرفوعة لألس ٢٦ ضعف حجمه األصيل يف عملية 
تسمى التضخم الكوين. وهذا كل يشء قبل التمدد الفعيل للامدة الذي نفكر فيه عادًة عىل أنه االنفجار العظيم 
نفسه، والذي كان نتيجة كل هذا التضخم: مع تباطؤ التضخم، ظهر طوفان من املادة واإلشعاع، ما أدى إىل 
خلق كرة نارية كالسيكية من االنفجار العظيم، و بدأت يف تكوين الذرات والجزيئات والنجوم واملجرات التي 

متأل اتساع الفضاء الذي يحيط بنا.



األكوان  عن  أفكارهم  الباحثني  بعض  يؤسس 
الريايض  والوصف  الكم،  ميكانيكا  عىل  املتوازية 
تكون  الكم،  ميكانيكا  يف  الذرية.  دون  للجسيامت 
حاالت الوجود املتعددة للجسيامت الصغرية ممكنة 
جميًعا يف نفس الوقت؛ دالة موجية تغلف كل هذه 
االحتامالت. ومع ذلك، عندما ننظر يف الواقع، فإننا 
لتفسري  وفًقا  االحتامالت.  أحد  فقط  نالحظ 
يف  موصوف  هو  كام  الكم  مليكانيكا  كوبنهاجن 
النتيجة  نالحظ  للفلسفة،  ستانفورد  موسوعة 

عندما تنهار وظيفة املوجة إىل حقيقة واحدة.

لكن نظرية األكوان املتعددة تقرتح بدالً من ذلك أنه 
يف كل مرة يتم فيها مالحظة حالة أو نتيجة واحدة، 
يوجد كون آخر تصبح فيه نتيجة كمومية مختلفة 
حقيقة. هذا ترتيب متفرع، يتفرع فيه كوننا املدرك 
لحظة بلحظة إىل بدائل شبه النهائية. هذه األكوان 
 ، التقاطع  عىل  قادرة  وغري  متاًما  منفصلة  البديلة 
لذلك يف حني أنه قد تكون هناك نسخ ال حرص لها 
لك تعيش حياة مختلفة قليالً -أو بشكل كبري- عن 

حياتك يف هذا العامل، فلن تعرف ذلك أبًدا.

يف  شجاعة  األكرث  هي  املتعددة  العوامل  نظرية  إن 
مواجهة معضلة ميكانيكا الكم، كام كتب الفيزيايئ 
شون كارول يف كتابه، يشء مخفي بعمق: العوامل 
داتون،  (منشورات  الزمكان  وظهور  الكمومية 
٢٠١٩). هي النظرية األكرث مبارشة، عىل الرغم من 

أنها ال تخلو من الهّنات.

أحد هذه الهّنات هو أن فكرة العوامل املتعددة ليست 
الفكر  يف  مهم  عنرص  هذا  حًقا.  للدحض  قابلة 
العلمي وهو الطريقة التي يطور بها املجتمع العلمي 
باملالحظة  استكشافها  ميكن  التي  األفكار 
هورغان  جون  العلمي  الصحفي  جادل  والتجريب. 
يف منشور له، إذا مل تكن هناك فرصة للعثور عىل 

دليل ضد نظرية ما، فهذا أمر يسء للعلم ككل.

واالنفجار  للتضخم  الغامضة  العملية  هذه  أقنعت 
العظيم بعض الباحثني أن األكوان املتعددة ممكنة ، 
النظرية  الفيزياء  أو حتى محتملة جًدا. وفًقا لعامل 
يف  تافتس  جامعة  من  فيلينكني  ألكسندر 
ماساتشوستس، فإن التضخم مل ينته يف كل مكان 
يشء  لكل  انتهى  أنه  حني  يف  الوقت.  نفس  يف 
سنة،  مليار   ١٣٫٨ قبل  األرض  من  اكتشافه  ميكننا 
أماكن  يف  الواقع  يف  يستمر  الكوين  التضخم  فإن 
األبدي.  التضخم  نظرية  يسمى  ما  وهذا  أخرى. 
يتشكل  معني،  مكان  يف  التضخم  ينتهي  وعندما 

كون فقاعي جديد.

ال تستطيع هذه األكوان الفقاعية االتصال ببعضها 
البعض ألنها تستمر يف التوسع إىل ما ال نهاية. إذا 
تنفجر  قد  حيث  الفقاعة،  حافة  نحو  سننطلق  كنا 
يف مواجهة الكون الفقاعي التايل، فلن نصل إليها 
الحافة تبتعد عنا أرسع من رسعة الضوء،  أبًدا ألن 

وأرسع مام ميكننا أن يسافر.

التضخم بعد االنفجار العظيم
الفقاعة  إىل  الوصول  من  متكنا  لو  حتى  ولكن 
مع  جنب  إىل  (جنًبا  األبدي  للتضخم  وفًقا  التالية، 
بثوابته  املألوف  كوننا  فإن  األوتار)،  نظرية 
الفيزيائية وظروفه الصالحة للسكن ميكن أن يكون 
مختلًفا متاًما عن كون الفقاعة االفرتايض املجاور 

لكوننا.

الكون  أو  للكون،  الصورة  هذه  فيلينكني:  كتب 
األمد  طويل  اللغز  ترشح  عليه،  يطلق  كام  املتعدد، 
لظهور  دقيق  بشكل  الطبيعة  ثوابت  ظهور  لسبب 
الحياة. السبب هو أن املراقبني األذكياء ال يتواجدون 
إال يف تلك الفقاعات النادرة التي، بالصدفة البحتة، 
لتطور  متاًما  مناسبة  الثوابت  تكون  أن  تصادف 
ال  لكن  قاحلة،  تظل  املتعددة  األكوان  باقي  الحياة. 

أحد هناك ليشتيك من ذلك.

األكوان  بعض  يف  أنه  إىل  فيلينكني  تفسري  يشري 
يكون  أن  ميكن  كوننا،  خارج  الالنهائية  الفقاعية 
لحظة  كل  يف  لكن  آخرون.  أذكياء  مراقبون  هناك 

متر، نبتعد عنهم، ولن نتقاطع أبًدا.
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ال أحّب النجاح،

أحّب الطريق التي

تقودين إليه

~ أدونــيــــــــــــــس
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تاريخ موجز
للنـــــــــقــود

مت الصني يف ذلك الوقت  يف القرن الثالث عرش، رشع اإلمرباطور الصيني قوبالي خان يف تجربة جريئة. ُقسِّ
إىل مناطق مختلفة، أصدر العديد منها عمالت معدنية خاصة به، ما أدى إىل تثبيط التجارة داخل اإلمرباطورية. 

لذلك أصدر قوبالي خان مرسوًما يقيض بأن املال سيأخذ شكل الورق من اآلن فصاعًدا.
مل تكن فكرة أصلية بالكامل. كان الحكام السابقون يجيزون النقود الورقية، ولكن دامئًا جنًبا إىل جنب مع 
العمالت املعدنية، التي كانت موجودة منذ قرون. كانت فكرة قوبالي الجريئة هي جعل النقود الورقية (التشاو) 
هي الشكل السائد للعملة. وعندما زار التاجر اإليطايل ماركو بولو الصني بعد فرتة وجيزة، اندهش من مشهد 
األشخاص الذين يتبادلون عملهم وبضائعهم مقابل مجرد قطع من الورق. كان األمر كام لو أن القيمة تنشأ من 

فراغ.
كان قوبالي خان سابًقا لعرصه: لقد أدرك أن ما يهم يف املال ليس شكله، أو حتى ما يدعمه، ولكن ما إذا كان 
الناس يؤمنون به مبا يكفي الستخدامه. اليوم، هذا املفهوم هو أساس جميع األنظمة النقدية الحديثة، والتي 
مل تبنى عىل أكرث من دعم الحكومات لها وإميان الناس بها. بعبارة أخرى، املال هو تجريد كامل؛ مفهوم نعرفه 

جميًعا بشكل وثيق ولكن تعقيده املتزايد يتحدى فهمنا.



استخدامات النقود يف العصور 
البدائية

من  وغريها  القبلية  االقتصادات  يف  ذلك،  ومع 
االقتصادات البدائية، خدم املال غرًضا مختلًفا متاًما 
- أقل من كونه مخزنًا للقيمة أو وسيطًا للتبادل، بل 
تلك  يف  املال  كان  اجتامعي.  تزليق  عامل  هو 
غريرب  ديفيد  األنرثوبولوجي  يذكر  كام  املجتمعات 
يف كتابه «الَدين الخمسة آالف عام األوىل» وسيلة 
وتجنب  األطفال،  أبوة  وإثبات  الزيجات،  لرتتيب 
وطلب  الجنازات،  يف  املعزين  وتعّزية  الخالفات، 
العفو يف حالة الجرائم، والتفاوض عىل املعاهدات، 
ورشاء  لبيع  يكن  مل  إذن،  املال،  األتباع.  واكتساب 
األشياء ولكن للمساعدة يف تحديد هيكل العالقات 

االجتامعية.

كيف إذن أصبح املال أساس التجارة؟ بحلول الوقت 
الذي ظهر فيه املال ألول مرة يف السجالت املكتوبة، 
قبل  الثالثة  األلفية  خالل  النهرين  بني  ما  بالد  يف 
امليالد، كان لهذا املجتمع بالفعل هيكل مايل متطور، 
للقيمة  كمعيار  الفضة  يستخدمون  التجار  وكان 
مستخدم  غري  بقي  النقد  لكن  حساباتهم.  ملوازنة 

عىل نطاق واسع.

مملكة  قدمت  عندما  امليالد،  قبل  السابع  القرن  يف 
يف  معيارية  معدنية  عمالت  أول  الصغرية  ليديا 
بطريقة  تُستخدم  األموال  رؤية  يف  بدأت  العامل، 
اآلن  يُعرف  ما  يف  ليديا  تقع  عليها.  التعرف  ميكن 
األبيض  البحر  بني  أعتاب  عىل  وجلست  برتكيا، 
مع  التجارة  وكانت  األدىن،  والرشق  املتوسط 
املسافرين األجانب شائعة. وقد اتضح أن هذا مجرد 

نوع من املواقف التي يكون فيها املال مفيًدا للغاية.
لفهم السبب، تخيل تنفيذ بصفقة يف غياب املال؛ أي 
من خالل املقايضة. (دعنا نرتك جانباً حقيقة أنه مل 
أو  منفرد  بشكل  املقايضة  عىل  مجتمع  أي  يعتمد 
مفهوًما  تزال  ما  فاملقايضة  كبري؛  حد  إىل  حتى 
ما  هي  املقايضة  يف  الرئيسية  املشكلة  تعليمًيا). 
جيفونز  ستانيل  ويليام  االقتصادي  الخبري  أسامه 
املصادفة املزدوجة للرغبات. يعطيك حفنة من املوز 
شخًصا  تجد  أن  يكفي  ال  األحذية؛  من  زوًجا  ويريد 
املوز.  بعض  يريد  شخص  أو  األحذية  بعض  لديه 
للقيام بهذه التجارة، تحتاج إىل العثور عىل شخص 

اليوم ، يشتاق الكثري من الناس إىل األوقات األكرث 
بساطة. إنه رد فعل طبيعي لعامل ال يصبح فيه املال 
وافرتاضًيا  رقمًيا  يصبح  بل  فحسب،  تجريًدا  أكرث 
املتطورة  الكمبيوتر  خوارزميات  تنفذ  إذ  أيًضا، 
الثانية دون  معامالت السوق يف أجزاء صغرية من 
اقتصادات  فيه  وتنبثق  اإلطالق،  عىل  برشي  تدخل 
فيها  تحدث  والتي  البديلة،  عمالتهم  حول  خفّية 
دون  تحليلها  يصعب  ألسباب  عاملية  مالية  أزمات 
الحصول عىل درجة الدكتوراه. مرة أخرى، كام هو 
معتاد، كان املال يقف ليشء ما: كان للذهب املزدوج، 
للوقوف  حكومة  إىل  بحاجة  يكونوا  مل  وبالتايل 

وراءهم.

أهمية النقود
بهذه  املال  يكن  مل  ذلك،  من  الرغم  الواقع، عىل  يف 
ومعانيه  استخداماته  تغريت  وبينام  أبًدا.  البساطة 
يعد  مل  أنه  حقيقة  فإن  التاريخ،  عرب  وتطورت 

مرتبطًا بأي مادة واحدة هو يف الواقع أمر جيد.
النقود  استخدام  املعارصون  االقتصاديون  يصنف 

باألدوار الثالثة التي تلعبها يف االقتصاد:

إنها مخزن للقيمة، ما يعني أن املال يسمح لك 
بتأجيل االستهالك حتى تاريخ الحق.

لك  تسمح  أنها  يعني  ما  حساب،  وحدة  إنها 
إىل  الحاجة  دون  مختلفة  لسلع  قيمة  بتعيني 
مقارنتها. لذا بدالً من القول إن ساعة رولكس 
إنها  تقول  أن  أبقار، ميكنك فقط  تساوي ستة 

(أو األبقار) تكلف ١٠٠٠٠ دوالر.

لك  وفعالة  سهلة  طريقة  تبادل؛  وسيلة  وهي 
مع  والخدمات  السلع  لتبادل  ولآلخرين  ويل 

بعضنا البعض.

كل هذه األدوار لها عالقة بالبيع والرشاء، وهذه هي 
املال  يف  الحديث  العامل  بها  يفكر  التي  الطريقة 
لدرجة أنه يبدو من الغريب تصور املال بأي طريقة 

أخرى.
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لديه أحذية يرغب يف املتاجرة بها ويريد املوز. هذا 
مهمة صعبة.

املهمة سهلة: كل  مع وجود عملة مشرتكة، تصبح 
ما  شخص  إىل  بك  الخاص  املوز  بيع  هو  عليك  ما 
مقابل املال، ثم رشاء األحذية من شخص آخر. وإذا 
كان لديك، كام هو الحال يف ليديا، أجانب ترغب يف 
أن  الواضح  أو ترغب يف بيعهم، فمن  الرشاء منهم 
وجود وسيلة تبادل مشرتكة يعد أمًرا ذا قيمة. وهذا 
مع  التعامل  عند  خاص  بشكل  مفيد  املال  أن  يعني 

أشخاص ال تعرفهم وقد ال تراهم مرة أخرى.

العملة  هو  الليدي  نظام  أحدثه  الذي  الخرق  كان 
ذهبية  سبيكة  من  مصنوعة  املوحدة.  املعدنية 
العمالت  إحدى  كانت  إلكرتوم،  تسمى  وفضية 
املاشية  عكس  عىل  متاًما؛  األخرى  تشبه  املعدنية 
عىل سبيل املثال. عىل عكس املاشية أيًضا ، مل تتقدم 
الوقت.  مبرور  تتغري  أو  متوت  أو  املعدنية  العمالت 
وكانت أسهل بكثري لتحملها. اتبعت املاملك األخرى 
املعدنية منترشة يف  العمالت  ليديا، وأصبحت  مثال 
كل مكان يف جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط، 
املعدنية  العمالت  عىل  لشعاراتها  املاملك  ختم  مع 
فقد  مزدوج:  تأثري  لهذا  كان  يسكوها.  كانوا  التي 

سهل تدفق التجارة، وأرىس سلطة الدولة.
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لماذا نهوى
متابعة مباريات كرة القدم؟

ال شك يف أن كرة القدم هي الرياضة األكرث شعبيًة يف العامل، وبشكل يومي، يتابع ماليني األشخاص حول 
العامل مباريات كرة القدم يف املدرجات وعىل الشاشات، فمشاهدة األلعاب الرياضية كانت منذ القدم من أكرث 

األنشطة الرتفيهية شيوًعا، وانتقلت عرب األجيال حتى يومنا هذا.

األدرينالني والحامس، وحتى شعور اإلحباط  املباريات متعة حرصية وجرعات متتالية من  لنا متابعة  تجلب 
الذي نشعر به عند خسارة الفريق الذي نشجعه هو شعور نتوقعه ورمبا نحتاجه يف حياتنا إضافة إىل فرحتنا 
العارمة بالفوز، وسنتحدث يف مقالنا بالتفصيل عن أسباب عشق بعض األشخاص لكرة القدم وشغفهم الكبري 

مبتابعة آخر مستجداتها.

كرة القدم رياضة تنافسية للغاية
ميكننا مالحظة أن جميع الرياضات ذات تنافسية عالية، ولكن كرة القدم هي لعبة القتال املستميت و األكرث 

تنافسية.

انخراط الجمهور باملباراة

تتيح لنا مواقع البث املبارش املشاركة يف كل لحظة من املباراة، فاللعبة تُبث بشكل مبارش، وال نستطيع التنبؤ 
مبا سيحدث، فكل ما علينا فعله هو الشعور بالتوتر أو السعادة أو الحامس أو القلق ألننا ال نعرف النتائج بعد 



الحميمي، إذا ما كنتم من هواة متابعة كرة القدم. قد 
واالحتفاء مبشاهدة  للقاء  مثالًيا  ذلك موعًدا  يكون 

املباراة.

مالمئة للمشاهدة يف معظم األوقات والظروف
ميكنكم اآلن، مع مجرد هاتف ذيك أو جهاز لوحي 
أو كمبيوتر، عدم تفويت اللعبة. ميكن الجلوس عىل 
مع  اللعبة  ومشاهدة  املنزل  يف  املريحة  األريكة 
اآلخرين. كام ميكن مشاهدة اللعبة دون أن يفوتكم 
منها يشء إذا ما كنتم يف طريق العودة إىل املنزل 
مبشاهدة  الحافلة  يف  الوقت  فتمضية  العمل،  من 
ثم  ومن  باآلخرين،  التأمل  من  متعة  أكرث  املباراة 
إكامل املباراة عند الوصول إىل املنزل. لن تفوتكم أي 
دقيقة من املباراة مع بعض مواقع البث املبارش لكرة 

القدم.

املراهنة واملقامرة
تعّد املقامرة من األسباب الرئيسية التي تدفع العديد 
اثرت  إذ  القدم.  كرة  مباريات  ملتابعة  املشجعني  من 
عىل  القدم،  كرة  فيها  مبا  املختلفة،  الرياضات 
صناعة القامر. أصبح من املمكن اآلن املراهنة عىل 
فرق كرة القدم املختلفة عرب اإلنرتنت. أكد الكثريون 
تجعل  قدم  كرة  مباراة  مشاهدة  أثناء  املراهنة  أن 

التجربة أكرث إثارة وال تنىس.

فرص  لزيادة  الرياضة  معرفة  مبكان  األهمية  من 
الفوز عند املراهنة يف مباريات كرة القدم. ميكنكم 
خالل  من  تحتاجونها  التي  املعرفة  عىل  الحصول 
من  العديد  تسمح  القدم.  كرة  مباريات  مشاهدة 
كرة  مباريات  مبشاهدة  يقامر  ملن  املقامرة  مواقع 
القدم واملراهنة من خالل منصة واحدة. حقيقة أن 
رشكات املقامرة ترعى أندية كرة قدم معروفة تظهر 
هذه  القدم  كرة  يف  مهاًم  دوًرا  تلعب  املقامرة  أن 

األيام.

مشاركة  أن  كام  متفاعلني.  الناس  يبقي  ما  وهو 
العامل  وحول  حولنا  من  املشجعني  مع  مشاعرنا 

سبب آخر لحامستنا حول هذا النشاط.

بشكل  نشاهدها  التي  باللعبة  فقط  األمر  يتعلق  ال 
مبارش، بل أيًضا مبتابعة تقدم الفريق طوال املوسم 
أو البطولة، إذ يرغب الناس يف إرشاك أنفسهم يف 
بعضهم  ويحب  اإلمكان،  قدر  الرياضية  املباريات 
الرئيسية  األسباب  أحد  الرتفيه  يعد  بالنتائج.  التنبؤ 
قد  الذي  الوقت  يف  األلعاب،  ملشاهدة  تدفعنا  التي 
أن  كام  األحيان.  بعض  مملة  أيامنا  فيه  تصبح 
متابعة املباريات طريقة رائعة لتمضية بعض الوقت 
واالستمتاع ببعض العنارص املسلية حول الرياضيني 
املحرتفني يف رصاعهم لالحتفاظ بالكرة ملدة تسعني 
قد  القدم  كرة  يهوى  ال  من  وحتى  أكرث.  أو  دقيقة 
واألصدقاء  العائلة  مع  املباريات  يستمتع مبشاهدة 

يف جو يكسوه الحامس واإلثارة.

قواعد لعب كرة القدم بسيطة 
للغاية وسهلة الفهم

بالنسبة للعديد من األشخاص الذين ال يتابعون كرة 
القدم، سيكون من السهل الدخول يف األجواء وفهم 
تتطلب  ال  لعبة  وهي  اللعبة،  لهذه  العامة  القواعد 
أو  الجلد  من  وكرة  فريقان  يكفي  املعقدة،  املعدات 
الصعب،  باألمر  ليست  القدم  فكرة  للعب،  القامش 
ميكن ألي شخص االنضامم للمشاهدة واالستمتاع. 
بشعبية  تحظى  القدم  كرة  أن  يف  السبب  هو  هذا 

كبرية لدرجة أن الكثري من الناس ال يعرفون ملاذا.

تحسني العالقات مع األصدقاء 
وأفراد األرسة واألحباء

لكل مّنا حياته ومشاغله الخاصة، وليس من السهل 
كرة  مشاهدة  أما  األحّباء.  مع  الوقت  قضاء  دامئًا 
ذات  يف  األفراد  لجمع  جميلة  فرصة  فهي  القدم 
مًعا،  املباراة  لحظات  مشاركة  ميكنكم  الغرفة. 
وقت  إنه  الفريق.  ذات  تشجعون  عندما  وباألخص 
أو  أصدقائك  مع  وتحسينها  العالقات  لبناء  مثايل 

أقاربك أو أفراد أرستك.

قد تكون مشاهدة مباراة كرة القدم فرصة مناسبة 
الرشيك  مع  واللحظات  األنشطة  بعض  ملشاركة 
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القلق
ميكن أن يصبح املشجعون عرضة للقلق متاًما مثل 
الالعبني، عند مشاهدة مباريات كبرية ومهمة عىل 
وجه الخصوص. ميكن أن يشعروا بأوقات عصيبة 
خالل اللحظات األكرث خطورة يف مباراة كرة القدم. 
عىل  تحدث  الكيميائية  التفاعالت  هذه  كانت  إذا 
أن  ميكن  الذي  العام  التأثري  فإن  منتظم،  أساس 
يكون  قد  الشخص  وعقل  جسم  عىل  ذلك  يحدثه 

سلبياً للغاية.

من  الكثري  القدم  كرة  مشاهدة  تجلب  أن  ميكن 
للمشجعني  ميكن  للمشاهد.  اإليجابية  املشاعر 
تجربة الشعور بالفخر والشعور باالنتامء، كام أنها 
املشاعر  من  أي  واختبار  والرتفيه  للهروب  فرصة 
من  كنتم  إذا  أخرى،  ناحية  من  أما  األخرى.  املمتعة 
بالقليل  أن يصابوا  لهم  املحتمل  الذين من  املعجبني 
من التوتر والقلق، فإن مشاهدة كرة القدم بانتظام 
صحتكم  عىل  السلبية  اآلثار  بعض  لها  يكون  قد 

العامة.

مشاهدة  سيكولوجة  عىل  فلنتعرف  اآلن  أما 
يجنيه  الذي  ما  القدم،  كرة  فيها  مبا  الرياضات، 
املشجعون من متابعة هذه املباريات، وفًقا ملا كتبته 
إلني داميوند الحاصلة عىل شهادتها يف علم النفس 

من جامعة هريتفوردشاير:

التهرب من الواقع
مليئة  تكون  قد  والتي  اليومية  الحياة  من  الهروب 
مبشاهدة  املشجعني  لقيام  سبب  والقلق،  بالتوتر 
رياضتهم املفضلة. ميكن أن يؤثر ذلك إيجابًا أو سلًبا 
يكون  ال  قد  للبعض  فبالنسبة  األشخاص،  عىل 
املشكالت  مع  للتعامل  طريقة  أفضل  هو  الهروب 
الواقعية. ومع  التي يواجهونها يف الحياة  العميقة 
ذلك فإذا استخدمناها للهروب من املشاكل اليومية 
إيجابًيا  دافًعا  القدم  كرة  تكون  أن  ميكن  البسيطة، 

يف حياة األشخاص.

هوية الجامعة
الناس  من  الكثري  تدفع  التي  املهمة  األشياء  من 
إىل  باالنتامء  الشعور  هو  القدم  كرة  لتشجيع 
اإلنسان،  حياة  يف  ومهم  أسايس  وهو  مجموعة. 
والدعم،  والفرح  بالسعادة  الشعور  لنا  يجلب  وقد 
باإلضافة إىل مشاعر األمان واإللهام. فعندما يفوز 
وعندما  سوية،  الفرح  نشوة  تتشاركون  فريقكم، 
أي  االنتامء إىل  الحزن. قد يكون  يخرس تتشاركون 
القدم،  لكرة  تشجيع  نادي  ذلك  يف  مبا  مجموعة، 

مفيًدا حًقا لألشخاص الوحيدين.

التوتر
إىل  الواقع  القدم يف  تؤدي مشاهدة كرة  أن  ميكن 
عىل  اعتامًدا  تخفيفه،  من  بدالً  التوتر  من  مزيد 
صبور  غري  الشخص  كان  فإذا  الفرد.  شخصية 
شغوف  الوقت  نفس  يف  ولكنه  للغضب  وعرضة 
املباريات  متابعة  تصبح  فقد  فريقه،  مبتابعة 
املشجعني  من  العديد  يغضب  أن  ميكن  مرهقة. 
بسبب خطأ بسيط أو خسارة مباراة واحدة. بالنسبة 
القدم  كرة  مشاهدة  تكون  ال  قد  الشخصيات،  لهذه 

هي التسلية األكرث إيجابية.
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العقل ال يكون

عقًال إذا مل

يكن نقديًا

~ جـــورج طـــرابــيـــشي
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أخـــالق الـــذكــــاء الصـــنــعــي
كيـــف ســـتـواجه المـركـبات ذاتية
القـــــــيـــادة مــعـضـــلة العـــــــربة؟

معضلة العربة هي تجربة فكرية يف علم األخالق معرتف بها عىل نطاق واسع يف مجال الفلسفة األخالقية طُرحت 
مقّيدين  أشخاص  خمسة  باتجاه  تسري  ترام  عربة  وجود  املعضلة  وتفرتض  العرشين،  القرن  أوائل  يف  مرة  ألول 
إذا سحبت  الحديدة.  السكة  تتحكم مبحولة  التي  الَعَتلَة  بالقرب من  املتحكم) تقف  (أو  وأنك  السكة،  ُمَمّددين عىل 
الَعَتلَة، ستتابع العربة سريها يف املسار الثانوي اآلخر وستنقذ خمسة أشخاص عىل املسار الرئييس. لكن يوجد 
شخص واحد ُمَمّدد عىل املسار الثانوي. لذا فأنت أمام خيارين، قتل خمسة أشخاص أو شخص واحد، أيهام أكرث 

أخالقية؟
العاطفي  املستوى  عىل  املتفرج  سيتفاعل  كيف  هام:  رئيسيني  سؤالني  األصيل  شكلها  يف  العربة  معضلة  تثري 

مستوى  عىل  يتفاعل  أن  يجب  وكيف  منطقي أخالقًيا؟املندفع؟ 
املواقف املشابهة، مثل أن تتعرض ملوقف ميكننا إسقاط هذه املعضلة عىل العديد من 

أمام  القدر  ويضعك  السيارة  تقود  خيارين إما دهس طفل يف منتصف وأنت 
الطريق،  طرف  عىل  مسّن  أو  كامل الطريق  ولديك  أمامك،  الخيار  فهنا 

مبركبة اإلرادة التخاذ القرار، ولكن السؤال،  استبدلناك  لو  ماذا 
ستترصف؟  كيف  القيادة؟  وعىل أي أساس؟ذاتية 



التفكري يف أفضل السبل لتقييم النتائج غري املميتة. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن التعقيد األسايس مصحوب 
قبل  والتجربة  والربمجة  والتأمل  للتفكري  بوقت 

انطالق املركبات.

قد يصمم املربمج السيارة لتدمر نفسها إذا لزم األمر 
بدًال من إلحاق الرضر بأحد (كحالة وجود طفل يف 
الطريق إلنقاذه). ميكن أن تكون التضحيات األخرى 
مفيدة، إذ ميكن ملحافظ الرسعة أن يحد من الوفيات 
واإلثارة  األداء  من  سيقلل  ولكنه  املحتملة  واألرضار 
عند زيادة الرسعة. رمبا يُنظر دامئًا إىل الحيوانات 
مام  بالبرش،  مقارنة  القيمة  منخفضة  أنها  عىل 
يعني أن الكالب يف الطريق سُترضب بشكل روتيني 
االنحراف  عن  الناجمة  الحوادث  منع  أجل  من 

لتجنبها.

يف  مقيمة  غري  زميلة  وهي  روف،  إم  هيذر  تطرح 
بروكينغز  معهد  يف  الخارجية  السياسة  برنامج 
والسياسة  القانون  البحثية  اهتامماتها  وتشمل 
مثل  الناشئة  العسكرية  التقنيات  وأخالقيات 
والروبوتات  االصطناعي  والذكاء  املستقلة  األسلحة 
املتعلقة  البحثية  ورقتها  يف  السيرباين،  واألمن 

بأخالقيات املركبات ذاتية القيادة ثالثة أفكار:

قرارات عملية  ما يسمى  األوىل عىل  الفكرة  تعتمد 
بشكل  ماركوف  عملية  قرارات  تصف  إذ  ماركوف*، 
للمالحظة،  قابلة  بيئة  يف  القرار  اتخاذ  عملية  عام 
من  العديد  لحل  مفيد  ريايض  كنموذج  وتُستخدم 
مشاكل التحكم والتخطيط يف الهندسة والحوسبة، 
وهي  مثًال،  الشطرنج  ألعاب  مع  الحال  هو  كام 
حالة  يف  الستخدامه  املحتمل  الريايض  النموذج 
العمليات  هذه  تصبح  لكن،  القيادة.  ذاتية  املركبات 
مرصودة بشكل جزيئ يف حالة املركبات الذاتية، إذ 
ال يتعرف النظام بشكل كامل عىل بيئته، رغم وجود 
يف  الروبوت  ويتخذ  االستشعار.  أجهزة  من  العديد 
الحالية  املالحظات  باستخدام  القرار  الحالة  هذه 
باإلضافة إىل تاريخ اإلجراءات واملالحظات السابقة. 
ميتلك  ال  بيئة  يف  يكون  الخاصية  هذه  فتفعيل  لذا 
بنظام  فيعمل  يقيًنا،  أو  كاملة  معرفة  النظام  فيها 
االحتامالت. ومن الطرق املحتملة لتعرف النظام عىل 
من  املعزز»  «التعلم  هو  اتخاذه  يجب  الذي  اإلجراء 
تعزيز،  إشارات  الذاتية  السيارة  تلقي  خالل 
أو  متابعتها  يجب  التي  اإلجراءات  نحو  وتوجيهها 

أيًضا  واملعروفة  القيادة  ذاتية  السيارات  تعتمد 
قادرة  األمتتة، وهي مركبات  اآللية عىل  بالسيارات 
دون  واملالحة  بها  املحيطة  البيئة  استشعار  عىل 
بني  القيادة  ذاتية  السيارات  تجمع  برشي.  تدخل 
ما  االستشعار إلدراك  أجهزة  متنوعة من  مجموعة 
يحيط بها، مثل الكامريات الحرارية والرادار والليدار 
وقياس  العاملي  املواقع  تحديد  ونظام  والسونار 
الذايت. ميكن  بالقصور  القياس  املسافات ووحدات 
التحكم  طرق  القيادة  ذاتية  املركبات  تستخدم  أن 
القيادة  مهام  لدعم  الصنعي  الذكاء  عىل  القامئة 

الذاتية املختلفة.

من  العربة  معضلة  تطرحها  التي  املشكلة  تنتقص 
وكيف  القيادة،  ذاتية  السيارات  عمل  كيفية  فهم 
صنع  عمليات  عىل  البرش  تأثري  ومدى  «تفكر»، 
تواجه  التي  الحقيقية  األخالقية  والقضايا  القرار، 
السيارات  ونرش  تطوير  عن  يدافعون  الذين  أولئك 

ذاتية القيادة يف جميع أنحاء العامل. 

يتمتع فريق املصممني واملربمجني وعلامء األخالق 
القيادة  ذاتية  السيارة  يصممون  الذين  واملهندسني 
موقف  كل  يف  املثىل  الحسابات  تحديد  برفاهية 
محتمل قد يواجه السيارة، وذلك قبل فرتة طويلة من 
من  املطلوب  املفاجئ  القرار  عكس  عىل  تصنيعها، 
اإلنسان الواقع يف معضلة العربة. وبهذه الطريقة، 
معضلة  يف  املتفرج  مبوقف  الربمجة  فريق  يكون 
متى  فعال  بشكل  مسبًقا  يحددون  إنهم  إذ  العربة، 
يف  ترميزها  طريق  عن  العتلة»  «سحب  يجب 
خوارزميات السيارة. ولكن يبقى السؤال األسايس: 
من الذي يجب عىل السيارة أن تنقذه عندما تواجه 

موقًفا أخالقًيا مفاجًئا مشابًها؟

وضع  يف  الطريق  عىل  السيارة  تكون  أن  مبجرد 
تحدد  قد  العتلة»  «سحب  يكون  الذاتية،  القيادة 
مسبًقا من قبل مربمج عمل كمتفرج مستقبيل ملثل 
هذه الحاالت، بينام تصبح السيارة ذاتية القيادة هي 
العربة. ويف حني أن معضلة العربة ترتبط بنتيجتني 
متعلقتني باملسار، فإن املركبات ذاتية القيادة تفتح 
العوامل  أمام  النتائج  تقريًبا من  مجموعة النهائية 
بل  مقيد،  أحد  وال  مسارات  ال  حيث  املتوقعة،  غري 
الطريق، ومن بني  األخرى عىل  العربات  اآلالف من 
السيارات  وركاب  سائقي  املحتملني  الضحايا 
األخرى. يجب عىل فريق التصميم يف هذه املواقف، 
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خامتة
املعضالت  من  عدًدا  القيادة  ذاتية  السيارات  متثل 
استمرار  مع  بعناية  مراعاتها  يجب  التي  األخالقية 
تقدم التكنولوجيا. من ناحية أخرى، تتمتع املركبات 
عدد  من  كبري  بشكل  الحد  بإمكانية  القيادة  ذاتية 
التنقل  والوفيات، فضالً عن تحسني  املرور  حوادث 
لألشخاص غري القادرين عىل القيادة بسبب العمر 
صنع  عمليات  تثري  أخرى،  ناحية  من  اإلعاقة.  أو 
يف  سيام  ال  القيادة،  ذاتية  السيارات  يف  القرار 
املواقف التي يجب فيها إجراء مقايضات بني سالمة 

الركاب واملشاة، أسئلة أخالقية معقدة.

األخالقية  االعتبارات  موازنة  يجب  النهاية،  يف 
التي  املحتملة  الفوائد  مع  القيادة  ذاتية  للسيارات 
مبادئ  ذلك وضع  يتضمن  قد  التكنولوجيا.  تقدمها 
املركبات  ونرش  تطوير  لضامن  ولوائح  توجيهية 
املهم  من  وشفافة.  مسؤولة  بطريقة  املستقلة 
لجميع األطراف املعنية مبوضوع أخالقيات املركبات 
الحكومية  الوكاالت  ذلك  يف  مبا  القيادة،  ذاتية 
حوار  يف  املشاركة  األخالق،  وفالسفة  واملصنعني 
حول اآلثار األخالقية للسيارات ذاتية القيادة والعمل 
جميع  لرفاهية  األولوية  تعطي  حلول  إيجاد  عىل 

األفراد املتأثرين بهذه التكنولوجيا.

التوزيعات  أن هذه اإلشارات تستند إىل  إال  تجنبها، 
إشارات  من  مزيد  إىل  ستؤدي  التي  االحتاملية 
التعزيز ومن ثم مزيد من التعلم املعزز يف الحاالت 
املستقبلية. تتطلب قرارات عملية ماركوف املرصودة 
جزئًيا أن يختار املرء- أو املركبة- القرار األكرث مثالية 
ثم  ومن  العربة،  معضلة  تشابه  ظروف  ظل  يف 
التعزيز  حاالت  من  املناسبة  غري  القرارات  تُقىص 

املستقبلية.

تناقش الفكرة الثانية عرثات معضالت العربة: يدافع 
العربة  معضلة  استخدام  عن   (٢٠١٧) لني  باتريك 
باعتبارها «مضخة حدسية» لجعلنا نفكر يف أنواع 
ذاتية  املركبات  يف  نربمجها  أن  يجب  التي  املبادئ 
ومصممي  مربمجي  امتالك  إىل  ويشري  القيادة. 
بشكل  لفهمها  الكايف  الوقت  املؤمتتة  السيارات 
عن  إضافية  مسؤولية  يتحملون  فهم  لذا  صحيح، 
النتائج السيئة التي قد تتسبب بها الربمجيات التي 
بأن  لني  مع  هيذر  تتفق  بينام  املركبات.  بها  تعمل 
مصممة  ليست  الفلسفة  يف  الحاالت  من  العديد 

لسيناريوهات العامل الحقيقي.
تقرتح هيذر تصميم مشكالت تشبه معضلة العربة 
يف مجموعة متنوعة من املواقف، وتدريب اآلليات 
ما  النظام  لتعليم  مناسب  بشكل  الترصف  عىل 

يتوجب عليه فعله يف كل موقف.

هي  ما  أي  الوظيفية،  القيم  الثالثة  الفكرة  تتناول 
قيمة تحليل هذه املعضلة وفوائدها يف حياتنا، فإذا 
من  القليل  ولو  تقدم  العربة  معضلة  أن  اتفقنا 
والفلسفة  االجتامعية  القضايا  حول  اإلرشادات 
سياق  يف  التغيريات  قيمة  سيام  وال  األخالقية، 
البدء  عندئذ  فيمكننا  العلمي،  والبحث  املجتمع 
بالبحث يف املشاكل واسعة النطاق التي سيواجهها 
املجتمع مع السيارات ذاتية القيادة. كام أوضح كيت 
األنظمة  «تعمل   :(٢٠١٦) كالو  وريان  كروفورد 
والشوارع  العمل  أماكن  تغيري  عىل  املستقلة 
هذه  أن  من  التأكد  إىل  بحاجة  ونحن  واملدارس. 
يف  أكرب  بشكل  تُدمج  أن  قبل  مفيدة،  التغيريات 
أساس الحياة اليومية». نحتاج ببساطة إىل تحديد 
القيم التي نريد تحقيقها من خالل هندسة وتصميم 

ونرش التقنيات، مثل السيارات ذاتية القيادة.
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الرياضيات
اكتشاف أم اختراع؟

اهتّمينا كبرش بأصول األشياء ومصادرها، ولطاملا طاردتنا أسئلة وجوديّة  لطاملا 
ا؟ هل  حول ما هو حقيقي وما هو غري حقيقي، ولطاملا تساءلنا، ما الذي نعرفه حق�

ما نعرفه حقيقي؟ وهل عاملنا مبنّي عىل حقائق ثابتة، وعىل معنى محدد سبًقا، أم أننا 
أسئلة  تعترب  هذه  كل  بالعيش؟  لنستمّر  ما  معنى  به  وألصقنا  عاملنا  اختلقنا  من  نحن 
وجودية وإبستيمولوجية مهمة طاردت اإلنسان منذ القدم، لكن مع تقدم العلم وتطور 
وبعضها  حقاً،   ١+١=٢ هل  مثل  ريايض  بعضها  أخرى،  أسئلة  برزت  البرشية،  الحضارة 

فلسفي يتساءل عن أصل العلوم ومنشأها.

املدرسية  الكتب  يف  مكان،  كل  يف  جوهري�ا  دوًرا  الرياضيات  تلعب  الحايل  عرصنا  يف 
هي  كام  الذرة،  علوم  ويف  البناء  أعامل  يف  املعقدة،  الجامعية  املقررات  ويف  البسيطة 
ا وماذا نعرف عنها،  حارضة يف املوسيقى والفن والبيولوجيا، لكن ما هي الرياضيات حق�

وهل هي اكتشاف أم اخرتاع؟

ما هي الرياضيات؟ 

املنطقية  االستنتاجات  عن  الناتجة  املجردة  املعارف  من  مجموعة  الرياضيات 
واألشكال  واألعداد،  املجموعات،  مثل  الرياضية  الكائنات  مختلف  عىل  املطبقة 
من  متزايدة  سلسلًة  الرياضيات  تاريخ  اعتبار  ميكن  والتحويالت.  والبنيات 
التجريدات. رمبا كان التجريد األول، الذي تشرتك فيه العديد من الحيوانات، 

هو األعداد أي إدراك أن مجموعة من تفاحتني ومجموعة من برتقالتني 
(عىل سبيل املثال) تشرتك يف يشء ما، أال وهو كمية أعضائها. كام 

أن كلمة رياضيات بحد ذاتها تدل عىل املعرفة فهي مشتقة من 
يعرفه» فهي حتى  أن  للمرء  «ما ميكن  تعني  يونانية  كلمة 

لغويّا مرتبطة ومتجذرة يف املعرفة املجردة.



أن  فقط  وعلينا  ستبقى،  الرياضية  فاملبادئ 
هذه  جديد،  من  الرياضية  املبادئ  نكتشف 
يرى  األفالطونية.  بالنظرة  تسمى  النظرة 
عامل  يف  موجودة  الرياضيات  أن  أفالطون 
الزمان  ويفوق  املحسوس  عاملنا  عن  يختلف 

واملكان، ونحن نقوم باكتشافها بالتدريج. 

هذه  تقول  بحت:  برشي  منتج  الرياضيات 
البرشي  واقعنا  تناسب  الرياضيات  أن  النظرية 
بشكل كبري وتصفه ألننا اخرتعناها لتفعل ذلك، 
باستمرار  جديدة  رياضيات  نخرتع  ونحن 
وإذا  الجديدة،  البرشية  االكتشافات  ملواكبة 
رياضيات  أية  هناك  يكون  لن  الكون  اختفى 
فيها كرة  يكون هناك  لن  التي  الطريقة  بنفس 
تسمى  النظرة  هذه  شطرنج.  وال  قدم 

الالأفالطونية. 

الرياضيات ليست ناجحة مبا يكفي: ترى هذه 
النظرة أن الرياضيات مبالغ يف تقديرها، فهي 
وال  الطبيعة،  مظاهر  جميع  لوصف  تكفي  ال 
األمر  يتعلق  عندما  الكافية  بالدقة  تتصف 
بوصف ظواهر الطبيعة، كام تفعل عىل الورق 

وتسمى هذه النظرة بالواقعية. 

عدم  عىل  النظرة  هذه  تدل  تهتم:  وال  تناىس 
وترك  األمور  وتعقيد  األسئلة  طرح  من  اإلكثار 
هذا األمر للفالسفة، وبدًال من ذلك تقول للناس 

«قوموا بالحساب وال تهتّموا». 

لقد كان إيجاد الفراكتالت أو الكرسات، وهي أمناط 
معقدة من الرتاتبات التي ميكن أن تولد من معادالت 
هذه  أن  إىل  البعض  أشار  إذ  اكتشاًفا،  بسيطة، 
حتاًم  الرياضيني  وأن  الطبيعة،  يف  شائعة  األمناط 
اكتشفوها ومل يخرتعوها، بينام يقول آخرون أن أي 
مشابه،  يشء  أو  مثال  له  يوجد  أن  ميكن  قانون 
ويستخدمون القردة والكتابات الشيكسبريية مثاالً 
عىل ذلك، فإذا لو جعلنا مجموعة من القردة تضغط 
عىل لوحة مفاتيح ملدة ألف سنة من املمكن أن ينتج 
عن ذلك نص بلغة شيكسبريية، لكن هذا ال يعني أن 
وبنفس  كشيكسبري،  الكتابة  تستطيع  القردة 
الطريقة. من السهل أن نظن أن الرياضيات طبيعية 

وفطريّة مبجرد أن نجد مامثالت لها يف الطبيعة.

ال يوجد تعريف واحد ثابت ومتفق عليه للرياضيات، 
التاريخ، ومهمة جًدا  أنها قدمية قدم  املعروف  لكن 
يف عاملنا اليوم، وقد أصبحت عىل ما هي عليه من 
الفالسفة  من  الكثري  بجهود  والتعقيد  التقدم 
كام  وأرخميدس  كفيثاغورث  والعلامء  والرياضيني 
األنظمة  «علم  ك  وأوصاف  ألقاب  عليها  أطلق 
الدافعة  «القوة  و  العلوم»  و«ملكة  الرسمية» 
أنواع  العلمي». كام توجد  الرئيسية وراء االكتشاف 
البحتة  كالرياضيات  للرياضيات  جًدا  كثرية  وفروع 

والتطبيقية والحاسبية والفراغية وغريها. 

ونظًرا ألهمية الرياضيات وقدمها قدم التاريخ، برز 
السؤال عن كونها اخرتاًعا أم اكتشاًفا. 

نتعرف  أن  أوالً  علينا  السؤال  هذا  عىل  نجيب  حتى 
عىل الفرق بني االخرتاع واالكتشاف؟

فاالكتشاف  الحرّة،  برلني  جامعة  تعريف  حسب   
وقت  يف  بالفعل  موجوًدا  كان  بيشٍء  يتعلّق 
وميكن  قبل،  من  معروًفا  يكن  مل  لكنه  االكتشاف، 
لقانون  األّول  الوصف  هو  االكتشاف  إّن  القول 
املبارش  االكتشاف  أثر  أّن  مالحظة  وميكن  طبيعي، 
االخرتاع  أّما  اإلنسانّية.  املعرفة  زيادة  يف  ينحرص 
وتطّوره،  بأفكاره  متاًما  جديد  يشء  ابتكار  فهو 
وليس  املادية،  األشياء  لتصنيف  عرصنا  يف  ومنيل 

األفكار النظرية. 

أم  اخرتاًعا  الرياضيات  كون  عن  السؤال  يعترب 
عىل  يساعدنا  أنه  منها  أسباب  لعدة  مهم  اكتشاًفا 
فهم الرياضيات أكرث، أو أنه يؤطّر طريقة دراستها 
أو  طبيعًيا  كان  سواء  منشئها  فتحديد  وبحثها، 
أو  لتطويرها  أفضل  طرق  إيجاد  من  ميكننا  برشي�ا 

اكتشاف املزيد عنها. 

هل الرياضيات اكتشاف أم اخرتاع؟ 
لقد تساءل آينشتاين عن إمكانية وصف الواقع من 
قبل الرياضيات املجردة. وتوجد عدة نظريات وأفكار 

حول طبيعية الرياضيات، منها: 

فطريّة الرياضيات: حيث تنص هذه النظرة عىل 
ألن  للعلوم  الطبيعية  اللغة  هي  الرياضيات  أن 
أن  إذ  الكون يسري وفق نظام طبيعي ريايض، 
البنى والقوانني الرياضية مضمنة يف الطبيعة 
وأصيلة يف الكون، وأنه حتى لو اختفى الكون، 
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وتوسيع  البرشية  لتطوير  يهدف  برشي  اخرتاع 
ببساطة  أو  مستقبلية،  احتامالت  وتوقع  املدارك 

إلعامل العقل وتحديه.

هي  نظرتهم  أن  الالأفالطونية  النظرة  أصحاب  يرى 
بكون  االعتقاد  بأن  يرون  ألنهم  وذلك  األسلم، 
مجاًال  يجعلها  البرشي  العقل  نتاج  الرياضيات 
مفتوًحا أكرث ويعطيها حرية أكرث وإمكانية لإلبداع 
االكتشاف  عملية  من  ويرسع  والبحث،  والتوسع 
العلمي، إذ ان انتظار اكتشاف األشياء وتعلمها من 
فيها  التفكري  من  أطول  وقًتا  يأخذ  الطبيعة 

واستنتاجها من خالل التحليل املنطقي.

أن  ويستنتجون  األشخاص  من  الكثري  يستدل 
تواجدها  خالل  من  ومكتشفة  فطرية  الرياضيات 
نسبة  وهي  الذهبية،  كالنسبة  بكرثة،  الطبيعة  يف 
رياضية يزعم أنها توجد بكرثة يف الطبيعة وتتجسد 
أو يعرب عنها من خالل متتالية عددية تسمى متتالية 
فيبوناتيش، والتي يقال إنها توجد يف كل األصناف 
الطبيعية. إّال أن الكثري من األفكار الرياضية الحديثة 
الطبيعة،  يف  مبارشة  أمثلة  لها  توجد  ال  واملعقدة 
التخيلية،  أو  العقدية  األعداد  أو  املكعب  فالشكل 
أمثلة  إيجاد  ا  جد� يصعب  مفاهيم  السالبة،  واألرقام 

لها يف الطبيعة. 

عىل الكفة األخرى، فهناك من يجادل ويستند عىل 
القوانني  للرياضيات، فالكثري من  التنبؤية  الطبيعة 
وظواهر  أحداث  تنبؤ  عىل  القدرة  متتلك  الرياضية 
له  الكهربايئ  التيار  أن  الرياضيات  كتنبؤ  الطبيعة، 
التنبؤية  الخاصية  وهذه  مثًال،  مغناطييس  حقل 
تعرب عن ارتباط الرياضيات بالطبيعة وتأصلها بها 
الرياضيات  أن  عىل  تدل  وقد  عنها،  وتعبريها 
أنه  إّال  الطبيعة.  املزيد عن  اكتشاف ووسيلة ملعرفة 
ذات  الرياضية  القوانني  جميع  ليست  الواقع،  يف 
أمثلة حارضة يف الطبيعة، فبعض املفاهيم ال تعدو 
يطورها  مجردة  وقوانني  رياضية  أفكاًرا  كونها 
العلامء دون هدف مسبق، وهنا نقف أمام احتاملني، 
إّما أن تبقى هذه املفاهيم أفكاًرا مجردة مستقلة عن 
الطبيعة دون أمثلة وتجليات، أم أن يكتشف العلامء 
يف وقت الحق تطبيقات ملا استنتجوه نظري�ا فتعود 

الرياضيات لتكون مكتشًفا. 

يف الواقع، إنه ألمر عادي أن تكون الرياضيات يف 
اكتشاًفا  تكون  أن  مًعا،  األمرين  كال  النهاية 
ككون  األصيلة  كالحقائق  منها  فجزء  واخرتاًعا، 
وجزء  الطبيعة،  من  واكُتِسب  اكُتِشف  أمًرا   ١+١=٢
هو  واملعقدة  الحديثة  كالرياضيات  الرياضيات  من 
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إّن الحكمة

هي صاحبة الّرشيعة،

واألخت الرّضيعة لها،

وهام املصطحبتان بالطّبع،

املتحابّتان بالجوهر

~ ابـــن رشــــــــــــد
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نظرية النسبية
أهم نظريات القرن العشرين

كان ألربت أينشتاين يستمتع بلحظة نادرة من الرضا مئة وسبعة أعوام من اآلن. يف ٢٥ نوفمرب ١٩١٥، صعد إىل 
من  لعقد  استمرت  التي  املؤملة  رحلته  أخريًا  أكمل  أنه  وأعلن  برلني  يف  للعلوم  الربوسية  األكادميية  يف  املنصة 

الزمان لفهم جديد وأعمق للجاذبية. أكد أينشتاين أن النظرية النسبية العامة قد اكتملت اآلن.

كان الشهر الذي سبق اإلعالن التاريخي هو أكرث فرتات حياة آينشتاين توتراً وقلًقا من الناحية الفكرية. وبلغت 
تلك املشاعر ذروتها مع رؤية أينشتاين الجديدة جذريًا للتفاعل بني املكان والزمان واملادة والطاقة والجاذبية، 

ر عىل نطاق واسع باعتباره أحد أعظم اإلنجازات الفكرية للبرشية. وهو إنجاز يُقدَّ

ضواحي يف ذلك الوقت، مل تسمع ضجة النسبية العامة إال  يف  املفكرين  من  زمرة  قبل  من 
أينشتاين الفيزياء الباطنية. ولكن يف القرن الذي  أفكار  أصبحت  ذلك،  تال 

الوصل ملجموعة واسعة من  القضايا التأسيسية، مبا يف ذلك حلقة 
الثقوب  وهيكل  الكون،  قوى أصل  وتوحيد  السوداء 

رت  ُسخِّ كام  املهام الطبيعة،  من  ملزيد  النظرية 
عن  البحث  مثل  خارج التطبيقية  كواكب 

الشمسية،  املجرات املجموعة  كتلة  وتحديد 
توجيه  وحتى  سائقي البعيدة  مسارات 
الضالة  يخ السيارات  ر ا لصو ا و
أصبحت  العامة، الباليستية.  النسبية 
يوم  ذات  كانت  غريًبا التي  وصًفا 

بحث  أداة  اآلن  قوية.للجاذبية، 



-وأيسء  واسع  نطاق  عىل  النسبية  أفكار  طُبِّقت 
بعض  فرس  وجيزة.  بفرتة  ظهورها  بعد  تطبيقها- 
كل  أن  ببساطة  تعني  أنها  عىل  النظرية  املفكرين 
األشياء نسبية، واستخدموا هذا املفهوم يف مجاالت 
كتب  املثال،  سبيل  عىل  الفيزياء.  عن  بعيدة 
خوسيه  اإلسباين  املقاالت  وكاتب  الفيلسوف 
نظرية  «تعترب   :١٩٢٣ عام  غاسيت  إي  أورتيجا 
أينشتاين دليالً رائًعا عىل التعددية املتناغمة لجميع 
وجهات النظر املمكنة. إذا امتدت الفكرة إىل األخالق 
والحياة  التاريخ  تجربة  إىل  فسنصل   ، والجامليات 

بطريقة جديدة».

عدد  يف  بالنسبية  املنترش  العام  االهتامم  انعكس 
الخرباء.  لغري  املوضوع  لتوضيح  املكتوبة  الكتب 
الخاصة  للنسبية  الشهري  أينشتاين  عرض  ظهر 
والعامة عىل الفور تقريًبا، يف عام ١٩١٦، وظهرت 
من  عرش  الثالثة  الطبعة  يف  الزمكان  عن  مقالته 
علامء  كتب   .١٩٢٦ عام  يف  بريتانيكا  موسوعة 
ألكسندر  الرويس  الرياضيات  عامل  مثل  آخرون، 
كتًبا  إدينجتون،  آرثر  الربيطاين  والفليك  فريدمان 
القرن  عرشينيات  يف  املوضوعات  عن  شهرية 
املايض. استمرت هذه الكتب يف الظهور بعد عقود.

أثر النسبية عىل الفلسفة
الفيلسوف الربيطاين برتراند  يف عام ١٩٢٥ اقرتح 
أينشتاين  عمل  أن  النسبية  عن  كتابه  يف  راسل 
للنسبية  سيؤدي إىل مفاهيم فلسفية جديدة. كان 
الضوء  ألقت  إذ  الفلسفة،  عىل  كبري  تأثري  بالفعل 
عىل بعض القضايا التي تعود إىل اإلغريق القدماء. 
القرن  أواخر  يف  خرجت  التي  األثري،  فكرة  تعود 
أرسطو.  إىل  الضوء،  موجات  لنقل  عرش  التاسع 
مع  واملاء،  والنار  والهواء  األرض  إىل  العامل  قّسم 
األثري كعنرص خامس ميثل الكرة الساموية النقية. 
قضت تجربة ميكلسون موريل والنسبية عىل آخر 

بقايا هذه الفكرة.

غريت النسبية أيًضا معنى الهندسة التي تطورت يف 
عنارص إقليدس (حوايل ٣٠٠ قبل امليالد). 

من  طويلة  فرتة  قبل  الجاذبية  لفهم  السعي  بدأ 
من  أوروبا  اجتاح  الذي  الطاعون  أثناء  أينشتاين. 
١٦٦٥ إىل ١٦٦٦، انسحب إسحاق نيوتن من منصبه 
يف  عائلته  منزل  إىل  ولجأ  كامربيدج،  جامعة  يف 
كل  أن  أدرك  الخمول  ساعات  ويف  لينكولنشاير، 
تجذب  السامء،  يف  أو  األرض  عىل  سواء  األشياء، 
حجم  عىل  فقط  تعتمد  بقوة  البعض  بعضها 
الفضاء،  يف  تباعدها  ومدى  -كتلتها-  األجسام 
واملسافة بينهام. لقد تعلم أطفال املدارس يف جميع 
أنحاء العامل النسخة الرياضية لقانون نيوتن، والتي 
مذهل  بشكل  الدقيقة  التنبؤات  هذه  مثل  قدمت 
لحركة كل يشء بدًءا من إلقاء الصخور إىل الكواكب 
التي تدور حول الكواكب التي يبدو أن نيوتن قد كتب 
وكان  يفعل.  مل  لكنه  الجاذبية.  عن  األخرية  الكلمة 

أينشتاين أول من تأكد من ذلك.

الخاصة  النظرية  آينشتاين  اكتشف   ١٩٠٥ عام  يف 
للنسبية، وأسس القول املأثور املشهور بأن ال يشء 
من  أرسع  يسافر  أن  ميكن  إشارة-  أو  يشء  -ال 
لقانون  وفًقا  املشكلة.  تكمن  وهنا  الضوء.  رسعة 
ستجعل  الجاذبية  فإن  الشمس،  اهتزت  إذا  نيوتن، 
نيوتن  صيغة  أن  أي  أيًضا.  الفور  عىل  تهتز  األرض 
تشري إىل أن الجاذبية متارس تأثريها من موقع إىل 
آخر عىل الفور. هذا ليس فقط أرسع من الضوء، إنه 

تأثري النهايئ.

تأثريات النظرية النسبية
مل يقترص تأثري النسبية عىل العلم. ظهرت النسبية 
العرشين،  القرن  بداية  يف  الساحة  عىل  الخاصة 
وأصبحت النسبية العامة معروفة عىل نطاق واسع 
التي أصبح  العاملية األوىل؛ يف العصور  بعد الحرب 
الفن  يف  محدًدا  الحداثة  من  جديد  إحساس  فيها 
النسبية  تأكيد  تلقى  ذلك،  إىل  باإلضافة  واألدب. 
العامة الذي قدمه كسوف الشمس عام ١٩١٩ دعاية 
واسعة. جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٢١ ألينشتاين 
للضوء)،  الفوتون  لعمله حول طبيعة  ُمنحت  (التي 
معقدة  النسبية  بأن  الشائع  التصور  إىل  باإلضافة 
للغاية لدرجة أن قلة من الناس ميكن أن يفهموها، 
رموز  إىل  ونظرياته  آينشتاين  حول  ما  رسعان 

ثقافية.

29



30

املستقيم  الخط  البديهية  عىل  إقليدس  نظام  اعتمد 
هو أقرص مسافة بني نقطتني، من بني أمور أخرى 
الخطوط  لعبت  واضح.  بشكل  صحيحة  بدت 
إقليدس  برصيات  يف  خاًصا  دوًرا  أيًضا  املستقيمة 
الضوء.  أشعة  تتبعها  التي  املسارات  باعتبارها 
كانط،  إميانويل  األملاين  مثل  للفالسفة  بالنسبة 
مستوى  إلقليدس  املستقيم  الخط  بديهية  متثل 
عميًقا من الحقيقة. لكن النسبية العامة تجعل من 
مادية  كمية  أي  مثل  الفضاء  فحص  علمًيا  املمكن 
من  إقليدس.  مقدمات  من  التحقق  أي  أخرى؛ 
املعروف اآلن أن الزمكان منحني بالقرب من النجوم. 
الضوء  ويتبع  هناك،  مستقيمة  خطوط  توجد  ال 
الجاذبية لنيوتن،  املنحنية. مثل قانون  الجيوديسية 
تصف هندسة إقليدس الواقع بشكل صحيح يف ظل 
أساسية  ليست  البديهيات  لكن  معينة،  ظروف 
أشكال  أيًضا  يتضمن  الكون  ألن  متاًما،  وصحيحة 

هندسية غري إقليدية.
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الطريق إلى السعادة الدائمة
في الفلسفة الرواقية

عامة  عنها  والبحث  السعادة  إىل  الوصول  طريق  تحديد  موضوع  أرق  لطاملا 
البرش والفالسفة عىل مّر التاريخ، فهو البحث األبدي عن األشياء التي تجعل 
الحياة جميلة وتستحق املحاربة من أجلها، وتستحق االستيقاظ كل يوم صباًحا 

لعيشها. 

وبالرغم من هذا اإلعجاب والتوق ملفهوم السعادة، فإنه من الصعب جًدا تحديد 
معنى واحد ثابت لها، فإذا سألنا ألف شخص ماذا تعني السعادة بالنسبة لهم 
لرمبا حصلنا عىل ما يزيد عىل النصف منهم إجاباٍت مختلفة. ويف دراسة عن 
السعادة أجريت يف اململكة املتحدة شملت ٨٠ ألف شخص، وجدت أن أكرث الدول 
سعادة هي الدمنارك وسويرسا والنمسا، لكن ماذا يعني هذا؟ هل يُدّل عىل أن 

طوال  مبتسمون  البلدان  هذه  الوقت؟ أو أنهم ال يبكون أبًدا؟ سكان 



السعادة يف الفلسفة الرواقية
ما هي الرواقية

أنشأه  وفكري  فاسفي  مذهب  هي  الرواقية 
بدايات  يف  أثينا  يف  الشيسومي  زينون  الفيلسوف 
تحت  الرواقية  وتندرج  امليالد،  قبل  الثالث  القرن 
من  تُسَتَمدُّ  التي  الشخصية  األخالقيات  فلسفة 
يرى  الطبيعة.  عىل  وتأمالتها  املنطقي  نظامها 
بقية  وأن  الوحيد  الخري  الفضيلة هي  أن  الرواقيون 
األشياء املادية واألرضية ما هي إّال وسائل لتحقيق 
الفضيلة، وقد تكون وسائل جيدة أو خرية أو وسائل 
األعظم  الخري  الله هو  أن  يؤكدون  أنهم  سيئة. كام 
الحكمة  غاية  هي  الله  معرفة  وأن  الكل،  وهو 
الطبيعة  مع  التناغم  إىل  يدعون  كام  واملعرفة، 
بهذا  الرواقيون  سمي  وقد  املشاق،  عىل  والصرب 
األروقة  يف  اجتامعاتهم  عقد  اعتادوا  ألنهم  االسم 

يف مدينة أثينا. 
مؤسس  وهو  الرواقي  زينون  هم  الرواقيني  أبرز 
خريسيبوس،  ثم  ومن  وكليانثس  الفلسفة، 
التي  الفيلسوف  وهو  األصغر  سينكا  والفيلسوف 

وصلت لنا أعامله الكاملة. 

فإن  لتعاليمها،  وفقاً  طبيعية  فلسفة  الرواقية 
الراحة  أو  (السعادة  اليوداميونيا  إىل  الطريق 
من  النفس  وكبح  الحارض،  بتقبل  يكون  الدامئة) 
االنقياد للذة أو الخوف من األمل، عرب َمُشوَرِة العقِل 
اعترب  وقد  الطبيعة.  تقتضيه  ما  وِفعِل  العامل  لفهم 
والغضب  كالخوف  املختلفة  املشاعر  الرواقيون 
والحسد والكراهية والحزن رواسب وملوثات للنفس 
يرى  كام  والحكمة،  الحقيقة  عن  بعد  وأنها 
الرواقيون أن السعادة ليست غاية بحد ذاتها، بل هي 
منتج عريض ونتيجة طبيعية ملن يبحث عن الحكمة 

والحقيقة بالتفكر وتهذيب النفس. 
بالقدر  املطلق  إميانهم  من  الرواقيون  ينطلق 
وبحتمية األحداث ألن يروا أنه ما من جدوى للحزن 
أن  لنا  ليس  فنحن  املصائب،  أوقات  يف  والحداد 
نتحكم مبا يجري حولنا بل نستطيع فقط أن نتحكم 

بردة فعلنا تجاه هذه األحداث. 
الحارض كام هو،  فكرة عيش  الرواقيون عىل  يركز 
الهوس  أو  املايض  يف  والبقاء  الرجوع  دون 
السلوك  وهذا  له،  والتخطيط  والتفكري  باملستقبل 

يسهم يف جعل الحياة أكرث سعادة وراحة. 

ما هي السعادة؟ 
البداية يجب علينا أن نضع تعاريًفا محددًة ما،  يف 
أو  اإلثارة  بني  منيز  وأن  عريضة،  خطوطًا 
أي  والسعادة   pleasure املتعة  أو   excitement

.happiness

املصطلحات  نخلط  ما  كثريًا  اليومية  حياتنا  يف 
مشوهة  مفاهيم  لدينا  فتنتج  ببعض  بعضها 
غياب  من  أسوأ  مشوهة  حقيقة  وأحيانا  لألشياء، 
الحقيقة بشكل كامل. فركوب أفعوانية عمالقة مع 
ومامرسة  والرقص،  الويسيك  ورشب  األصدقاء، 
بالجيدة،  نصفها  أشياء  كلها  للجنس،  جيدة 
إال  السعيدة،  ونستذكرها حينام نسأل عن لحظاتنا 
أنها ببساطة، لحظات إثارة ال أكرث، يفرز األدرينالني 
يف دمنا بقوة يف أثناء ركوب األفعوانية كام يلعب 
السريوتونني لعبته بعقلنا، وإذ بنا نطلق عىل هذه 
وكنتيجة  املغالطات.  تبدأ  وهنا  سعادة،  اللحظات 
الحالة  تصبح  كإثارة،  السعادة  لتعريفنا  طبيعية 
اآلنية  واملثريات  التنبيه  غياب  أو  لإلثارة،  املعاكسة 

هي الحزن.

تجعلنا  حلقة  عقيمة،  حلقة  يف  يدخلنا  وهذا 
نشوة  األكرث  لحظاتهم  يف  اآلخرين  صور  نستهلك 
واأللوان  العريضة  االبتسامات  صور  وابتهاجا، 
حياتنا  أن  فنعتقد  اآلخرون،  ينرشها  التي  الزاهية 
لحياتهم،  مامثلة  ليست  كونها  وبائسة  ناقصة 
والنقطة األخرى تتلخص يف أن الحياة ال ميكن أن 
حياة  فقط،  واملبهجة  املثرية  اللحظات  عىل  تقوم 

كهذه قد تؤدي لنتائج كارثية أو عكسية.

اإلغريقي  الجذر  من  مشتقة   happiness الكلمة  إن 
ترفق  السعادة كانت  أن  إذ  الحظ،  يعني  والذي   hap
الحايل  الوقت  يف  بينام  به  وترتبط  بالحظ  سابًقا 
أو  قراًرا  السعادة  اعتبار  إىل  املفكرون  يذهب 
من  يوجد  كام  والعادات  املامرسات  من  مجموعة 
يذهب إىل أن السعادة حالة عقلية داخلًيا وهناك من 
أن  كام  لصاحبها،  وحافلة  ناجحة  حياة  إنها  يقول 

للرواقيني نظرتهم الخاّصة والفريدة للسعادة. 
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ومن املهم معرفة أن الرواقية مجموعة أفكار تتطلب 
ليلة  يف  وتقّمصها  تحقيقها  ميكن  وال  املامرسة 
كبرية  قوة  تحتاج  صعبة  فلسفة  هي  بل  واحدة، 
باإلضافة  وتهذيبها،  النفس  جلد  عىل  هائلة  وقدرة 

ملعرفة طبيعية وثقافة ورجاحة عقل. 

ا ويقبل الكثري  السعادة مفهوم واسع وفضفاض جد�
من التحليالت والتأويالت، ويستطيع الجميع وضع 
ويف  للسعادة،  حياته  ومع  معه  تتناسب  تعريفات 
سعيًدا  تكون  أن  تعني  ال  السعيدة،  الحياة  الواقع، 
السالمة  من  لحالة  أقرب  هي  بل  الوقت،  طوال 

والسكينة واالطمئنان العقيل. 

والحزن  الغضب  مصادر  أن  أيًضا  الرواقيني  يرى 
لو أصابت مصيبة ما  تكمن يف عقولنا، وأنه حتى 
هي  معها  تعاطيهام  طريقة  فإن  اثنني،  شخصني 
مسؤوليتهام وحدهام، أي أننا وحدنا القوامون عىل 

سعادتنا، دون تأثري عوامل خارجية. 

إن  قولهم  يف  األبيقوريني  من  الرواقيون  يتفق  ال 
الحياة السعيدة هي األكرث إمتاًعا، إذ أن السعادة من 
أو  للحياة»  الجيد  «التدفق  هي  زينون  نظر  وجهة 
العيش يف توافق مع الطبيعة أو «االختيار العقالين 
كل  عيش  أهمية  عىل  الرواقيون  ويؤكد  لألشياء» 
لحظة واالستمتاع باللحظات الجيدة وأن هذا طريق 

جيد نحو السعادة. 

إن الرواقية حني تنصح بالقبول التام للقدر فهي ال 
بدًال  بالتسليم  تنصح  بل  والجمود  االستسالم  تعني 

من ذلك، وهي ليست فلسفة عدمّية. 

نقد السعادة الرواقية: 
مشككة  نظرة  الرواقي  السعادة  مفهوم  إىل  ينظر 
وناقدة بشكل الذع، فنحن برش ولسنا آالت تحتوي 
السلبية،  املشاعر  وإطفاء  للتحكم  زّر  عىل  أدمغتها 
الالزم  من  أكرث  مثالية  الرواقية  أن  املفكرون  ويرى 
يربط  ما  كل  عن  واالبتعاد  والزهد  التنسك  وتتطلب 
التي  بالبوذية  البعض  يشبهها  كام  باملاّدة،  الفرد 
لكل  تدعو  ال  الرواقية  أن  إال  والزهد،  للتنّسك  تدعوا 
بتجرد  والنظر  العقل،  إلعامل  تدعو  بل  هذا، 
وموضوعية ملا يحدث حولنا، وتفكيك الظواهر التي 
ميكن  بسيطة  ألحداث  مهولة  أو  مرعبًة  تبدوا 
تغض  ال  الرواقية  أن  كام  بالعقل.  معها  التعامل 
أي  طبيعيني،  وسوء  ّرش  وجود  فكرة  عن  البرص 
وأوبئة،  وفيضانات  زالزل  من  الطبيعية  الكوارث 
لكنها تدعونا لئّال ندعها تدمرنا داخلّياً أو تجعلنا لها. 

تدعونا الرواقية ألن ننظر إىل تطلعاتنا وأهدافنا يف 
املتاحة، فنخّفض  إمكاناتنا  الحياة مبا يتناسب مع 
نستسلم سقف تطلعاتنا وبالتايل نشعر برىض أكرث 
فلسفة  ليست  فهي  أكرث،  ونسعد  نفعله،  عاّم 
منطقية  فلسفة  بل  استسالمية،  انهزامية 

موضوعية. 
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إنجازات مشروع
بيت الحكمة الثاني

لشهر يــنايـــــر 2023
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ترجمة مقاالت ويكيبيديا إلى اللغة العربية

35

المحتوى  مثرًيا  مقال  269 قرابة  الحكمة  بيت  مشروع  ترجم 
الطب  بين  ما  تنوع  مهمة  بمقاالت  اإلنترنت  على  العربية 
األشخاص  من  لعدد  الشخصية  والسير  والفلسفة  والفيزياء 

المؤثرين في مسار التاريخ. حصدت هذه المقاالت أكثر من
  10 مليون زيارة  خالل شهر يناير.
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ترجمة الكتب

الهوية  القتل باسم  ينــــايـــــر الحكمة في شهر  ترجم مشروع بيت 
صفحة. 312 للمؤلف فاميك فولكان بواقع



الفيديوهات

37

ينايـــــر  شهر  في  فيديوهات   10 الحكمة  بيت  مشروع  نشر 
6 مالييــن مشـاهدة منصات  وحققت هذه الفيديوهات أكثر من 

فيسبوك وانستغرام ويوتيوب.



مشروع أفغانستان

38

ترجم مشروع أفغانستان التابع لمنظمة بال حدود ومشروع بيت 
الباشتوية  باللغة  مقال  350 قرابة  سبتمبر  شهر  في  الحكمة 
إلثراء  المشروع  وظفهم  أفغان  مترجمين  خالل  من  والفارسية 
المحتوى الباشتوي على اإلنترنت. حصدت هذه المقاالت قرابة 

60 ألف زيارة خالل شهر يناير.



الحضور على وسائل التواصل االجتماعي

39

التواصل  منصات  على  الحكمة  بيت  مشروع  متابعي  عدد  زاد 
االجتماعي خالل شهر يناير إذ ارتفع متابعو صفحة مشروع بيت 
ثالثة آالف متابع جديد بأكثر من  الحكمة على موقع فيسبوك 
600 من  وأكثر  انستغرام  منصة  على  متابع  500 من  وأكثر 

مشترك جديد على قناة المشروع على منصة يوتيوب.



نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


