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╝ 

مان واملاكن  (1احللقة ) - الكون: ملحمة الزَّ

Cosmos: A Space Time Odyssey 

  عد املُتَّبعة من ِقَبل الُعلامءجمموعة القوا 

o التَّجُربة واملاُلحظةب اخترب األفكار 

o !تبنَّى األفكار التي تنجح يف االختبار 

o  األفكار التي تفشل يف االختبار!ارفض 

o !هك  اتَّبع الرُبهان حيثام وجَّ

o !تثبَّت من كّل يشء 

 ننا الكوين  (Cosmic Address) ُعنوا

o ( كوكب األرضEarth) 

o ( املجموعة الشمسيةSolar System) 

o ( ة درب التِّبَّانة  (The Milky Way Galaxyجمرَّ

o ( املجموعة املحلِّيَّةThe Local Group) 

o  ات العذراء  (Virgo Superclusterالعظيم )عنقود جمرَّ

o ( الكون املرصودObservable Universe) 

 !رحلة االنطالق من األرض إىل أقىص مكان يف الكون 

o ي، وال عىل املياه  القمر هو أقرب يشء لكوكب األرض، ال حيتوي عىل غالف جوِّ

o مسية، والكواكب كّلها يف إطار جاذبيتها مس أصل كل طاقة يف جمموعتنا الشَّ  الشَّ

o «مس «عطارد مس ،أقرب الكواكب للشَّ  كوكب حار جدًا بسبب قربه من الشَّ

o ُحب الكثيفة جداً التي حتتوي عىل  «الّزهرة»عدها كوكب ب  مناخ أشبه باجلحيم بسبب السُّ

o م من الُكويكبات خرية هناك حزا مس بني الصَّ  «املُشرتى» و «املريخ» مدارّي  يدور حول الشَّ

o  غريةله أربعة أقامر عم «املُشرتى»كوكب  القة وجمموعة كبرية من األقامر الصَّ
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o ميس أكرب من كل الكواكب األخرى «املُشرتى»وكب ك  !جُمتمعة يف النِّظام الشَّ

o  ء الُكربى عبارة عن إعصار أك «املُشرتى»ُبقعة ات!احلمرا  رب من كوكبنا بثالث مرَّ

o  ميس: كوكب غرية جدًا!«ُزَحل»جوهرة تاج نظامنا الشَّ  ! ُُماط بعدد ضخم جدًا من األقامر الصَّ

o «رتاع التلسكوب!هي أبعد الكواكب التي تّم اكتشافها بعد اخ «بلوتو» و «نبتون» و «أورانوس 

o دة مثل نجد عو «نبتون»د كوكب بع مل جُممَّ  «بلوتو»ا

o  ا جُم مس من هذه املسافة الكبرية تبدو وكأَّنَّ د نجالشَّ  م صغري، ولكن مازال جلاذبيتها تأثري!رَّ

o  َّنت سحابة من الكويكبات واألجرامجاذبة الش دة مس كوَّ  oort) «سحابة أورت»باسم  املُجمَّ

cloud) 

o  !ميس حابة ُتعترب ُحُدود نظامنا الشَّ  (Solar System)هذه السَّ

o بدأ اإلنسان برصد بعض الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى 

o نجوم!عدد الكواكب املوجودة يف الكون أكرب بكثري من عدد ال 

o !الُعلامء يقولون إنَّ تقريبًا كّل الكواكب األخرى املوجودة يف الكون ُُمتلفة عن كوكب األرض 

o !هذه االختالف عن كوكب األرض جيعل احلياة عىل هذه الكواكب ُمستحيلة 

o نحن ال نعرف إالَّ شكاًل واحدًا من أشكال احلياة، وهي احلياة األرضية، ويقول : «نيل تايسون»ليق تع

لعّل هذه الكواكب حتتوي عىل شكل من أشكال احلياة التي ال نعرفها، أو بمعنى أصّح، ال نستطيع 

ظر عن وجود ح متامًا، بغّض النَّ رصدها من خالل التكنولوجيا املتاحة لنا، وأنا أقول إنَّ هذا صحي

احلياة عىل هذه الكواكب البعيدة حتديدًا، لكن ُهناك أشكال من احلياة ال نستطيع رصدها، واحلياة 

ن الكتاب يؤمنو احلياة األرضية التي تعيش عىل كوكب األرض، فاملُسلمون وأهلليست فقط 

باملالئكة واجلان، وهذه الكائنات يف اعتقاد املُسلمني عبارة عن كائنات حيَّة، ولكن حياهتم ُُمتلفة 

 عن حياتنا التي نعيشها عىل األرض!

o الكواكب املارقة أو املطرو( دةrogue planets) عبارة عن كواكب ليس هلا ُشُموس تدور حوهلا 

o دة عىل سطحها، وال نعرف املوجود بني واكب سايقول إنَّ هذه الك ئلة أو ُمنصهرة يف قلبها، وجُممَّ

 االثنني!

o ة درب التِّبَّانة  ني النُُّجوم، بمليارات الكواكبحتتوي عىل مالي (The Milky Way Galaxy) جمرَّ
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o دًا أنَّ هذه املساحة الشاسعة ج يقول مع ضخامة درب التِّبَّانة، ُيريد أن يوحي لنا :«نيل تايسون»ليق تع

مل أخرى كثرية جدًا ال نعرفها، وأنَّ هذه العوامل قد حتتوي عىل أشكال  من الكون قد حتتوي عىل عوا

ة يا، يعني أنواع أخرى ُُمتلفة من احلياة، غري احل(أشكال ُُمتلفة من احلياةكثرية جداً وُُمتلفة من احلياة )

ة أخرى أنَّ هذا ليس ُمستحياًل، بل إنَّني أجزم بوجود حياة أخرى  التي تعيش عىل األرض، وأقول مرَّ

يف هذا الكون املخلوق غري احلياة التي تعيش عىل األرض! ولكن القضية يف إمكانية اكتشافنا هلذه 

 األنواع املُختلفة من احلياة!

o  ة مسية تبعد عن مركز املجرَّ  ألف سنة ضوئية! 30بحوايل جمموعتنا الشَّ

o   ات لنا ة املُسلسلة أقرب املجرَّ ة املرأ  (The Great Spiral Andromeda Galaxy)جمرَّ

o  يَّة ى املجموعة املحلِّ ات ُتسمَّ تنا مع جمموعة أخرى من املجرَّ  (The Local Group)جمرَّ

o ات تنا واحدة من آالف املجرَّ ات العذراء  يف جمرَّ  (Virgo Superclusterالعظيم )عنقود جمرَّ

o ات العذر ل إالَّ ُجزًءا ضئياًل من الكون املرصود! ء العاعنقود جمرَّ  Observable)ظيم ال ُيشكِّ

Universe) 

o !ات  الكون املرصود عبارة عن شبكة ضخمة جدًا من مليارات املجرَّ

o  َّالكون، كون واحد ضخم جدًا وعمالق من مليارات  هلذا املُستوى من رصد اإلنسان مل يصل إال

ات!  املجرَّ

o  ى بـ وهو املدى الذي يستطيع اإلنسان رؤيته  (cosmic horizon) «األفق الكوين»ُهناك يشء ُيسمَّ

مليار  13.7ُعمر الكون ) لدرجة أنَّ يف الكون، ألنَّ ُهناك أماكن يف كوننا املرصود بعيدة جدًا عنَّا، 

تّم  ونالبعيدة حتى نراها! بمعنى أن الكالضوء الصادر من هذه األماكن  ال يكفي لكي يصلنا (عاماً 

 جدًا، يف تِّساع حتى أصبح حجم الكون كبرياً مليار عامًا، وبدأ الكون يف اال 13.7تكوينه ُمنذ حوايل 

والدة النُُّجوم يف مرحلة زمنية ن ُهناك نور، وبدأت مرحلة من املراحل كان الكون ُمظلاًم جدًا ومل يك

مان  ُمعيَّنة ممَّا أنتج الّضوء! هذا الضوء ُيسافر يف املكان يأخذ زمانًا ُمعيَّنًا ليصل من مكاٍن إىل آخر، فالزَّ

قارنة باملُ  ولكن حجم الكون ضخم جداً  (مليار عاماً  13.7أو ُعمر الكون ُمدود بـ يف الكون ُمدود )

وهكذا فإنَّ الضوء املُسافر من أقىص الكون إىل أقصاه سيحتاج وقتًا أطول من ُعمر مع ُعمر الكون، 

 (املوضوع كبري!) لكون نفسه ليصل إلينا!
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o د ال َّنائي من األكوان املُتوازية،  يقول إنَّ  :«نيل تايسون»ليق تع العديد من الُعلامء يعتقدون بُوُجود عدَّ

ا ُفقاعة هواء يف بحر من الُفقاعات األخرى التي ية ال َّنائ وكأنَّ كوننا املرصود ُُماط بغالف، وكأَّنَّ

ات، كام هو حال كوننا  هلا! كل ُفقاعة عبارة عن كون ضخم جدًا وعمالق من مليارات املجرَّ

ل املياه»بمنظر  (األكوان املُتوازيةوقد عربَّ املُخرج عن هذه النَّظرية ) املرصود! رة ، وكأنَّ كّل قط«شالَّ

اَمَواِت َوُهَو الَِّذي َخَلق ال▬من املياه عبارة عن كون كبري، وقد لفت نظري هذا التَّشبيه إىل قوله تعاىل:  سَّ

اء لِيَْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً  ون قالوا [7]هود :  ♂َواألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل امْلَ ، واملُفِّسِّ

قصود مل، فام ا(ت واألرضالسموا بأنَّ هذه اآلية دليل عىل أنَّ العرش واملاء ُملوقني قبل خلق كوننا )

ة أو تكوين ُمشابه للامء )  بةلنِّس؟! املسألة غيبية متامًا با(البالزما مثالً باملاء؟! هل املقصود باملاء مادَّ

 لنا، وال نملك إالَّ تصديق كالم ربنا!

 ائدة عن الكون قبل اخرتاع التلسكوبلرُّ ا  ؤية السَّ

o األرض عبارة عن مركز الكون 

o ك، أي ال تدور حول مس األرض ساكنة ال تتحرَّ  الشَّ

o !الشمس والقمر والكواكب تدور حول األرض 

 راء السائدة يف الُعُصور الوسطىاألشخاص الذين قالوا بعكس اآل 

o  «نيكوالس كوبرينيكوس» (Nicolaus Copernicus) 

 األرض ليست مركز الكون 

 مس  األرض كوكب من ضمن الكواكب التي تدور حول الشَّ

 «س! «مارتن لوثر  وغريه من املسيحيني اعتربوا أنَّ هذه التَّرصحيات ُُمالفة للكتاب املُقدَّ

o «جيوردانو برونو» (Giordano Bruno) 

 «كان ُمشتاقًا ملعرفة كّل يشء عن خلق اهلل عزَّ وجلَّ  «برونو 

  ن ءة كتاب بُعنوا  (On the Nature of Things) «طبيعة املخلوقات»قام بقرا

 لوكريتيوس» روماين اسمه لشخص ابتلكا» (Lucretius) عاش يف القرن األول ق.م 

  وماين يقول إن الكون ُخلق عن طريق الكتاب كان ُمظورًا من ِقَبل الكنيسة ألنَّ الكاتب الرُّ

دفة أو احلّظ )  ( وليس بُقدرة وحكمة اإلهل اخلالق!fortuna or chanceالصُّ
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 «أيضاً  «برونو»كذا اتَّفق معه قال إنَّ الكون ال َّنائي، وه «لوكريتيوس 

 «ة غري ُمتناهية، وآمن أنَّه كذلك خلق كونًا ال َّنائي! «برونو  كان مؤمنًا بإهٍل ذو ُقوَّ

  ت حياته! 30وعندما كان عمره من الكنيسة،  «برونو»تّم طرد  عامًا رأى يف املنام رؤيا غريَّ

 نة بأشكال الن اة بُقبَّة قامشية ُملوَّ جوم، ورأى وكأنَّ َّناية هذه الُقبَّة القامشية رأى أن األرض ُمغطَّ

عبارة عن حافَّة العامل، وشعر بخوف شديد جدًا، ولكنَّه استجمع شجاعته ورفع تلك الُقبَّة 

د نجم مثل بقية  مس جُمرَّ القامشية لريى كونًا فسيحًا كبرياً، فانطلق يف الفضاء ورأى أن الشَّ

كبها، وأنَّ الكون ليس له مركز وال  النجوم، وأن كّل نجم عبارة عن شمس أخرى هلا كوا

وجود ملعنى األعىل واألسفل يف الفضاء، وعربَّ عن رؤيته هذه، وعن إحساسه هبذه املعاين 

 وكأنَّه ُمشابه إلحساس الوقوع يف احلب!

  بكوٍن ال َّنائي! «برونو»من هذا الوقت فصاعدًا، أصبح ً ا ً، جيول أوروبا ُمبِّشِّ ا  ُمبِّشِّ

  ر  أنَّ املسيحيني سيقبلون هذه النَّظرة األكثر عظمة عن اخلليقة! «برونو»تصوَّ

 سويِّسا ب ولكن عىل النَّقيض متامًا، تّم حرمه من ِقَبل الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الكالفينية، 

 والكنيسة اللوثرية بألامنيا!

  ا كانت ُفرصة جيِّدة بإنجلرتا، وظّن أَّنَّ  «أوكسفورد»إللقاء ُُمارضة بجامعة  «برونو»تّم دعوة

 لنِّش أفكاره مع مجهور من طلبة العلم والعلامء!

  للكون «كوبرينيكوس»بإعالن تأييده لفكرة  «برونو»قام ً ، التي تقول بأنَّ األرض ليست مركزا

ة التي  له آرائه اخلاصَّ مس مثل بقية الكواكب، وأضاف عىل أقوا وأنَّ األرض تدور حول الشَّ

عبارة عن ُشُموس أخرى، وأنَّ لكّل شمس أرضاً كأرضنا هذه، وأنَّ كواكب تقول بأنَّ النجوم 

نات والنَّباتات متامًا كأرضنا!  األرض املُشاهبة لكوكبنا حتتوي عىل املاء واحليوا

  ام  بالُكفر واهلرطقة، وتّم طرده من اجلامعة! «برونو»تّم اهتِّ

  ملوطنه، وتّم القبض عليه «برونو»مع الوقت، عاد 

  ة قامت  سنوات! ناهيك عن التَّعذيب! 8الكنيسة بوضعه يف احلبس االنفرادي ملُدَّ

  ة أفكار  «برونو»الكنيسة اعتقدت أن آراء س، وأنَّه حال ُثُبوت ِصحَّ ُُمالفة للكتاب املُقدَّ

س، وبالتَّايل ستفقد الكنيسة ُسلطاَّنا عىل «برونو» ة الكتاب املُقدَّ ، سيشّك النَّاس يف صحَّ
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 النَّاس!

 ك يف الثالوث ويف ألوهية املسيح، وأنَّه ينِّش اهلرطقات،  «برونو»علنت الكنيسة أنَّ أ ُيشكِّ

يس بطرس! «برونو»وأعلنت أنَّ كّل مؤلَّفات   سُتجمع وحُترق يف ميدان القدِّ

  باحلرق حيًّا )عقوبة اهلراطقة حينئٍذ!( «برونو»يف النِّهاية، الكنيسة حكمت عىل 

 س  «برونو»: أفكار تعليقي ، ولعلَّها ُُمالفة لنُُصوص الكتاب املُقدَّ مل تكن خاطئة بشكٍل قطعيٍّ

ة كانت  وما كان سائدًا بشكل عام يف عرصه، ولكنَّ أخطر أفكاره التي ضايقت الكنيسة بشدَّ

القول بوجود أرايض أخرى كأرضنا، حتتوي أيضًا عىل املاء، اإلشكال األول يف هذا القول له 

د عالقة بعقيدة التَّج لب والفداء، فاملسيح عليه السالم حسب عقيدة النَّصارى جتسَّ د والصَّ سُّ

د اإلهل يف كواكب األرض األخرى املُشاهبة ألرضنا؟ واإلشكال  يف أرضنا هذه، فهل جتسَّ

اآلخر ُمتعلِّق بالقول بوجود حياة عىل أّي كوكب آخر غري كوكبنا األرض، فهذه املسألة مل 

ن األشكال، بل إنَّ الُعلامء قالوا بأنَّ األرض التي نعيش عليها هي تثبت علميًا بأّي شكل م

الوحيدة التي توفَّر هلا الظُُّروف املناسبة لنشأة احلياة عليها، ولكنَّ بعض الُعلامء يقولون إنَّنا ال 

)أي نوع احلياة التي تعيش فقط عىل كوكب األرض(، وُيردون  «احلياة األرضية»نعرف إالَّ 

د خيال القول بأنَّ  ه قد توجد أشكال أخرى للحياة عىل كواكب أخرى، ولكن كّل هذا جُمرَّ

فقها القول بسبعة  «برونو»علمي، ولكن عىل كّل احلال، فإنَّ أفكار  ليست ُمستحيلة، وقد يوا

بعة أرضني هي يف أرضنا هذه، وهي  أرضني، ولكنَّ الغالبية الُعظمى من الُعلامء يقولون إنَّ السَّ

طبقات األرض، واستدلوا ببعض األحاديث النبوية، ولكنَّ األمر عندي ما زال  عبارة عن

 قيد البحث!

o «جاليليو جاليليه( »Galileo Galilei) 

  سنوات! 10بـ «برونو»باخرتاع التلسكوب بعد موت  «جاليليو»قام 

  كانت صحيحة فيام خيص دوران األرض حول الشمس  «برونو»أنَّ أفكار  «جاليليو»أدرك

 !«برونو»نفس مصري  «جاليليو»واتِّساع الكون، ويف النهاية القى 

 مان؟ ابق خُيص اتِّساع املكان، فامذا عن الزَّ  هذا الكالم السَّ

  ( مليار عاماً 13.7)أو  13.8ُعمر الكون عبارة عن 
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 ة عن عام واحد فقط، فإن كّل شهر سيكون بمثابة مليار عام تقريبًا، إذا قمنا بتخيُّل الُعمر الكوين عىل أنَّه عبار

 مليون سنة تقريبًا! 40وكل يوم سيكون عبارة عن 

 ( بداية الكون = االنفجار الكبريThe Big Bang) 

o  ُالكبري ما قبل االنفجار»ول إليها إىل يومنا احلايل، وكل ما ُيقال عن ُص هذه أبعد ُنقطة زمنية نستطيع الو» 

د نظريات )كالم نظري( ليس عليه أّي دليل علمي عىل اإلطالق! )جُم   (راجع هذا التَّفريغرَّ

o ة رَّ  الكون كّله بدأ من ُنقطة أصغر من الذَّ

o دحدث انفجارًا كونيًا كبرياً ولَّد طاقة الكون كّله وبدأ الكون يف   االتِّساع والتَّمدُّ

o  ة د واتِّساع الكون، بدأت حرارة الكون باالنخفاض، وحّل الظَّالم ملُدَّ  مليون عامًا! 200مع متدُّ

o  نة الكونية 10النُُّجوم األوىل بدأت بالظُّهور يف  يناير من السَّ

o  نت يف غرية تكوَّ ات األوىل الصَّ نة الكونية 13املجرَّ  يناير من السَّ

o تنا ت نت ُمنذ جمرَّ نة الكونية! 15يف  (مليار عاماً  3بعد ُمُرور حوايل مليار عامًا ) 11كوَّ  مارس من السَّ

o مع والدة النُُّجوم، بعضها متوت وتنفجر، ممَّا ُيولِّد كّمية رهيبة من الطَّاقة تقوم بدمج العنارص 

o  م .. والكاربون والكالسيوكّل العنارص املوجودة يف الكون تّم صناعتها يف النُُّجوم، مثل: األكسجني

 إلخ

o  مس بعد ُمُرور حوايل نة  31مليار عامًا(، يف  4.5مليار عامًا )ُمنذ  9تولد الشَّ أوغسطس من السَّ

 الكونية!

o مس ُمتأثِّرة بجاذبيتها ة كانت تدور حول الشَّ ع غبار ومادَّ  تّم تكوين كوكب األرض عن طريق جتمُّ

o ع الغُ مع تكرار الصدما  د حجم الكوكب!باري، ازدات هبذا التَّجمُّ

o !نت القمر بتأثري من جاذبية األرض  حدث اصطدام كويكب كبري بكوكب األرض، والبقايا كوَّ

o ات من املسافة احلالية!القمر يف البداية كان قريبًا جدًا من األرض ب  عِّش مرَّ

o  ،ى لتكوين املُحيطاتمع ُمُرور الوقت رة كوكب األرض ممَّا أدَّ  انخفض درجة حرا

o بسبب ُقرب القمر من األرض، تأثري املّد واجلزر كان أشّد بكثري 

o  ّواجلزر عىل األرض دفع القمر عن األرض قلياًل! احتكاك املد 

o  ة األوىل ُمنذ  مليار عامًا تقريباً  3.5احلياة ظهرت عىل األرض للمرَّ

https://alta3b.wordpress.com/2015/06/28/before-big-bang
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o فهو ُلغز مل حيّله العلم حتى اآلن!عىل األرض، احلياة  أو أصل ب نشأةسبَّ  ما ونء ال يعرفالُعلام 

o !نة الكونية اعة األخرية من اليوم األخري من السَّ  اإلنسان مل يظهر يف الُوُجود إالَّ يف السَّ

o ل للبِّشية عبارة عن كّل ال نة الكونية! 14تَّاريخ املُسجَّ  ثانية فقط من السَّ

 (من ُهنا) البِّشية راجع تفريغ وثائقي تاريخ الكون يف ساعتني ملُراجعة ُُمترص جيِّد لتاريخ 

احِلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصَّ
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