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  العقل ظاهرة انبثاقية

 )∗(هاين خليل رزق

“Cogito ergo sum” »ًأفكر, إذا أكون«  
  Renatus Cartesius  )ريناتوس كارتيزيوس(

 1650) − 1596( 
א−١ :א

ــة ــة emergent phenomena الظــاهرة االنبثاقي ــة, إ ســريورة طبيعي بداعي
ــش ــدة ت ــور خاصــيات جدي ــاتمل عــىل ظه ــا لظ ــاًكلي ــادة م  ال يمكــن ,هرة أو مل

ِّمكونـات الظـاهرة استنتاجها من دراسة خـصائص  َ إن معظـم . قـةِثَ املـادة املنبوأُ
 إن الظاهرة االنبثاقية تولد .بداعيةإمظاهر احلياة وموادها ظواهر انبثاقية طبيعية 

جورج هنـري «ابتكر التعبري . يمكن اجتناهبا , والipso factoمن ذات الطبيعة 
 .George Henry Lewes )1817− (1878» لويز
א−٢

ظـاهرة : (menos, mens, mind, cognition, esprit, pensée)العقـل 
 contententsواملـضامني  processuses بمجموعة من السريوراتانبثاقية, تتمثل 

                                                 
 .١٦/٢/٢٠١٤هاين رزق هذه املحارضة بتاريخ  ألقى عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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ِية املنظمــة, انبثقــت مــن اخلــالل, التــي يمتلكهــا اإلنــسان دون غــريالنفــس َّ ه مــن َ
. neocortex .2 القــرشة الدماغيــة املــستحدثة. 1: وهــذه اخلــالل هــي. ناحليــوا

الــشكل الفراغــي . 4. صــابع اليــدأهبــام مــع بقيــة تقابــل اإل. 3. انتــصاب القامــة
القــانون . plicae vocalis . 5َثالثــي األبعــاد للحنجــرة والثنيتــني الــصوتيتنيال

 .امنيإن الدماغ هو مركز تنسيق هذه السريورات واملض. األخالقي
إن هذه السريورات واملضامني النفسية تتيح للفرد أن يستجيب للمنبهـات 

قيم عالقـات سـببية تاخلارجية والداخلية استجابات متكاملة وتفاعلية, بحيث 
 .هبني مايض الفرد ومستقبل

دراك والـتعلم إلاملحاكمـة وا التجريـد و:أمهها: لعقليةسريورات اال  − أ 
إن .  والتـرصف بحكمـة وذكـاءوالتفكري والتذكر والشعور واحلـس

 السريورات العقلية توجد يف أفراد البرش كافة; فهـي بـرشية النوعيـة
human-specific (species) .جينية االشـتقاق ذنهي إgene-derived , 

 .genetic phenotypeعىل األصح ذات نمط ظاهري جيني املنشأ أو 
ب الفــرد,  لتجــارًا خاصــيات فرديــة تتبــاين وفقــ:لعقليــةاملــضامني ا  − ب 

; individual-spcific فردية النوعيـة ذن وتعلمه; فهي إبيتهونمط تر
ـــي  , أو عـــىل epigenetically-derivedأي ذات اشـــتقاق بعـــد جين

َ نمط ظاهري بعد جيني األصح ذات ٍ ٍepigenetic phenotype. 
א−٣ א מ

 .نسان حيوان عاقلاإل): Aristotle) 384−322 »رسطوأ« − 
أكون  إذن ر,ِّفكُأ :René Descartes )1596− (1650 »نيه ديكارتري« − 

 .cogito ergo sum) ًناإنسا(
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نـسان , يف أصل اإلCharles Darwin 1809)−(1882 »شارل دارون« − 

 Man but anلـيس اإلنـسان سـوى قـرد ذي دمـاغ ضـخم  : 1871)(

ape with a large brain. .نـسان باالنتقـاء إن العقـل وصـل إىل اإل
 .natural selectionطبيعي ال

 2009ُأوضحت األبحاث املعمقة واملستفيضة, التـي نـرشت يف العـام  − 
ًأن العقل منح لإلنسان هبة ُ. 

א−٤ א

اســتموات (خليــة; يــستموت  1410 ×1 يتكــون جــسم اإلنــسان مــن  − 
apoptosis (إذن تِموَتْسَإن جـسدنا يـ.  يف كل ثانية مليـون خليـةمنها 

 .ًاكل سنتني ونصف تقريب
 خلية; يستموت منها يف كـل ثانيـة 1210×4يتكون دماغ اإلنسان من  − 

 .خلية 000 40
 600 222, وتبلغ مساحة تالفيفه ًا غرام350 1يبلغ وزن الدماغ البرشي  − 

 .مييل مرت مربع
نـسان مـن سـت طبقـات مـن تتكون القرشة الدماغية املستحدثة يف اإل − 

 .لعصبوناتا
 مـن جيناتـه, ومـع ) يف املئـة98.5(يف الشيمبانزي مع اإلنسان يتشارك  − 

 .) يف املئة80(يف  الفأر
 بـرشية ًا جينـ360إذنهنالك .  جني100 24يبلغ عدد جينات اإلنسان  − 

 ًا جينـ54عـرف منهـا حتـى اآلن . انزيشيمبالـ ال توجد يفنسان يف اإل
 .خاصة بالدماغ البرشي
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 000 54 وتبلغ مساحة تالفيفه  غرام,406يبلغ وزن دماغ الشيمبانزي  − 

 .مربعمرت مييل 
مـن بضعة أشـهر قبل  ًا وظيفيًات دماغ الشيمبانزي متايزتتاميز عصبونا − 

 َ مرحلـةُلِصَن عصبونات دماغ الطفل البـرشي ال تـأيف حني . الوالدة
 .بعد الوالدةاخلامس التاميز الوظيفي إال يف العام 

نتـصاب الختـصص )  جني300(ن معظم بقية اجلينات البرشية أنعتقد  − 
صابع اليـد, والـشكل الفراغـي أهبام مع بقية  تقابل اإلِالقامة, وخاصة

َبعـــاد للحنجـــرة وللثنيتـــني الـــصوتيتني, وربـــام القـــانون ثالثـــي األال
 .األخالقي

,  synapses مشبك عصبي1510×1يوجد يف دماغ اإلنسان أكثر من  − 
 .connexions وصلة عصبية 1710×1َّتكون أكثر من 

تلقـــى العـــصبون الواحـــد يف الثانيـــة الواحـــدة آالف االشــــارات ي − 
-spaceالزمــان -كاملهــا يف متــصلة املكــاني, ويعاجلهــا و)املعلومــات(

time continuum) أن يعــالج ويكامــل عــىل ان يمكــن لــدماغ اإلنــس
 ). معلومة يف الثانية1510×1األقل 

א−٥ א

 نرتوبيةإلا+ الطاقة احلرة = املحتوى احلراري 
100  =  45  +  55 

 املبــدأ الثــاين مــن الرتمودنياميــك axiom بدهييــة entropyنرتوبيــة إلمتثــل ا
 Nicolas »نيكـوال ليونـارد سـادي كـارنو« هَعَضـَ, الـذي و) احلراريةلديناميةا(

Léonard Sadi Carnot) ١٨٣٢ −١٧٩٦.( 
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 ُصة مـادةتوزع عشوائي للامدة, وبخا. 1 :كام ييلنرتوبية إلويمكن تعريف ا

الطاقـة  (free energyن الطاقة احلـرة إأي . الكون; فامدة الكون يف تبدد مستمر
ِّسـيئتـوزع . 2. يف تنـاقص مـستمر) املفيدة واملنتجة للعمـل مقيـاس . 3.  للـامدةَ

بعـد ( عـام 6010×1بعـد ) نرتوبيـةإلل ابفعـ(إن الكـون سيتالشـى  .دقيق للزمن
 13.798 ًايبلغ عمر كوننـا حاليـ).  عام مليارمليون مليار مليار مليار مليار مليار

يف الـشمس  يتبـق ومل. مليار عـام 4.6 ويبلغ عمر املجموعة الشمسية. مليار عام
  عـامات مليـار5مدة كي حترق إال ما يكفي ) ني الثقيلاهلدروج(من الدوتريوم 

. اةبعدها وتتحول إىل قزم أبـيض, وتـزول معهـا احليـالشمس  ئ ستنطفأخرى;
 .ندما يتالشى الكون لن يكون هنالك من يشاهد هذا احلدث املتفردلذلك; فع

א−٦ א

نرتوبيــة بنــشوء احليــاة وانتظــام مادهتــا وتوليــد إل متثـل أول انتــصار عــىل ا−
 .واستمرارها وتطورهالبقائها  الطاقة, التي حتتاجها

نـسان وجـوده يف درك اإلأنرتوبيـة عنـدما إل حتقق االنتـصار الثـاين عـىل ا−
ــصار بظــاهرتني. جمتمعــات راســخة ــذا االنت ــل ه ــوانني : ومتث األوىل وضــع الق

إن أول تنظـيم يف التـاريخ .  الفـرد بـاملجتمع والدولـةاتوالقواعد لتنظيم عالق
ــل ــيالد ١٧٥٠ −?  (»محــورايب« حــدث يف باب ــل امل ــة. )قب ــاهرة الثاني ــا الظ  ;أم

 الفكرية بملكتـه التعبرييـة; facultyفاتضحت بمقدرة اإلنسان عىل ربط ملكته 
ِّن يعرب عن أفاستطاع    وكتابة وحركة بأقـل عـدد ممكـن مـن التعـابريًافكاره لفظأُ

َومت.  مـن الـزمنمـدة أو احلركات يف خالل أقرص ,)ّ ودلَّخري الكالم ما قل(  ُلِّثـُ
 .نرتوبيةإلهذه الظاهرة التعبريية ذرورة انتصارات اإلنسان عىل ا

 الـذي  فتمثل بخلـق القـانون األخالقـي لإلنـسان,;ر الثالثَّ أما االنتصا−
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 .صانه حتى اآلن من االنقراض

אא−٧ מ

, والتامثل )charge )C  بثالث خاصيات أساسية, هي الشحنةعاملنايتميز 
parity )P(ــزمن ــو . )time )T , وال ــى ل ــم تبقــى هــي ذاهتــا حت ــوانني العل إن ق
; Pلـو عكـسنا حتـى و. َّ يتكـون مـن املـادة املـضادةعـامل; فيكون لدينا  Cعكسنا

 ًاولكن يستحيل علينـا كليـ. لعاملناه خيال مرآة ُتَْيِنخصائصه وبعامل فيكون لدينا 
أن مـع )  ما باالجتاه الراجـعًمثل عرضنا فيلام(عكس اجتاه الزمن أو سهم الزمن 
ودة بـالزمن إىل استحالة العـويرجع سبب . قوانني العلم تبقى هي ذاهتا للاميض

نرتوبية ظاهرتان متالزمتان, يتصل اإلفسهم الزمن و .نرتوبيةإل إىل فعل االوراء
 .وقد يكون من املفيد دراسة هذه الصلة. وجودمها بوجود الكون
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رزق, هــاين, مــوجز تــاريخ الكــون, مــن االنفجــار األعظــم إىل االستنــساخ  −
 .)٢٠٠٤(, دار الفكر, دمشق )الفصول ذات الصلة(البرشي 

 جينـات النـوع البـرشي وجينـات ;رزق, هاين, اجلينـوم البـرشي وأخالقياتـه −
 ).٢٠٠٧(, دار الفكر, دمشق )الفصول ذات الصلة( البرشي الفرد

, دار الفكــر, دمــشق )الــصفحات ذات الــصلة(صــل اإلنــسان رزق, هــاين, أ −
)٢٠١٠.( 
قيـــد ) (الـــصفحات ذات الـــصلة(رزق, هـــاين, العقـــل والـــدماغ البـــرشي  −

 .)٢٠١٤(, دار الفكر, دمشق )الطباعة
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