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:األوستيوباثي أو تقويم العظام
؟نوع من الطب أم علم زائف وطب بديل آخر

فيالجديدنظامهلتدريسكليةستلأسس
امعكركسفلمدينةميسوري،واليةفياألوستيوباثي

1892.

تكنلماألوستيوباثي،ستلفيهاانشأالتيالفترةفي
تلكفيالطبيةاالعتقاداتعنغريبةالفكرةهذه

ولماألوسط،الغربفياألمريكيالمجتمعفيالفترة
.االسوءفكرتهتكن

أخرىتقويميةممارساتظهورالفترةتلكشهدت
أنشأهاالتيكالكايروباثيالفقريالعمودتستهدف

فياالنسداداتفكواستهدفتبالمر،ديفيددانيال
..األوستيوباثيفيالدمويةاألوعيةمنبدًلااألعصاب
منمقتبسالمبدأهذاأنكثيرونويعتقد

المشتركاتمنالكثيرهناكانحيثاألوستيوباثي،
.بينهما

التاسعالقرنفيشائعًاكاناألنظمةهذهنشوءإن
الغربفيالمتدينوناألمريكيونفضلحيثعشر

ياالختزالاألوربيالنموذجعنبداًلالسبلهذهاألوسط
يفشائًعاكانوالذيمختبرًياالمثبتالطبعلىالقائم
فيماأصبحوالذياألمريكيالشرقيالساحلمناطق

.الطبلممارسةالمعياريالنظامبعد

األوستيوباثيإنتشار

قبلمنالممارسالطبأصبحالعشرين،القرنخالل
M.Dالطبأساتذة هو(بااللوباثييعرفمااو)

هذاوشهد.االمريكيالصحيالنظامعلىالمسيطر
اثياألوستيوبوالكايروباثيبينانفصاًلاكذلكالقرن

اطرًقإتخذاالشامل،الطبيالنظاممنجزءًاكاناأنبعد
.مختلفة

العالجأنواعأحدهوالعظامتقويمأواألوستيوباثي
فيبدأعشر،الثامنالقرنفيأمريكافيظهراليدوي،

ييدعحيث.العربيعالمنافيباالنتشاراألخيرةالفترة
والاألمراض،من%90معالجةعلىالقدرةممارسوه

الىيتعداهابلفقطالظهرآالممعالجةعلىيقتصر
األطفالوبكاءوالربواألذنكالتهاباتاخرىحاالت

لالبديالطبمناألخرىاألنواعوبخالفالتعلمومشاكل
عمتدوكلياتمؤسساتتكوينمناألوستيوباثيتمكن

عليهلنتعرفمعناتعالوااستخدامهوشيوعاستمراره
.اوسعبشكل

ومبدأهاألوستيوباثيمنشأ

وهوستل،تايلورأندروشاهد،1864عامربيعفي
لفشاألمريكية،كنساسواليةأرياففيممارسطبيب
الثالثةأطفالهعالجفيحينهاالموجودةاألدويةأفضل

شعورهومع.الشوكيالحبلسحاياالتهابمرضمن
.لبديمعالجةنظامباختراعستلباشرواألسىبالمرارة

العقلترابطفكرةعلىالجديدنظامهأسسحيث
يفاختاللمنتنتجالمرضيةالحالةإنووالروحوالجسد
الجسمفيمختلفةتركيبيةعناصراعاقةاوتقويم

اليدويالتقويمان(واالعصابوالعضالتكالعظام)
الدمجريانمنُيزيدأنالممكنمنالفقريللعمود
جبعالللجسمبالسماحالشفاءفرصتحسنوبالتالي

نمعالجيةجرعةعلىايضًافلسفتهواشتملتنفسه
مننوعايشربمنمرضاهيمنعوكاناألخالقيالتوجيه

ئدةالساالطبيةالممارسةعنفصلوكنقطةالكحوليات،
.دواءاياخذمنمرضاهمنعوقتهافي

أحمد كريم بربن: ترجمة
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لهليسمح"الطبيعيتوازنه"إلىالجسمإعادةإلى
هذهإن.األوستيوباثيمحورهووهذا"نفسهبعالج"

اتعبارستقرأانكعنفضًلا.العلميدعمهاالالفرضية
هذهفمثل،"الشخصيوالعالجالشاملالعالج"مثل

أنهاعلىتؤشريكفيماالغموضمنتحملالعبارات
.زائفةعلومادعاءات

كايروباثيممارسوهوميرتز،تيموثيقام2009عامفي
يفالبدنيالتعليمبحوثقسمفياآلنويعملسابق

بإعدادلهوزمالءفلوريدا،فيكوكمانبيثونجامعة
دليلمنشعرةواليوجدالانهووجدواموسعبحث
يعودبالجسماألمراضسبببأنالقائلاالدعاءيؤيد

يالكايروباثممارسويدعيكماالجسمفيانحرافاتإلى
ماديدليلهناكإن"ساخًرايقولحيث.واالسوتيوباثي

علىفوتوالبغالشماليةأمريكاسعدانوجودعلى
".األمراضتسبباالنحرافاتبأنالقائلاالدعاء

الممارسينمنقليلعددفانهذا،الىباالضافة
حينفيعياداتهم،فيفقطاألوستيوباثييعرضون

منعلمًيأمثبتةغيراخرىانواًعاتقدمالغالبيةأن
معالجةوالصينيةباالبرالعالجالبديلالعالجطرق

العالجوNaturopathyالطبيعيةوالمداواةالمثلية
ReikiبالطاقةوالعالجReflexologyبالمنعكسات

العقليةعلىنافذةيعطينافهذا.الذبذباتطباو
.لالوستيوباثيينالعامة

كلوكوهونديفداألدويةعلمفيالمتخصصيقول
David Cloquhoun: الظهر،آالمحاالتفيحتى"

ا،مداواتهفيبالتخصصاألوستيوباثييشتهرالتي
يمالتقوبأننعتقدليجعلناالمنطقمنالقليلهنالك
ة،الوتيربنفساألشخاصيتحسنحيث.فعالاليدوي

120الخاللفي"انهايًضاويورد"العالجنوعباختالف
يأيظهرلموالكايروباثياألوستيوباثيظهورعلىعاًما
.»فعاليتهماعلىمقنعدليل

مروجوعليهايعتمدالتيالدراساتمنالعديدهناك
منالنوعلهذاانتظهروالتيالعالجمنالنوعهذا

الدراساتهذهمراجعةعندلكنايجابية،فائدةالعالج
علميةرصانةذاتأنهاأوصغيرةدراساتأنهاتظهر

تنقلبوتحليلهاالدراساتهذهكلجمعوعند.واطئة
العلميالدليلأنالدراساتتظهرحيثالمعادلة
قليلهوالقريبالمدىعلىالممارساتهذهلفعالية

تليسالتقويمياليدويالعالجعمليةوانمتوسط،إلى
ضمنهاومنالعالج،مناخرنوعايمنافضل

.البالسيبو

NHSموقعويورد Choices(الخدماتهيئة
استخدامبأن"(الوطنيةالصحية

فينظامهمعلىالكايروباثيممارسوحافظحيث
امقبينما.الفقريللعموداليدويالتداولعلىالتركيز
علىبجدبالعملأخرى،جهةمناألوستيوباثي،ممارسو

وبهذاالحديثللطبالعالجيةالطرائقكافةتبني
ادإلعدالتعليميةفالمناهج.االلوباثيمناكثرتقربوا
لياتكفيالمتبعةلتلكمشابهةاألوستيوباثيدكاترة
بقاياوهوواحد،اختالفماعدااالعتيادية،الطب

أجلمنوستبقىبقيتالتياألوستيوباثيتعاليم
واليوم.الكلياتهذهلكيانركيزةتعدفهيالمظهر،

فلوصمرخصونأمريكافياألوستيوباثيممارسوفإن
اياالطفال،وتوليدالجراحيةبالعملياتوالقياماألدوية

حيثالتقليديالطبيببهيقوممابكليقومونهم
.األوستيوباثيفيدكتورشهادةيعطون

طلبةالتقبلاألوستيوباثيكلياتأنايًضابالذكروجدير
الطبكلياتفيمثيالتهامناقلدراسيةبمعدالت
الطلبةأعدادفيازديادهناككانلذلكااللوباثي،
.فيهاالدارسين

نييعالاألوستيوباثيتدريسكلياتفياالنتشارإن
بعضواليزالعليهبنيتالذياالساسعنالبصرغض

لهيروجونالمتحدةالوالياتخارجوخصوصاممارسيه
فيمتبنىاليزالوالذيالتقويمياليدويالعالجوهو

المعالجونيمارسهلمامشابهوهوالكايروباثي
لعالجبلداننافي(العراقفيالعربطب)الشعبيون

.االمراضمنوغيرهاالظهرآالم

التقويمياليدويالعالج

جلعالاليدويينالمعالجينالىالناسمنالكثيريلجأ
أنممارسوهيدعيبينماأساسيةبصورةالظهراالم

السحاياالتهابمناألمراض،من%90عالجبإمكانهم
حاالتاألذنوالتهاباتالقولونوآالمواألكزيماوالربو
ونيعزحيث.والتصرفالتعلمومشاكلالالإراديالتبول

فيSubluxationانحرافاتإلىجميعااألمراضهذه
أواألوستيوباثيممارسوبعضويتقاضىالجسمقوام

التتعديأنفرضيةعلىكبيرةماليةمبالغالكايروباثي
واالالم،االمراضتبعدانلهايمكنمنتظمةيدوية

أوساطفياالدعاءاتهذهبترويجبدأمنهموالبعض
مجتمعوهمالوالدة،حديثيواألطفالالحواملاألمهات

يوجدهللكنبسهولة،عواطفهمعلىالتأثيريمكن
العالجوهلاالدعاءات؟هذهصحةعلىعلميدليل

األعراضمنخالياالستيوباثيوهلفعال؟اليدوي
له؟يروجونكماوآمنالجانبية

األوستيوباثيممارسيأحدصفحةعلىاطلعتإذا
تهدفيستخدمونهاالتيالتقنياتبأنستقرأ

http://real-sciences.com/?p=7591
http://real-sciences.com/?p=7386
http://real-sciences.com/?p=8643
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• Dara Mohammadi, Chiropractic and 
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theguardian.com, 18 October 2015

من % 90االوستيوباثي يعالج : خليلكاظم فاضل،•
2012يونيو 23، الوفد، االمراض

وردوت"العلميالدليلعلىدومًايعتمدالاألوستيوباثي
لدعمضعيفدليليوجدأوعلميدليليوجدال"ايًضا
ةالمؤلموالدورةللربوفعالكعالجاألوستيوباثيكون

لومشاكالوسطىاألذنوالتهابالشديداالطفالوبكاء
ممارسويدعيحيث"الطبيعيغيرالظهروانحناءالفك

هذهجميعشفاءعلىقدرتهمفياألوستيوباثي
.األمراض

للصحةالوطنيالمعهدأنايًضابالذكرالجديرومن
يعدلمالمتحدةالمملكةفي(NICE)الرعايةوتفوق

آلالمأولعالجيكخطاليدويوالعالجالمساجيضع
لهاواستبد.المساندالدليلنوعيةضعفبسببالظهر

ويةفعالاألكثرالحركيةوالفعاليةالرياضيةبالتمارين
.تكلفةاألرخص

معالجتتخيلأنفيمكنكاالمان،ناحيةومن
المريضفوقمنحنوهوالبيضاءببدلتهالكايروباثي

وال.للرأسعاصرةوحادةقصيرةلوياتنحوهموجها
قتلفيالمفضلةبوندجيمسطريقةهذهأنننسى

.الفندقفيغرفتهفيوجدهمعندماأعدائه

أخرىجانبيةأعراضNHSموقعويورد
فيوالحرقةواأللمواإلرهاقكالصداعلألوستيوباثي

أعراضلهاويضيف..اليدويالعالجإجراءموضع
مسببةالشرايينجدرانتمزقمثلأخرىجانبية
.الموتالىاودائمةاعاقةالىتؤديالتيالجلطة

فييعملفقريعمودجراحوهوسيلفيلبسيقول
علىمناسبغيرللرقبةاليدويالعالجأنNHSال

قدالجوانبألحدللرأسالمفاجئفالدوراناالطالق،
األحيانبعضفيدماغيةجلطاتيسبب

vertebrobasilar stroke،ينصحاللذلك
.المقترحةالفوائدتفوقالمخاطرالن.باستخدامه

بعمليةتتعلقاللالوستيوباثياألخرىالمخاطراما
ةالقدرتدعيالتيباألمراضبلفحسب،اليدويالعالج

علىفاالعتمادعلميدليلبدونشفائهاعلى
رةخطويشكلقدكالربواألمراضبعالجاألوستيوباثي

.األطفالعلىكبيرة

ة،الزائفالعلومحافةعلىاليوماألوستيوباثييتواجد
البنمقاربمحلفييقفالوظيفةناحيةمنألنه

فةبفلساالنلحدمتمسكلكنه"الطبيعيالعالج"عمه
الزائفةالعلومبمؤشراتوالمملوءةالمدعيةمؤسسه

.ووجودهكيانهأساستعدوالتي

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/1999/11/7/paradox-of-osteopathy.aspx
https://www.sciencebasedmedicine.org/author/john-snyder/
https://www.sciencebasedmedicine.org/
https://appletzara.wordpress.com/author/felisuncia/
https://appletzara.wordpress.com/2016/04/16/osteopathy-pseudoscience-in-disguise/
https://appletzara.wordpress.com/2016/04/16/
https://www.theguardian.com/profile/dara-mohammadi
http://alwafd.org/%D8%B5%D8%AD%D8%A9 %D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/229634-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%A9%D9%A0%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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وإشكالياتهحقيقته : الثابت الكوني 

فيالطريقةهذهبواسطةالهيليومعنصرلوحظوقد
.األرضعلىيكتشفأنقبلالشمس

يسمىترددأدنىإلىالطيفيالخطإزاحةيتمعندما
إزاحتهتتموعندما،"األحمرنحواالنزياح"بـعندها

نحواالنزياح"بـعندهاُيسمىأعلىترددالى
المجراتأنأظهراوهيومسنهابلالعالمان."األزرق

عناتبتعدوكذلك"األحمرنحوتنزاح"عامةبصورة
مناألحمرنحواالنزياحكميةأنووجدوا.معينبمعدل

التيالمسافةمعتقريبًايتناسبكانمعينةمجرة
منالكثيرهناكأنمنالرغمعلىعنا،تفصله

يتفقتفسيرًالوميترقدم.البياناتنقاطفيالتشرذم
مرورمعلذلكيتوسع،الكون:آينشتاينمعادلةمع

.عنابعيدًامعينبمتوسطتتحرك،فالمجراتالزمن

دوبلرتأثيرهومالحظتهتمالذياألحمرنحواالنزياح
هابلنتائجأظهرت.ابتعادهاسرعةعنينتجالذي

وكأنهاالبعضبعضهاعنبعيداتتحركالمجراتأن
المجراتابتعادالحظعندما.عمالقانفجارعنناتجة

ُيعرفذلكأصبحالبعضبعضهاعنعاليةبسرعة
الثابتبأنَّآينشتاينأدركحينما.الكبيراالنفجاربأسم

النظرية،المالحظاتمعليّتفقالزمًايكنلمالكوني
عدةمدىفعلى."الكبرىالغلطة"تسميةعليهأطلق

ر،للصفمساويًاالكونيالثابتأنافتراضتَمسنوات،
لهذانظريٍّسبٍبأيإيجاديتملمذلك،رغمولكن

.اإلفتراض

قبلمنمرةألولاقتراحهاتمالكونتمددفكرةإن
أنمنالرغمعلى،"لوميترهنريجورج"الفلكي

النسبيةالنظرية"معتتفقكانتلوميترحسابات
المقترحهذايوافقلمآينشتاينلكن،"آلينشتاين

نهالكصحيحةكانتالرياضيةحساباتك"للوميتروقال
."فيزيائيًاجدًاسيئة

قوليالذيالتقليديباالعتقادمتمسكًاكانآينشتاين
وأغلباالنجيلفيمذكورهوكماثابت،الكونبأن

.الخلقألساطيرالحاليةالنصوص هناتعنيال"ثابت"
متوسطولكنيتحركون،هم.االطالقعلىاألجسامكل

أدرج.حالهعلىيبقىالنظربصرفبينهماالمسافة
الثابتيسمىعاماًلالجاذبيةمعادلةفيآينشتاين

وهذاالجاذبيةلقوةالطاردةالقوةيمثلوالذيالكوني
الكونيللثابتيشاروايضًا.ينهارالالكونيجعلما

مثل.خاطئةتسميةهوالذي"التصحيحعامل"بأسم
الرغمعلىآينشتاينمعادلةفيمطلوبالثابتهذا
.معينةقيمةإعطائهعدممن

كانوإذاالجاذبية،معتنافرًافسينتجموجبًاكانإذا
ةالجاذبيلقوةإضافيجذبعامللنافسينتجسالبًا

الفلكي،1920عامسبقتالتيالفترةفي.الطبيعية
فيويلسونجبلمرصدفييعملكانهابل،ادوين
األجساممنالكثيربأناكتشفكاليفورنيا،والية

هيالواقعفيالسديم،وتدعىالسماءفيالمنتشرة
.بعيدةمجرات

االممجرتنامنأبعديمتدالكون

ميلتونومساعدههابلالعقد،هذامنالحقوقتفي
باستخدامالمجراتبينالمسافاتقدرهيومايستون

إلىباإلضافةهذا.سوانهنرييتااخترعتهاتقنية
منالطيفيةللخطوط"األحمرنحواالنزياح"قياسات

العالمقبلمنمرةألولقياسهاتمالتيالنجوم
الحرارةدرجاتمنالمنبعثالضوء.سيلفرفيستو
"يةالطيفالخطوط"بواسطةتمييزهيتمللغازالعالية

أطيافلهاالمختلفةالغازات.جيدًامحددةلترددات
منالمنبعثةالضوءأطيافمراقبةخاللمن.مختلفة
تكوينفكعلىقادرينأصبحواالفلكيونالنجوم،

.النجومسطح

محمد الموسوي: ترجمة
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إلىاآلنحتىيصلوالمالفيزياءعلماءأنَّحينوفي
احدفإنَّالصحيحة،الحسابعملّيةحولتوافٍق

يسّمىالذيهوالمالحظاتمعتتوافقالتياإلحتماالت
.(األبعادثالثّيةمبدأ)الهولوغرافيةبمبدأ

ةكافجمعيتضّمنللكونالفراغطاقةكثافةحسابإنَّ
وءةنبأسوأ"افترضت.الكونفيالصفريةالطاقةحاالت

معطرديًايتناسبالحاالتعددبأن"اإلطالقعلى
.خطأهذاأنلتصديقسبٌبيوجداآلنولكنالحجم،

فيالحاالتعددأنعلىيؤكدالهولوغرافيةمبدأوإلنَّ
السطحيةالمساحةمعطرديًايتناسبمعّيٍنحجٍم
يمكنفالاألسود،الثقبمعالحالهوكماالحجم،لذلك

ثقبفيالموجودةتلكمنأكثرحاالتالكونيملكأن
.الحجمبنفسأسود

هياالفتراضهذامنالمحسوبةالطاقةكثافةإن
تمالتيالفراغطاقةلكثافةاألّسّيةالقوةمقداربنفس

الطاقةهذهتكنلملووحّتى.المالحظاتمنتقديرها
بإمكاننافإنالمظلمة،للطاقةالفعليالمصدرهي

منأّسّيًامقدارًا120تعطيالحساباتبأنَّالقول
.خاطئأنهاألغلباألعّمعلىالتناقض،

برهانهوالكونيللثابتالدقيقالتناغمفإنلذلك،
فإنالمرة،هذهوفي،"الثغراتإله"وجودعلىآخر

.بحتةطبيعيةهاونبمدفعيةمملوءٌةالثغرة

المصدر:

Victor Stenger, “The Problem with the Cosmological
Constant”, Skeptical Briefs Volume 21.1, Spring 2011

.جديدمنللظهورالكونيالثابتعادالحالي،الوقتفي
التيالطاردةللقّوةكمرّشٍحطرحهتم1980عامففي
ذيوالبالتضخم،المسّمىالهائل،األّسيالتوّسعُتنتج
اللحظاتخالللهخضعقدكانالكونأنيبدوماعلى

الثابتاقتراحتماألخيرة،اآلونةفي.عمرهمناألولى
رعالتساعنالمسؤولةالطاردةالمظلمةللطاقةالكوني

.1998عامفياكتشافهتمَّوالذيالكونتوّسعفي

يالكونالثابتفإَنللجاذبية،آينشتاينمعادلةفي
اليالخالفضاءأيالفراغ،فيالطاقةكثافةلمقدارمساٍو

الطاقةكثافةمعالكثافةهذهوبمساواة.المادةمن
كافةإزالةبعدمعّينحجٍمفيالمتبقيةالصفرية
مقدارًا120بـأعلىعددعلىتحصلفإنكجزيئاته،

.ُمالحظهوعماأّسيًا

كوٌنعنهاينتجأنالممكنمنكهذهضخمةقيمةإن
المجّراتأنبحيثهائلةبسرعةيتضّخمأنالممكنمن
لةالمشكهيوهذه.فيهلتتكونكافيًاوقتًاتملكالقد
.الكونيالثابتفي

ِقبلمنالكونيالثابتفيالمشكلةهذهاسُتخدمت
للكونالدقيقللتناغمجوهريكنموذٍجالمؤمنين

منوبالرغم.الربوجودعلىدليلبأنهيزعمونوالذي
"بيجدون"اإلنجيليالمسيحياألكوانعاِلمفإنذلك،

للثابتالظاهريةالموجبةالقيمةأنَّإلىأشارقدكان
ضدَّيعملتنافرهاألنَّللحياة،مانوعًاُمعاديةالكوني

أنَّفلو.المجراتلتكوينالالزمةالتثاقليةالجاذبية
ة،للحياومناسبدقيٍقبشكٍلالكونناغمقدكاناإلله

.الشيءبعضسالبةقيمًةالكونيَّالثابتلجعل

معالمشكلة"ساسكيندليونارد”الفيزياءعالميدعو
أسوأ"و"الفيزيائيةالمشاكلكّلأّم"بأّنهاالكونيالثابت
لهذهحاليًاالمفّضلوالحّل."اإلطالقعلىنبوءة

األكوان"بـيسّمىالفيزياءعلماءبينالمشكلة
عددبينمنواحدمجّردهوكونناأنَّبحيث"المتعّددة

فيماشاسعًااختالفًاتختلفأخرىأكوانمنهائل
المقاديرإلىباإلضافةالكونيالثابتبقيمبينها

.األخرىالفيزيائّية

يرى.لناالمناسبالكونفينعيشأّنناوصادَف
حّلًا10500حواليتملكاألوتارنظرّيَةبأنَّ(ساسكيند)

كونمعيتوافقأنالممكنمنمنهاواحٍدكلُّمحتماًل،
.المتعددةاألكوانضمنمنفرٍد

األكواننظرّيةضدَّشيئًاأملكالأّنيحينوفي
الكونيالثابتحسابعملّيةأنبرأييفإنَّ،المتعددة

.تجاهلهيمكنبحيثتمامًاخاطئة

http://www.csicop.org/sb/show/the_problem_with_the_cosmological_constant
http://www.csicop.org/sb/archive/category/sb_21.1
http://real-sciences.com/?p=7244
http://real-sciences.com/?p=7244
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اإلنسانمن بداية الحياة إلى : تطور القلب

األيضإلىالنيازكمن

جداحارَّةفترٍةفي.جداومشوِّقًةصعبًةالبدايةكانت
البركانية،والثوراتواالنفجاراتالتقلُّباتتسوُدها

الحياةظهرتثم.سنةمليار4.5قبلاألرضظهرت
بسيطةكائناتشكلعلىسنةمليار3.8قبلفجأة

.Prokaryotesبروكاريوتُتسمَّىالخليةُأحاديَّة
الفترةفيالخليَّةوحيداتأسالفناعاشت

البروتينمنبغشاءالخارجمنُمحاَطًةالجهنَّمية
الخاصةاألجزاءفيهاتتميَّزفلمالداخلمنأما.والدُّهن
الحرارةاحتملتلكنها.اآلنحتىوالتكاثرباأليض
الطاقةتوفيرعلىقادرةوكانتبكفاءة،العالية

.العضويَّةالموادمنوالكربون

والبكتيريااإليوباكتيرياتفرَّعتالخليَّةوحيداتمن
األحماض(معاَملة)لمعالجةجيناتتملكالتيالقديمة
كاناألوكسجين،غيابوفي.DNAَوRNAالنووية

رلتطوحاسًما(المحفِّزةالبروتيناتأو)اإلنزيماتظهور
استطاعتفقد.دورهاتنتظرالتيالجميلةالكائنات

عتسريفياإلنزيماتاستعمالالبدائيةالحياةأشكال
هضمطريقعنالطاقةإلنتاجالكيميائيةالعمليات

.الكاربوهيدرات

الُمدهش،العضوهذاالقلُب،يقُع:موجز
المائالرئتين،وبينالصدريالقفصتحت
لةعضمنأكثرليسإنه.اليسارإلىقليال

وأربعةُحجراتأربعإلىتنقسممخططة،
قبضةبحجمالعضوهذا.وحواجزصمامات

ماويضخاليومفيمرة100000ينبضاليد
الغنيالدممنغالون2000يقارب

علمأبحاثتذكُر.يومكلبالُمغذِّيات
لمالقلبإنواألحافيرالتطوريةاألحياء
.فجأةالتعقيدوبهذاالكفاءةبهذهيظهر

الطاقةتوفيرأشكالأبسطمنتدرَّجبل
البروتيناتبعضإلىالكائنات،أوائلفي

،األنسجةإلىالُمذاباتتدفقتنظمالتي
والحجراتبالنابضأسطوانيقلٍبإلى

أشكالهإلىوصوالوهكذا...صمامات
.الحاليةووظائفه

رمزي الحكمي: إعداد

#
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هيالتيالميتازواناتعائلةمنالجانبينوُمتناِظرة
.الثديياتجميعوأسالفأسالُفنا

يةالجنينالمرحلةفيالمخطَّطةالقلبعضلةتتكوَّنال
طبقةمنبلالخارجية،منوالالداخليةالطبقةمن

،(مالميزودير)المتوسِّطةالطبقةُتسمَّىبينهماثالثة
فيالِبدائيشكلهافيكانتالطبقةهذهأنوُيَظنُّ

.الجانبينُمتناظرة

األوَّلالقلُب

الحقاتفرعتالجانبينُمتناظرةشجرةمن
العلقياتأسالف)العرفيةالعجالنياتاالنسالخيات،

ُمتناِظُرسلفناعاَش.الفموثانويَّات(والرخويات
أشبهاألرجحعلىوكانالكائناتهذهبينالجانبين

-أمعاءمفرد-وَمِعيٍّواضحينوَظْهٍروجٍهذاتبدودة
غيرزاالماوالعينينالرأسلكن.شرجوفتحِة

قبلالجانبينمتناظرياألسالفأحدوفي.متميزين
عنعبارةوكان!قلبأولظهرسنةمليون700-600

والُمغلقوعائينظامبالنابضأسطوانينسيج
.صماماتوالحواجزوالُحُجرات

نجممثل)الجلدشوكياتمنكلًّاالفمثانوياتتضم
.اتوالَحْبليَّ،(البلُّوطدودةمثل)الحْبليَّاتوأشباه،(البحر

هازالجالنفصالبدايةكانالفمثانويَّاتفيالفمظهور
تميزهاصفةوهذهفيها،(الدموي)والوعائيالهضمي

.األخرىالجانبينُمتناظرةفروععن

مستقلمغلقوعائيجهاٌزمرةألولظهرالحبلياتفي
أكبرحدث،*الكامبرياالنفجاروأثناء.الهضميالجهازعن

وانقباضتكوينعنالمسؤولةللبروتيناتانتشار
األكتين،:مثل(القلبعضلة)المخطَّطةالعضالت

.سيالتروبونينالميوسين،

والتعقيداتالتحوُّالت

منالنهائيالتحوُّلحدثسنةمليون300-350وقبل
بدورتينتعقيداأكثرقلبإلىاألسطوانيالقلب

.(وُصغرىُكبرى)دمويتين

.(فقريعمودلديها)الفقارياتتفرَّعتالحبلياتمن
فيف.تعقيداأكثرتشريحيةأشكااليتخذالقلبفبدأ

جزءإلىالقلبانقسمالحجرومصَّاصاتالجريثسمك
فيالرئويةالدمويةالدورةوظهرت.نظاميوآخروريدي

(انوالُبطيناألذينان)األربعالُحُجراتوظهرت.البرمائيات
امنظللقلبأصبحالثديياتوفي.والطيورالزواحففي

.عصبيوتحكُّمكهربيتوصيل

سنةمليار2.8قبلمرةألولالجوِّفياألوكسجينظهر
قبل)للضوءالمصنِّعةالزرقاءالبكتيرياظهوربعد

الكاستهمنالبكتيريافتمكَّنت،(سنةمليار3.5حوالي
ثمومنالطاقة،منأعلىكمياتإلنتاجاألوكسجين

.األرضعلىتنتشرالحياةبدأت

الُفجائيالتحوُّل:الّنوىحقيقيَّاُت

مرةألول(الطاقةمصانع)الميتوكوندرياظهرت
وحيداتتعاَيَشتلقدحدث؟الذيما.عجيببسيناريو

األخرىإحداهاتبتلُعحيثتكاُفلية،بطريقةالخليَّة
علىوقادرًةبداخلهاحيَّةتبقيهابلتهضمهااللكنها

اءلبقالالزمةالكيميائيةالتفاعالتكل)األيضعملية
(الُجوَّانيالتعاُيش)الطريقةوبنفس.(الحيالكائن
الكلوروفيلتحويالتيالخضراءالبالستيداتظهرت

.للنباتاتالحياةبوَّابةوفتحت

متعددةللكائناتواحدمنشأ:والحيوانالنبات
الخاليا؟

منتصففيالنابضالعضوهذا.بعدالقلُبيظهرلم
تفرَّعتبعُدفيما.احتمالمجرَّدكانالصدريقفصك

مملكةظهرتثم.فرًعا60منأكثرإلىالنوىحقيقيَّاُت
والميتازواناتالِفطرياتتضمُّالتيالسَّوطَخلفيَّات

كانتالمبكِّرةاألسالفهذه.(لناالمباشرةاألسالف)
بكفاءة،الطاقةوإنتاجالموجَّهةالحركةعلىقادرة
.خلوّيبهيكلتتميَُّزكانتوأيضا

ياأُلذينالببتيدُيسمَّىُمِهمًّابروتيًنااآلنقلُبكُيفرُز
وينظمالدمويةأوعيتكليوسِّعANPللصوديومالُمِدرُّ
فيالدهنيةواألنسجةوالبوتاسيوموالصوديومالماء

فيالقلبعمَليعملكانالبروتينهذا.جسمك
(اأيضوالنباتات)الميتازواناتمنالبدائيينأسالفنا
.األنسجةعبرالُمذابةالموادتدفُّقبتنظيمفيقوم

الميتازوانات

قطريعن(الميتازواناتعائلةمن)اإلسفنجياتتتكاثُر
اٍطأسوذاِتمتحركة(خلويةكرات)بالستيوالتتشكيل

الذيالُجزيء)بَركيزةالنهايةفيتلتصقثمُتهاجر
الخاليامتعددةكائناتلُتشكِّل(اإلنزيمعليهيعمل

فيالفاِرقةالعالمةهوالخالياتعدُُّد.جديدة
.الميتازوانات

كونتتأنهاأيالطبقة،ُثنائيةبأنهااإلسفنجياتتتميز
(إندوديرم)داخلية:فقطجنينيَّتينطبقتينمن

متتالطبقتينبينتجويٌفولها.(إكتوديرم)وخارجية
ليس.والتكاُثرالغازاتوتبادلاألكلعملياتفيه

.ُمتماثلغيرومحورهاذيل،أورأسلإلسفنجيات

والبحروقنديلالمرجانمثلالمحوريالشكلظهر
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الُحب؟مملكة:القلب
الهضمعنالمسؤولهووحيدعضٌويعدلمالبشر،في

هذاتميزبل.اإلسفنجياتفيكماوالتنفسوالتكاثر
نوم.تنفُّسيوجهازتناسليوجهازهضميجهازإلىالعضو

ملليشبالتدريجتطوَّرالعصبيالمركزيالجهازأنالعجيب
.أساسيةوظائفإليهويضيفالقلب

ء،األحشاإلىفروعاالحائرالعصبيرسلالجريثسمكفي
لىالسُّفالفقارياتفيثم.بالقلبمباشرةيتصلاللكن

إدراكوظيفةإليهويضيفبالقلبالحائرالعصبيتصل
الميِّتدورالحيوانيمثل)الُجُمودطريقعنالخطر

مثل)الُعلياالفقارياتفيأما.(االفتراسخطرليتجنب
fight-flightالُمواجهة-الِفراراستجابةفتحدث(البشر

.الدمإلىمعينةهرموناتبإطالقالقلبسرعةتزيدالتي

طبقةذوالحائُرالعصُبحديًثاتطوَّرالثدييات،وفي
طبقةذيالحائرالعصبنشاطفيالتغيرات.المايلين
كما.القلبسرعةإبطاءأوتسريععنمسؤولةالمايلين

القربفيوالرغبةباألمانباإلحساستتأثرأنها
السلوكاتتمكينفيمهمالحائرالعصب.االجتماعي
اربموهذا.العاطفيواالرتباطوالِجماعللُمغازلةالمطلوبة

هيقلوبنابأناالعتقادإلىلميلناالعلمياألساسهو
بينالمسافةأكبرفما.والوفاءوالعشقالعاطفةمحل

ماليينمئاتقبلاألولىأشكالهاوبيناآلنقلوبنا
.السنين

:والمالحظاتالمراجع

منللكثيرمفاجئاظهورابلحقيقيا،انفجارايكنلم*
.سنةمليون540-570بينالفترةتلكفيأسالفناأحافير

Bishopric, N. H. (2005). Evolution of the heart from 
bacteria to man. Annals of the New York Academy of 
Sciences, 1047, 13–29. 
http://doi.org/10.1196/annals.1341.002

القلب لم يظهر بهذه إن »
الكفاءة وبهذا التعقيد  

بل تدرَّج من أبسط  . فجأة
أشكال توفير الطاقة في 
أوائل الكائنات، إلى بعض 

البروتينات التي تنظم 
تدفق الُمذابات إلى  

ي  األنسجة، إلى قلٍب أسطوان
نابض بال حجرات وال 

وهكذا وصوال ... صمامات
إلى أشكاله ووظائفه  

».الحالية
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الجماجم الغريبة وتفنيد خرافات الفضائيين 
الغريبةوالكائنات الخارقة 

Steven)نوفيالستيفناألعصابلطبيبلكن
Novella)توافقهنالكأنيقولحيثمختلف،رأي

لطفلتعودبأنهاالجمجمةشاهدواالذينلألطباء
حيث.(hydrocephaly)الرأسموهبمرضمصاب
فيالسوائلمنالكثيرتراكمالمرضهذايسبب

وانخصوصاالجمجمةتضخمإلىيؤديمماالجمجمة
منالمبكرةالمراحلفيمرنةتكوناألطفالجماجم

اوضحاي.الجمجمةفيالتشوهمننوعًايكونمماالعمر
وبطبيعة.الشبابلمرحلةيصلونمانادرًاالرأسموه

المختصونيجريانالممكنغيرمنفإنهالحال
قامفقد.مباشرفحصدونمؤكدًاتشخيصًا
الجمجمةبفحصالمختصينبعضمعستيفن
لالقائالرأيمعمنهمأييتفقولمالسينية،باألشعة

.لفضائيينتعودبأنها

تعودبأنهاالقائلالرأيضدالرئيسيةالحجةانكما
تحليلهوهجينفضائياألقلعلىأولفضائي
.2003عامفيالجمجمةعلىأجريالذيالنوويالحمض

لطفلكانالنوويالحمضانالتحليلهذاوأظهر
YوXكروموسوماتعلىلهوكانتذكرًا،وكانبشري، .

لطفلتعودأنهايعتقدونوباييونغمنكللكن
نوويحمضاإلنسانامتالكعدمبسببهجين

يالرأويبقى.كمرجعاستخدامهايتملكيلفضائيين

أنحاءجميعفيظهرتالشكلغريبةجماجمهنالك
هذهحولوالمعتقداتالتفسيراتواختلفتالعالم،

لفضائيين،تعودبأنهااعتقدمنفمنهمالجماجم،
تعيشبشريةلكائناتتعودبأنهااعتقدمنومنهم

يةمنطقاألكثرالتفسيراتماهيلكن.األرضباطنفي
علىالمعروفةالجماجمبعضهناالجماجم؟لهذه

.واسعنطاق

(Starchild)ستارتشايلدجمجمة

الغريبةالجماجماألكثرمنالجمجمةهذهوتعتبر
Starchild)تسمىحيثانتشارًا Skull)،هذهوتعود

وجدتسنواتخمسالعمرمنيبلغلطفلالجمجمة
دأحفيطبيعيةجماجميمتلكونبالغينأشخاصمع

حسبسنة900حواليإلىوتعودالمكسيك،كهوف
منالعلويالنصفوجدوقد.الكاربونتحللتاريخ

فالجمجمة.وواضحةحادةتشوهاتمعالجمجمة
التصوراتعنتختلفالبحيثللغاية،منتفخة
الجمجمةمالكيعتقدلذلكللفضائيين،الحديثة

جناتلطفلتعودأنهاأولفضائيينتعودبأنهاالحالي
.إنسانمعالفضائييناحدتزاوجمن

أحمد الساعدي: ترجمة
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ةالمنطقيالتفسيراتعنللطبيعةوالخارقةالغريبة
.والحقيقية

العمالقةالجماجم

وجدتالتيالغريبةالعمالقةالجماجممنعددهنالك
.ناالسنامنصفينعلىتحتويمينيسوتاواليةفي

القرنخاللانحيثمشكلةواجهتماسرعانولكنني
منعدداكتشافتمأنهتقاريرذكرتعشرالتاسع

جميعفيمزدوجةأسنانعلىتحتويالتيالجماجم
االشخاصمنعددوجدوقد.المتحدةالوالياتأنحاء
منصفينيمتلكونالذينالعمالقةانيقولونممن

الكتابفيالتلمودنصفيذكرهمتمقداالسنان
تاالنترنعلىالتلمودفيالبحثخاللولكنالمقدسة،

هناكانايضًاويقال.االشاراتهذهمناياجدلم
كان(Fomorians)تدعىقديمةايرلنديةقبيلة

مننتجتالقبيلةهذهولكنمزدوجة،أسنانألفرادها
ذكريوجدالذلكومعالغيالن،حولالخياليةالقصص
عددوهناك.الويبصفحاتخارجالمزدوجةلألسنان

مزدوجةأسنانعلىتحتويالتيوالهياكلالجماجممن
:الويبمواقعفي

تم،1888عامفيمينيسوتابواليةووتر،كليرفي
سبعةعلىالعثور

هوبمرضمصابلطفلتعودالجمجمةبأنالقائل
.قبواًلواألكثرمنطقيةاألكثر

الغريبةالبيروجماجم

Robert)كونوليروبرتالكاتبقام Connolly)
البيروحضاراتالجماجممنعددوتصويربجمع

.غريببشكلممدودةالجماجمهذهتكونوالقديمة،
skull)وتسمىالبيروفيالممارسةهذهتكونحيث

binding)حيث."المربوطةالجمجمة"بمعنىأي
أشرطة،أوجلديةبأحزمةالطفلرأسبلفيقومون

.الغريبالشكلبهذاتنمولكي

الممارسةهذهحولومجهولغامضشيءهناكوليس
ذههعنواألثريةالتاريخيةالبياناتمنالكثيرفلدينا

هذهانعلىويصريختلفكونوليولكن.الممارسة
قامالذيمنيذكرولم،"رفضهاتمقد"التفسيرات

وليسرفضهامنهوبأنهمتأكدونونحنبرفضها،
مقرًاالبيرومنيتخذونالذيناألنثروبولوجياعلماء

ومدهشةغريبةجماجمهيالبيروجماجم.ألعمالهم
خارجي،مصدراوسربأيلهعالقةالمصدرهاولكن

التفسيراتعلىيصرمنوهناك

جمجمة ستارتشايلد

http://real-sciences.com/?p=5671
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فيإنديانافيالمحفورةالمدافنأحدفي•
جماجمثالثوجد1890عامفيميشيغان
ناألسنامناثنينوكانتاجيةثقوبمنمتعافية

.مزدوجة

علىالعثورتمتشيسترتونفي1829عامفي•
علىالفكويحتويتلة،حفرخاللإنسانفك

الحجمكبيرةالمعاصراإلنسانأسنانمنمجموعة
.فيهابالغانسانوجهيضعانيمكنهبحيث

العثورتم:1833كاليفورنيا،لومبوك،رانشوفي•
وكانتالحفر،أثناءعظميةهياكلثالثعلى

هاجميعتحتويأقدامثمانيةارتفاعتبلغالهياكل
العظميةالهياكلبأنوذكر.مزدوجةأسنانعلى

.للهواءتعرضهاعندانهارتقد

هيكلوجد:1833كاليفورنيا،لومبوك،رانشو•
حفرة،الجنودحفرأثناءالقامةطويلعظمي
وتحتويقدم،عشراثنىالهيكلطولويبلغ

الفكينفياألسنانمنصفينعلىجمجمته
.والسفليالعلوي

قبالةروزاسانتالجزيرةالمتكررةالزياراتفي•
ماكثير1860عامفيكاليفورنياواليةسواحل

منهاوالكثيرلهنود،تعودعظميةهياكلوجد
.مزدوجةأسنانعلىتحتوي

هياكل عظمية مدفونة في وضع الجلوس رأسا  
على عقب باتجاه بحيرة، وتحتوي على جباه  

.مائلة و صفين من األسنان العلوية والسفلية

،1878عامفينيويوركجيفرسون،مقاطعةفي•
القامةطويلعظميهيكلعلىالعثورتم

علىجمجمتهتحتويالقيقب،شجرةتحتمدفون
وجدوقدالمزدوجة؛االسنانمنكاملةصفوف

نالذيللرجال،الهياكلمنكبيرعددإلىباإلضافة
كانواخندقعنالدفاعأثناءسقطوايبدوماعلى
.فيه

هيكلاكتشافتم1892اوهايوبروكتورفيل،وفي•
.مزدوجةأسنانمعالقامةطويلعظمي

،1881عاموفياوهايفيمدينامقاطعةوفي•
قبوفيالحفرأثناءعظميةهياكلتسعةوجدت

أسنانعلىالهياكلهذهوتحتويالمنازلأحد
يمكنبحيثجداكبيرةجماجمهموكانت.مزدوجة

الشخصكتفينالىتصلالقبعةكمثلتكونان
.الطبيعي

معبشريفكعظموجد1845عامفرجينيافي•
تطبقانيمكنبحيثجداوكبيرةعريضةأسنان

.بالغرجلوجهعلى

صورة تخيلية لجمجمة لها صفين من االسنان
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وكتب.رديءلهنديمتحجراكتشافبتفسيرقاموقد
أحدتزوركانتالتيالروحقصةروايةضدايضًا

the)العمالقةكارديفبوحشوتسمىاألشخاص،
ghost of the Cardiff Giant)،بأنهوصفهحيث

قد1869عامفيبأنهوادعىأقدام،10الطولمنيبلغ
.بكاذبأنهبعدفيماوتبينالشخص،هذارفاةاكتشف

فكارديفيالجصمنمصنوعبأنهالشبحفسرتوين
.أصليغيروهو

ريعتبكانعشرالتاسعالقرنفيأنهفهمالحكمةومن
وأن،بالكرنفالأشبهالغريبةالعظميةالهياكلاكتشاف

منكبيرعددوهنالك.االكتشافاتهذهتدعمالاألدلة
:النموذجهذامنالقصص

برادفورد،مقاطعةمدافنفي1880عامفي•
بطولعظميةهياكلاستخراجتمبنسلفانيا،

حيثعادية،غيرالهياكلوكانتأقدام،سبعة
الهياكلهذهرسمتوقد.قرونعلىتحتويأنها
علىبناءًااستخراجهامنطويلةفترةبعد

إلىاألصليةالقرونذاتجماجموارسلتالوصف،
ثمومنفيالدلفيافياألمريكيالتحقيقمتحف

بة،وبالمناس)توثيقهامنيتمكنواانقبلاختفت
شبكةفيمؤسسةأومرجعيةأييوجدال

التحقيقمتحف"تسمىبكاملهااإلنترنيت
.(القصةهذهخارج"األمريكي

اوهايو،فيكشوكتونمنبالقرب1837عامفي•
الهياكلمنعددعلىالعثورتمبأنهيقال

اختلفتوقد.األقزامإلىتعودالتيالعظمية
"منهاالقليل"بينالهياكلهذهعددحولالتقارير

التيالخشببقاياانكما."كبيرةمدينة"إلى
أنهاعلىتدلالهياكلبعضمنبالقربوجدت
4-3بينالهياكلطولويبلغ.توابيتفيدفنت
علىيساعدقدآخرشيءأيعلىيعثرولمأقدام،

إلىالهياكلتحولت"قدولألسف.عليهمالتعرف
أوعليهاالحفاظمنجعل"طباشيريرماد

.مستحيلأمرتوثيقها

فيعظميهيكلأستخراجتم1891عامفي•
Copper)النحاسرجلعليهأطلقأوهايو

Man)والمجوهراتالنحاسكميةبسببوذلك
بأنهاويقالمعه،دفنتالتيالفنيةواألعمال

نيتشرمجلةفضحتوقد.هائلةبكمياتكانت
النحاس،برجلأعجبواممنالغريبةالجماجمهواة
فيذكرحيثم1155عامإلىقصتهتعودحيث
الجماجموأصحابالعمالقةيستعرضكتاب

.آخرمكانفيذكرلهتجدوالالكبيرة،

وجد:1821فيرجينيا،بواليةماسونمقاطعة•
رأستضعانيمكنبحيثكبيرةجماجمسبعة

أسنانعلىالجماجمهذهتحتويفيها،بالغرجل
هامنواثنينوالسفلي،العلويالفكينفيمزدوجة

يالسفلالفكفيفقطسنينعلىتحتويفقط
.فردية

واحدمشتركقاسمعلىتحتويالقصصهذهجميع
وليسصوريوجدفال.األدلةغيابوهوللغاية،ومهم
يوجدالوكذلكخاصة،مجموعاتأولهامتاحفهناك

تحتفظاالالجماجم،هذهأحدوجدتفإذا.لهاسجلأي
األساتذةأحدعلىتعرضهااألقلعلىاوبها؟

هذهتبيعانأوالمحلية؟الكلياتفيالمختصين
فيولكن.عليك؟مناسبمبلغعرضتمانالجمجمة

.اإلطالقعلىجمجمةأيتوثيقيتملمالحاالتهذهكل
بعدجمجمةأيعلىالعثوريتملنأخرىناحيةومن
توسعتقدالحفرحاالتانمنالرغمعلى،1892عام

ة،خدعالموضوعكانوأن.التاريخذلكمنذكبيربشكل
رسمهاحتىأوالجماجمهذهتصويريتململماذا

األسنانذوفجماجم.الصورةأوالرسمعلىواإلبقاء
العثوريتمولمموجودة،غيرالحقيقيةفيالمزدوجة

كونانواتمنى.األسنانمزدوجةجمجمةأيعلى
.مخطئ

التاسعالقرنأواخرفيانتشرتقدالخرافةهذهوكانت
عادةتكونالتيالغريبةالعظميةالهياكلفمع.عشر
كانتوالتيالمتحدةالوالياتفيكبيرةشعبيةذات

السيركيحتويماوعادةالجوال،السيركفيتعرض
دمرتمنهاالغالبيةوغامضة،غريبةبشريةرفاتعلى

بشكلوالتدقيقللفحصتخضعانقبلفقدتأو
Mark)توينماركوسخر.صحيح Twain)هذهمن

:رةمذاتكتبفقد.المناسباتمنالكثيرفيالقصص

وكاليفورنيا،نيفاداواليةفي،1862عامخريففي"
الغيرالمتحجراتفيجامحبهوسالناسأصيب

يمكنفال.األخرىالطبيعيةوالعجائبطبيعية
وااثنيناواكتشافيجدوالماوثيقةيقرأانللشخص

للسخريةمثيرأصبحالهوسهذا.النوعهذامناكثر
فيرجينيالكتابمميزةعالمةأصبحفقد.قلياًل

...المتزايدالشرهذالتدميردعوتوقدالمحليين،
بالتدقيق،المتحجراتهوساقتلانفاخترت

وقد.النقدإلىينظرقلماولكن.نقديوبتدقيق
."متحجرشخصكلاكتشافعندخطةوضعت
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أيالثقافات،أوائلبينمشتركشيءالتاللبناءكانت
هابعضوتعودالشمالية،أمريكافيكولومبوسقبلما

واستكشافالعثورتموقد.الميالدقبل3000عامإلى
وديانأنحاءجميعفيوالمدافنالتاللهذهمناآلالف

والمعدنيةالتحفوجدتوقد.والميسيسبيأوهايو
ثيرمشيءأيعلىالعثوريتملمولكنالبشرية،البقايا

المزدوجة،أسنانال:اآلثارلعلماءمفاجئأولالهتمام
المثيرةالتاللهذهخضمفيولكن.عمالقةوالأقزام،

رةاإلثاتوليديحاولونكيفنرىاننستطيعلالهتمام
مثلالقوليةاألدلة.الجامحةالقصصخاللمن

نالذيللمحققينبالنسبةكبيرةقيمةلهاالقصص
هذهتستطعلماآلنحتىولكنالمزاعم،هذهيؤيدون

انويجب.غريبواحدعظميهيكلإلىقيادتنااألدلة
غيركانتاذامهمغيراألدلةعددان:دائمًاتتذكر

وذومقبولواحددليلمقابلفيورديئة،مقبولة
يالتبالكميةالنحاستجمعانفيمكنك.جيدةنوعية
منواحدةصغيرةسلسلةإلىيتحوللنفإنهترغب،
هاتدعمالتيالقصصمنالكثيرتسمعفعندما.الذهب

عنالنظربغضموجودة،غيرأوفيهامشكوكأدلة
.فيهامشككتكونانعليكيجبعددها،

المصدر

Dunning, B. "The Case of the Strange Skulls." Skeptoid
Podcast. Skeptoid Media, 10 Mar 2009. Web. 16 Oct
2016.

.Mr)روبنسونالسيدوجد• Robinson)هيكل
أحدفيالتنقيبخاللالقامةطويلعظمي

مدينةفيممتلكاتهضمنالواقعةالمدافن
عامأو1879عامفيإنديانافيبرويرسفيلي

أقدامتسعةالعظميالهيكلطولويبلغ،1891
الهيكلبأنروبنسونالسيدأعلنوقد.ونصف

واليةمنعلماءقبلمنفحصهتمقدالعظمي
جرفتهعندمافقدهولكنهنيويورك،ومنإنديانا
انقبل1937عامفيالفيضاناتأحدفيالمياه

.توثيقهمنيتمكن

فيوالمذكور1876عامفيكتبتقريروادعى•
أنالمحيرةاألثريةالقطععن1978عاممنكتيب

James)براونجيمس Brown)علىعثرقد
يبلغألقزامتعودالتيالعظميةالهياكلمنعدد

عددانإلىالتقديراتوتشير.أقدام3طولهم
بهالخاصةاألرضقطعةفيوجدتالتيالهياكل

عظمي،هيكلالف100الىالف75بينتبلغ
.منهاأيتوثيقأوحفظيتملمولألسف

فيهاردينمقاطعةفيالحديدسككعمالوقام•
فيسنة150عمرهالسنديانمنجذعبإزالةاوهايو

لهكبيررجلعظامتحتهفوجدوا،1856عام
ىوعل.الحصانيمتلكهماحجمتوازيكبيرةفقرات
المتحجرةبانالحظالمشرفانمنالرغم

وفهعليها،مالحظاتايياخذلمانهإالاستثنائية
.بهاواالحتفاظالمتحجرةبرفعيقملم

رجالعدةفيهايظهروالتيالعمالقةالجماجمحولالمشهورةالصوراحدى
برامجعبرتحويرهيالصورةالواقعفيعربة،علىضخمةجمجمةيدفعون

الصورتعديل
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المائيةلماذا لم نتطور عن القردة : اليس روبرتس

55منأكثرقبلالفرضيةهذهواقترحت.أسالفنافيها
اإلنسانتطوردراسةشهدتالحينذلكومنذعام،

معقدةوجدناهاوقدوالدراساتاالكتشافاتمنالكثير
.الماءقردةفرضيةتفترضهممالالهتمامومثيرة

هاردياليسترالبحريةاألحياءعالمنشر1960عامفي
(Alister Hardy)ساينتيستنيومجلةفيمقال

فيماأكبربنسبةمائيونالرجالكانهل":بعنوان
منالبريةالحيواناتتطورقصةبناءأعادفقد،"مضى

والزواحفالثديياتاناعتبرفقد،القديمةاألسماك
والبلصوراالكصور:مائيةكائناتإلىترجعوالطيور

البطريقوطيورالبحروثعابينوالتماسيح

الرغمعلىتمحىانتأبىالتيالفرضياتبعضهناك
هيالفرضياتهذهومن.ضدهادامغةأدلةوجودمن

"المائيةالقردة"بـُيعرفممااإلنسانتطورفرضية
David)اتنبرهديفيدالسيرويعتبر

Attenborough)هذهعنالمدافعينأحد
هيئةفيحلقاتأربعمنسلسلةقدموقدالفرضية،

.(الماءقردةعنوان)تحت(BBC)البريطانيةاإلذاعة

ناإلنسافيتطورشيءكلبأنالفرضيةهذهوتقترح
اولتنإلىيرجعللشعروافتقارناالمنتصبالمشيمن

عاشمائيةفترةبسببحدثوالذيالبحريالطعام

أحمد الساعدي: ترجمة

http://www.bbc.co.uk/programmes/b07v0hhm
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المرجح ان تكون ومن  .الغوص والسيطرة على النفس
هنالك عالقة بين القدرة على الغوص والسيطرة على  

.النفس
وكان أجدادنا يعيشون على ضفاف البحيرات أو شواطئ

ي البحار، لذلك البد أنهم اعتمدوا على الموارد البحرية ف
نظامهم الغذائي، لكن هذا حدث خالل فترة متأخرة من 

ش كما أنهم يستطيعون العي. التاريخ التطوري للبشر
اما  . على نظام غذائي يشمل مواد غذائية برية فقط

من ناحية قدرتنا على السباحة، بالمقارنة مع حيوانات
أخرى فنحن لسنا أفضل الكائنات البرية قدرة على  

السباحة، كما أن جلدنا يتأذى في الماء، فالماء يجعل 
جلدنا يجعد ليصبح كالخوخ المجفف عند البقاء في

.الماء لفترة طويلة

كلتفعلهاألمرفهذاقدمين،علىالمشيبخصوصاما
وكذلكالماءفيالغوصخاللقليلة،لمدةولوالقرود

بإظهارالرغبةعندأوللفاكهة،الوصولفيالرغبةعند
وإذا.األشجاربينالتحركعندأوالعدوانيةبعض

الاألشجار،فيالوقوفيستطيعونأسالفمنتطورنا
منحصلناالتيللكيفيةعاديغيرتفسيرإلىنحتاج
الركضمنبداًلاألرضعلىالوقوفإمكانيةعلىخاللها

.األربعةأطرافناعلى

العديدسدتمفرضيتهماومورغانهارديقدمأنمنذ
متفقدالبشر،لتطوراألحفوريالسجلفيالثغراتمن

.1987عاممنذجديدنوع13عنيقلماعلىالعثور
رفنعونحن.أسالفنابيئةبناءإعادةمنتمكناأنناكما

حالسفإنسانفيها،عاشواالتيالزمنيةوالفترةاألنواع
Sahelanthropus)تشاد tchadensis)قبلعاش

Homo)المنتصبواإلنسانسنةمليون7 erectus)
بيئةفيعاشواوكالهماسنةمليون2قبلعاش

بعضأنحينفي.مفتوحةبيئةأوالمشجرةالغابات
منجزءكانوهذارطبة،أراضيتتضمنكانتالغابات

رأثأيهنالكوليسالبقاء،أجدادناعلمتالتيالمواطن
ةبيئفيعاشالبشرأشباهمنسلفألياإلطالقعلى

.ومورغانهارديوصفهاكالتيمائية

استطاعواقدأسالفناأنعلىأدلةنمتلكانناكما
المائيةالمواردندرةمعللغايةجافةبيئاتفيالبقاء

هذهمعوالتعامل.انعدامهاالفتراتبعضوفي
لىعفأعتمدنامرنةسلوكياتناجعلالمختلفةالبيئات

وطبيعةكبيرةأدمغةامتلكناوبذلكالتعاون،
بسببظهرتأنهاالمرجحمنوالتيبامتيازاجتماعية

ياالتكنولوجنهائيةكمحصلةنتجتالمرونةوهذه.ذلك
.والثقافة

المائيةالقردةلفرضيةالمتأخرينالداعمينأشاروقد
الحقوقتفيحدثتقدالمائيةالتكيفاتانإلى

البحروأبقارالبحروخنازيروالدالفينوالحيتان
ماءالوثعالبالقطبيةالدببةإلىباإلضافةوالفقمات،

التيالحيواناتمنوغيرهاالمالية،الحقلوفئران
الفريدةالخصائصإلىأشارثمومن.الماءفيتصطاد

األخرى،القردةعنيختلفبنحووأسالفهمللبشر
.أطوللوقتالماءفيالبقاءتكيفاتبأنهاواعتقد

افترضالتيالمميزاتمنمجموعةهارديوضعوقد
"مائيةتكيفات"بأنها (aquatic adaptations)
لقسمفقدانناالسباحة،علىبالقدرةتمتعنا:منها
جمتعربشكلتبقىماوترتيبالجسمشعرمنكبير

تحتالدهونمنطبقةوجودالماء،مقاومةيخفض
لبشكالمشيعلىقدرتناانافترضانهوحتى.الجلد

الماءفيوالغوصللسباحةنتيجةتكيفتمنتصب
.الجسموزندعمعلىيساعدانهحيث

فيفجوةلوجودنتيجةفرضيتهبوضعهارديوقام
7-4بينلماللفترةالوقتذلكفياألحافيرسجل

ناكما.الحقةسنواتفيعليهاعثروالتيسنةمليون
هفرضيتبأنبالقولمنطقيبشكلورقتهختمهاردي

وألختبارهاللمناقشة،الفرضية"فقطتكهناتمجرد
."األدلةمنللمزيدتحتاج

والتيلفرضيته،هاردياقتراحمنعامخمسونوبعد
جاءت.سيئةسمعةوربمامعينة،بشهرةتتمتعكانت

Elaine)مورغانإلينالكاتبة Morgan)تدافعلكي
"الماءقردة"كتابفيعنها (The Aquatic Ape)،

منبعددمصحوبةأخرىفرضيةفيهوضعت
هذهومنعنها،تدافعلكيلالعجابالمثيرةالخصائص
ضبطعلىقدرةمناإلنسانبهيتمتعماالخصائص

للوهلةالفرضيةهذهتبدو.الغذائيونظامهالنفس
سوففاحصةنظرةبعدولكنلإلعجاب،مثيرةاالولى

.مختلفةأشياءأدلةتكتشف

التيوالفسيولوجيةالتشريحيةالتكيفاتجميع
امأفضلوبشكلتناسباألخرى،الفرضياتاقترحتها

فسقوط.القديمةاإلنسانأسالفبيئةعننعرفه
الثديياتبعضفيموجودةميزةسوىليسالشعر

بهالشالثديياتبينماوالدالفينالحيتانمثلالمائية
شعرذاتتعتبرالحقلوفئرانالماءثعالبمثلمائية

يالجنسلإلنتقاءالشعرفقدانتفسيرفيمكن.كثير
انكما.أفضلبشكلتفسرهفهيالحرارة،معوالتكيف
جسمفيالدهونتوزيعيفسرالجنسياالنتقاء

ناالمرجحومن.الجنسينبينيتباينوالذياإلنسان،
علىالقدرةبينعالقةهنالكتكون
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اناإلنسقيامأثبتتالتياألثريةالمواقعذلكفيبما
مؤثريكنلمهذالكن.الساحليةالمواردباستغالل

6قبلأيالحركة،ثنائييمنأصولناعلىكبيربشكل
.رللبشسلوكيةمرونةمجردتعتبرألنهاسنة،مليون

المائيةالقردةفرضيةفيوالبساطةالمبالغة

فرضيةمورغانلهاأضافومااألصليةالفكرةأصبحت
umbrella)المظلة hypothesis)كلنظرية"أو

فيالسواءحدعلىوبسيطةبهامبالغفرضية،"شيء
ةلمجموعواحدتفسيرتقديمتحاولفهي.تفسيراتها

يفنشوئهاكيفيةنعرفوالتيالتكيفات،منواسعة
فاتفتكي.لإلنسانالتطوريالتاريخمنمختلفةأوقات
الكبيرةواألدمغةقدمينعلىالمشيعلىالقدرة
ظهرتأنهابلواحدة،دفعةتظهرانيمكنالواللغة

التكيفاتجميعأنقلناوأن.السنينماليينخالل
.الهراءمنقولناالصبحواحدتفسيرإلىتحتاج

فهنالكالفرضيةهذهضداألدلةتراكممنالرغموعلى
انصارهاويقوم.غريببشكلالعنيدينانصارهامن

عندالمحارأواألسماكأوللماءذكربأيبالتمسك
الحينبيننجدهاوالتيالبشر،تطورعلىالحديث

حارالبأواألنهارقربتقعالتياألثريةالمواقعفيواآلخر
ضدهادامغةأدلةلديناولكن.لفرضيتهمداعمةكأدلة
وعلمبالحفرياتالخاصةالبحوثكلاألدلةهذهومن

.الوراثةوعلماألعضاءوظائفوعلمالمقارنالتشريح
.وتكرارًامرارًاالمائيةالقردةفرضيةفشلتوفيها

العار،منيعتبرالبريطانيةاإلذاعةهيئةفعلتهوما
الفرضياتمنأنهاكمامعقولة،غيرالفرضيةهذهألن

وتطور.اإلنساننشوءتفسيرحاولتالتيالناشئة
سولياألدلةهويثبتهوماتعقيداأكثريعتبراإلنسان
.التمني

:المصدر

Alice Roberts, “Sorry David Attenborough, we didn’t 
evolve from ‘aquatic apes’ – here’s why”, 
theconversation.com, September 16, 2016

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248497901469
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: تجربة كمية جديدة تثبت
قياسهايتم حتى  غير موجودة الحقيقة 

زبوبكثافةتسمىمعلقةحالةفيالهيليومذراتمن
رةذسوىيتبقىولمتفريقهاتموبعدها.اينشتاين-

خفضتثمالمختارةالذرةهيالذرةهذهوكانت.واحدة
بمثابةكانوحاجزالليزرأشعةمنزوجخاللالذرةهذه

حاجزمثلالذرةمسارتشتيتشأنهمنطرقمفترق
.الضوءيبعثرصلب

ارالمسإلعادةعشوائياالثانيالحاجزأضيفذلكوبعد
.االولالحاجزخاللمنالذرةمرتانبعدوذلك

تداخلإلىذلكفسيؤديالثانيالحاجزهذاأضيفإذا
اذاللذرةحدوثهيتوقعكانماوهوهداماوبناء

فيضالمإذاولكنالموجةمثلاالتجاهينبكالسافرت
أنلوكماتداخل،أيُيالحظفالالثاني،الحاجزهذا

الحاجزانوحقيقة.فقطواحدامسارًااختارتقدالذرة
الطرقمفترقمنالذرةعبرتانبعدوضعقدالثاني

أندونطبيعتهاتحددلمالذرةانالىتشيراالول
أخذتالذرةانتعتقدكنتانلذلك.أخرىمرةتقاس

سيؤثرالقياسانيعنيفهذاواحدطريقاوطرقعدة
ان"وقالتراسكوتأوضح.المستقبلفيالذرةعلى

منتسافركانتهيباءالىالفمنتسافرالالذرات
الذيرحلتهانهايةفيقياسهاتمعندماباءالىالف

."الوجودإلىوالموجبالجسيميالسلوكأحضر

فيانهاللغايةغريبًايبدوهذاكلانمنالرغمعلى
تتحكمالتيالكمنظريةصحةمنتحققمجردالواقع

منتمكناالنظريةهذهبإستخدام.الذريبالعالم
ورقائقالليزروأشعةالمصابيحمثلاألشياءتطوير

فعالانهامنالتأكدالصعبمنكانلقد.الكمبيوتر
.ذلكتفعل

المصدر

FIONA MACDONALD, “Reality doesn’t exist until 
we measure it, quantum experiment confirms”, 
sciencealert.com, 1 JUN 2015

حتىموجودةغيرالحقيقة:تثبتجديدةكميةتجربة
شهيرةبتجربةأستراليونعلماءقام.قياسهايتم

الواقعحولالكمفيزياءفيالغريبةالتنبؤاتتؤكد
الالحقيقةفيهوالواقعهذاانإثباتطريقعن

.األقلعلىنقيسهحتىلهوجود

تطرحوالتجربةبحالوةولكنمعقدًايبدوذلككل
أنالبدشيءلديككاناذا:وهوجدابسيطاسؤاال

مثليتصرفاناما.الصيغتينبإحدىيتصرف
نقطةأيففي.الموجاتمثليتصرفأوالجسيمات

يتصرف؟انالشيءهذاقرر

يكونانإماالشيءهذاانالعامالمنطقلناسيقول
هاوقياساتبطبيعتهاالجسيماتمثلاوالموجاتمثل

انتتوقعالكمنظريةولكن.جوابايلديهايوجدوال
فيالشيءهذاقياسكيفيةعلىتتوقفالنتيجة

منفريقوجدهمابالضبطهووهذا.رحلتهنهاية
.األستراليةالوطنيةالجامعة

أندروالفيزيائيالفريقفيالباحثينكبيرقالقد
Andrew)تراسكوت Truscott)صحفيبيانفي:

مستوىعلىأماشيء،كلهوالقياسانيثبتهذا"
."اليهانظرالكنتإذاموجودغيرفالواقعالكم

John)ويلرجوناألمريكيالفيزيائياقترح
wheeler)المتأخراالختياربتجربةمعروفةتجربة

االمرايمنلترتدالضوءأشعةفيهااستخدم1978عام
غيرالالزمةالتكنولوجياكانتالوقتذلكفيولكن
.التجربةهذهتحقيقعلىقادرة

مناألستراليالفريقتمكنسنة40مروروبعداآلنلكن
ةالمتفرقالهيليومذراتباستخدامالتجربةهذهإعادة

خاكيموفنورمانيقول.الليزرضوءبواسطة
(Roman Khakimov)وعملدكتوراهطالبوهو

حولالكمفيزياءتوقعاتان":التجربةهذهعلىأيضا
فيللضوءتطبيقهاعندغريبةتبدوالموجاتتداخل
وهيالذراتمعأجريتالتجربةولكنالموجيةحالته
ومجاالتوتفاعالتكتلةولهاأكثرمعقدةأشياء

."غرابةأكثرأصبحتوقدوغيرهاكهربائية

حفنةبحصرالفريقوقامبنجاحالتجربةإعادةتمت

إحسانحسن : ترجمة
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؟كيف نعرف أشياء لم نتعلمها قط: الذاكرة الجينية 

Alonzo)كليمانسألونزويكنلم Clemons)قد
فياصابتهوبعد.حياتهفيفندروسأيعلىحصل
لينةمادةبأيبالنحتبدأرضيعًا،كانعندمارأسه

نباتيسمن)الكريسكوسمنةمثلأمامهيجدها
ُيشكلأنيمكنهكنحاتاآلنبهُيحتفى.(أبيض

ةساعخاللالطينبإستخدامحيوانأليمثاليًانموذجًا
كليرسمحيث،فقطواحدةلمحةوبعدأقلأو

فيتدريبأيأخذقديكنولمبإتقانووترعضلة
.ذلك

المعقدةالقدراتهيببساطةالجينيةالذاكرة
جنبإلىجنباالمتوارثةالفعليةالمتطورةوالمعرفة

لبشكقبوالأكثرأخرىوسلوكيةفيزيائيةخواصمع
فإنالمعرفةواسعيالَعلماءمع.عام

هاوكأنمعهمتأتيوالرياضياتوالفنالموسيقىرقاقة
.المصنعمنمثبتة

ثحيبالكامل،جديدًامفهوماليستالجينيةالذاكرةإن
.A.A)بريلأردنإبراهيماقتبس Brill)1940عامفي

William)كاربنترويليامالدكتورمن Carpenter)
فيالمعجزةالطفلبينبمقارنتهكتبالذي

Zerah)كولبورنزيراالحساب Colburn)براعةو
:الموسيقيالتأليففيموزارت

المتالكعجيبمثاللديناأعاله،الحالتينكالفي
والذيمعين،عقليلنشاطاستثنائيفطريسلوك
رةفكاستبعادِلغرضجدامبكرةفترةفينفسهأظهر

يطلق.الفردخبرةطريقعنعليهاالحصولتمقد
هباتهكذامثلعلىالحدسياتأوالبديهياتأسم

حتىسنة52قبلحياتيفيعالمأولقابلتأنمنذ
.قبلمنبهاأسمعلمعجيبةبحالةمأسورًاأصبحت

حياتيفيقابلتهمالذينالعلماءمنالكثيرأنحيث
وهذهقبلمنيتعلموهالمبوضوحأشياءيعرفون

.للنظرالملفتةالحاالتأكثرأحد

الموهوبالموسيقيليميكليزليأنمنالرغمعلى
(Leslie Lemke)فيواحدًاموسيقادرسًايتلَقلم

بمائةقبلهجاءالذياألعمىويغينزتوممثلحياته
مبكربوقتتفجرتالموسيقيةموهبتهأنإالعام،
متعلقديكونانيمكنالكرضيععفوي،وبشكلجدًا
شهد.المصنعمنمثبتةجاءتوكأنهاقبلمن

انعلىواكدواالحالتينكلتاالمحترفونالموسيقيون
فطرةامتلكامانحووعلىوويغينزليميكمنكال

جملةبناءاوالقواعدتسميتهيمكنماإلىالوصول
.العاديالتدريببغيابوحتىضخمةموسيقية

وسن شعالن: ترجمة

الموسيقيةالموهبةصاحباألعمىويغينزتوم
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أيالمعرفةالواسعاإلنساندماغقشرةأن
مستعدةمتخصصةبأنظمةمكتظةالعالم

عالوة.معينةلمهماتاستخدامهاعلىوقادرةوراغبة
جينيةسيطرةتحتمبنيالدماغفإنذلك،على

ماويعرفهعماالتعبيريبدأالدماغُيبنىحالما.ُمحكمة
المختصةاالجهزةعددان.المصنعمنمعهيأتي

معشيءكلويأتيحيث.مدهشعددهووالنشطة
للفيزياءالحسياإلدراكظاهرةمنابتداًء,الدماغ

هذه.االجتماعيالتبادلقواعدإلىووصوالالبديهية
لكيحلحيثبالفطرةمبنيةهيوإنماُتدرسالاألشياء

نمتلكهاالتياالجهزةكثرةإن.مختلفًةمشكلًةجهاز
الذيالوقتوبحلولخلقنا؛أثناءمركبةنعملهمالعمل
قداألجهزةتلكتكونمعينعملحولفيهنعلم
».فعالبهقامت

Steven)بينكرستيفنالكاتبيدحض Pinker)في
للطبيعةالحديثاإلنكار:الفارغةالالئحةكتابِه

.ريالبشللتطورالفارغةالالئحةنظرياتعامالبشرية
كلأنكيف:يهمماكتابهفي(بتروورثبراين)يشير
األطفاليملكأن،إلىالرياضياتاجلمنُرِبَطدماغ

بماالفطريةالمتخصصةالقدراتمنالعديدالرضع
المشفرةاألرقامنموذجإلىيعزوهاالتيالعدديةفيها

.سنة30,000قبلاالوائلاالجدادمنالبشريالجينومفي

Marshall)بيرغنيفرمارشالقدم Nivenberg)من
National)العالميالقلبمعهد Heart Institut)
والحمضالنوويالحمضمنكلمكائنداخلنظرة

الفطريةالمعرفةلهذه(DNA/RNA)الريبيالنووي
الذاكرةبعنوان1968العامفينشرمقاٍلفي

.(JAMA)جامامجلةفيالجينية

غرائزفيالتشكيكالنادرمنأنحيث.فطرية
الميولعنتعبيرأنهاعلىالسفلى،الحيوانات
علىيبرهنالذيالفردبنيةفيالموجودةالبنيوية
."وجودها

Wilder)بنفيلدويلدرأشار Penfield)كتابهفي
Mystery)العقللغزالرائد of the Mind)عام
:قائاًلكتبحيثالذاكرة،منأنواعثالثةإلى1978

أنيمكنماعلىبرهانًاخاصبشكلالحيواناتُتظهر"
الذاكرةُتكافىءماوهيالِعرقيةالذاكرةعليهُيطلق

أنهاعلىالذاكرةمنالثانيالنوعويدرج.الجينية
منهاالثالثوالنوعالشرطيةاألفعالبردودمرتبطة
المصطلحمعاألخيرانالنوعانيتناغم.تجريبية
والذاكرةالتجريبيةأوالعادةذاكرةعلىعموماالمطبق

."الدالليةأوالمعرفية

Michael)جازانيغامايكلكتب Gazzaniga)في
The)العقلتاريخ1998عامكتابه Mind’s Past) :

يعرفه؛بلالمثلثات،علمتعلمالطفليحتاجال"
ه؛يعرفبلاألرض،منالشكلتمييزتعلمالىاليحتاج
يملكجسمارتطامعنديعرفبليتعلم،اناليحتاج

.اآلخريحركسوفأحدهمافإنبآخركتلة

فجأةلهظهرتالنحتفيموهبةامتلكالذيكليمونزالونزو
الرأسفيإصابةبعد

ستيفن بينكر
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صوتيُا،معزولةأماكنفيتربيتهاتمتلوحتى
النداءتعطيأناألوسينطيوررتبلبعضفيمكن
وهناك.أساسيينتعلمأوتدريببدونألنواعهاالعادي

تتوارثوالتيالحيوانمملكةمنبكثيراكثرامثلة
حيث.والمهاراتوالسلوكياتالصفاتفيهاوتتأصل

عندبالغرائزوالمهاراتوالسلوكياتالصفاتهذهندعو
المهاراتعلىالمبدأهذانطبقالولكنناالحيوانات
.البشرعندالمتوارثةالمعقدةوالمعرفة

هوالعاديغيرالعالميرثهماأنالبعضيناقش
عليهاالمعرفةتطبيقيمكنالتيالقواعدأوالميول
نفسهاالمعرفةمنبدالوبسرعة،عاديغيربشكل

.اآلخرينمنتتعلمالتياألوسينطيورانواعفيوكما
الوراثةعلىمقنعمثالالمعجزةالعالمأنبرأيي

للتعليماتالفرعيةاألوسينلفصائلالجينية
ياليعنهذاان.التعلمتسبقالتيالفعليةوالمعرفة

تصقلأنكهذهمَوروثةطبيعيةلمهاراتاليمكنانه
أنتركاربنويليامالدكتورأوافقلكنني.التنشئةوتعزز

معيندماغيلنشاطخلقيااستعدادايظهرونالعلماء
ةفكريبعدبحيثجدامبكروقتفينفسهيظهرالذي

.الفردخبرةطريقعناكتسابه

كلفيموجودةانهاواقترحالجينيةبالذاكرةذلكادعو
الهامدةالقدرةتلكعلىنضغطكيفهوالتحدي.منا

حوادثأودماغيةإصابةدونوتداخليغيربشكل
.لهامشابهة

:المصدر

Darold Treffert ,"Genetic Memory: How We Know
Things We Never Learned", scientificamerican.com
blogs, January 28, 2015

أوالمتوارثةأوالجينيةالذاكرةعليهاأطلقسواء
مفهومفإنفطرية،هباتأوبديهياتأوالعرقية
الغرائزبعدماالمتطورةللمعرفةالجينياالنتقال
يعرفواأنالعظماءللعلماءيمكنكيفلشرحضروري

.قطيتعلموهالماشياء

رائعةعضويةبآليةولدناقدبأننالالعتقادنميل
القرصمحركجنبإلىجنبابالدماغندعوهاوُمعقدة

.الوقتنفسفيوالفارغالضخم(الذاكرة)الصلب
وتراكماختزانهوعليهأصبحناماانعموماُيعتقد
حدةواتضافالتيالحياتيةتجاربناوالمستمرتعلمنا

جامبرمالعظيمالعالميأتيلكن.الذاكرةإلىاألخرىتلو
فيالفطريةوالمعرفةالمهارةمنواسعبكمبالفعل

برنامجانهيقولانللمرءيمكنالخبرة،منمجاله
العاديةغيرالقدراتيفسرالذيالمصنع،منمثبت

معوقاتبعضبمواجهةفطريًاالعالمبهايتمتعالتي
نمالكثيرتستحقالذاكرةمنالمساحةهذهأن.التعلم

.والدراسةاالستكشاف

العبقريةأوالمكتسبالعلمقضايااقنعتنيلقد
.نعالمصمنمثبتابرنامجانملكجميعابأنناالعرضية

عددفيبالتفصيلالقضاياهذهمنبعضاناقشت
تحتوكانتأمريكانساينتفيكلمجلةأغسطس

اشخاصيظهربالمختصر،.العرضيةالعبقريةعنوان
قدرةمرضنتيجةأوالرأسفيإصابةوبعدمعينين
أوالموسيقىفيجبارةاألحيانبعضوفيمتفجرة

خاملةالقدراتهذهتبقىحيثالرياضيات،أوالفن
.انفجارهالحظةحتى

القدراتحولوافرةأمثلةالحيوانمملكةتوفرواخيرا،
.الجسديةالخصائصتتجاوزالتيالمتوارثةالمعقدة

2,500)مسافةبرحلةسنةكلالضخمةالفراشاتتقوم
المكسيكفيصغيرهارضقطعةالىكندامن(ميل

عودةرحلةالربيعفيتبدأثم.الشتاءتقضيحيث
فعللتاجيالثالثةالىتحتاجلكنهاالشمالإلىطويلة

قدأوالعودةبرحلةتقومفراشةاليوجدلذا.ذلك
فكيف.قبلمنبأكملهالطريقذلكفوقحلقت

انيجباذاقبل؟منيتعلموهالمطريقايعلمون
طريقاوليس,متوارثمالحةنظامهناكيكون

.ُمَتَعلمًا

والدجالعصافيرمثل(Oscine)االوسينطيورتتعلم
اإم.لآلخريناإلنصاتخاللمناالغانيالمغردةوالطيور

علىواقربائهاالذبابصائداتمثلاألوسينطيورأنواع
يالتالجينيةالتعليماتكلترثفهيذلك،منالعكس

طائر األوسين.المعقدةاأللحانلهذهتحتاجها

http://www.scientificamerican.com/article/tapping-your-inner-rain-man/
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كيف انكمشت الديناصورات : تطور الطيور وآلياته
طيورًالتصبح 

الفلوسيرابتورفديناصورالمثالسبيلوعلى
(velociraptor)الذئبجمجمةبحجمجمجمتهكانت

.الحمامةدماغبحجمودماغه

األركيوبتركسحفرياتكانتالزمنمنلعقود
(Archaeopteryx)الطيوربينالوحيدالرابطهي

الحفريات،لعلماءبالنسبةوالديناصورات
ريشيةأجنحةذوهجينمخلوقهوواألركيوبتركس

العصافيرتشبهمالمحهاكانتإذ،طويلعظميوذيل
10وفي.الطيرانوكذلكواألجنحةالريشحيثمن

كانالحديثةالطيورعنتفصلهاالتيسنةمليون
البروفيسورويقول.فقطاللحمفييحدثالتطور
كليةورئيسالحفرياتفيعالم(Pinton)بنتون
انجلترا-بريستونجامعةفيالبيولوجيةالعلوم

بشكلالريشلهظهرقداالرركيوبتركسانيبدو"
."الحديثةالطيوركخصائصجسمهعلىكامل

الديناصوراتانكمشتكيف:وآلياتهالطيورتطور
فيبالظهوربدأتالحديثةالطيوران؟طيورًالتصبح

قدالجديدةاألبحاثلكن.التطوريالزمنمنلحظة
يالتالتطوريةالتغيراتمنطويلةبسلسلةأنارتنا
.ممكنًاالتحولهذامنجعلت

الديناصوراتمنمجموعةمنتنحدرالحاليةالطيور
تضموالتي"بالثيروبودات"والمعروفةالقدمينذوات

اصوروالدينريكستيالضخمالديناصورفصيلتهافي
األكثرهيالثيروبوداتوانفيلوسيرابتور،الصغير
رطل،500إلى100بينوزنهايقدرإذبالطيور،ارتباطا

وتملككما،الحديثةللطيوربالنسبةعمالقةوتعد
بينبالكبيرةليستومساحةكبيرةوأسنانانوف

.األذنين

نعمةخاشع : ترجمة
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مرورمعالهيكليةالخصائصمنعددفيالتغيرات
كبيرةطفراتهناكيكنلمانهاثبتتوكذلكالوقت،

.الكويلوروصورياديناصوراتعنالطيورتميز

وضحاهاعشيةفيركستيمنتتحوللمالطيوران"
فيتطورتقدكالسيكيةومميزاتمالمحهنالكوإنما

ويقول.الريشجاءثماألخرى،تلوواحدةالطيور
منللثيروبوداتحدثتطورأولانبروستالبروفسور

الريش،ثمالترقوةعظمثمومنحركتها،ناحية
مثلبداحتىمعقدةبمراحلمرالريشفإنوكذلك
يهالنهائيةوالنتيجة"."األجنحةثمومنالقلم،ريشة

الانهلدرجةالطيور،إلىالديناصوراتمنسلسانتقال
."المجموعتينهاتينبينسهلخطرسميمكنك

علىبروستالبروفيسوردراسةوجدت
االركيوبتركسطيورظهوربمجردأنهالكويلوروصوريا

تتطوربدأتحيثالتاريخ،قبلماطيورمنوغيرها
ويقول.األخرىالديناصوراتمنبكثيرأكبربسرعة
إلىأدىوبدورهتطوريانفجارإلىأدىوهذا"بروست
جديدونوعوناجحةجديدةهيئةعلىالطيورحصول

."قصيرةلمسافاتتحلقإذالبيئة،من

الطيورتطورفيصغيراالطائريكونانأهمية

عنالطيورتميزالناساغلبانمنبالرغم
الفرقاناالاالجنحة،اوالريشخاللمنالديناصورات

يفأمرايعدوالديناصوراتالحديثةالطيوربينبالحجم
رالطيوأسالفانالجديدةالبحوثوتشير.األهميةغاية

ورللطيالصغيرالحجمانإلىومشيرابسرعة،تقلصت
عنصراتكونانالمحتملومنومفيدة،هامةسمةكان

األخرىالطيورميزاتومثل.الطيورتطورفيأساسيا
قبلبدأانهاالمرجحمنحيثالجسم،حجموتناقص

وجدتحيث.نفسهاالطيورتطورمنطويلةفترة
عمليةانالماضية،السنةفينشرتالتيالدراسة

يتوقعهكانممابكثيرذلكقبلبدأتهذهالتصغير
نذمتتقلصالكويلوروصوريابعضبدأتحيث.العلماء

ظهرتسنةمليون50وقبلسنة،مليون200يقاربما
هذهكانتالوقتذلكوفي.االركيوبتركسطيور

.كبيربشكلتتطورالديناصورات

المصدر

Emily Singer, "How Dinosaurs Shrank and Became
Birds", Quanta Magazine, June 12, 2015

اغالبنظريةالعلماءأثارالعجيبالتحولهذاولتوضيح
هذهوفحوىالمتأملة،الوحوش"عليهايطلقما

بالطفراتالقفزاتبواسطةيحدثالتطورانالنظرية
نطاقفيالجوهريةالتغيراتهذهوتكوناالنواعبين

المفاجئالتحولحسابالممكنفمنلذاقصير،ووقت
االيبرومسورنسعصفورحجمالىالثيروبوداتمن

(Iberomesornis)التاريخقبلماعصورفي.

رطيوالىالديناصوراتتحولقصةانالواضحمنولكن
أظهرتولقدمتزايد،بشكلتعقيدااكثراصبحت

قبلظهرتقدكالريشالطيورميزاتاناالكتشافات
تكيفتقدأنهامبينةتطورها،منطويلوقت

لغرضمسبقاالموجودةالميزاتمنعددعلىببساطة
عةبضاناالخيرةاالبحاثوتشيركما.الجديداالستخدام

شكلاتخاذبينهامنحدثتقدبسيطةتغيرات
هذهمثلوان.البلوغمرحلةفيطفلجمجمة

الحديثة،الطيورلميزاتالطريقمهدتقدالتعديالت
وهذا.رشيقةلمناقيروامتالكهاالطيرانعلىكقدرتها

تنجمانيمكنتطوراتحدوثكيفيةيوضحالعمل
.الضخمةالتطوريةالخطواتمنسلسةعن

الوهميةالطفرات

الصينفيللديناصوراتأحافيروجدت1990عامفي
العديدانمنبالرغمريشية،أحافيراغلبهاكانتحيث

كانتانهااالاالجنحة،الىتفتقراألحافيرهذهمن
الريش،ذاتالديناصوراتأحافيرمنكاملةمجموعة

ويعد.الوضوحبالغةريشاتالىدقيقةشعيراتمن
يحويالذياألحافيرمنالجديدةاالنواعهذهاكتشاف

يةكيفتغييرفيتسببقدمكتمل،غيراحفوريًاسجاًل
ىإلالديناصوراتمناالنتقاليةللمرحلةالعلماءتصور

انهاحيثنوعهامنفريدةفكرةالريشان.الطيور
يفتطورهاقبلطويلةبفترةالديناصوراتفيتطورت
.الحديثةالطيور

الحفرياتهذهمنوالمتطورةالجديدةالتحليالتان
ترابطوكيفيةالهيكليةالتغييراتتتبعتالتي

قدالطيورسماتانفكرةتدعمبينها،مافيالعينات
.طويلةزمنيةفتراتمدىعلىتطورت

البروفيسوربواسطةسنتينقبلنشربحثوفي
Stephen)بروستستيفن Brusatte)،عالم

مجموعةمعاسكتلندا،-ادنبرةجامعةفيالطبيعيات
كويلوروصورياديناصورحولدراسةعنالباحثين،من

(Coelurosaurs)،منفرعيةمجموعةوهي
طيورمنهاتطورتالتيالثيروبودات

نالباحثوتابعوقد،الحديثةوالطيوراالركيوبتركس

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/i/iberomesornis.html
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قل كلما كان الع: نسيان األشياء يفيد الذاكرة العاملة 
النسيانمشغوال زادت فرصة 

العاملةالذاكرةتحسينفيودورهالمعلوماتنسيان

منمجموعةبهاقامجديدةدراسةانالحظلحسن
Simon)فريزرسايمونجامعةفيالعلماء Fraser)

معلوماتحفظالبعضيستطيعلماذاأظهرتوقد
.غيرهممنأكثر

وطالبماكدونالدجونالبروفيسورالعملفريققاد
المرئيةالذاكرةبدراسةوذلككاسبرجونالدكتوراه

ومتابعةالدماغموجاتتسجيلخاللمنلألشخاص
.مالشيءاالنتباهلفتيتمحينتأثرها

حاالتمعالدماغموجاتتأثيرندرسلماذا:هناالسؤال
اهميسمالشيءاالنتباهلفتأنالسبباالنتباه؟لفت

.الشيءذلكتذكربسرعه

يسللألشياءاالنتباهبلفتالتذكرعمليةتسجيلان
المعلوماتمنالعقلتفريغانحيثهنا،المهموحده

أيضايساهم(الموضوعلهذابالنسبة)المهمةغير
.الناسبيناالختالفيكمنوهنابالتذكر

يةالقابلذويالناسانإلىالتوصلتمالدراسةهذهفي
أقلقدرةلديهمأنفسهمهمالعاملةالذاكرةفياألقل
وحسب.المهمةغيرالمعلوماتمنالعقلتفريغعلى

كميةهواالهمليسفإنه:كاسبرجونالدكتورقالما
علىقدرتكهوبلتذكرهاتستطيعالتيالمعلومات

.المهمةغيرالمعلوماتمنعقلكتفريغ

المعلوماتمنأكبركميةحشرالمهممنفليسلذا
.المعلوماتهذهحفظمهمهومابقدرللذاكرة

:المصدر

تقومقدالعاملةالذاكرةفياألرقاممنمجموعةلخزن
نمالسلسلةهذهمثاًلعاٍل،بصوٍتاألرقامتلكبترديد
رقمًاكملكن،(15873955846343758)األرقام

حاال؟تتذكرأنستستطيع

مأرقاسبعةتتذكرانممكنانكالعلماءبعضيقترح
منذبحثيةورقةنشرتمفقد:لذلكتأكيدامنها،

انالممكنمنانكتدعيالماضيالقرنخمسينات
.برقمينذلكمنأقلأوأكثرأوأرقام،سبعةتتذكر
العاملةالذاكرةاناقترحواالعلماءبعضانحيث
اماأرقام،تسعةوأربعةبينتتذكرانممكنللبشر

ةاألربعتقاربالتذكرقابليةانذكرفقداالخرالبعض
.أرقام

د،واح)نحوعلىتتذكرهقدفإنكأعالهللرقمبالنسبة
رقمكلفإنالحالةهذهفي(سبعةثمانية،خمسة،

.العاملةالذاكرةفيستخزنمعلوماتوحدةعنيعبر
كلجمعتإذا:آخرنحوعلىالرقمتذكربإمكانككذلك

وثمانين،سبعةعشر،خمسة)مثلسويةرقمين
كالفيانكحيث.(وخمسينوخمسةوثالثين،تسعة

انهاالمعلومات،منوحداتاربعةتذكرتقدالحالتين
.مختلفةبطريقةمرتبةفقط

بالنسبةالعداداتلوحةبمثابةهيالعاملةالذاكرة
اتالمعلومفيهتضعالذيالمكانإنها.السيارةلسائق
ليتمالاممهمةكانإذاماالدماغويقررمؤقتةبصورة

.دائميةبصورةحفظها

تذكرفانالعملعنالذاكرةهذهتوقفحالةفي
لكيقولانبينمثالالفرقهوكماسيكوناألشياء
.الشيءهذايريكاناوماشيئاشخص

بصورةالذاكرةهذهأنواعدراسةالمهممنفإنهلذلك
.اكثرمفصلة

اءاألشيحفظفياألشخاصبينفرديةاختالفاتهناك
لدىالذكاءقياسمؤشراتأحدوهيالعاملة،بالذاكرة

المعلوماتخزنعلىالقدرةزادتكلماحيثاألشخاص،
يعالذكاءمستوىالىاشارةكانتكلماالذاكرةهذهفي

.الشخصهذالدى

حفظاألشخاصبعضيستطيعلماذا:اآلنالسؤال
الذاكرة؟هذهفيغيرهممنأكثرمعلومات

طاللأحمد : ترجمة

Julia Shaw, "Ignoring Stuff Is Good for Your Memory" MIND 

Guest Blog scientificamerican.com, February 29, 2016
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كيف تعمل الذاكرة مع مشاعر الحب وتأثيرات 
؟الدوبامين

منعددإلىباإلضافةبالمتعةيشعركفالدوبامين
مراحلفيكانوابأشخاصكايوبدأحيث.األخرىاآلثار

استعراضعندووجدواالعاطفية،العالقاتمنمبكرة
اءأجزإلىيتدفقالدوبامينأنرومانسيةللحظاتصور

لتخزينالدوبامينتطلقفاألدمغة.الدماغمنمعينة
.األمدطويلةذاكرةفياللحظات

الذاكرةوتحفيزوالدوبامينالحب

األشخاصحقنأنالعلماءمنمجموعةوجدت
نيمكالدوبامينبمركبالذاكرةفيبضعفالمصابين

بزيادةقمناأنأخرىوبعبارة.ذاكرتهميحسنأن
سيقومونفإنهماصطناعيًا،األشخاصفيالدوبامين

بالنسبةبالذاكرةالمتعلقةالمهامفيأفضلبأداء
جمعوعند.دوباميندفعةعلىيحصلونالألشخاص

والثملتثمل،يجعلكفالحببعضهما،معاألمرين
سوففبالتأكيدالدوبامين،منالمزيدتفرزيجعلك
.ذاكرتكتتحسن

تفاصيلتتذكرتجعلكالتياألسبابأحدهووهذا
شريككقامالتيالكلماتمثلالرومانسي،موعدك

ةالحديثوالتجارب.شعرهتصفيفةطريقةاوبهمسها،
فتدفقاليقظة،منيزيدالدوبامينأنتبين

أفضلتعملالحبعندأدمغتناأنيعنيالدوبامين

شيءالحببأنتذكيرناهوالحبعيدمنالغاية
.وخاصمدهشأمرفالحبفيه،نحتفلأنيستحق

.ذاكرتناعلىمترتبةآثارلهولكن

تثمليجعلكالحب

عنباالبتعادينصحكإعالنمايومًافيعليكمرهل
يمكنكالدماغ؟علىتأثيرمنلهالماالمخدرات
نفسوتطبق"حب"بكلمة"مخدرات"كلمةاستبدال

بتنشيطيقومالحبأنالعلماءوجدفقد.التحذيرات
تعاطيعندتنشطالتيالدماغفيالمناطقنفس

.الكوكائينوالهلوسةحبوبمثلالمخدرات،

الحبوفريقهتاكاهاشيكايواألعصابعالموصفوقد
عةوالممتالمربكةاآلثارجميعتشملتجربة"باعتباره

العلماءمنلمجموعةتحتاجالقد."الوقتنفسفي
لكيلهمتحتاجبالتأكيدلكنكبذلك،يخبروكأن

.للدماغبالنسبةهذايعنيهمالكيشرحوا

آثارباكتشافمهتمينوفريقهكايوكان2015عامفي
.الحبفيالجميلللشعورالمسببةالدوبامين

الساعديأحمد : ترجمة
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علىتأثيرلهافالثقة.العالقةسلبيةمنسيزيد
.الحبذكريات

العالقاتوبعدخاللتفعيلهايتمالمعقدةالمشاعر
علىتؤثرأنيمكنالتحيزاتأنيعنيوهذاالعاطفية،

منيحصىالبعددالحبفيالمرتبطةالذاكرةعمليات
الحببينمعقدةعالقةهنالكأنيعنيوهذا.الطرق

.والذاكرة

يمكنكأنهيقولالعلملكنللذاكرة،جيدالحبعموما،
.تشاءوقتماالحبفيمجنونًاتكونأن

:المصدر

Julia Shaw, "This Is Your Memory on Love" MIND 
Guest Blog, scientificamerican.com, February 9, 2016

.الذكرياتيخصفيما

والزيادةأفضلاالعتدالشيء،كلمعالحالهووكما
،لكبالنسبةسيءأمرالدوبامينمنفاإلكثار.مضرة

بيناالختالفمكمنوهنا.الذاكرةضعفيسببألنه
منشطاتتعتبرفالمخدرات.المخدراتوتناولالحب

منكبيرةكمياتيفرزدماغكتجعلحيثمفرطة،
منالكثيروجدتفقد.سلبيتحفيزوهذاالدوبامين،

النشوةحبوبيتعاطونالذيناألشخاصأناألبحاث
بينالربطتمأنهكما.الذاكرةفيضعفمنيعانون

إفرازاتمستوىتغيروبينلألدويةالمزمناالستخدام
الدماغ،فيمزمنةاضطراباتيسببمماالدوبامين،

.باركنسونومرضالفصامومنها

وأبدًا؟دائمًاالذاكرةوالدوبامينالحبُيحسنهل

حالةفيتكونعندماالتذكرفيأفضلدماغككانإذا
دوما؟ملوثةغيرستبقىالذكرياتهذهفهلحب،

دائمًا،ممتازةتكونانيمكنالالذكريات.البالتأكيد
أظهرتفقد.بالكاملوهميةذكرياتتكونفقد

false)كاذبةذكرياتهنالكاناألبحاث memories)
عاطفيطابعذاتالذاكرةفيتشوهاتتعتبروالتي
فيأجريتدراسةففي.إيجابيةأحداثًاتتضمنبالغ،
Stephen)بورترستيفنقبلمن2008عام Porter)

فيالمشاركينمن%41.7أنبورترالحظوزمالءه،
ومضحكة،إيجابيةكاذبةذكرياتولدواالدراسة

الواقعفيتحدثلمأشياءشهدواأنهممعتقدين
.الدراسةأقيمتحيثالكنديةاإلعالموسائلرسمتها

هوكماالتشوهاتهذهلمثلمعرضةالحبذكريات
فيأحدالأنفيبدوالذكريات،منآخرنوعأيفيالحال
شريكين،تسألفعندما.الذاكرةتشوهاتمنمأمن
هافيتتناقضالتيالحاالتمنعددتالحظسوففإنك

ففيواحدة،حقيقةهنالكبأنفكرناولو.األحداث
كلتاهماأوالذكرياتهذهإحدىإماستكونالحاالتهذه

.كاذبةذكريات

والضراءالسراءفيالحبذكريات

فيونحنلناوقعتالتياألحداثوكذلكالحبذكريات
أوالعالقةأثناءبشدةتتشوهأنيمكنحب،حالة

.بعدها

يثقونالذينأولئكأناألبحاثتظهرالعالقةفأثناء
خاصاألشمنأكثراإليجابيةاألشياءيتذكرونبشركائهم

عندماأخرى،وبعبارة.منخفضةثقةيمتلكونالذين
.يدةالجاألشياءلتذكرتتحيزيجعلكهذابشريككتثق

منخفضةبينهمالثقةتكونالذينالشركاءبينما
كبيرةبصورةسيئةأحداثوتذكرذلك،عكسيكونون

http://real-sciences.com/?p=7318
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خرافات الخوارق وتصوير األرواح فوتوغرافيا  

اشخصالجديدةالظاهرةهذهمنالمستفيدينأحدكان
حيث,ماملرويلياميدعىبوسطنمدينةفييقيم
ميتينأناسألرواحفوتوغرافيةصورخلقمنتمكن
قوتلهضمنتمبالغمقابلبيعهاوزعمهحسب
.متكرربشكلللضوءالصوربتعريضوذلك,يومه

.بعدهاألفرادمنكثيرقلدهالذيالنهجنفس

الخارقةبالظواهرالمهتمينالباحثينمنعدديحاول
,موجودةأنهاإلثباتتصويرهاواألرواحمالحقة

ؤكدتالتيالتفسيراتقبولورافضينبذلكمتجاهلين
خاطئةتأويالتمحضأنهاأومزيفةالصورتلكأن

.عاديةوطبيعيةلظواهر

للقوىأولألرواحيمكنكيفإذ,حقاغريبااألمريبدو
شريطعلىتظهرأنطبيعةفوقتعتبرالتياألخرى

فئةمعتتواصلأنأو,إلكترونيةأجهزةعلىأوفيلم
رموزهافكيجبغامضةضوضاءطريقعنمختارة

نراهاالبسرعة؟األسئلةمنسلسلةعنباإلجابة
فييدوربمالتخبرناالطاولةعلىببساطةتجلس
احبنيفسرقدهذاربما!صريحبشكلومباشرةخلدها

تكونأنالممكنمنالتياألطفاللعبة,للُغمَّيضة
الكونأسراروالبشريةالطبيعةلفهمالجواب

.العظيمة

:المصدر

psychic photography, Skeptic dictionary

لصورالمزعوماإلنتاجأنهعلىاألرواحتصويريعّرف
وسائلبواسطةسواء,فوتوغرافيةأجهزةعلى

(ذهنًيابعدعناألشياءتحريك)للعادةخارقةتعتبر
عقلياتفسيرهايمكناللظواهرصوربإنتاجأو

.األطيافأوكاألشباح

لتياالطائرةاألطباقصور:مثلالمزيفةالصورتندرجال
ورص,الفضائيينتشريحفيلم,مايربيليالتقطها

صورأونسلوكبحيرةوحشصور,كوتينليجنيات
صور)التصنيفهذاتحتفوتالبيغمخلوق

الصورهذهمنكبيرعددتواجدوبرغم.(أرواح
تفسيراتيكونأنيعدوالبعضهافإن,المفبركة

بينمن.محددةأسبابلهاعاديةلحوادثالعقالنية
وجود:الصورهذهمنشأتفسرالتيالكثيرةاألسباب

أعطاب,التظهيرشريطفيأوالكاميرافيعيوب
جودةمنتقللخارجيةلتأثيراتالتعرضعنناجمة
عالماتظهور,األفالمتجهيزفيأخطاء,الصورة

نبيالمتبادلاالنعكاسبسببالعدساتعلىمتوهجة
علىالصورةمجرىيعيقالذيالكاميراحزام,أسطحها
وأالمراياعلىمنالمنعكسالفالشتأثيرات,العدسة

التفاعالتأوالمكانفيالضوءأنماط,المجوهرات
.الكيميائية

عدبمباشرةتقريبالألرواحالملتقطةالصورأولظهرت
رمبكزمنفمنذ.األولىالفوتوغرافيةالصورالتقاط

أثيريةألشكالمطبوعةنسخبيعيتمكان(1856)
تقاطاليتمالذيناألشخاصبقربتجلسأشباحاتشبه

.الدعابةمنجديدكنوع,صورهم

امجيشادريس : ترجمة

#
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ة دعاية فاعلة للعلوم الزائف: أوبرا وينفري وضيوفها
الزائفوقوة ُتساند األمراض والطب 

منبالكثيرقامتقدإنهالييبدوالذي»
ةالمرأمكانةعلىالكثيرعلمت.الخيرعمل

كتابهافيالقراءةحبوغرستاألمريكية
منبالعديداهتمتوالناديبرنامجكتاب

غيربشكلبجديةالصعبةالمشاكل
التلفزيونيةالبرامجمعظمفيموجود

المدارسمنالعديدومولتوبنتاليومية،
جاحللنمثالكانتوأيضاأفريقياجنوبفي

»العالمأنحاءجميعفيالنساءلماليين

االفريقيةالحواريةالبرامجمقدمةأوبرا
والمعروفةوالثريةالمشهورةاالمريكية
رالفقمنالكثيرعانتوالتيأميركا،كمحبوبة

كمافعالهيهللكن.طفولتهافيالمدقع
باألحرىأوآخروجهلهاأنأماإلعالم؟يصورها
Kenمنأحسنيوجدالأخرى؟شخصية

Frazierأرسلهارسالةفيأوبراوحللفهمالذي
:منهبإذنواقتبستهاإلي

الفرحعبداهلل : ترجمة
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ريرتقفيالكبيرةاوبرامصيبةعلىنظرةلنلقيوأالن
(newsweek)األسبوعأخبارمجلة :

المفتنالظهوركثرةعنبالحديثالموضوعيبدأ
Suzanne)سومرزسوزانللممثلة Sommers)في
بكريمذراعيهاإحدىبفركسوزانتقوم.أوبرابرنامج

اشهريأسبوعينلمدةمهبلهافيوحقنهاالستروجين
.البروجسترونبمادةاألخرىذراعهاتدهنوأيضا

ناتالفيتاميمنالعديدبتناولتقومذلكإلىباإلضافة
النانوتكنولوجيملصقاتتستخدموأخيراالمكملة

بأنهاسومرزتدعي.النوموجلبالوزنلتخفيف
شركاتوتنتقدطبيعيه منتجاتفقطتستخدم
مقتنعةوهيالملياراتتجنيالتيالطبيةالعقاقير

.المضرةبمنتجاتها

وحثت.لهحدودالالطبيةسومرزآلراءأوبراتشجيع
لم.(نفسكعامل)الممثلةكتابشراءعلىمشاهديها

توتعاطسومرزبنصيحةأخذتبلفقطبذلكتكتفي
"المعروفةOمجلتهافيوكتبتاالستروجين

أيامثالثةوبعدرفعقدالنقابأنلوكماأحسست
يعدلموعقليولمعاناتوهجاأكثرالسماءأصبحت
الاالبتسامةوكانتحادةأصبحتوذاكرتيمشوشا
.والسعادةبالثقةمليئةخطواتيوكانتوجهيتفارق

منويسخرونسومرزيخالفونالمتخصصوناالطباء
المفرطاالستخدامإن.العالجاتهذهكلإلىحاجتها

خطرزيادةعلىالقدرةلهيقولونكماللهرمونات
.السرطاناتيسببوقدالقلبوأزماتألمراضالتعرض

الذكيةأوبراهيألوبرااألخرىالشخصية
ضعيفبفهملكنذهبمنبقلبامرأةالجذابة،

عنهأعلنتوالذي)اليوميبرنامجهافي.الحديثللعلم
مفاجئبشكلنوفمبرشهرفي2011-2010موسمفي

عرضبعدينتهيسوفالبرنامجبأنللمشاهدين
العديدمتكرربشكلشجعت.(موسموعشرينخمسة

نظرووجهاتآراءإلىيدعونالذينوالنساءالرجالمن
ؤديتتستطيعكانتالحاالتبعضوفيسخيفةطبية
التيالساذجةأوبراشخصيةهيوهذه.ماشخصبحياة
.هذامقالناعنوانتكونسوف

فيسواءألوبراصورةكلفيأنهالحظتقدانكيمكن
الصفحةاغلفةكلفيتظهروهي)صفحتهاغالف

لكن.وجميلةصغيرةتبدوإنهاآخرمكانأيفيأو(دومًا
تكونلم2009/يونيو/8فيالصفحةغالففي

االسبوعاخبارمجلةفيهيكماصورتها
(newsweek).علىكتببيضاءكبيرةحروففي

والعالجاتوأوبراأنت.مجنونكالم)كلماترأسهاشعر
(السخيفة

Westonبكتابالغالفقصةنزلت Kosova and
Pat Wingertملكةضربتمرةوألولألنهكالقنبلة

عهالتشجيعاليةشعبيةذاتمجلةفيأوبراالتلفزيون
كالألشوأيضاالمشبوهةالطبيةلآلراءالمستمروثنائها

الخبرهذاتغطيةقبللكن.الزائفةالعلوممنأخرى
.المدهشةأوبراحياةعلىسريعةنظرةنلقيدعونا

واليةفيكوسكيستوفيوينفيريجيلأوبراولدت
متزوجينغيرلمراهقين1954عامفيميسيسيبي

يدعلىأوبراتربت.قصيرةبفترةوالدتهابعدوانفصال
كانثوبهاأنحتىالفقرمنشديدةحالةفيجدتها

سنفياغتصبت.البطاطسأكياسمنمصنوع
وصديقعمهاوابنعمهامنكلبهاوتحرشالتاسعة
وأنجبتعشرالرابعةسنفيوهيحملت.للعائلة

.الرضاعةمرحلةيتعدىلمالذيالوحيدابنها

ناشفيلثانويةفيمتميزةطالبةأوبراكانتلقد
تينيسيواليةجامعةإلىمنحةعلىوحصلت

Tennessee State Universityمنسنتينوبعد
اإلذاعةفيالعملبدأتالجامعةفيالدراسة

برنامجأفضلتقديمإلىأوصلهاوالذيوالتلفزيون
.العالمفييومي

ثروةوتمتلكأمريكيةامرأةأقوىتعتبرأوبراواليوم
ويقعشيكاجومدينةفييبثبرنامجهاوأيضا.هائلة
مونتيسيتوفيكبيرةأرضقطعةفيبيتها

.بكاليفورنيا

سوزان سومرز
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قدإنتاجهاشركةأنأوبراأعلنتم2009مايوشهرفي
حملة.الخاصبرنامجهاإلقامةمكارثيمععقداوقعت
ةالمسيحيالشفائيةاألساطيرعنتختلفالمكارثي
منالعديدموتإلىتؤديوسوفالمسيحيللعلم

األمراضمنبالعديديصابونسوفالذيناألطفال
.التلقيحعدمنتيجةالفتاكة

Christine)نورثروبكريستينالدكتورة Northrop)
امجبرنفيضيفأيضاالتطعيمتعارضالتيالطبيبة

بخرافاتومرتبطةقريبةالطبيةأراهاأنيبدو.أوبرا
new)الجديدالعصر age)،يهتموالذيللصوفية
التاروتأوراقنورثروبتستخدم.والجسدبالروح

(tarot cards)ببيعوتقوماألمراضتشخيصفي
.للمرأةالصحيةالحكيمةاألوراقتسميهاالتيأوراقها

غدةالمشكلةمنيعانينالالتيالنساءنورثروبتنصح
وفقابينما(iodine)اليودمكمالتبأخذالدرقية
David)كوبرديفيدللدكتور Cooper)الغددأستاذ
دلليوالنساءتناولأنهوبكنزجونزجامعةفيالصماء

علىويطلقاألسوءإلىالدرقيةالغدةحالةعلىيؤثر
.الفارغوالكالمبالهراءغذائيكمكملاليوداخذفكرة

منجديدنوععلىأوبرااثنتفقد2004عامفيأما
threadالخيطيالرفعتسمىالتيالتجميليةالجراحة

liftالجلدفيتغرسحادةإبرةالعمليةفيتستخدم
بصورملحقللعمليةفيديوأوبراعرضتوقدلتشده

األسبوعأخبارلمجلةوفقا.وبعدهاالعمليةقبللما
إضاءةوفيماكياجبدونكانتالعمليةقبلماصور

وجههاكانالعمليةبعدماصوروأماباهتةسيئة
باستدعاءأوبراقامتذلكبعدكثيفبماكياجمغطى

بوجههاحارتصفيقوسطالجمهوربينمنالمرأة
بسببالخيطيالرفعمنعوقد.بالماكياجالمغطى

.ندوببتركوتسببهأثرهاستمرارعدم

الجيدةالنصائحيقدممتكررأخرضيفأيضاهنالك
زاوالدكتوروهوالصحةعلىوالمحافظةالوزنلتخفيف

Mehmet)اوزمحمد Oz)،فياالمريكيالتركيالجراح
أوزالدكتورلدىأنمنبالرغم.كولومبياجامعة

األطعمةمنالعديديدعمالذيالخاصببرنامجه
ئدةفاأيلهليسوالتيالثمنالغاليةالمكملةالغذائية

بدعميقوموأيضا.متوازنةغذائيةحميةأيعنزائدة
بمدحهقاموالذيباإلبرالوخزمثلالبديلةالعالجات

يعتبرونهالدكاترةمعظمأنمتجاهالأوبرابرنامجفي
.النفسيكعاملفائدتهسوىشكلبأيمفيدغير

الملىأوبراكالمعلىلسكوتهنلومهأنأيضايمكن
.بالخزعبالت

ويجبسومرز،نصائحتؤيدأوبراأنخبرصدمنيلقد"
سينثياقالت"لهااحتراميقللقدالخبربأنأعترفأن

Cynthia)بارسون Parsons)التنفيذيالمدير
.المرأةلصحةالوطنيةالتطوعيةللشبكة

مكارثيجينيوهيأوبرابرنامجفيمتكررأخرضيف
(Jenny McCarthy)منللعديدونجمهممثلة

فيكعارضةشهرتهابدأت.الكبيرةوالبرامجاألفالم
بخفةذلكبعدوعرفت(playboy)بويبليمجلة
.دمها

فيالجبارةجهودهابسببالمقالفيمكارثيذكرت
.اتالتلقيحبسببيحدثالتوحدمرضبأنالعالمإقناع

سببأنعلىوتصرالتوحدبمرضوأصيبولدأنجبت
أمراضوضدالحصبةمرضضدتلقيحههومرضه
Louderالكلماتمنأعلىكتابهافي.أخرى Than

Words،الشفاءإلىالطريقفيأمرحلةفصلفي
والرصاصكالزئبقالسامةبالمعادنالعالجبأنادعت
سببأنعلىيقومالذيالعالجهذايعتبر.ابنهاساعد

اللقاحاتفيمضىمافيالزئبقاستخدامهوالتوحد
.العالمحولاألطباءأغلبرأيفيزائفعالجوهو

نقضهاتمقدالتوحدمرضتسبباللقاحاتأنفكرة
فيتتغلغلتزالالولكنهاالدراساتعشراتقبلمن

األسطورةالفكرةانطلت.المغفليناآلباءبعضأذهان
العديدفيمكارثيجينيسخافاتوشجعتأوبراعلى
.البرامجمن

جيني مكارثي
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أكنلمفقطأنالسنينالموضوعهذاعنتحدثتلقد"
.السركتابعناوبراقالت"السرعليهأطلق

أستراليافيإنتاجهتمفيلمالبدايةفيكانالسر
new)الجديدالعصرحركةمنالكاتببواسطة age)
Rhonda)بيرنرونداقبلمنوتحديدًا Byrne).

أمريكافيالكتابإصدارتمبسنتينذلكوبعد
مؤسسةوإنجازبصمة(Astria)استريابواسطة
Simon)شوسترانسايمون and Schuster).

الكتابيميزونشوستراندسايمونفيالمحررون
طةبواستمريرهتم.األولىالصفحةقراءةبمجردالناجح

Mary)ايديبيكرماري Baker Eddy)وأكملت
خةنسماليينسبعةبيعليتمأوبرامشكورةالمسيرة

نشرتTimeالتايمزمجلة.المتحدةالوالياتفيفقط
وضمتالعالمفيمؤثرهشخصية100أكثرعنمقااًل
وسوءفهمسوءالحركةهذهواعتبرتبيرنروندا

رببالقكاليفورنياواليةفياآلنتعيشوهي.للتقدير
إثباتبأنهامؤكدالهائلةثروتها.وممتلكاتهاأوبرا

أكاذيبالمقالقراءةيمكنكأكثرلالطالعلسرها
.الكتابحولوأسرار

Davidللدكتورنسمحدعونا Gorskiفيطبيب
Wayneجامعة Stateالخالصة"الكالميختمبان

أوبرافإنوالعلمبالطباألمريتعلقعندماأنههي
.المرضصففيقوةهيوينفري

لمصدرا

Martin Gardner, “Oprah Winfrey: Bright (but 
Gullible) Billionaire”, Skeptical Inquirer Volume 
34.2, March / April 2010

الصوفيمنالهامةاستمداوزالدكتوربأنالقوليمكن
Emanuel)السويدي Swedenborg)كتبالذي

األخرىالكواكبوزيارةجسدهمنخروجهتجربةعن
.ساكنيهاعنوكتابته

منالشفاءهواوزللدكتوركتابأفضل
Healingالقلب From the Heartفيشاركوأيضا
Youكتابتأليف Being Beautifulأخرهووالذي

.YOUكتابمجلدات

قمتهإلىوصلالجديدالعصرحركةلكتبأوبراحماس
بأنهوصفهيمكنالذيالسركتابشجعتعندما

المضحكةالساخرةالكتبمنمجموعة
Normanبواسطة Vincent Pealeأنهومحتواها

الكونفإن.الكونوتسيرللمعجزاتاهللعملمنبداًل
هوالكتبهذهسر.ذلكبعمليقومالذيهونفسه

يمكنوالتيمهتزةطاقةمنيتكونالكونأن
عومأنفسناقراراتأواجوافناإلىوتركيزهااستغاللها

شيأيعلىالحصوليمكنكاإليجابيةاألفكاربعض
كعليما.الهائلةالثروةوبالطبعوالحبكالسعادةتريد

توقفإذنوزنكيخفأنتريد.تريدفيماتفكرأنإال
وزنكتخففبفكرةوفكرمسمنهبفكرالتفكيرعن
فيتفكرأنهوعليككلماغنياتصبحأنأردتوإذا

.الغناء

روندا بيرن

http://www.csicop.org/specialarticles/show/secrets_and_lies
http://real-sciences.com/?p=7565
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أبحاث الذاكرة وفصل الخيال العلمي عن : جوليا شو
الحقائق العلمية

يجبالنظراءمراجعةمننجاوإذاالمخطوطة،وكتابة
هذهمنجزءوكل.فعالبشكلالنتائجتنشرأن

.للغايةمعقدالعملية

لعقودتحتاجفكرةأيفإنالوقت،عاملهذاكلوقبل
داُلب.ضخموليستدريجيبتغيرتمرفقدتكمل،لكي
ففيالتكنولوجيا،مجالفيكبيرةقفزاتأنتاجمن

مللجسالدراساتتضيفالحاالتمنالعظمىالغالبية
.المعرفةمنأبربصيرة

وسائلقبلمنالعلمانجازاتتضخيميتمماودائمًا
John)أوليفرجونيقولفكما.اإلعالم Oliver)

طرقمنللعامةللخروجأفضلطريقةيستحقالعلم"
معرفةتصعباإلعالمفوسائل."الصباحيةالثرثرة
.العلميوالخيالالحقيقيالعلمبينالفرق

همفبتسرعهم،مذنبينالصحفيينكونإلىباإلضافة
معظمهمألنبالعلم؛يخطؤوناألحيانمنالكثيرفي

بنللعلوموالمناصرالكاتبيقولكما.علماءليسوا
Ben)كواليسر Goldacre) فياألساسيةفرضيتي"

اإلنسانيةوالعلوماإلعالموسائلمدراءأنهوذلك
."بجهلهميفخرونوهممتواضععلميفهميمتلكون

الحينبينعليناتمرالتياألخبارمنالكثيرهنالك
لخيامجردسوىليستوالتيالذاكرةأبحاثحولواآلخر
أمراضلكلعالجينتجسوفقريبًامثلعلمي،

يمكنالزهايمر،مرضىذاكرةاستعادةيمكنالذاكرة،
أنيمكنناالذاكرة،لتحسينحصينبزرعنقومأن

الالحقيقةفيلكن.الضوءمعكاذبةذكرياتنزرع
.البشرعندليساألقلعلىاألمور،بهذهالقياميمكن

الحاصلةالتطوراتأناألحيانبعضفيننسىنحن
لكيالمراحلمنسلسلةإلىتحتاجالذاكرةعلومفي

كبيرةمعرفةالىيحتاجمنهافكلالواقع،إلىتصل
.ومهارة

تحتاجالذاكرةمجالفيجديدةلفكرةالتوصلفعند
موافقةعلىوالحصوللها،مناسبمنهجتصميمإلى

نوتعييللبحث،تمويلعلىالحصولثمومنأخالقية،
إجراءأجلمنلالختبارعيناتواختيارمساعدين

اإلحصائيالتحليلاكمالثمومن،(تجاربأو)تجربة
ي،حاسوببرنامجكتابةيتطلبماغالبًاوالذيالمعقد

أحمد الساعدي: ترجمة

http://real-sciences.com/?p=9209
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.ددةمحعصبيةخاليا

فيالحركةعنمسؤولةكانتالمحددةالخالياوهذه
الصوتيةفوقالموجاتتطبيقتمفعندما.الديدان

ميكرويةفقاعاتعلىتحتويالتيالسوائلعلى
مالتضخوهذاالصوتية،فوقللموجاتاستجابةتمددت

انتقلتوقدمغلقةالعادةفيالقناةأنالىيشير
.معيننمطإلىالديدان

علىالسيطرةيعنياللكنهمذهل،علميخرقهذا
حريرتبكثيريتجاوزبشكلمعقدةفالذكريات.الذكريات
.العصبيةالخاليامنصغيرةمجموعةمناأليونات

دراسةفعندالزهايمر،مرضفهمبحثييتضمن
أفضلفهمعلىالحصوليمكنكالذاكرةفقدان
التيالمعقدةواألنماطالذاكرةوصفويمكن.للذاكرة

ذههإنتاجويمكنك.الدماغفيواستقبالهاإرسالهايتم
الخالياأوالدماغالوقت،بمروروتلقيهااألنماط

تصميمعلىتحافظأنالىتحتاجالمحددةالعصبية
إجراءيتطلببذلكوللقيام.للذكرياتمحددهيكل

يفوقوهذا(DNA)النوويالحمضعلىجينيتعديل
"(sonogenetics)لعلمالعلميالخيالبكثير

.االقتباسينتهيهنا

يةالصوتفوقالموجاتبواسطةالذكرياتعلىالتعديل
تصاغأنيجبالمستقبليةرؤيتيربما.جدًامعقدة
.عنهعبرتبماالحذرمنبالمزيد

الخيالتجعلالتيالرئيسيةالعناوينتقرأفعندما
التفاصيلقراءةمنتأكدحقيقة،يبدوالعلمي

قريبمذكورًاماكانإذامماتأكدالبحث،فيالدقيقة
.كذلكيبدوجعلهالمؤلفأنأمالتطبيقعلى

.متشككينكونواأصدقائيياودائمًا

صةومتخصالنفسعلمفيدكتوراه:شوجولياالكاتبة
مجالتفيوتكتبالجريمةنفسوعلمالذاكرةفي

.عدةعلمية

:المصدر

Julia Shaw,"Separating Science Fiction from Science Fact
in Memory Research", Scientificamerican MIND Guest
Blog, June 6, 2016

إالكواليسرتشاؤمنفسأمتلكالانيمنالرغموعلى
األشخاصمنالعديدفإنمهمة،نقطةإلىأشارأنه

.عنهالكثيريعرفونالالعلمعنيتحدثونالذين

األحيانمنكثيرفيالعلماءأنذلكإلىونضيف
الغيرلألشخاصعملهمتبسيطفيصعوبةيجدون

معقديكونذاتهحدفيالعلمأنوكمامختصين،
يسيئونفقداالختصاصذويمنلعلماءبالنسبة

.أبحاثهمبعضتبسيطيستطيعونالأوفهمه

عنمستقبليةمقالةنشرتعندماذلكواجهتوقد
فوقالموجاتبواسطةبالذكرياتالتحكمإمكانية

هوالمقالمنالمقصودأنمنالرغموعلى.الصوتية
أنيإال،"القريبللمستقبلعلميةخياليةرؤية"

.المقالعلىالردودبعضاستقبلت
فيهاماتطبيقهومقالتيعلىاألولالردكانفقد

اإلعالموسائلإحدىقامتفقدعلمي،غيربشكل
لخبركأساسواستخدامهامنهاقطعةبالتقاطالبارزة
منالذكرياتعلىبالسيطرةقيامنابإمكانيةيقول
الاإلنسانأنالواضحمنلكنه.الموسيقىخالل

نيمكاللذلكالصوتية،فوقالموجاتسماعيستطيع
موقعهمقامذلكوبعدالموسيقى،فيتستخدمأن

.تويترعلىمنالخبربتعديل

عالممنجاءفقدقلقيأثارتالتيالردودبينما
زبينيتاتوجوزيفالدكتوراهوطالبالصديقاألعصاب

(Joseph Benetatos)فيالدماغمعهدمن
الالمقيفهملم"بأنهقالفقداستراليا،منكوينزالند

المناقشاتمنيخجلأنلشخصيمكنفال"األصلية
بهاتصلتفقدمعه،أتفاعلأنفقررتالنقدية،

حسنمنمعي،بالعمليرغبكانإذاعماوسألته
.األمرعلىحريصًاكانأنهالحظ

علمالستخدامالمستقبليةرؤيتيحولقالهماوهذا
علىللتعديل(sonogenetics)الصوتيةالجينات
ولماذاكيفعنعظيمدرسهذاأنأعتقد.الذاكرة

.طوياًلوقتًاالذاكرةعلميأخذ
:أقتبسوهنا

.Dr)شوالدكتورةأنيعنيالهذا" Shaw)،مخطئة
العلماءيستخدمكيفهوانتقادي.جدًامتفائلةبل

رةالسيطإلىذلكيترجموكيفالبدء،فيالتطبيقهذا
.الذكرياتعلى

الطريق)األيونيةالقناةبواباتأنباحثونوجدوقد
تكان(البعضببعضهاالخالياخاللهمنتتواصلالتي

وقدالصوتية،فوقالموجاتترددالنخفاضحساسة
زءج)المستقبالتإلضافةالجينيالتعديلاستخدموا

على(األخرىالخاليامنرسائليستقبلالخليةمن

http://real-sciences.com/?p=8780
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على اللغةوتأثيره مخدر ال اس دي 

اللغةعلىدياسالمخدرتأثيرينتجأنيمكن
لوصولتسمحالتيالمترابطةالمعانيمنسلسلة

.العقلفيبعيدامخزونةلمفاهيمأسرع

يدقكهذهمواداستخداماليزال":قائلةنيلوفارتضيف
الفرطحالةإلىالوصولأنحيثالعلمية،المناقشة

."اإلبداعتعزيزإلىيؤديأنيمكنالمعانيتشعبفي
ليجعأنيمكنالمعانيشبكةتفعيلفيالزيادةأنو

يتأتالالوعيفيوالموجودةالبعيدةواألفكارالمفاهيم
.السطحإلى

:المصدر

First study to explore language and LSD since the 
1960s: New study shows LSD's effects on 
language, sciencedaily.com ,August 18, 2016.

أن؟اللغةعلىLSDدياسالمخدرتأثيرما
ُثناِئيُّالهلوسةعالجلدواءالقصيراألستخدام
منمختلفةمراحلينتجالليسرجيكَحْمِضإيثيالميِد

شبهمركببأنهدياسالمخدرهذايعرف.األدراك
.العقلعلىالمؤثرةالقويةالمهلوساتومنقلوي

ماكوالمحيط،الذاتبينالحدودلضياعيؤديأنويمكن
نوتديفيدقاد.العقليةاألمراضبعضفييحدث

(David Nutt)النفسيةاألدويةعلمبروفيسوروهو
Imperial)إمبريالكليةفيوالعصبية College)

علىالعقارهذاتأثيرلدراسةالباحثينمنمجموعة
.الدماغ

Neiloufar)فاملينيلوفارالدكتورةدرست Family)
كايزرسالوترنجامعةفيالدكتوراةمابعدزميلة

(University of Kaiserslautern)تأثيركيفية
منطلبتحيث.واللغةالكالمعلىدياسالمخدر

مرةوهمالصورمنمجموعةتسميةمشاركينعشرة
(Placebo)البالسيبوعقارتأثيرتحت _ دواءوهو)

عناصرأيةعلىيحتويالونفسيوهميتأثيرذو
.دياسالمخدرتأثيرتحتأسبوعوبعد،(فعالة

حمضأميدإيثيلثنائيبأنالنتائجأظهرت
حيثالفعل،رداتعلىتأثيراتاليسببالليسرجيك

تتحاألشخاصكانعندما":قائلةنيلوفارذلكشرحت
ىالمعنفيمشابهةأخطاءيرتكبونكانوافقدتأثيره

األشخاصشاهدعندمامثال.شاهدوهاالتيالصورإلى
أوحافلةالخطأطريقعنيقولونكانوالسيارة،صورة
."البالسيبوعقارتأثيرتحتكانوالومنأكثرقطار
حمضأميدإيثيلثنائيأنعلىيدلوهذا

أوالعقلفيالمعانيشبكةعلىيؤثرالليسرجيك
معوعالقاتهاومفاهيمهاالكلماتخزنكيفية
فإنأقوىالشبكةهذهتفعيلكانكلماو.بعضها
إلىتتواردسوفالمعانيعائلةنفسمنأكثركلمات
.الذهن

أسسعنأفضللمفهومالتجربةهذهنتائجتقود
تشرح.للمعانيالعقلشبكةفيالحيويةالعصبية

ةصلذاتالنتائجهذهتعتبر":قائلةالمزيدنيلوفار
طورالذيالمخدر،الطبيللعالجالجديداالكتشافمع
.األخرىالعقليةواألمراضاألكتئابأجلمن

نورس حسن: ترجمة

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160818090035.htm
http://sciencedaily.com/
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النفسيخرافة تأثير التحديق 

ةبالنسبمنللوقتتضييعًاتعتبرالتجاربأنوأدرك
يفتضعتستطيعالأنهابررلكنهالعلماءمنللكثير
تمقدتيتشينريبدوأن.العميقهالخرافاتانتشار
الخرافاتمنغيرهاوالكثيرالخرافةهذهخطئه،إثبات

كتجاربصحتهاإثباتفيفشلتاألخرىالمنتشره
بهاالتصديقأننجداآلنإلىلكنموثوقة،علمية
.هوادهبالالشعبيهالمعتقداتفيومستمرشائع

أعمالهيالعامهعليهايتفقالتياالعمالمنإن
Rubpert)شيلدريكروبرت Sheldrake)أعدوالذي

حسبوالتيالرسميغيرومنهاالرسميمنهادراسات
.الفائقاالدراكصحةتثبتظنه

يكونعندماولكنشيلدريك،أعمالتكرارالصعبمن
بعضعلىالسيطرهمععشوائيةعمليةهناك

يكشيلدرُنِقدحيثسلبيةالنتيجةتكونالمتغيرات
Mark)وكولويلماركقبلمن and Colwell 2000)

Hood)هوودوأيضا أنفيشككواوالذين(2009
تسلسلأييستخدمالألنهإيجابيهتكوننتائجه

.اختباراتهفيعشوائي

يتعلمونالمتطوعينمنالعديدأنهومايحدثإن
إعطاءوأنالعشوائيةغيرالتسلسالتكشف

داءاأليزيدالعشوائيةغيراالختباراتنتائجالمشاركين

علىالنفسيةالقدرةادعاءهوالنفسيالتحديقتأثير
يدعيحيثبك،يحدقبدأاحدهمكانإذامعرفة
منيرونالأنهممنبالرغمأنهمالناسمنالكثير
اآلخرالبعضيّدعي."بهميشعرون"أنهمإالبهميحدق

عندببساطةيستديرالشخصجعلعلىيقدرون
أنالدراساتوجدتوقدالخلف،منرقبتهإلىالتحديق

الظاهرةهذهعنُسئلواالذينمن٪90حوالي
أشخاصبوجوداإلحساسيستطيعونأنهميعتقدون

.ذلكيفعلونرؤيتهمغيرمنبهميحدقون

االدراكموضوعحولاألولىالعلميةالدراساتكانت
البريطانيالنفسعالميدعلىم1898عامفيالفائق
بحوثهنتائججميعوكانتتيتشينربرادفوردإدوارد

تمالتيالتجاربعددتقريرهيتضمنيكنفلمسلبيه
عنالنظرينرچتيتغضَّ.إنجازهاوكيفيةانجازها
ذوالعقلالنفسعالم"إنقائال(telepathy)التخاطر
.الفكرةيتقبَّللن"العلمي

البارونيحسين : ترجمة
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العديدمنواحدةهيالخاطئةالعشوائيةالتجاربإن
Kimball)اتودكيمبليقولكماالمشاكلمن

Atwood)التجاربإن":السريريةالتجاربعن
منللعديدوخاضعهالقوهبتلكليستالسريرية

:الخطأمصادر

اءوسوقصد،بدونأمبقصدكانتسواءاالنحيازات•
تحكُّموفئاتتجاربعننتجتأوتسببت

control groupsللمقارنة،قابلةغير

المشاركين،تلقين•

post-hocالتجربةإجراءبعدالتحاليل•
analyses،

االختبار،أخطاءمنالعديد•

المشاركينبعضمنالمربكهالنتائجمنالعديد•
شخصية،ألسباب

المناسبة،غيرالحسابيةالعمليات•

ة،التجربنتائجإلىتستندالالتياالستنتاجات•

الغيرالبياناتلبعضالمناسبغيرالتجميع•
كبيرمجموعلتكوينصغيرهدراساتمنمفيدة

."والكثير...مزوَّرإحصائيا،دالٌّأنهيبدو

:المصدر

Robert T. Carroll, psychic staring effect (scopaesthesia), 
Skeptic dictionary, 26 / October/ 2016

2003Brugger)وتيلوربروجر.أيضا and Taylor)
ESPنتائجمنالكثيرأنفيجادلوا مايدعىأو)
طأنمايالحظونالمشاركونكان(الطبيعيفوقالتنبؤ

انالعالمأشاروقد(للمتسلسالتضمنيتعلم)مخفية
يتيحالمتسلسالتعشوائيةعدمبأنوكولويلمارك

وهذاالمشاركينبعضبينليحصلالنمطكشف
.اإليجابيةالحسابيةالنتائجسببماهوفقط

Michael)شيرمرمايكلأضاف Shermer)قائمةإلى
متهمشيلدركأنبادعائهشيلدريكأعمالفياألخطاء

confirmationالتأكيدبتحيز biasصاحبوتحيز
experimenterالتجربة bias.

توثيقفيالتخاطرعلماءمعكبيرةمشكلةهناك
بالخرافاتالمصدقينأنوهيأالالمنتشرةالخرافات

إن.علميًاهومعقولمماأكثريحكىمـاعلىيركزون
دعاةمايسمىيشبهونهمالتخاطريالنفسعلماء
ىإلالرجوعدونالنتائجإلىتستندالتيالبديلالطب
فيالعلميدخلونالتخاطرعلماءأنحيثعلمي،ماهو
بشكليركزوناللكنهمالسريريةتجاربهممنكثير

لتشمالتيتجاربهمفيالموروثةالمشاكلعلىدقيق
نتائجلمعرفةالمتشوقينأولئكخاصةالناس،

.للدراسات

لمثنتائجبعملروتينيبشكلاإلعالموسائلتقوم
مثلفعاليةإلثباتالقويالدعممنكنوعالبحوثهذه
الماء،ذاكرةالبديل،الطبكالدُّعاء،األمورهذه

.شابهوماالموتى،معالتواصلالتغطيس،

حتى هذا اليوم2011من أكتوبر 
.سنوات من اإلثراء العلمي والتثقيف نحو الحقائق والمنهج العلمي5
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للبكتيرياتحذير من الصابون المضاد 

الحيوية،المضاداتأنواعجميعمقاومةمنقريبة
الحيوية،وهذهللمضاداتالواسعنتيجةلالنتشار

زيدتقدالبكتيريامضاداتعلىتحتويالتيالمنتجات
ورئيسالدكتوراهعلىحاصلليبمانمارفن"سوءًااألمر

كالمستهلتقاريربمجلةالمستشاريناألطباءطاقم
إنتاجمعالتريكلوسانتداخلعليدليلهناك":يقول

العقمإلىتؤديالجسم،والتيفيالهرموناتونشاط
:ويقول"والسمنةوالشيخوخة عليبسيطدليلهناك"

عاديالالصابونعنللبكتيرياالمضادالصابونفاعلية
استخدامأنحيثالمخاطرة،تستحقالولكنهاوالماء،

."األمراضلمقاومةيكفيوالماءالعاديالصابون

أوياللبكتيرالمضادةالموادإلزالةسنةالمصنعونلدى
يقتطبيتملنولكناألسواق،فيمنتجاتهمحظريتم
التياألسنانمعاجينأوالمنظفاتعليالحظرهذا

لةمجحضرتولكنللبكتيريا،مضادةموادعلىتحتوي
هبمنتجأياستخدامالصحةوخبراءالمستهلكتقارير

.للبكتيريامضادةمواد

:المصدر

Jonathan Weiss, "FDA Reviews Antibacterial Hand Soap: 
Why Triclosan Is Bad For You And The Planet", 
medicaldaily.com, May 2, 2013

الصابونبيع(FDA)والغذاءالدواءإدارةحظرت
اتإثبفيالمصنعونفشلبعدماللبكتيرياالمضاد

.بهاالموجودةالفعالةالموادوأمانتأثير

العلميالبحثلقسمالطبيالمديروودكوكجانيت
:يقولFDAبالدواءوتقييم المستهلكونيعتقد"

منعفىفاعليةأكثرللبكتيرياالمضادالغسولأن
حننوالماء،ولكنالعاديالصابونمنالبكتيرياانتشار

فى":أيضًاويقول-"هذاعلىعلميدليلأينملكال
الموادأناليتشيرالبياناتبعضفإنالحقيقة
منأكثرمضرةالبكتيريامضاداتفىالموجودةالفعالة

"البعيدالمدىعلىمفيدةكونها

تهامكوناتحتويالتيالمنتجاتعلىالحظرهذاويطبق
المحظورة،للبكتيرياالمضادة19الـالموادإحدىعلى

فيالموجودة(triclosan)التريكلوسانمادةوتعتبر
االبكتيريمقاومةمنتحسنوالتيالسائلالصابون

ادةومالصماء،الغدداختاللوتسببالحيويةللمضادات
الصابونفيالموجودة(triclocarban)التريكلوكربان

.الصلب

أنإما2017سبتمبرحتىفرصةالمصنعونإعطاءوتم
سوفأوالمحظورةمادة19الـمنمادةأيإزالةيتم
.منتجاتهمتسويقمنعيتم

ويتحتالتيالمنتجاتباقيعليالحظرهذاينطبقوال
،والمنظفاتاألسنانمعاجينمثلالتريكلوسانعلي

المركباتعلىتحتويالتيالموضعيةوالمطهرات
.الصابونمثلخطرتشكلالوالتيالكحولية،

المخاطر

موادوجودمعالمستهلكتقاريرمجلةتتعارض
التيالمنتجاتفيللبكتيريامضادةكيميائية

.فائدتهامنأكثرضررهاأنوتقولاألسرة،تستخدمها

Michael)هانسنمايكل Hansen)علىحاصل
تقاريرمجلةفيالعلماءطاقمورئيسدكتوراه

تحتويالتيالكيميائيةالموادهذه":يقولالمستهلك
مقاومةزيادةعلىتعملللبكتيريامضاداتعلى

االبكتيريأنواعبعض":هانسنمايكليقول."البكتيريا

غفيرضياء : إعداد
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عة من نشر اإلشا: مثلث برمودا أو مثلث الشيطان
؟وكيف تعززت في اإلعالم

التيالحركةوكميةوموقعلحجمنظراعادياليس
ُحددتالتيوالطائراتالسفنمنالكثيرأنتلقاها،

برمودامثلثفيغامضةظروففياختفتأنهاعلى
ألناإلطالقعلىبرمودامثلثفيتختفيلمهي

أيعنعلميدليلعناآلنلحدتسفرلمالتحقيقات
وبالتاليالسفنإختفاءفيمشاِركةعاديةغيرظواهر

يالتالعلميةالتفسيراتذلكفيبماتفسيرأيفإن
المحيطقعرمنالميثانغازانطالقتوضح

لهاليسذلكإلىوماالمغناطيسيةواإلضطرابات
ابرمودمثلثأصبحكيفهوالحقيقياللغزوأنضرورة

.لغزا

بعدسريعابرمودامثلثعنالحديثةاألسطورةبدأت
كانتعندما(19الرحلة)بحريةطائراتخمسةاختفاء

،1945عامفيشديدةعاصفةأثناءتدريبمهمةفي
الطياربوصلةفشلهيمنطقيةاألكثرالنظرية
Charles)تايلورتشارلزالمالزم Taylor)،وأن
المالحيةباألدواتمجهزَّةتكنلمالمتدربينطائرات
والوضعمشوشةالمجموعةكانتوببساطةالعاملة

قوةهنالكليسالوقود،فقدانبعدمأساوياأصبح
األرضجاذبيةقوةمنأكثرهذافيمتورطةغامضة

طائراتمنواحدةأنصحيحالوقود،ونفاذللطائرات
هذالكناقالعهامنقصيروقٍتبعدانفجرتاإلنقاذ
قواتأيةمنبدالالغازخزانفيعيبوجوديرجح

.غامضة

هوالشيطانمثلثبإسمأيضاالمعروفبرمودامثلث
حدهاتاألطلسيالمحيطفيتقعالشكلمثلثةمنطقة
برموداوجزر(Miami)مياميحافاتهافيتقريبا

(Bermuda)وبورتوريكو(Puerto Rico)،تقول
والطائراتوالسفنالناسمنالعديدأناألسطورة

يتفاوتالمنطقة،هذهفيغامضةظروٍففياختفت
أضعافثالثةإلىمربعميلالف500منالمثلثحجم
فالبعضالمؤلف،مخيلةعلىإعتماداالعددهذا

وخليج(Azores)اآلزورجزرالمثلثُيَضمِّن
Gulf)المكسيك of Mexico)الهندوجزر

The)الغربية West Indies)،أنالبعضويصور
كولومبوسالمستكِشفزمنإلىيعوداللغز

(Columbus)أمريكا،اكتشافإليهُينَسبالذي
1000عنمايزيدإلى200حواليمنالتقديراتوتتراوح

هوارديدَِّعيالماضية،الخمسمئةالسنواتفيحادثة
Howard)روزنبرغ Rosenberg)1973عامفيأن

8000منأكثربأنالمتحدةالوالياتسواحلخفرأفاد
سفينة50منأكثروأنالمنطقةفياستغاثةنداء

.الماضيالقرنفيبرمودامثلثفياختفتطائرة20و

ائياإلستثناللغزلتفسيرالنظرياتمنالعديدُقدَِّمت
الكائناتوأنالمفقودة،والطائراتالسفنلهذه

أطالنتسقارةمنبلوراتوبقاياالشريرةالفضائية
وجودهايثبتلمأسطوريةإفتراضيةقارةهيالتي
ةمضادأجهزةمعاألشراروالبشرقاطعبدليٍلاآلنحتى

منالسيئةوالدواماتجداغريبةتقنياتأوللجاذبية
وأنالخيال،ُكتَّاببينمفضلةتكونالرابعالبعد

غاز)المحيطيوالغازالغريبةالمغناطيسيةالحقول
نمالمفضلةالتفسيراتهي(المحيطقاعمنالميثان
.علميطابعذاتلكونهاالتقنيةالناحية

تسونامي،األعاصير،الرعدية،العواصف)الطقس
(ذلكإلىوماالمائيةوالتياراتالعاليةواألمواجالزالزل،

جار،لالنفالقابلةالحموالتالقراصنة،السيء،الحظمن
البشريةاألسبابمنوغيرهااألكفاءغيرالمالحون

المحققينبينالمفضلةهياألخرىالطبيعية
.المشككين

الالوقائعبأنأوضحواالذينالمشككينبعضهناك
هنالكوليسلحلهاسراليوجدوأنهاألسطورةتدعم
المنطقةهذهفيالسفنحطامأنللتوضيح،حاجة

ثصورة توضح المالحة الجوية بشكل طبيعي فوق المثل
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زالتعزينوعمنلغزابرمودامثلثلغزأصبحباختصار،
لوسائواستعدادالدقيقينغيرالُكتَّاببينالمشترك

هنالكأنإفتراضخاللمنالدقيقغيرللسرداإلعالم
رةظاهوثّمةاألطلسي،المحيطفييحصلغامضاشيئا

تزبيرليِقَبلمنأيضامؤكدَّةالهادئالمحيطفيمماثلة
Dragon's)التنينبمثلثتسمى Triangle).

:المصدر

Robert Carroll, “Bermuda triangle”, Skeptic dictionary, 
02-Nov-2015

برمودامثلثكذبةمروجيأبرزأحدبيرليتزتشارلز

المقاالتمنالعشراتالسنينمرعلىهنالككانت
مثلثللغزتروجالتيالتلفزيونيةوالبرامجوالكتب
Larry)كوشالريوجدبرمودا، Kusche)دراستهفي

أييقدمأنالممكنمنالقليلأنالمادةلهذه
تخميناتمنبدالاللغز،موضوعفياستكشاف

مضمورة،حقيقٍةعلىيمرونأنهملوكماأسالفهم
لغزعنالدقيقةغيرالتقاريرمنللعديدوبالنظر

األسطورةهذهاختلققدأحديكنلمربمابرمودامثلث
Charles)بيرليتزتشارلزمنأكثر Berlitz)الذي

عامفيالموضوعهذاحولمبيعاالكتبأكثرامتلك
عنرسميتقريرصفحة+400علىاإلطالعوبعد،1974
األسطولسطح

باختفاءالخاصةبالتحقيقاتيتعلقفيماالحربي
أنكوشالريوجد1945عامفيالبحريةالطائرات

وأنهعارضأيبواسطةإطالقامعَتَرضايكنلمالسطح
تزبيرليتشارلزذكرهاالتيالمزعومةاإلرساالتيذكرلم

يكنلمشيءأيفإنكوشالريلـوفقا.كتابهفي
مزيف،أوملفقفهوبيرليتزتشارلزقبلمنمضلال
كانالقاربأنبيرليتزأبلغكمإذا":كوشكتبحيث
لم."أكيدةهيآخرالونالونهكونفرصةفإنأحمرا

فنسنتقبلمنُوضعالذياإلسمبيرليتزيخترع
Vincent)جاديس Gaddis)برمودامثلث"في

إصدار،1964عامشباطفيُنشروالذي"القاتل
.للخيالمكرَّسةمجلة،Argosyارجوسي
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كيف ظهرت ميكانيكا الكم ولماذا ظهرت ومن هو 
؟أول من استخدم لفظ كم 

ءالضوطبيعةتفسيرالعلماءأرادعندمااألحجيةبدأت
فيظهر1679عامفىجسيمات؟امموجاتالضوءهل

عالمللاألول:للضوءتفسيرانالكالسيكيةالميكانيكا
.الضوئياالنبعاثنظريةوهونيوتن

ارةعبالضوءنيوتناعتبرالضوئياالنبعاثنظريةفي
خطوطفىتتحركجداصغيرةجسيماتعن

األلواناختالفوفسرجدا،عاليةبسرعاتمستقيمة
.فقطالجسيماتحجمفىاختالفمجردبأنهللضوء

ءبالضوالمتعلقةالتفسيراتفيآينشتاينسبق
الضوءاعتبرالذيهايجنزكريستيانالعالمنظرية

سوليموجاتشكلفىيسافرالطاقةأشكالمنشكاًل
.جسيمات

وهيشهيرةتجربةبعملوقاميونغتوماسجاءحتى
التييونغشقيتجربةبـالمعروفةالشقينتجربة

نيكولمدقائق،الموجاتالضوءأناعتباربموجبهاتم
وهنا.الفيزياءعالمفىثورةبدايةذلكانيعرفأحد
ويرتبطالكمميكانيكاظهوربدايةعنالحديثنبدأ

دونمبسطةبطريقةالمقالهذافىسنتناول
بسيطةفكرةوسنأخذالرياضيةالمعادالتتعقيدات

.العلماءبعضوإسهاماتالكمميكانيكاماهيةعن

الضوءموجاتمنتنبعثالكمثورة

اللورد)البريطانيالفيزياءعالمأعلن1900عامفي
فهلنكتشالفيزياءفىجديدشئيبقلمأنه(كيفلن

ذلكفىوكاندقة،أكثرقياساتهوتبقىمافكل
يةالكالسيكالفيزياءقوانينعنالكشفتمقدالوقت
قوانينوهينيوتنالعالممعظمهاأسسوالذي

.الحركة

ثورةستحدثقصيرةفترةبعدأنهأحٌديتخيلولم
أشهرمناثنانيدعلىالفيزياء،عالمفىكبيرة

وأولالكوانتمعلممؤسسوهوبالنكماكسالعلماء
صاحبآينشتاينوالعالماللفظ،هذااستخدممن

.الكهروضوئيةوالظاهرةالنسبيةالنظريه

طارقمحمد : إعداد

http://real-sciences.com/?p=8481


ديسمبر

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

44

بدايةذلككانكما.الكملفظظهوربدايةهذهوكانت
الطاقةاعتبرالذيالكمميكانيكاوهوجديدعلمميالد

وليستمتقطعةمحددةبكمياتمحددةاىمكممة
هذاعلىنافذةفتحمنأولبالنكوكانمستمرة

.الرائعالعلم

الفوتوناتوطاقةالكهروضوئيةوالظاهرةالكم

المضاءااللكترودانهرتزالعالماكتشف1887عامفى
هلأسبشكلكهربيةشرارةيخلقبنفسجيةباألشعة

1905عامفيثمذلك،تفسيريستطيعلمولكنه
تلكلدقيقًاتفسيرًايقدماناينشتاينالعالماستطاع
وسميتالفيزياءفىنوبلجائزةعلىوحصلالظاهرة
بالظاهرةتلكالظاهرة

photoelectric)الكهروضوئية effect)حيث
جسيماتمنيتكونالضوءاناينشتاينافترض
وتتحرك(photons)الفوتوناتسماهاجداصغيرة

أيضًاهناومنمحددةطاقاتولهاجداعاليةبسرعات
.الطاقةتحديدأيالتكميممنالكمكلمةتأتي

باحتسابتقومالتيآينشتاينمعادلةفيويالحظ
ذلكوكانمحددةالفوتونطاقةانالفوتونطاقة

يكاميكانأساسياتبناءعليهاتمالتيالثانيةالركيزة
طبيعيةلهالضوءاناينشتاينافترضحيثالكم

.محددةطاقاتذاتوجسيميةموجية

التجاربمعتمامامتوافقًاآينشتاينأثبتهماوكان
يطبتسلالعلماءيقومعندماشديدةببساطةالعملية،

منااللكتروناتتنطلقالمعدنسطحعلىأحمرضوء
األحمرالضوءسطوعيزدادعندماحتىالمعدنسطح
قتنطلالمعدنسطحعلىأزرقضوءتسليطعندولكن

ساطع،غيرضعيفًاالضوءكانوإذاحتىالكترونات
الضوءمنأعلىطاقتهاألزرقالضوءانمعناهوذلك

علىللتغلبتكفيطاقتهانذلكمنواالهماالحمر
الزائدةوالطاقةالمعدنبسطحاإللكترونربططاقة

منالمنطلقلالكترونحركيةطاقةتكونذلكعن
فقدآلينشتاينالثانيةالمعادلةأما.المعدنسطح

الجسيميةوالطبيعيةالموجيالطولبينفيهاربط
.للفوتونالحركةبكميةعنهاالمعبرللضوء

الكملنظريةوفقًاللذرةجديدنموذج

أفكارعلىبناءالذرةلتفسيرظهرالذيبورنموذجأما
الدورانيالعزمانافترضفقدواينشتين،بالنك

مكممالنواةحولااللكتروندورانمنالناتجلالكترون
.الطاقةمنمحددبكم

الدورانيالعزمانبورافترض:النقطةتلكلنبسط
الطاقةمنمحددةكميةلهالنواةحولااللكترونلحركة

منمحددةمساراتفىيدورااللكترونانبمعنى
منااللكترونينتقلانيمكنوالالنواةحولالطاقة

اذااالالعكساواقلمستوىالىاعلىطاقةمستوى
بينالفرقيساويالطاقةمنمحددًاقدرًااكتسب

.الطاقةمستويات

األسودالجسمإشعاعتسمىبظاهرةذلك
(blackbody radiation)المعتمأو.

األسودالجسموإشعاعالكمميكانيكا

انيستطيعالذيالجسمهواألسود؟الجسمماهواوال
قام.عليهالساقطةالموجيةاألطوالكليمتص
حتىعاليةحرارةلدرجاتاسودجسمبتسخينالعلماء
منالناتجاإلشعاعقياسوتمنفسه،الجسميتوهج
ُيعتقدوكانمختلفةحرارةدرجاتعنداألسودالجسم

.مستمراإلشعاعهذابأن

داألسوللجسمالتوهجشدةزادتكلماأنهالعلماءوجد
وداألسالجسممنالناتجهاإلشعاعموجاتترددزادكلما
منطقةفىيبدأالترددذلكوبعد.معينترددحتى
ىفاإلشعاعشدةتبدأالبنفسجيةالفوقاألشعةتردد

فوقالكارثةيسمىماوذلكالترددزادكلماالتناقص
Ultraviolet)البنفسجية catastrophe)ُيعبر

عنريعبوالوجينزلرايليالرياضيالتنبؤعنالمصطلح
.فيزيائيةواقعة

الفيزيائيانوضعحيثذلكتفسيرالعلماءحاولهنا
معادلة(Rayleigh-jeans)وجينزرايلي

ةالمعادلتلكولكن.العالقةتلكلتفسيرفيزيائية
عندما)العالقةمناالولالجزءفىفقطكانتناجحة
فوقاألشعةحدودمناقلحدودفىالتردديكون

األشعةمنالضوءتردديقتربوعندما(البنفسجية
.البنفسجيةفوق

العالقةتفسيرفىذريعًافشاًلالمعادلةتفشل
لمالعاجاءحتى.البنفسجيةفوقالكارثةذلكويسمى
لتفسيرتماماجديدةنظريةووضع1900فىبالنك
االشعاعانبالنكافترضحيثاألسودالجسمإشعاع

كانكمامستمرغيرإشعاعهوالكهرومغناطيسي
اعاإلشع)قبلمنالكالسيكيةالميكانيكافىيعتقد

لبكباالستمرارطاقةتشعاألجسامانمعناهالمستمر
ليستالطاقةوتلكالموجيةاألطوالوكلالترددات

اإلشعاعاعتبربالنكماكسولكن،(محددةطاقة
وسماهاالطاقةمنمحددةمتقطعةدفعات

(quanta)لهاانأيمكممةالطاقةاعتبرانهحيث
مستمرًااشعاعًاوليستمحددةبكمياتمحددةطاقات
:يليكمااإلشعاعلذلكالطاقةمعادلةواعتبر

الموجةتردد×بالنكثابت=الطاقة

منبالنكواستطاعوجينزرايليمعادلةبالنكصحح
األسودالجسمإشعاعتفسيرالجديدةمعادلتهخالل
اشعاعشدةبينالعالقةبدقةمعادلتهفسرتحيث

وداألسالجسممنالصادراإلشعاعوتردداالسودالجسم

http://real-sciences.com/?p=8274
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تحتويالذرةأيتفسيرفييكمنبورنموذجفضل
لمولكنمداراتها،فىواحدإلكترونمنأكثرعلى

يالدورانالعزملماذايفسرسببيقدمانبوريستطع
محددةطاقةبكميةمكممالنواةحولااللكترونلدوران

ذكرناهاالتىلمعادلتهاثباتيقدمانيستطعفلم
التجاربمعتماماتتفقالمعادلةانالعلممعسابقا

بدايةوهناالهيدروجين،لذرةالخطيللطيفالعملية
.برولىدىالعالمظهور

الكملنظريةأعطتالتيهيالنواحيتلكجميع
الذرةنموذجمنبدءًاوتسميتها،نعرفهالذيمعناها

المحددةالطاقاتثمااللكترونات،وطاقةبورلنيلز
تكميمواألهماينشتاين،معادالتفيللفوتونات

.بالنكماكسحساباتفيالشعاعفيالطاقة

تجربة شقي يونغ

http://l.facebook.com/l.php?u=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html&h=UAQGZEBf-
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ي المداواة الطبيعية لمرض السكري من النوع الثاني ف
العلمميزان 

ليناألنسوبتناولتستمرسوف"قولهالمعالجويتابع
منتتمكنوسوف.حياتكلباقيوالميتفورمين

الصحيةحالتكلكنكالسكري،مرضعلىالسيطرة
يةالطبيعبالمداواةلكن.تدريجيبشكلتتدهورسوف

الخاصالغذائيبالنظامحالتكتدهورعكسيمكننا
الطبيعيةبالمداواة.الرياضةممارسةبجانب

."ستنتصر

السكريمعالجةيمكنانهيدعيالمعالجهذا
تكونالالشهادةهذهمثلولكن)الطبيعيةبالمداواة

المقاالتمنالعديدفيكتبتفلقد.للدهشةمثيرة
الطبيعية،بالمداواةالمعالجينادعاءاتحولالسابقة

.العلميةاألدلةمنكثيرًااالدعاءاتتلكتخالفوكيف
التيالعالجاتمنمجموعةهيالطبيعيةفالمداواة

الصينية،باإلبرالوخزالمثلية،معالجة:تشمل
قائمةفهي،(الحيويبالمذهبترتبطوالتيواألعشاب

."الحياةقوةلدينا"أنأساسعلى

النصائحببعضتخرجأنيمكنالفلسفةهذهمثل
المداواةنتبعأنليسولكنالمعقولة،الصحية

معالطبيعيةالمداواةارتبطفطالما.دائمًاالطبيعية
المداواةفيأساسياإليحاءأنإذبالعالج،اإليمان

تتطرقالسابقةالمقاالتمنالعديدففي.الطبيعية
والعقمالوهميةواألمراضالطبيعيةالمداواةلمبادئ

واللقاحاتالوالدقبلماوفيتاميناتوالتوحد
.العلميةالحقائقوحتىوالحساسية

Britt)هيرميسبريت Hermes)سابقةمعالجةهي
نظروجهةمنالطبيعيةالمداواةعنكثيراكتبت

:عنهالذعًانقدًاوكتبتبه،المعالجين

يفالثانيالنوعمنالسكريلمرضالطبيعيةالمداواة
(Naturopathy)الطبيعيةالمداواةالعلمميزان

أمراضأيوأمراضطبيعةكلمتيمنمشتقمصطلح
بالطبيعةالعالجأوالطبيعية،المداواةأوالطبيعة،

بالعالجالمعروفالعربيالمصطلحعنويختلف
ثوحي.الفيزيائيالعالجإلىعادًةيشيرالذيالطبيعي

أشخاصقبلمنالطبممارسةهوالبديلالطبأن
خارجاألوليةالصحيةالرعايةيقدمونأنهميدعون

الطبيعيةبالمداواةالمعالجينفإن.األطباءعيادة
بأنيدعونومؤيديهم(البديلالطبأصنافمنوهي)

الطبيقدمهالعالجيقدمالطبيعيةبالمداواةالعالج
بأنهمالنوعبهذاالمعالجينويصف:"التقليدي"

وذلكاألكاديمي،الطبعنبدياًلطبًايمارسون
بأنالجسمإلقناعتقليديةغيرأساليبباستخدام

ماناأأكثربأنهايدعونالتيأساليبمع"نفسهيشفي"
.الطبيةوالتدخالتالتقليديةاألدويةمنوفعالية

لأفضالتقليديالطبأنبذكرقمتليمقالآخرففي
نوبلجائزةأنإلىأشرتفقدالطبيعية،المداواةمن
فيفشلتالعامهذاالطبأوالفسيولوجيافي

.عالجاتهمأوالطبيعيةالمداواةقبلمنتحقيقها
بالمداواةالمعالجينإدعاءاتعلىاألمثلةأحدوهنا

:الطبيعية

هيمكنالثاني،النوعمنالسكريبمرضمصابشخص
مهده،فيالمرضعلىويقضيطبيعيمعالجيزورأن

نيتكووالذيالطبيعيةالمداواةبوصفالمعالجفقام
عاليةدهونبنسبةبسيطغذائينظاممن

الغذائيالنظامفيينعدمكماقليلة،وكربوهيدرات
ةالغذائيالمكمالتبعضيضيفوربماالمكرر،السكر

منالسكريعلىيقضيوبذلكالرياضة،وممارسة
طبيبيزورأنيمكنهالشخصونفس.الثانيالنوع

أنيمكنفإنهتعرفانوقبلطب،شهادةعلىحاصل
وميتفورمين(insulin)األنسولينيأخذ

(Metformin)لباقيالرهيبةاألدويةمنوغيرها
وهياألنسولينفيإضافيةتكلفةتحملمع.حياته
لمرضىالتجاريةاالعالناتمالحظةفعند.الوزنزيادة

اإلعالنفيالشخصيةتكونمادائماهلالسكري
لتعزيزجانبهوهل.طبيعيةمداواةهناكممتلئة؟

."األدوية؟لشركاتواجهةأنهاأمالجيدة،الصحة

الساعديأحمد : ترجمة

https://www.naturopathicdiaries.com/
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.السن

ألناألول،النوعمنالسكريمرضعلىأركزالسوف
منالمرضحولصناعيًاوإنتاجهاألنسوليناكتشاف

األخرىاألنواعاتركسوفوكذلك.مزمنمرضإلىقاتل
علىأركزأنأريد.الحملسكريمثلالسكري،مرضمن

بينشيوعًااألكثروهو،الثانيالنوعمنالسكريمرض
النوعوهو.(الحاالتمن%90منأكثر)المرضهذاأنواع
إمكانيةالطبيعيةبالمداواةالمعالجينيدعيالذي

.عالجه

يتممزمنمرضهوالثانيالنوعمنالسكريمرض
لىإالسكرييؤديفقد.مضاعفاتهلمنععليهالسيطرة

القلبية،النوباتمثلالدمويةواألوعيةالقلبأمراض
وأمراضالدماغية،والسكتاتالوعائيةالقلبيةوأمراض
شلالفإلىتؤديوالتيوالكلىللعمىالمسببةالعيون
إلىيؤديممااألعصابوأمراضالكلى،وغسيلالكلوي

ببترتنتهيقدوالتيالقدمتقرحاتمثلمشاكل
التحكمطريقعنالمخاطرهذهكلدرءيتم.األطراف
.الدمفيالسكربنسبة

كما أن األدلة تشير إلى أن الذين يعانون من مرض  
ق السكري يمكن يتفادوا مضاعفاته أو تقليلها عن طري

إدارة السيطرة على مستوى السكر في الدم بشكل  
.فعال

هناك ثالث أساليب عيش يمكن من خاللها السيطرة  
على مرض السكري قبل التحول إلى الدواء، وهي حجر 

:الزاوية في العالج

الغذائيالنظامتغير•

المنتظمةالتمارين•

بالوزنالتحكم•

نشر؟دليلأيهنالكهل

المداواةقبلمنالمعلنالمنهجعلىاالطالعبعد
علىدليلأييوجدهل:المراجعفيوالبحثالطبيعية،

التياألدلةبعضهنالكالطبيعية؟المداواةفائدة
فيالدراساتبعض.لآلمالمخيبةولكنهانشرت،
امغالبا،"الطبيعيةالمعالجة"نصائحلتقييممحاولة

فريدشيءأيهنالككانإذامافيواضحةغيرتكون
لعالجالتوجيهيةالمبادئوتؤكد.طبيعيةمداواةفي

متعددينمهنيينتشملأنيجبالرعايةأنالسكري
فإنذلكعلىوعالوة.محورهاهوالمريضويكون

السكريمرضلعالجالغذائيالنظامبشأنالنصائح
ليس.أساسيةنصيحةالطبيعيةالمداواةفيتعتبر
الطبيعيةالمداواةكانإذامافيواضحشيءأيهنالك

.السكريمرضعلىللسيطرةمفيدةآثارأيله

ماكالطبيعية،بالمداواةللرعايةمحددةمعاييرتوجدال
امعنكثيرايختلفالطبيعيةالمداواةعلىالتدريبأن

أمرهوبهخاصةمدارساعتمادأنكماإليه،يهدف
واسعمزمنمرضهوالسكريمرض.فيهمشكوك
نالدياآلن.المجتمععلىضخمًاعبئاويشكلاالنتشار

وكيفيةالمرضهذاأسبابحولبهبأسالفهم
األشخاصمنكبيرعددهنالكأنإالمعه،التعامل

.المرضهذامضاعفاتمنيعانونالعالمحول
ابمطبيين،مهنيينعدةمنرعايةيتطلبفالسكري

التغذيةوأخصائييوالممرضاتاألطباءذلكفي
المداواةمعهمندرجأنيجبفهل.والصيادلة

يمكنالسكريأنتثبتأدلةهناكهلالطبيعية؟
تختلفأنيمكنكيفالطبيعية؟بالمداواةإيقافه
؟التقليديالطبمشورةعنالطبيعيةالمداواةمشورة

هيرميسبريت

السكريمرضحولحقائق

.السكريمرضحولماحدإلىجيدةأدلةلديناتراكمت
ىعلتحصللكيللسكرتحتاجالجسمفيخليةفكل

.األنسولينخاللمنایالخاليدخلوالسكرالطاقة،
فييتراكمفسوفالخاليا،إلىالسكريدخلالعندما

مرحلةفياألولالنوعالسكريمرضيظهرماعادة.الدم
إنتاجعلىالجسمقدرةعدمبسببويكونالطفولة،

الثانيالنوعالسكريمرضيكونبينما.األنسولين
تعيرالالخالياأماالسببين،لحدفيكون.مختلف
األنسولينينتجالالجسمأولألنسولين،اهتماما
منمزيجيكونوقدالدم،فيلخفضهكافيةبنسبة

ركبامرضهوالثانيالنوعمنالسكري.معاالسببين
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ليسنوعهمنوالفريدنوعه،منفريدًاليسالجيد
جيدًا

الخدماتمنمتنوعةمجموعةيقدمالطبيعيةالمداواة
ولمعقيبدومابينتتراوحالسكري،بمرضللمصابين

وليس.مثبتوغيرضارماهووبينأدلة،إلىومسند
الطبيعيةالمداواةتقدمهماأنيثبتدليلأيهنالك

فما:السكريمرضعالجفيدورأفينوعهمنفريد
نوعهمنفريدهوومانوعه،منفريدليسجيدهو

واضحة،ممارسةمعاييروجودعدمومع.جيدليس
حةنصيبالسكريالمصابينلألشخاصيقدمانيمكن
والخسيئة،نصيحةلهميقدمأنيمكنوكذلكجيدة،

تأكيديمكنالالطبيعيةالمداواةفيوالمنتجاتمات
الطريقةموثوقيةعدمضوءوفي.أهميتها

ىعلللسيطرةالطبيعيةالمداواةقبلمنالمستخدمة
أيمناقشةالحكمةمنيبدووتضاربها،السكريمرض

ةالطبيعيبالمداواةالمعالجينقبلمنتقدمنصيحة
أياتخاذقبلوذلكالسكري،بمرضمختصشخصمع

.النصيحةتلكبشأنقرار

:المصدر

Scott Gavura, "Naturopathy vs. Science: 
Diabetes Edition", 
sciencebasedmedicine.org, October 22, 
2015
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السكريمعتقدات خاطئة حول مرض 

الجهازمهاجمةهووالسببممكن،غيرالسكريات
-βبيتاخاليا)البنكرياسفيالنغرهانزلُجُزرالمناعي

cells)والاإلنسولين،صناعةعنالمسؤولةوهي
أوالبنكرياسمنالمتضررةاألجزاءتنشيطُيمكن

أخذهوفعلهُيمكنمااإلصابة،حدوثبعدإحياؤها
.[1]أخرىبطرقأوالحقنبواسطةاإلنسولين

علىالجسمقدرةعدمبسببفيحدثالثانيالنوعأما
يةالكافالكميةصنععدمأواإلنسولينمناالستفادة

بالعاداتتتعلقمعينةعواملنتيجةاإلنسولينمن
.الجسمبطبيعةأوالغذائية

بأعراضالشعورحيثمنمختلفاتمرضانوهما
االرتفاعحدوثوطبيعةومضاعفاتهوعالجهالمرض

لدىالمعروفاالنخفاضيحدثالحيثواالنخفاض
ابهالتشيكمن.مثًلاالثانيالنوعمرضىعنداألولالنوع

يفالسكرمعالتعاملفيالجسملدىقصوروجودفي
.[2]القصورذلكطبيعةعنالنظربغضالدم

ليس2والسكريفقطلألطفالليس1السكري
.فقطللكبار

هناك،1بالسكريفقطاألطفاليصابأنُيشترطال
كانتوإنبالمرضيصابونمسنونوأشخاصشباب

انتشاراالمزمنةاألمراضأكثرأحدهوالسكريمرض
بطبيعةالتوعيةوسائلتوفرومع.العالمحول

أنإالومضاعفاته،وعالجهوأعراضهوأنواعهالمرض
عةشائزالتمالألسف،الخاطئة،المعتقداتمنالكثير

القطاععمالمنأوالعامةمنأكانواسواءالناسبين
المعتقداتأكثرالمقالهذافيجمعنا.الصحي

علىاالطالعبعدتصويبهاوحاولناشيوعاالخاطئة
وكانالعلمية،المقاالتالدراسات،الكتب،منمجموعة

عنبعيداالموضوعيالعلميالفهمتقديمهوهدفنا
المقالهذاكتَّابأحد.شخصيةمعتقداتأيمهاجمة

المعتقداتهذهأكثرسمعوقدبالسكري،مصاب
بديلةعالجأساليبعدةوجربيوم،كلمراراالخاطئة

لالمقاإلىسيضيفهذا.بالكهرباءوالعالجكاألعشاب
!الشخصيةالتجربةنكهة

منأكثرهناكالسكري،اسمهمرضهناكليس
.مرض

1السكري:نوعينإلىالسكرياألطباءيقسم
اإلنسولينإنتاجيتوقف،1السكريفي.2والسكري

باستقاليجعلالذيبالشكلالجسمفيتامبشكل

رمزي الحكمي، عمر المريواني: إعداد

http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9405&action=edit#_ftn1
http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9405&action=edit#_ftn2
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قالمتعلالجنسيالضعفوأنالمصابين،بغيرمقارنة
ةعشرخمسةإلىبعشرأسرعيحدثالعمرفيبالتقدم

غيرمنبغيرهممقارنةالسكريمرضىفيسنة
.[10]المصابين

جهازوالالقلبُتصيبكثيرةمضاعفاتبنوعيهللسُّكَّري
بصورةواألسنانواللثةوالعيونوالكلىالعصبي
كوذلالشعريةالدمويةاألوعيةتستهدفألنهارئيسية

اليةالمتوالمراتإثرالشرايينتلكفيالسكرتراكمعبر
امرًضليسبنوعيهالسكري.السكرفيهايرتفعالتي

والعضوإصابةالتناسلية،األعضاءفيمرًضاأوجنسًيا
أومعبالتزامنإالتحدثلنالمؤلمبالتصلبالذكري

والكليتينالقلبعلىخطراأشدمضاعفاتحدوثقرب
هوالذكريالعضوسيبقىفهل[11]العصبيوالجهاز

المتاعب؟هذهكلبعدالمهم

هيالسكريمضاعفاتمنخطورةاإلصاباتأكثرإحدى
المرتفعالدمضغطويليهاوالجلطاتالقلبأمراض

diabeticالسكريقدمبسبب)البترحاالتثمومن
foot)األعضاء،بترمشكالتكثيًراعنهاتقلوال

اتإصابمعالنسبةفيالذكريالعضوإصاباتوتشترك
فياإلحساستصيبوالتيعموًماالعصبيالجهاز

أنهأواألهميةقليلاألمرأنهنانقولال.[12]األطراف
الخطروليساألولالمستهدفليسلكنهيحدث،لن

.األكبر

أنلوِحظالهندفيأجريتالتيالدراساتإحدىفي
مقارنة%4-3بنسبةيحدثالجنسيةالفعاليةاعتالل
استهدفتالتيالسكريمضاعفاتمن%72-45بنسبة

نسبةمعالكليتيناستهدفمما%72-29والعينين،
دوقالدوريبالجهازالمتعلقةالحاالتمنبهايستهانال

ةالحضريبالمناطقتتعلقنسبعلىالدراسةاحتوت
المناطقفيالوعيضعفإلىوأشارتوالريفية
.[13]الريفية

ماحٍدإلىالسببمجهولبنوعيهالسكري

بالسكريالمصابعلىالمطروحةاالسئلةأكثرمن
عندالواقعفي.وراثًياالمرضكانإنهيبنوعيه
الباحثسيجدالموضوععنالبحثيةاألوراقمتابعة
ماإلىحتىتصلقدالتياألسبابمندوامةفينفسه
الاآلنحتىلكنالموسمية،واإلصابةالعدوىيشبه
سببعرفولو.األسبابمنبأينهائياالجزميمكن

.[14]وشيكةنهايتهستكونبنوعيهالسكري

.الدائمالتبريدإلىيحتاجالاإلنسولين

آخذأندونخرجتألننيلديالسكريارتفعلطالما
أخرجلماألخيرةالستالسنواتفيلكن.اإلنسولين

عمالحالوكذلك.سًنااألصغربينأكثراإلصابةنسبة
ًباغاليقترنبلللكبار،يحدثأنيشترطفال،2السكري
2فالسكريبالوراثة،يتعلقفيماأما.[3]الزائدبالوزن

التوائمبين%90بنسبة)للتوريثقابليةأكثر
(المتطابقةالتوائمبين%50)1السكريمن(المتطابقة

[4].

بل،فقطالصباحفيالسكرلقياسبحاجةلست
.وقتكلفي

أجهزةلدينايكنلمعندماالمختبرالىذهبتلطالما
ألننيليالسكرقياسقبولهمبعدموصدمتفحص
.اشيًئآكللمأننيواالدعاءبالكذببدأتذلكإثرأكلت،

فضوينخالوجباتمعنسبًياالسكريرتفعالسكريفي
الىيؤديالمقاديرهذهوتنسيقاإلنسولين،أخذمع

.الثانيأواألولسواءالسكريلقياسالدائمةالحاجة
يودمعينةحاالتفيضروريالصباحفيالقياسلعل

وحتى1للسُّكَّريبالنسبةلكن،2للسُّكَّريرؤيتهاالطبيب
صعودالىستؤديالكافيةالجرعةأخذعدمفإنالثاني
ياتالحلومنكبيرةكميةأكلوكذلكالصباح،فيحتمي

.النومقبل

بيجالمثاليةالحاالتفيوقت،كلفيمطلوبالقياس
بل،[8]المختصينبعضبحسبمرات7-5منيتمأن

يًئاشتستفيدلن.المضخةعبرالمستمرالقياسوحتى
يعودثمجيًداالصباحفيلديكالسكرمعدلكانإذا

قةحماإنهاالتالي،اليومفيويهويالنهارطيلةليرتفع
.الطبيالوسطفيمستمروتجهيلكبيرة

للسُّكَّرينهائيعالجيوجدال

األزقةفي1للسُّكَّريعالجبإيجاداألملينتهيعندما
والمشعوذينوالسحرةالعشابينودكاكينالمظلمة
واألباطيل،الخرافاتمنالكثيرعندئذستنتهي

.المرضىمنالكثيرحالةوستتحسن

نهائيعالجيوجدالالمقالهذاكتابةوقتحتى
يوجدوالالمأخوذةوالمواداألدويةقبيلمنللسُّكَّري

خاليا)البيتاخاليازرععبرالزرععملياتسوى
ذعيةالجالخالياعبرأو(لإلنسولينالمنتجةالبنكرياس

أوالمعديةالَمجازةجراحةمثلالجراحيةبالعملياتأو
gastric bypass [9]3,.

الجنسيةالقدرةيستهدفالبنوعيهالسكري
رئيسيبشكل

الضعفحدوثمعدلأنالحديثةالدراساتذكرت
مرضىبينأضعافثالثةإلىضعفينازدادالجنسي
السكري
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.يعديالالسكري

إذابالسكرييصابوايمكنأنهمالناسبعضيظن
الفمعديا،مرضاليسالسكريكال،.المصابينخالطوا

شخصمعالجنسممارسةأوباألكلبهتصابأنيمكن
.[19]مصاب

.بالسكريسأصابشكبالبالسمنة،مصاباكنتإذا

تليسلكنهابالسكري،اإلصابةعواملأحدهيالسمنة
هناكبالسكريالشخصيصابفلكي.الوحيدالعامل
قدالبعض.العمرالِعرق،الوراثة،:مثلأخرى،عوامل
إاليصيبالالسكريأنويعتقدالعواملهذهيهمل

الالسمنةمفرطياألشخاصمعظم!السِّماناألشخاص
معتدلوأشخاصهناكبينمابالسكري،أبدايصابون

.5بالسكريمصابونالوزن

مدى"خاصةأطعمة"السكريمرضىيأكلأنيجب
.الحياة

يالذالصحيالطعامعنالسكريمرضىطعاميختلفال
ليسواالسكريمرضى.تناولهاألصحاءعلىيجب

الخاصالطعام"شركاتمعالتعاملإلىمضطرين
تناولهوعليهمماكل.حياتهمطول"السكريبمرضى
أطعمةأقل،مشبعةدهونعلىتحتوي:أطعمة

نالبروتيمنرئيسيةوجباتوالسكر،الملحمتوسطة
سكرية،غيرخضرواتكاملة،حبوبأقل،دهونذات

"الخاصةاألطعمة"معظم.صحيةودهونفواكه
كنويمالدمسكرمستوياتترفعتزالوالالثمنباهضة

(اإلسهالتسبب)مسهِّلةآثارلهايكونأن 5.

.السكريمرضىعلىمحظورةالشوكوال

التياألخبارأسوأأحدهو"الشوكوالتأكلأنيجبال"
الشوكوالحولالحقيقة.حياتكفيتسمعهاأنيمكن

المناسباتوفيقليلةبكمياتتؤكلأنيجبأنهاهي
مصاباأكنتسواءصحي،غذائينظامضمنتكونوأن

.5الأوبالسكري

.غيرهممنأكثربالعدوىيصابونالسكريمرضى

العامةبينالشائعةاألخطاءأكثرأحدهذايكونقد
الالسكريمرض.الصحيةالقطاعاتفيوالعاملين

المرضىغيرمنأكثربسهولةبالعدوىتصابيجعلك
.األخرىواألمراضكاإليدزالجسممناعةيستهدفالفهو
زااإلنفلونُلقاحاتيأخذواأنيجبالسكريمرضىأنمع
أصعب،يكونالسكريحالةفيفيالعدوىعالجألن

.5غيرهممنأكثربالعدوىيصابونألنهموليس

real-sciences.com/?p=9405:المقالالمصادر في 

اإلنسولينعلبة.اإلنسولينعلبةمعيأحملأندون
تضموهيالصيففيحتىالثالجةفيأضعهاالهذه
سريعاإلنسولينعلبتيالسرنجة،القياس،جهاز

علىسيطرتولطالماالمفعول،وبطيءالمفعول
فيحتىاإلنسولينعملفيخلًلاأشهدولمالسكري

ليسبهأقومما.العراقفيحًراالصيفايامأشد
علبجميعفيمكتوبةتعليماتهوبلاجتهاًدا

الذياإلنسولينتضعال:التعليماتورقةفياإلنسولين
28حتىيتحملأنيمكنهحيثالثالجةفيتستخدمه

والوالشمسالشديدةللحرارةتعرضهالفقطيوًما،
.[15]تجمده

البديلالطبعنابتعدأجلك،منستقرباألعشاب

منأشهًراقضىاإلحصائياتتشملهلمشخصمنكم
علىيزيدماإلىالدمسكرارتفاعمنيعانيوهوعمره

.يهستشفاألعشاببأنإليمانهديسيلتر/ملجم500الـ
تفيدكلنمنهم،واحداالمقالهذاكتَّابأحدكان

.[16]فحسبعنهاابتعدشيء،بأياألعشاب

المريضيحتاجهاجرعةكونهضاًرا،ليساإلنسولين
.المخدراتمننوًعاأوصناعًيادواًءايجعلهاليومًيا

(البنكرياس)الجسميفرزههورمونهواإلنسولين
.(كوزالجلو)السكراستهالكفيليساعدهطبيعيبشكل

ذاهكان)الحيواناتمنُيستخلصالعالجيواإلنسولين
بناءإعادةطريقعنالشركاتعليهتحصلأو(قديما

DNAالنوويالحمض recombinationإنه.البشري
أنتتقلق،ال.صناعيةمادةأوضارمادةأومخدًراليس
أنإياكلكن.[17]جسمكبهيقومبماتقومفقط
يبالطببتعليماتالتزمفقطأردت،كلماوتأخذهتتهور

مستوىهبوطالقلق،:يسببقداإلنسولينفرطألن
عدماإلرهاق،الشديد،الجوعالتشويش،السكر،

...جداالزائدةالجرعاتحالةفيوالغيبوبةاالستقرار،
.[18]إلخ

.السكريمنتخلصتأنكيعنيالبخيربأنكشعورك

ويختفييحدثالأنهيعنيهذا.مزمنمرضالسكري
نمالكثيريهمل.مثالالبطنألمأوالبردكنزلةبسرعة

ألنهمالطبيةالمراجعةومواعيدعالجهمالمصابين
مضاعفاتيجعلقدهذالكن.بخيرأنهميشعرون

لملوحتىالسكريألن.فتًكاوأكثرأخطرفيهمالسكري
ويحبالخفاءفييعمُلقصيروقتفيبأعراضهتشعر

بأنسنةثالثينأوعشرينبعدتفاجأقد!المفاجآت
أوةعمليإلىتحتاجبأنكيخبركالكلىأوالقلبطبيب
إذابجسمك،تعبثفال.آخرلمرضآخرمزمنعالج
نوالتماريوالحميةالدواءفالتزمبالسكريمصاباكنت
.4معناةوأقلجودةأكثربحياةلتتمتععمركطول
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