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يم العددتقد

إن نقصف كلل يلوم بل من ملن     اعتدنا 
المعلومللات الزائفللةت التللي يللرو  لهللا  
العشرات ملن المواقلع والمجلالت التلي     
تسعى لتحقيق أكبر عدد من المتلابعين 
على حسلاب دقلة المحتلوا والرصلانة     
العلميةت لذلك أنشأنا هذه المجللة التلي   
ستكون امتلداد لعلدد قليلل جلدا  ملن      
المشاريع العلمية الموجودة فلي اللوطن   
العربيت والتي تهدن إلى محاربلة العللم   

.الزائف

وقد قمنا في العلوم الحقيقية بتغطيلة 
الغالبية العظمى ملن العللوم الزائفلة    
وتمت فضحها وتوضلي  مكلامن الخطلأ    
فيهات من خالل خطط شهرية تسلتهدن  
ى مختلف المواضيعت من الطب البديل وحت

الخرافات المرتبطلة بالفيزيلاو وأنتهلاوا    
اآلن يمكننا القول وبكلل . بمدعي الخوارق

ي فخر بأننا الموقع األول واألكبر عربيا  الذ
يغطي عدد كثيلر ملن تللك الخرافلاتت     
ال ونعتبر اآلن المرجع العربي األكبر في مج

.دحض العلوم الزائفة

وبما إننا بصدد الكالم عن العلم والعللم  
الزائفت فيجب إن نضع تعريلف مبلدئي   
لهللذه المصللطلحاتت ليتسللنى للقللار   

.التفريق بينهما اكاديميا 

هللو منظومللة مللن المعللارن : الِعْللللم
لى المتناسقة التي يعتمد في تحصيلها ع

المنهج العلملي دون سلواهت أو مجموعلة    
المفاهيم المترابطة التلي نبحلث عنهلا    

.ونتوصل إليها بواسطة هذه الطريقة

المنهج العلمي من حيث أسلوب اإلجلراوت  
يعتمد على إجراو التجاربت وتقديم

ت ويبدأ بالفرضية ثم بالظلاهرة الدراسات
ثم المالحظة ثم النظريلة ثلم الحقيقلة    

وهلذا كلالم   . العملية أو القانون العلمي
يل مختصر للمنهج العلميت فهنالك تفاص

وشروط لكل مرحلة من مراحللة الملنهج   
.العلمي

هي مجموعة ملن المعلارن   :العلم الزائف
والمناهج والمعتقدات أو الممارسات التلي  
تللدعي أنهللا علميللة وتنطبللق عليهللا  
مواصفات العلم وخصائصه في حين أنها

. م تتبع طرائق المنهج العلمي

وقد اخترنا المواضيع العلمية الرصلينةت 
لكونها السبيل الوحيد لتحرير عقول قلد 
مضى عليها في تصديق الجهلل والعللم   
الزائف قرون عديدةت فال سبيل لمحاربلة  
الجهل إم بالعلوم الحقيقيةت وبمرجعيلة  
رصينة خاضعة لفحص مكثف ملن قبلل   
الخبراو المختصونت وهذا ما سون تضمنه
المواقع المتخصصة فلي نشلر العللوم    

.الخاصة بالمؤسسات العلمية الموثوقة

وقد اجتمعنا نحنت مجموعة من الشلباب  
المهتمون بلالعلمت فلي موقلع العللوم     
الحقيقية وبجهود فردية عللى تحقيلق   
هذه األهدان بقلدر اسلتطاعتنات ونحلن    
متفائلون بما سون نحققه ملن نتلائج   
وذلك من خالل تواصلكم معنا ومن خالل 
النصائ  والنقد الموجه لنا منكم أعزائلي 

فاإلنسلان غيلر معصلومت للذلك     . القراو
قع نحتا  لكم لتصحي  األخطاو التي قد ن
.فيها سهوا  من خالل تواصلكم معنا

أحمد الساعدي
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السديم؟ما هو 

الكوكبية؟هي الُسدم ما 

ن الُسدم الكوكبية عندما تنفجر نجمٌة وتقلذ تتكون 
بطباقِتها الخارجية إلى الفضاوت ويكون هلذا عنلدما   
ينفذ مخزون النجمة من الوقود الذي يسلتعمل فلي   

ة تتوسع هذه الطبقات الخارجي. عملية الحرق للنجمة
الغازية للنجمة في الفضاوت مما يكّون سلديما  يكلون  

قبلل  . مشابها  لشكل حلقٍة أو فقاعلٍة فلي الغاللب   
   William)ِهلر  حوالي مئتي سنةت أطلق ويلليمم  

Herschel)  الُسلدم الكوكبيلة عللى هلِذه     تسمية
.  الغيوم الكرويةت وذلك ألنها كانت ملدّورة  كالكواكلب  
بعد إنفجار طبقات النجمة الخارجيةت متلزال  رييلة   
الجزو المركزي المتوهج الباقي من النجمة فلي مركلز   

.السديم ُممكنة 

ما هي الُسدم العاِكسة؟

إن الُسدم العاكسة هي غيوم من الغاز والغبار التي م
تقوم ِبخلق الضوو الخاص بهات ِعوضا  عن ذِلكت تلممع
هِذه الغيوم عن طريق عكس أضواو النجوم القريبة 

إن الُسدم ذوات السطوع األكثر هلي المنلاطق   . منها
في هلِذه المنلاطقت   . التي تولمد فيها النجوم الجديدة

و يكون الغبار والغاز أكثر كثافة  وتلمع بواسطة ضلو 
في بعض األحيانت يكلون . النجوم الجديدة الساِطعة

الغاز كثيفا  إلى درجٍة تجعل رييلة النجلوم الجديلدة    
.غير ممكنة

إن . غيوم مكّونة من الغاز والغبار في الفضلاو هي 
مناطق هي ( واحدأكثر من سديم )بعض الُسدم 

تولد فيها النجوم الجديدةت بينما ليست الُسدم
تتنلوع  .األخرا إّلا بقايا لنجوٍم ميتٍة أو تملوت 

توجلد أربلع   . الُسدم باختالن أشكاِلها وأحجاِمهلا 
دم الُسدم الكوكبيةت الُس: أنواع رئيسية من الُسدم
يعلود . الماّصةتت والُسدم العاِكسةت الُسدم الباِعثة

( ديمالتسمية اإلنكليزية للسل )نيبيوم أصل كلمة 
.إلى الكلمة الالتينية التي تشير إلى الغيمة

ما هي الغيوم المتوّهجة في الفضاو؟

إن الغيوم المتوهجة التي تراها في الصور التلي ُتللتقمط  
إن السديم الباعلث هلو  . للفضاو تسمى بالُسدم الباِعثة

عبارة عن غيمة من الغاز والغبلار الحلار المتلوهج فلي     
تقوم هلذه الُسلدم بامتصلاص ضلوو النجلوم      . الفضاو

. القريبة وتصل درجة حرارُتها إلى مستوياٍت عاليلٍة جلدا   
فلي  . تتسّبب هِذه الحرارة العالية بتوّهج هلِذه الُسلدم  

الغالبت توجد الُسدم الباعثة في المناطق ملن الفضلاوت   
.حيث تولد وتتكّون النجوم الجديدة

هي الغيوم المظلمة في الفضاو؟ما 

تسمى الغيوم المظلمة في الفضلاو بالُسلدم الماّصلة أو   
إن الُسدم الماصة هي غيوم ملن الغلاز   . الُسدم المظلمة

ي والغبارت تمنع مرور الضوو ِخاللها إلى مناطق الفضاو التل 
ِعندما يصل الضوو ملن الفضلاو إللى    . تقع خلف السديم

سديم ماصت يتم إمتصاُصه من ِقبل السلديم وميلتمّكن  
ا م تخلق الُسدم الماّصة ضوئه. هذا الضوو من المرور عبرمه

من الصعب العثور على سديم ماصت ملا للم   . الخاص ِبها
يتم تسليط الضوو عليه في منطقٍة أكثلر سلطوعا  ملن    

.الفضاو

:المصدر
Cool cosmos - Ask an astronomer, US Government Sponsored Research NAS7-03001 and NNN12AA01C

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/asks
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كان هناك ارتباط واض  بين امكتئاب واسلتخدام وأن 
مواقع التواصل امجتماعيت فلذلك بسلبب مقارنلة    
نفسك مع األخرين والذي يؤدي بلك إللى امجتلرار أو    

.التفكير الزائد

:دأن  مستخدمي  الفيسبوك أكثر عرضة لالكتئاب عن

.شعورهم  بالحسد بسبب  مراقبة اآلخرين-

وجللود شللركائهم السللابقين كأصللدقاو علللى -
.الفيسبوك

.وضع مقارنات سلبية مع اآلخرين-

.نشرهم حامت  سلبية متكررة-

يعد جنس الشخص وشخصيته من العوامل المهملة  
لإلصابة بامكتئابت أملا النسلاو واألشلخاص عصلبي     

.المزا  هم أكثر عرضة لإلصابة بامكتئاب

أكد البلاحثون أن النشلاط عللى مواقلع التواصلل      
امجتماعي أو اإلنترنت بصلورة عاملة قلد يسلاعد     
األشخاص الذين يعانون من امكتئاب عللى التحسلن  
ومسلليما أن كللانوا يسللتخدمونه كمصللدر للصللحة 

.النفسية ودعم التواصل األجتماعي

:المصدر

How to avoid feeling depressed on 
Facebook, sciencedaily.com, November 

28, 2016.

ك مقارنة نفسك مع اآلخرين في الفيسبوك تسبب لل 
امكتئاب أكثر ملن إجلراو تللك المقارنلات عللى أر       

هذه إحلدا نتلائج الدراسلة التلى  أجراهلا      . الواقع
ودكتلور  مجموعة من الباحثين بقيادة ديفيلد بيكلر   

أطللع  حيلث  .  منكسلتر جامعلة   ملن  غييرمو بيريز 
دولة وشلارك بهلا ملا    ( 14)الباحثون على دراسات من 

-88)شخص تتراوح أعمارهم ما بلين  ( 000ت35)يقارب 
مليار شلخص  (  8ت1)ت حيث تبين أن هنالك أكثر من (15

يستخدمون مواقع التواصلل امجتملاعي بملا فيهلا     
.الفيسبوك الذي يستخدمه أكثر من بليون شخص

أن مخاون تأثير شلبكات التواصلل امجتملاعي عللى     
الصحة العقلية دفعت األكاديميلة األمريكيلة لطلب    

تعريف اكتئاب الفيسبوك عللى أنله   2011عام األطفال
امكتئاب الذي يقود المراهقين أو غيرهم إللى قضلاو   
وقت طويل في مواقع التواصل امجتماعي بملا فيهلا   

ظهور الفيسبوك لتبدأ أعرا  امكتئاب الكالسيكية بلال 
.لديهم

وجد باحثو جامعة منكستر ملن البحلوا الحاليلة أن    
د العالقة بين مواقع التواصل امجتماعي  وامكتئاب ق

تكون معقدة للغاية و تتحدد بعوامل معينلة  مثلل   
.العمر والجنس

نورس حسن: ترجمة 

الفيسبوكاكتئاب 
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سر قدرة البعض على تعلم اللغات بشكل أفضل
أحمد كريم بربن: ترجمة

الدماغ تشير إلى أدلة على قلدرة الشلخص   فحوصات 
الطبيعية لتعلم اللغاتت وتساعد األقلل حظلا فلي    

.أفضلبشكل الطريقة التي تمكنهم من التعلم 
ت كثيرا ما تكون قابلية األطفال على اكتساب اللغلا 

محل حسد من البلالغين اللراغبين بلتعلم لغلات     
مع ذلكت يمكن للبعض البلالغين اكتسلاب    . جديدة

أظهلرت بعلض   . لغات جديلدة بسلهولة مفاجئلة   
الدراسات إن من الممكن توقع قابلية الشخص عللى 
تعلم اللغات من خالل تركيب أو نشاط دماغله للل   
والتي يمكن استخدام نتائجها لمساعدة من يعلانون 

.من صعوبات في تعلم اللغات
في إحدا هذه الدراساتت التلي نشلرت فلي دوريلة     

ان نظر الباحثون إلى تركيب أليل تالعصبيةاللغويات 
عصبية

طالب من دارسي اللغة الصلينية  22المادة البيضاو ل في 
ن ووجد العلماو بان أولئك الذين كانوا يملكو(. الماندرين)

أليان عصبية مصفوفة مكانيا اكثلر ملن امخلرين فلي     
الفص األيمن من الدماغتت استطاعوا الحصول على درجلة  
أكبر في امختبار الذي جلرا بعلد اربعلة اسلابيع ملن      

يمكن تشبيه هذا بلالطريق السلريعت فوجلود    . الدراسة
ل األليان المصطفة بشكل أكبر يعتقد أنه يساهم بنقل 

ويقترح مؤلف هلذه  . المعلومات بصورة أسرع في الدماغ
الدراسللة زنغهللان شللي مللن معهللد ماساتشوسللتس  
للتكنولوجيات على الرغم من ان اللغلة علادة ملا تكلون     
مقترنة بالفص األيسر من الدماغ بينما يبلدو ان الفلص  
اميمن يكون متعلقا اكثر بلالتمييز فلي حلدة الصلوت     

ينوبالتالي التمييز بين نغمات اللغة الصينية الماندر
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يونيلو  /في دراسة أخرا نشرت في شهر حزيلران 
 Brain and)في دورية اللدماغ واللغلة   2016لعام 

Language)كشفت فحوصات تخطليط اللدماغ   ت
ان قبل كورس دراسي مكثف لتعلم اللغة الفرنسية

هناك أنماط من األنشطة الموجية الدماغيلة فلي   
حالة امسترخاو والراحة توافقت مع اكمال الكلورس  

.بسرعة وبسهولة
تقول شانتيل براتت وهلي متخصصلة فلي عللم     
النفس من جامعة واشلنطن والتلي قلادت هلذه     

ع لقد محظ الباحثون في الماضي هذا النو"الدراسةت 
من النشلاط عنلدما يصليأل األشلخاص العبلارات      

وتشير إلى أنه في هلذه الحاللةت فلان هلذا     ". مع ا
مشترك في 16النشاط قد يكون انعكاسا لقابلية ال

ة التجربة على التركيز واتباع التعليملات أو خاصلي  
. أخلللرا تسلللهم فلللي تعللللم اللغلللات    

ل وتهتم برات في دراسة فيما إذا كان امرتجاع العصبي
كأن تكون ألعلاب  )وهو ان يرا امشخاص صور متحركة 

هم تعكس نشاط تخطيط امعصاب لتلدريب ( الكترونية
على أنواع معينة من النشاط الدماغي للل ممكلن ان  
. يساعد امشخاص في تعلم اللغلات بصلورة أفضلل   

اوهت هل : آخر ما اريده هو ان يفكر شخص"وتقول برات 
."ما الفائدة؟ م استطيع التعلم... هكذا يبدو دماغي

ان ماهية القدرة اللغوية وكيف تتجلى في الدماغ ملن  
ى األسئلة الصعبة التي تالمس طبيعة امنتبلاه وحتل  

اعتقد ان اللغة هي اإلنجاز األكثر : "تقول برات. الوعي
م عندما تحاول ان تتعل"وتكمل " اعجابا  للدماغ البشري

".لغة جديدةت ستفهم كم ستكون تحدي ا

الرنينفصور.دماغكفيالعصبيةاألليانبتوصيلمرتبطةتكونقدجديدةلغةتعلمعلىقدرتكان
انتكشفالصينيةالماندرينويتعلمونامنجليزيةامملغتهمألشخاصالماومنتشارالموزونةالمغناطيسي

منمنطقتينفي(دافئةبألوانتظهر)أكثرمرتبةعصبيةأليانلديهمأفضلبصورةيتعلمونالذيناألشخاص
فيانجاحأكثركانأكثرمرتبةعصبيةأليانيمتلكالذيالثانيالشخصفإنالحالةهذهففيBوAاأليمنالفص
.*األولالشخصمنالتعلم

:المصدر

Veronique Greenwood, “Some People’s Brains Are Wired for Languages”, scientificamerican.com, 

Scientific American Mind January 2017 Issue

*“White-Matter Structure in the Right Hemisphere Predicts Mandarin Chinese Learning Success” by 

Zhenghan Qi et al., in Journal of Neurolinguistics, Vol. 33; February 2015

https://www.scientificamerican.com/author/veronique-greenwood/
https://www.scientificamerican.com/magazine/mind/2017/01-01/?WT.ac=SA_MND_CurrentIssue
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(     العلمولوجيا)كنيسة السينتولوجيا 

العظمى من هذه األعمال كانلت أعملال خيلال    الغالبية 
بغض النظلر علن   . وليس لها أي عالقة بالسينتولوجيا

فإن اآلراو الموضوعية بصدق من–رأيك بجودة كتاباته 
لكن ملن -الصعب ان تأتي مع كاتب سيو السمعة مثله

الصعب ان تنكر ان الرجل وجله العيلون اللى صلفحات     
.كتبه

لكن بالرغم من انتاجه الملذهلت إم أن نجاحله المهنلي    
ككاتب لم يأت بسهولة وسرعةت حيلث كانلت البحريلة    

بحلول الحلرب العالميلة الثانيلة أصلب      . عمله اليومي
الة هوبارد برتبة مالزم في سفينة مضادة للغواصات قب

.  الساحل الغربي للوميات المتحدة
هو الحال في العديد من جوانب حياته فإنه ضلخم  كما 

ل مسيرته في الحرب في كتاباتهت وهذه المبالغات م تلزا 
وملن . محفوظة في السجالت الرسلمية للسلينتولوجيا  

ضمن مبالغاته ذكره انه جرح عدة ملرات أثنلاو الحلربت    
وكونه أول مصاب في عمليات المحيط الهاد ت وأنه خدم 
21في مسارح العمليات الخمسة كلهات وبأنه حصل عللى  

ميدالية ونوط شجاعةت وبأنه كان بطل حربت وأنه أُعلن 
في الحقيقة فإنله للم يجلرح قلط فلي      . ميتا  مرتين

ي المعاركت فقط أصيب بالتهاب في عينه والتهاب كيسل 
وقرحةت وأعفي من قيادة المهام القليلة التي انيطت به
لضعف ادائهت واستلم فقط أربع ميلداليات وكلل هلذه    
ة األربع كانت قد أعطيت لكل مقاتل في القوات المسلح

خدم في نفس مسارح العمليات التي خدم بهات مجلددات  
.أعط كاتب خيال مبدع قلما

زين العابدين هادي حسن : ترجمة

ر اليوم سنوجه عين الشك إلى ما ُيعد على امرج  اكث
من امديان سيئة السمعةت وهو السينتولوجيات الكثير

الناس يسخرون منهت البعض يكرهونهت البعض كرس
ماذا عن هذا الخلق فلي القلرن   . حياته ليحتج عليه

العشرين الذي يلهم هذه المشاعر؟
اخترع دين السلينتولوجيا بواسلطة كاتلب الخيلال     
العلمي مفاييت رون هوباردت وقد أعتمد على ابداعه 

جرة ليشكل اسطورة مبنية على أوبرا فضائيةت تضم م
أباطرة الشرت معلارك فضلائيةت انفجلاراتت كائنلات     

أتباع السلينتولوجيا يقوملون بملا    . تتجدد أجسادها
يشبه المقابالت مع نوع من أجهلزة كشلف الكلذبت    
ويجندون المشلاهير إللى جلانبهم بلدهاو ليزيلدوا      

لكن كيف يمكن مقارنلة التصلور العلام    . شعبيتهم
لواقعية كنيسة السينتولوجيا و مؤسسلها الغلامض  

مفاييت رونالد هوبارد؟
هوبارد نشأ كأبن ألب يعمل في البحرية يعيش فلي  
المكان الذي يتمركز فيه والدهت والذي كان في جزيلرة  

جزيرة في المحليط الهلادي تابعلة للوميلات     )غوام 
ت حيلث يلدعي ان   1920أواخر عام ( المتحدة اممريكية

هذا بطريقة ما سلاعده للتعلم الحكملة العظيملة     
تى بواسطة رجال الدين الصينيين والتيبتيينت بل ح

تم تنصيبه بواسطة كهنة كبلار  رغلم ذللك لليس     
هنالك كتاب سيرة ذاتيلة مهملين أو رجلال معرفلة     
. حقيقيين أخذوا هذه القصلص عللى محملل الجلد    

. لغة71عمال  ترجمت إلى 1048العصورت بل 
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ندعالنتائجنفسعلىيحصلواانالممكنمنكانلكن
.حانةفيساقيحتىأومستشارصديقتمعالتحدا
منسلسلةمثلهوالتدقيقلعمليةالرسميالهيكل
هاتبمجملالعمليةاكمالكمنيتأكدمعالجتمعالجلسات
أكثريبدويجعلهاإللكترونيالمقياسواستخدم
علىدليلأيهنالكليس.لإلعجابومثيرادراماتيكية

بهمعترنمعيارأيبواسطةمفيدةالتدقيقعمليةان
انهل:مختلفسؤالهناكلكنالنفسيةتلألمرا 
م؟امشخصيامرضيةكانتالتجربة

جعلمحاولةفيكبيراجهداواتباعههوباردبذل
هذالكن.بهمعترنعقليةصحةنظامالداينتكس

بدونالطبمهنةلممارسةالقضائيةبالمالحقةجوبه
رأا"ثمهوباردانزعجالبدايةفي.واإلفالسرخصة
اعادةتمت1952عاموفيالتعبيرتص ان"النور

من.االسينتولوجياسماهكدينالداينتكسفكرةصياغة
أحتا كدينتالمخادعالنفسيالعال فكرةتقديمأجل
العلميخيالهعلىاعتمدلذلكالروحيتالعنصرإلى

اديةمكائناتالثيتانات.(األرواح)الثيتاناتفكرةوابتكر
ثيتانمنافردكلفنحن.نهايةمماإلىتتجددخالدة

عشناامر الىارواحناتأتيانوقبلتراتكما(روح)
نبالييمنذأخراتكواكبعلىفضائيةككائناتحياتنا
.الطريقطولعلىامنكراماتمراكمةالسنين

تاريخ كنيسة السلينتولوجيا منلذ ذللك الحلين كلان      
مسلسال بال نهاية لللدعاوا القضلائية حلول قضلية     
إعفائها من الضريبة كونها مؤسسة دينية فلي بللدان   

غير مختلفةت امستخدام المقياس اإللكتروني كجهاز طبي
مصرح بهت نزاعات حول العالمات التجاريةت وتقريبا حول

ت في الوميا. كل شيو آخر من الممكن ترفع قضية حوله
المتحللدةت كانللت قضللية اإلعفللاو الضللريبي لكنيسللة 
ة السينتولوجيا الدعوا القضائية األطول واألكثلر كلفل  

في تاريخ دائرة اإليرادات الداخليةت وكانت فلي النهايلة   
.لصال  السينتولوجيا

. بعد الحربت أخيرا بدأ مسلتقبل هوبلارد فلي التبللور    
أمضى كثير من الوقت في العالم السفلي الغلامض فلي  
لوس انجلوست ممضيا فتلرة ملن الوقلت ملع مكلان      
لمجموعة تعبد الشيطان نوعا ما ملع مؤسلس مختبلر    

كان هلذا المكلان   . الدفع النفاا في ناسا جون بارسونز
الذي يتسكع فيه مشاهير هوليوود ليثمللوات ويجربلوا   

الكثير من هلذه اموقلات   . العقاقير المهلوسة والملذات
يل المجنونة موثقة في السيرة الذاتية لجون بارسونزت ق

بأن النساو في هذا المجمع وجدن هوبارد م يقاومت وقلد  
مر بهن واحدة تلو األخرات ليس بالضلرورة مثنيلا عللى    
نفسه مع جميع الرجالت في تللك األيلام الشلاذة بلدأ     
هوبارد بأخبار أصدقائه بأن بدأ دين جديد هو الطريلق  
الحقيقي للحصول على الملالت وعنلدها بلدأ بتحديلد     

.مالم  خططه
. 1950علام   (Dianetics)بدأ امملر ملع اللداينتكس    

متحدة الداينتكس كسلسلة من المؤسسات في الوميات ال
اممريكية تقدم العلال  ظهلرت بلالتزامن ملع كتلاب      

فكلرة  . العلم الحلديث للصلحة العقليلة   : الداينتكس 
ية هوبارد األساسية من الداينتكس هي أن التجارب السلب

السيئة محفوظة في ذاكرتنا في ما اسلماه امنكراملاتت  
وهذه امنكرامات هلي مصلدر كلل األملرا  العقليلة      
وامضطرابات األخرات طور عملية تدعى بالتدقيقت حيث
يتم مقابلتك وسؤالك عن تجاربك السللبية بواسلطة  
مدققت الى ان تشعر بلأن هلذه امنكراملات للم تعلد      

ت (ميتلر -أي )استخدام المقياس اإللكترونلي  . تعيقك
جلفانومتر بسيط يقول هوبارد بأنه يجب أن يحمل في
يد الشخص محل العال ت يزعم أنه يسلم  للملدقق ان   
يحدد فيملا اذا كلان الشلخص قلد تخللص ملن كلل        

ت حلر ملن   "خلالي " بعدها تصب  كما يقول . امنكرامات
.امنكراماتت ومن المفتر  أن تكون صحي نفسيا

ما فعله هوبارد ببساطة هو ان تأخذ شيئا اساسيا اللى  
حقيقلة ان الحلديث بانفتلاح علن مشلاكلك      –حد ما 

وتجاربك السيئة هو عادة مفيد وادعلى هوبلارد انله    
ة اخترع هذا الشيوت الذي جمله ببعض مصطلحاته الفني

ليس لدي شلك (. مثل سائر العلوم الزائفة)وتجهيزاته 
بأن الناس الذين خضعوا للتدقيق وجدوا امملر إيجابيلا  

.وأنه تجربة ساهمت في تقويتهم

السينتولوجيِامفاييت رون هوبارد مؤسس 

غالن كتاب الديانتيكس
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ا يطلب من األعضاو توقيع بأن م يفعلوا شيو مثل هذ. 
. ابدات لذلك فان هذه القضايا نلادرا ملا تكلون تافهلة    
حقيقة التهديد بالمالحقة القضائية جزو من الضلغط  
الذي يواجهه أعضاو مؤسسة البحر في حلال تفكيلرهم   

األعضاو امعتياديون نادرا ما يقلقون من هذه . بالرحيل
األمورت لكن ان تكون مع مؤسسة البحلر هلو علر  ان    

علادة ملا يقلارن    . تكون مشتركا في كل شيو أو م تكون
البيئلة  . تغلرق أو تسلب   . هذا بأن تكون في الجليش 

التنظيمية من امفضل ان تجلدي معلكت ألنهلا ان للم     
.تفعل فإنك ستجد نفسك على جليد رقيق

لكن هذه الدعاوا القضائية ليست السبب الوحيد اللذي 
أداتهلم الرئيسلية   . يجعل انتقاد السينتولوجيا مبلررا 
" اختبار قلق مجاني"لجذب أعضاو جدد مدرين للدخل هي 

يعر  للعامةت بلدون ذكلر   " أختبار شخصية مجاني" أو 
السينتولوجيات مصممة لتكلون سلريعةت تجربلة أوللى     

ثم يقدمون للك المزيلد ملن هلذه     . إيجابية للتدقيق
حيث يزعم التدقيق انه بديل لعللم اللنفس   . العرو 

د والطب النفسيت السينتولوجيا ترو  لرسالة قويلة ضل  
.الطب النفسيت الذي تجده هناك مع لقاح ضد الشعوذة

ولوجيات بينما انا بالتأكيد م أعتنق أي من فلسفة السينت
ائر وأعتقد بأن قصة الثيتان مع اللورد زينو سخيفة كس

القصصت فأنني متحير من العاطفة القوية المناهضلة 
للسينتولوجيا المتمثلة في خصلومها مثلل المجموعلة   

ت انا لسل . المنظمة بشكل سيو والتي تدعى المجهولون
ين من طائفة اآلميشت لكنني م أحمل ضغينة ألولئك الذ

يختارون نمط حياة اآلميشت وليس للدي مشلكلة ملع    
األشخاص الذين يقررون أن يرتدوا زيا بحريا ويعيشلون  

.في ثكنات منظمة
سواو أعجب ذللك المجهوللون أم مت هناللك أشلخاص     
. يزدهرون في مثل هذه البيئة المنظمة بشلكل صلارم  
انها تعمل معهمت وأنها صلالحة كأسللوب حيلاة مثلل     
غيرهات أنها متوفرة لألشخاص الذين يريدونهات واذا كنت
م ترغب بهات فإنه م أحد يريد أن يحشرها بلالقوة فلي   

.فمك
ليس هنالك مجموعة من الناس فلي العلالم صلالحين    

.تماما أو أشرار تماما
هنالك أشياو فلي السلينتولوجيا تسلتحق امشلمئزازت     
ابرزها هو مواقفها المناهضلة لعللم اللنفس والطلب     
النفسيت وهنالك أشياو حولها تعمل بشكل عظيم ملع  
.األشخاص الذين يختارون ذلك النوع من أسلوب الحيلاة 
وهكذات وبالرغم من ان سماع هذا قد يسبب الما للعديد 
من المستمعين ليت فلإن السلينتولوجيا ليسلت فلي     

.حياقائمتي ألسوأ امشياو في العالمت ابقوا تشكيككم ص
:المصدر

Dunning, B. "Scientology." Skeptoid Podcast. 
Skeptoid Media, 25 Jan 2011. Web. 28 Dec 2016.

يدفعون ثمن هذه الدعاوا القضلائية ؟ حسلنات   كيف 
كل عملية التدقيق مكلفة بش. لديهم الكثير من األموال

سخيفت تكلف آمن الدومراتت وفي كل مرة يكملل فيهلا   
عضوو جديد سلسلة واحدةت هنالك سلسلة أخرا أعللى  

بلالرغم ملن ادعلاو    . تكلفة يمكلن ان ينتقللوا إليهلا   
اوت إم السينتولوجيا بأمتالكها عددا أكبر بكثير من األعض

أن اإلحصاوات العالمية تقدر عددهم بحلوالي خمسلين   
ة الغالبيل . ألف عضو يمكن تعريفهم كسلينتولوجيين 

العظمى منهم أناس عاديون مثللي ومثللك يعيشلون    
حيللاة طبيعيللة يؤمنللون بالنظللام ويللدفعون ثمللن 

هذه المجاميع هي المساهمة . جلساتهم قدر المستطاع
.الكبرا في دخل السينتولوجيا

امفراد امكثر اخالصات قد يختارون العمل لوقلت كامللت   
التلي تأسسلت  . وهذا يعني امنضمام إلى مؤسسة البحر

على متن ثالا سفن من قبل هوبارد أعضلاو مؤسسلة   
فلي  البحر يعيشون بشكل أساسي على اليابسة يعملون

المختلفلة  " القواعلد "مراكز فلي الملدن الكبلرا فلي     
ع للسينتولوجيات حيث يقومون بأعمال مثل إنتا  مقاط
اس الفيديوت تعلم كيف يصبحون مدققينت إنتا  المقي

أعضاو منظمة البحلر . اإللكترونيت وحفظ أرشيف هوبارد
يدفع لهم بنفس قوانين الضرائب للرهبان والراهبلات  
والتي تسم  للمخلصين دينيا  بالعملل لسلاعات عملل   
إضافية أكثر من قوانين العمل العادية مع الحد األدنلى  

نمط حياتهم منظم للغايةت يرتدون زيلا  . من التعويض
رسميات يمنع علليهم امتصلال الخلارجي أو ان يصلابوا     
بالضعفت الروتين اليومي منظم للغايةت وهم يخضعون
لكل أنواع الرقابة وأنظمة العقوبات الداخلية تحت ادارة

.امعضاو األعلى مرتبة في منظمة البحر
ا ربما افضل وصف لنمط حياة السلاينتولوجي وتأثيرهل  
على حياتهم كشفت في مجلة رولينج ستون في مقلال 
ت نتحت اسم داخل السينتولوجيا بواسطة جانيت ريتملا 

ريتمان حققت. هذه المقالة فيما بعد إلى كتابوسعت 
في ثالثة مساراتت سارت فلي الطريلق األملامي لحلرم     
جامعة هولييود وحصلت على خبرة أي منتسب جديلدت  
ت اتصلت بهم بشكل محترن كمراسلة صحفيةت وحصلل 

على جولة في قاعدة الذهب الخاصة بهم في هيميلتت  
كاليفورنيات وتحدثت مع العديد ملن السلينتولوجيين  

ما وجدته كان عددا ملن األعضلاو   . السابقين والحاليين
ضاو السابقين الذين أصيبوا بخيبة أملت والكثير من األع

.الذين يشعرون بالرضا التام
ملا  وعلادة . تشتهر السينتولوجيا بطبيعتها المشاكسة

تكون دعاواهم القضائية موجهة إلى أعضلاو سلابقين   
في الكنيسة الذين تحدثوا بشكل سيو عنها
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اباكتئعلم النفس التطوري ينج  في عال  حالة 

العال  التطوري
اب اهتمت دراسات علم النفس التطوري باضطراب امكتئ

:لعدة أسبابت منها
يركا حيث ُيقدَّر انتشار امكتئاب في أم)المتزايد امنتشار •

ت%(10-5وحدها بل 
ت(انتشار امكتئاب في جميع الثقافات)العالمية •
 reproductiveتأثيره المدمِّر على اللياقة التكاثريلة  •

fitness    كنتيجة إلقدام بعض المرضى عللى امنتحلارت
.وإهمالهم ألنفسهم

 Cognitiveالعللال  المعرفللي التطللوري   يكمِّللل 
Evolutionary Therapy    العال م السللوكي المعرفلي

بتركيلزه عللى األسلباب غيلر المباشلرة لالضللطرابات      
ي التي اللياقة المتضمَّنة والنجاح التكاثر: النفسيةت مثل

يرا العلماو أنها تؤدي إلى امكتئاب عندما ُتمنمع ملن أداو 
ويركِّلز أيضلا عللى الوظلائف     . وظيفتها بأكملل وجله  

غير التكيُّفية ألعرا  امكتئابت باإلضافة إلى السلوكات
.الصحية التي تقلل من اللياقة

اره بعكس النظرة الطبية الشائعة إلى امكتئاب باعتبل 
ب مرضا عقليات ينظر علم النفس التطوري إلى امكتئلا 
. ةباعتباره مشكلة تهدد وجود الفرد ولياقته التكاثريل 

في هذا المقال سأقدم لكم موجزا ألهم أساليب علال   
امضطرابات النفسلية القديملة واألسللوب المعرفلي     

سأعتمد على الدراسة المنشورة عام. التطوري الحديث
 Cognitive evolutionary therapy forبعنلوان 2014

depression: A case study.

العالجية القديمةاألساليب 
واحد من أشهر األسلاليب  هو العال  المعرفي السلوكي 

ب المستندة إلى الدليل العلمي والمتَّبعة في مجال الطل 
فكلرة هلذا العلال  هلي أن     . النفسي وعلم اللنفس 

 cognitionالمشكالت النفسية تنتج ملن المعلارن   
في التي تسبب الخلل( األفكارت التجارب)غير العقالنية 

وملن هنلات يقلوم الطبيلب     . حياة الفرد الوظيفيلة 
الُمعاِلج بمساعدة مرضاه في تتبُّع مواطن الخللل فلي  
حيللاتهم لتعللديلها وإصللالح حللامتهم المزاجيللة   

.والسلوكية
إحدا النظريات المؤثرة في هذا المجلال هلي نظريلة    

Aron Beckالطبيب النفساني األميركلي آرون بيلك   
بيك أن امعتقادات الخاطئة التي يحملها المرضلى رأا 

ست تجاه أنفسهم وتجاه الحياة هي نتيجة اكتئابهم ولي
يا فالناس يكونون أنماطا معرفية ثابتلة نسلب  . سببه

نتيجة لتعلُّمهم المبكِّرت وهذا يقلودهم إللى تكلوين    
.تأويالت غير طبيعية ألحداا الحياة

إذنت فالعال  المعرفي السلوكي يركلز عللى العواملل    
التي تسبب األملرا  وم يلتفلت    proximalالمباشرة 

األسللباب ) ultimateإلللى العوامللل غيللر المباشللرة 
(.التطورية

امضطرابات النفسية تطوريافهم 
نظرا إلى عالمية وشيوع امضطرابات النفسيةت حلاول 
ن علم النفس التطوري مرارا تفسير أسبابها والبحث ع

وملن وجهلة نظلر نفسلية     . لعالجها" تطورية"طرق 
تطوريةت فإن بعض امضطرابات النفسية لهلا فوائلد   

ى اللياقة البيولوجية هي القدرة عل)متعلقة باللياقة 
ت سلواو كانلت هلذه    (وصول سن التكاثر وإنجاب ذريلة 

زملن  )الفوائد حاضرة في زمننا الحديث أو في الماضلي  
(.األسالن

رمزي الحكمي: إعداد
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السلوك البشري في حلقة مغلقة من المشلكالت يدور 
الملأوا  : مثلل )التكيفية البيولوجيلة وامجتماعيلة   

واألمانت التغذيلةت الجلنست التربيلةت التفاعلل ملع      
وقد ذكلرت الدراسلات أن النلاس يكونلون     (. اآلخرين

سعداو وجيدين إذا حققوا هذه األهلدانت ويصليرون   
كئيبللين وغيللر راضللين ومحبطللين إذا فشلللوا فللي 

.تحقيقها
ا ملن  فلكم أن تتخيلوا الطبيب النفساني يجلس قريبل 

المريض ويشرح له طبيعة اإلنسان ملن وجهلة نظلر    
تطوريةت فيحدثه عن امقتران وعن امستثمار الواِلدي
وعن الحلدود األساسلية التلي م يمكلن أن يتعلدَّاها      

يتقبَّل المريض وجهة نظلر الطبيلب ويبلدأ    . اإلنسان
اته م بالتفكير في مشكالته باعتبارها نتائج لنمط حي
!الحظعقوبة  من اهلل وم نتيجة للسحر والحسد وسوو 

حالة اكتئاب
هذه هي الدراسة األولى من نوعها التي تحلاول اختبلار   

درس . فوائللد العللال  المعرفللي التطللوري العمليللة
عاما أعطوها اسلم  22الباحثون طالبة تبلأل من العمر 

قام أصدقاو جلودي بتحويلهلا إللى العلال      ". جودي"
النفسي بعد أن تأثرت حياتها الشخصية وأدايهلا فلي   

جلودي هلي امبنلة    . المدرسة بعد انفصاٍل علاطفي 
الوحيدة لعائلة من الطبقة الوسطىت تعيش وحلدها  
خالل وقت الدراسة ثم تعود إلى أهلها في مدينة أخرا 

.في أيام اإلجازات
: في بداية العال ت ذكرت جودي قائمة مشكالتهات وهي
مزا  كئيبت نقصان امهتمام بالنشلاطات الممتعلةت   
شعور بالذنب والغضبت ضلعف فلي التركيلز بسلبب     

شلعرت بأنهلا   . انتهاو عالقة غرامية دامت ستة أشهر
المسؤولة عما حدا وأنها لن تكون قادرة على الوصول 
.إلى نفس المستوا من امحتواو العاطفي مرة ثانيلة 
كان هدن جودي من العال  أن تتخلص ملن العالقلة   
وتكون قادرة على التأقلم مع حالتها بعلد أن حاوللت   

.هاشرب الكحول وامحتفال بال مبامة لمعالجة مشكلت
ُشخِّصلت جللودي فللي البدايللة بأنهللا حالللة اكتئللاب  

وكانت لياقتهلا منخفضلة بعلد أن ملألت     . متوسط
رأت أنهلا للم تعلد    )استمارة  لتقييم إدراكها لجاذبيتها 

للم تكلن تأكلل طعاملا     )ت ونمط أكلها (جذَّابة جسديا
(.كانت خاملة)ت ونشاطها الجسدي (صحيا

ركزت الجلسة األولى على إعطاو جلودي :األولىالجلسة 
معلومات طبية عن امكتئاب وعلن العلال  النفسلي    

ُطِللب  )عمومات مع التشديد على أهمية العمل المنزلي 
غذائهامنها أن تكتب بالتفصيل عن نمط 

نمللط الحيللاة ومعرفللة وأهميللة تغييللر ( وتمارينهللا
أيضات شلرح . توقعاتها عما يمكن أن تكسبه من العال 

ي الطبيب المعاِلجج لجودي أن التركيبات المعرفية التل 
فلي بيئلة   )نملكها اآلن كانلت تكيُّفيلة فيملا قبلل     

ولكنهلا قلد م تكلون   ( العصر الحديث/البليستوسين
متوافقة تماما مع البيئة الحديثة التي نعليش فيهلا   

ن كما أوض  الطبيب لجودي أن بعض الباحثين يرو. اآلن
ع امكتئاب باعتباره تكيفا قد يكون سلاعد فلي تشلجي   

التعاُون والحصول على اللدعم امجتملاعي فلي بيئلة     
.األسالن

" غضب جلودي "ت ركز المعاِلج على الجلسات التاليةفي 
الذي رأا أنه هو الذي يمنعها من تقبُّل وضعها الجديلد  

.والتغلب على حزنها
 secondaryهللذا الغضللب هللو عاطفللة ثانويللة 

emotion  أنه عاطفة نتجت ملن عاطفلة أخلرا   أي .
م يجلب  "وباختصارت كان لسان حال جودي يقول بغضب 

أن أحزن على انفصالي عنهت أنا ضلعيفة ألننلي صلرت    
".كئيبة بعد انفصالنا

هذه الحالةت م يمكن الخو  في موضوع امكتئلاب وفي •
.إم بعد حل مشكلة العاطفة الثانوية

بعدما فهمت جودي اضطرابها من وجهة نظر تطوريلة  •
ِرح ُشل . تمكنت من تقبُّل نفسها وتحسنت حالتها قلليال 

لجودي أن الرفض من ِقبل شريٍك يتمتع بلياقة عاليلة 
كان يعنلي تكلاليفم خطلرة عللى     -في زمن األسالن-

اللياقة والسمعة والمكانةت هذا ألننا كنلا نعليش فلي    
باإلضلافة إللى   . عضلوا 200إللى  150قبائل تتكون ملن  

صعوبة الحصول على شريٍك يتميز بلياقة عاليلة فلي  
فكان هدن الجلسات التاليلة هلو أن تتخللى    . الماضي

يجلب أن أتخللص ملن هلذا     "جودي عن وجهة النظلر  
" بسرعةت وإذا لم أسلتطع فأنلا ضلعيفة بلال جلدوا     

أودُّ أن أتخللص ملن هلذا    "وتستبدلها بوجهلة النظلر   
بسرعةت ولكنني م أمانع إن احتجت وقتا أطولت ولو حدا
هذا فهو م يعني أنني ضعيفةت بل يعني أنني إنسلانة 

".طبيعية يمكن أن تخطئ
ت حاول المعلاِلج إبقلاو جلودي    11إلى 7في الجلسات من 

على الغذاو الصحي والتملارين انطالقلا ملن فكلرة أن     
األسالن كانوا يتنقلون بين أكثر من مكلان فلي اليلوم   

" التنقُّل"الواحدت ومن ثم كان على جودي أن تمارس هذا 
. للمن خالل تمارينها حتى م تصل إلى حالة التشبُّع والم

.  جلسة12دام عال  جودي 
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الجلسة األولى ملألت اسلتمارة لتقيليم مسلتوا     في 
(. اكتئلاب متوسلط  )نقطلة  23اكتئابها فحصلت على 

نقطلة بعلد الجلسلة    16هبط مستوا امكتئاب إللى  
نلة  وبعد الجلسة الثام(. تحسَّنت حالتها قليال)الرابعة 

( إكتئاب طفيف أو م اكتئلاب )نقاط 7وصلت جودي إلى 
%.68وهذا يعني أن حالتها تحسنت بنسبة 

او تابع الباحثون حالة جودي لمدة ثالثة أشهر بعد انته
العال ت فوجدوا أن نتائج العال  لم تتغير وأنهلا للم   

.تعد مصابة بامكتئاب

خاتمة 

لقد توقفت نظرية التطور عن كونها مجرد نظرية منذ
وبينما يتجادل بعض الناس حول مصلداقيتها  . عقود

ي وصالح األشخاص الذين اقتنعوا بهات يقوم العلماو ف
مختبرات البيولوجيا وعللم الجينلات وفلي العيلادات     
النفسية بتطبيق أساليب تطوريلة عمليلة جديلدة    

للم يلزل عللم    . لتغيير اآلراو الخاطئة وتجديد عالمنلا 
ا النفس التطوري في شبابهت متحمِّسا وجريئلا ومقِنع ل  

الذين يقرأون في عللم اللنفس التطلوري قلد     . جدا
إن هلذه الدراسلات   : يتفقون معي حول نقطة واحدة

د المثيرة حول طبيعة النفس البشرية لن تتوقف عنل 
لل هذا الحدت بل ستجتاح المستشفيات ذات يوم وستق

من تكاليف العالجات الدوائية ذات األعرا  الجانبيلة  
.الكثيرة والخطيرة

الدراسة ليست إثباتا قاطعلا وهلذا النلوع ملن     هذه 
د العالجات ليس مضمونا دائمات فاألمر يحتا  إلى المزي

من الدراسات التجريبية والمزيد من اللوعي بنظريلات   
علم النفس التطوري بين الناس من كلل المسلتويات  

.العلمية
ب أخيرات أرجو أن يأتي اليوم الذي يفهم فيه الناس أسبا

سعادتهم وشقائهم وينسبونها إلى مصدرها الطبيعلي 
بدل أن يتخبطوا في األوهام والخرافات التلي تزيلدهم   

في هذا اليوم ستشلرق شلمس جديلدة عللى     . شقاو
ية البشريةت شمس دافئة تمأل النفوس بالحياة الواقع

.والرضا باإلمكانات الطبيعية

:المصدر

Giosan, Cezar, Vlad Muresan, and Ramona
Moldovan. "Cognitive evolutionary therapy for
depression: a case study." Clinical case reports
2.5 (2014): 228-236.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4302631/
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متى إخترت أن ُتصب  سويا  جنسيا  ؟
!!ماذا؟ ما الذي تقوله ؟

بالمائلة ملن   95طبقا  للتوزيع الديموغرافيت هناك نحو 
الناس ُيعرفون بأنهم ُمتباينو الجنست أي أن أغللب ملن   
يقرأون هذا الكالم هم أسوياو جنسليا ت فأنلت م تختلار    
ميلك الجنسي كما أن المثليلين جنسليا  والُسلحاقيات م   

لكن ملع ذللكت هنلاك    . يختارون أيضا  ميولهم الجنسية
" الميول الجنسية ونلوع الجلنس  : "دراسة جديدة بعنوان

ُنشرت في إحدا الدوريات غير الُمحكمة علميا  وهي دورية 
(The New Atlantis) مللاير . بواسللطة للورانس س
(Lawrence S. Mayer)  ملاكهيو  . وبلول ر(Paul R. 

McHugh)معرفتنا العلميلة  "وتزعم هذه الدراسة أن ت
د م يوج"في مجال الميول الجنسية تبقى محل جدال وأنه 

دليل علمي عللى كلون الميلول الجنسلية شليئا  ثابتلا        
ا هؤمو المثليين جنسلي "وأن "وخاصية  بيولوجية   فطريْة

هلذا يبلدو وكأننلا ملا زلنلا بأوائلل       ". لم ُيولدوا هكلذا 
التسعينات حيث كانت أخر مرة نشبت فيها هلذه الحلرب   

ما الذي يحدا هنا ؟. حول الميول الجنسي
أحد مفاتي  حل هذا اللغز يأتي من الناشر الُمشارك لهلذه 

الدورية وهو مركز األخالقيات والسياسة العامة  

نظريات زائفة حول الميول الجنسية: إحترس

(EPPC( )(the Ethics and Public Policy Center
تطبيلق العلادات   "والذي ُيعرن نفسه بأنه ُمكلرس للل   

ة األخالقية اليهودية والمسيحية على القضلايا الحساسل  
نحن بالفعل قد خرجنا عن المجال". في السياسة العامة

!.  العلمي هنا 
الموقلع الخلاص بهلذا المركلز عللى أن باحثيله       ينص 

ا يسعون للدفاع عن وتشجيع المباد  الُمؤسسلة ألمتنل  "
ةت وهي إحترام الكرامة الفطرية لإلنسانت الحرية الشخصي

المسؤوليةت العدالةت ُحكم القانون والُسللطة الُحكوميلة   
".المحدودة

أم يجب أن تنطبق هذه المباد  على كل شلخص بغلض   
النظر عن كون ميوله الجنسية ُمحلددة بيولوجيلا  أم م؟   
بالطبع يجب ذلكت وهو ما يحدا في أغلب الدول الغربيةت
لكن في أمريكا ذات الطابع اليهلودي المسليحي يسلتمر    

ة اإلنجيل يقول أن المثلية الجنسلي : الجدل بهذه الطريقة
إذا كانلت الميلول   (. 20:13سلفر الالويلين   )هي خطيئة 

الجنسية لها عوامل بيولوجية قويةت فإن ذلك يعنلي أن  
يلا   المثليين جنسيا  والُسحاقيات ليسوا مسلئولين أخالق 

. علللللللللن خطايلللللللللاهم هلللللللللذه 

محمد أحمد نعمان: ترجمة
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أما إذا كانت الميول الجنسية تللك اختياريلةت إذا  فإنله    
يمكن إعلادة تلأهيلهم علن طريلق علال  المثليلة       

(homotherapy)ويمكلللن ُمسلللامحتهم وغفلللران  ت
حلب  : كما ينص التعبيلر المجلازي الشلعبي   )خطيئتهم 

الُمبشللر المسلليحي جيمللي (. الُمللذنبين واكللره الللذنب
وضل  هلذا المنطلق     (Jimmy Swaggart)سواجارت 

على الرغم من حقيقة أن بلذرة اللذنب   : "بهذه الطريقة
األصلي تحمل معها كل أنواع امنحرانت الشلذوذت الفسلاد   

.ذاواإلثمت فإن المثليين م يمكنهم امدعاو بأنهم ُولدوا هك
الطريقة التي م ُيمكلن للسلكيرين والمقلامرين   بنفس 

".والقتلة أن يزعموا ذلك
وا ليس-موضع النقا  -لكن بينما مؤلفو هذه الدراسة 

بهذه الفظاظة والتعصب العلنلي مسلتنتاجاتهمت فإنله   
الفخلري بالمعهلد   األستاذ طبقا  لعالم الوراثة دين هامر 

في المصادر التي اعتمد كليهما عليهافإن الوطني للصحة 
الدراسة هي مصادر عفا عليها الزمن وهي عبارة عن مجرد 
جدامت تسعى لإلرباك بدم  من توضلي  فهمنلا الخلاص    

الت على سبيل المثل . بالميول الجنسية والهوية الجنسية
مبلدأ  "يزعم ماير وماكهيو أن مبدأ الميول الجنسلية هلو   

م يوجد هنلاك تعريفلات ُمتوافلق عليهلا     "وأنه " ُمبهم
. كت لكن الحقيقة غير ذل"ألغرا  البحث العلمي التجريبي
نه الميل الجنسي بأُتعرن جمعية علم النفس األمريكية 

نمط ثابت من اإلنجذاب العاطفيت الرومانسي والجنسلي "
ر وكما ُيشير دين هام". نحو الرجال أو النساو أو كليهما معا 

ية فإن الميول الجنسية أقل إبهاما  بكثير من سمات شخص
أخرا كاحترام الذات والدنو العاطفي مثال  والتي يدرسلها  

.العلماو دون الخون من أي تداعيات دينية أو سياسية

يبدو أيضا  أن ملاير وملاكهيو يحوملان حلول معلوملات      
بعينها عندما ُيشيرون إلى واحدة فقط من ست دراسلات  

. سلنة األخيلرة  16ُنشرت في دوريات ُمجازة علميا  في الل 
وطبقا  لدين هامر فإن كاتبي الدراسة إختارا الدراسلة ذات  

. التقدير األقل للتأثير الجيني على الميول الجنسي

األكثر من ذلك هو أن هذه الدراسة تم دحضها عن طريق 
اللنفس علالم  دراسة تحليلية ضخمة أجراها مايكل بيلي 

ت والتي ُنشرت في علدد  زمالئهبجامعة نورا ويسترن مع 
.المحكمةسبتمبر للدورية 

تدعم األسباب غيلر  عتبرة ُمأدلة أظهرت هذه الدراسة أن 
اإلجتماعية  

شمل ت. الجنسية أكثر من تلك األسباب اإلجتماعيةللميول 
تأثيرات جينية متوسطة تم مالحظتهلا فلي   : هذه األدلة

بعنايةالدراسات التوأمية الُمنتقاة 
التأثير القوي العابر للثقافلات لترتيلب اللومدة عللى     ت 

للى  الميول الجنسية للذكور وأيضا  اإلكتشان الذي ينص ع
أنه عندما يتحول األطفال الذكور جراحيا  واجتماعيلا  إللى   

أي )إناات فإن ميلهم الجنسي يبقى كما هلو دون تغييلر   
وعللى النقليضت  (. أنهم يبقون ُمنجذبين جنسيا  لإلناا

نجد أن الدمئل عللى األسلباب اإلجتماعيلة الُمفترضلة     
التوظيلف الجنسلي ملن قبلل     : وهيللمثلية الجنسية 

ة البالغين المثليين جنسيا ت أنواع من األبلوة الُمضلطرب  
ل على وأيضا  التأثير الخاص باآلباو المثليين جنسيا ت الدمئ

هذه األسباب ما زالت ضعيفة وُمشوهة بفعل العديد من 
.العوامل الُمضللة

الُمشكلة الكامنة فلي أي مجلال للبحلث العلملي واللذي      
يتداخل مع السياسة أو الدين هي أنه توجلد إحتماليلة   

متلى )للتحيز المنطقي والتأكيديت أو كما يقول اإلنجيلل  
ت حيث تقوم المفاهيم بتحديلد  "ابحث وسون تجد(: "7:7

التعاليمت وحيث تكون األيديولوجيات هي الورقة الرابحة
.حيث ُيعاني العلم.... وليس الحقائق

:المصدر
Michael Shermer, "Beware Bogus Theories 

of Sexual Orientation", 

www.scientificamerican.com, December 1, 

2016

https://www.scientificamerican.com/article/beware-bogus-theories-of-sexual-orientation/
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حقا  للصالة والدعاو تأثيرات إيجابية هل 
مثبتة علميا؟

ت من أجل نفسك يمكن أن تساعدكت أو تضركالصالة 
كل هذا ممكلن ملن خلالل    . أو م تفعل شيو اطالقا

التفاعالت المادية البحتة في الدماغ والجسلدت فلال   
والصالة لشلخص آخلر بمعرفتله    . شيو خارق يحدا

يمكن أن ينفعه من خالل الوسائل الماديلةت والتلي   
يمكن أن تقلل من إجهادهت ويمكن أن تضره من خالل 

فهنالك الكثيلر ملن الدراسلات    . زيادة الضغط عليه
بخصوص الصالة والصحةت بحيلث م يتسلع المجلال    

لذلك سلون نركلز عللى أكثلر الكتلب      . لذكرها كلها
يب والذي كتب بواسطة الطب( كلمات الشفاو)شعبية 

كمية هائلة من"ذكر فيه والذي المعالج مري دوسيه 
أظهرت الكثير من التجارب التي أجريت حسلب : األدلة

معايير علميةت حيث أجريت العديد منها تحت شروط 
مختبرية صارمةت أكثر من نصلفها أثبلت أن الصلالة    
تجري تغييرات كبيرة فلي مجموعلة متنوعلة ملن     

ي فقد يطرح تسايلت لماذا لم يحصل ". الكائنات الحية
تلك الدراسات التي لم تجري تحلت ظلرون المختبلر    

.الصارمة

أحمد الساعدي: ترجمة 

تبينلور يشير دوسيه إلى لمس  أجراه الدكتور دانيلال  
لتجلارب  تالتكميليلة ونشر في دورية بحلوا الشلفاو   

تتناول آثار الصالة على اإلنزيملات والخاليلا والخملائر    
م أي لن تقو. والبكتيريا والنباتات والحيوانات واإلنسان

لية مجلة فيزيائية محترمة بنشر نتيجة بقيمة احتما
1 .%

قامت بذلك سلون تكلون هناللك أوراق بحثيلة     فإذا 
محملة بمئات من امدعاوات الزائفة وبذلك تكون قطع
أثرية إحصائيةت وهلذا األملر سلون يعيلث فسلادا      

والمعيلار المنشلور فلي   . بالمؤسسة البحثية بأكملها
في المئلةت  0.01الفيزياو عادة يكون ذا قيمة احتمالية 

التجارب المماثلة فمن المتوقلع  10000في 1وهذا يعني 
أنه ينتج التأثير المبلأل عنه أو أكثر من واحد كما فلي 

فإذا تم تطبيق هذا المعيلار عللى   . التقلب اإلحصائي
المذكورة 131عينة دوسيه فال يتم نشر أي من التجارب 

.أعاله
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ونفس األمر يمكلن أن يقلال علن متوسلط جميلع      
الدراسات الخاصة بالصالة والتي نشلرت فلي المجلالت   
. الطبيةت والتي عادة ما رافقها هاللة إعالميلة كبيلرة   
أنعلى سبيل المثالت ادعى طبيب القلب راندون بيرد 

.الصالة الشفاعية فادت الشرايين التاجية
ففي المتوسلط  . فقط% 5أن القيمة امحتمالية هي إم 

.تجربة20كل 3تكون هذه النتائج تكون 
ة وقد نشرت دراسة أخرا تتفق مع نتائج بيرد في مجل

طبية كبيرة شارك فيها باحثون ملن أرشليف الطلب    
.الباطني

ت ولكلن  %4كما أن هنالك تجربة ذات قيمة احتماليلة  
ففي الواقلع قلد فشلل    . معاييرها مختلفة عن بيرد
.بيرد في تأكيد نتائج محددة

ببسلاطة  "أخطأ دوسيه عندما قال أن الدليل هو فقد 
واض  على أن الصالة تعمل عبر مسافة عللى تغييلر   
العمليات الفيزيائيلة فلي مجموعلة متنوعلة ملن      

ون حتلى بلد  ". الكائنات الحيةت من البكتيريا إلى البشر
دراسة مفصلة لبروتوكومت هذه التجاربت فلإن الداللة   

س لي. اإلحصائية غير كافية لوضع مثل هذا امستنتا 
ب لدينا أي فكرة عن الكيفية التي قام بها تلك التجلار 

مما أدا إلى إعطاو نتائج إيجابية وبالتلالي للم تكلن    
إذا كان قلد نشلر هلذه    إم " تأثير ملف الدر "منشورة 

.األوراق مسبقا
امحتملال أو امحتماليلة أن   "وهذا ليس هلو نفسله   

ما في الواقع يمكن دائ". النتائج كانت نتيجة الصدفة
ما عليلك سلوا   . الحصول على أي أثر لوحظ بالصدفة

.تكرار التجربة لعدد من المرات بصورة كافية
هناللك عشلرة   "وعلى أي حالت فقد أخبرنا دوسيه أن 

دراسات غير منشورة كأطروحات للدكتوراهت ودراسلتين  
للماجستير منشورة فلي مجلالت التخلاطر فلي عللم      

هذه المجالت لديها معايير مراجعلة  "وأكد أن ". النفس
النظراو بشكل مشلدد مشلابه لكثيلر ملن اللدوريات      

فكما أشرت من قبلل فلي عملودي هلذات أن     ".الطبية
المعايير في المجالت الطبية منخفضة إذا ملا قارنهلا   

وهذا أمر ضلروري  . بمجامت العلوم األخرا مثل الفيزياو
فال يمكن إبقاو العالجات التي يعتقلد بأنهلا مفيلدة    
بعيدا  عن متنلاول المرضلى المحتلاجين لهلا لفتلرة      

ن وعلى عكس األطباوت فالفيزيائيين والمؤمني. طويلة
بالخوارق م يدخل إنقاذ األرواح في مجالهم الذي يعتمد

أولئلك  . طبيعيلة  على التحقيق في الظواهر الغيلر  
الذين يبحثون عن ظواهر نفسية أو روحية يجلب أن  
يخضعوا لمعايير أشد صرامة من الفيزياو وغيرها ملن  

وأي . المجامت التي تتعامل مع إدعلاوات غيلر عاديلة   
تأكيد علمي لهذه الظواهر يكون من األهمية بحيث أنه 

.يهز العالم

:  المصدر 
Victor Stenger, "The Science of Prayer", 

Skeptical Briefs Volume 11.4, December 

2001

http://www.csicop.org/sb/show/science_of_prayer
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واقع المعرفة العامة حول الصحة العقلية في 
المملكة العربية السعودية

مللن المشللاركين اعتبللروا أسللباب % 44.9حتللى أن 
ت المتالزمات النفسية تتضمن كونها عقابا  ملن اهلل 
بينما قال أكثر ملن نصلف المشلاركين أن الحسلد     

فلي أسلباب   والسحر والملس الشليطاني يلدخلون    
.اإلصابة بالمتالزمات النفسية

غير أن هناك ما يدعو للتفايل حيث أبلأل ما يزيد عن 
ثلثي المشاركين عن استعدادهم إلقامة صداقة ملع  
شخص يعاني من متالزمة نفسية كما أن أكثلر ملن   
ب ثالثة أرباع المشاركين رأوا أن المريض النفسي يجل 

أن يتمتع بحقوق م تختلف عن حقلوق أي شلخص   
ضعف الثقافلة النفسلية لليس أملرا  خاصلا       . آخر

بالمملكة العربية السعودية بل هي شائعة إلى حلٍد  
.ما

ما يلفت امنتباه في ظاهرة شائعة أثبتلت الدراسلة   
ى انتشارها وهي أن اإلصابة النفسية تبدو واضحة عل

الشخص من سلوكه أو مظهلره حيلث رأا أكثلر ملن     
راو كخالصة فإن أكثر من نصف اآل. نصف العينة ذلك

كانت سلبيةت ويكاد يستوي فيها من حيلث ضلعف   
غيلر  الثقافة النفسية كل من طلبة الكليات الطبية و

.الطبية
:الدراسةرابط 

Mohamed S. Mahfouz, Abdulwahab
Aqeeli, Anwar M. Makeen, Ramzi M.
Hakami, Hatim H. Najmi, Abdullkarim T.
Mobarki, Mohammad H. Haroobi, Saeed
M. Almalki, Mohammad A. Mahnashi,
Osayd A. Ageel, "Mental health literacy
among undergraduate students of a Saudi
tertiary institution: a cross-sectional
study", mental ilness Vol 8, No 2 (2016)

للمعرفة العامة بالصحة العقلية دور هام في امرتقلاو 
بمستوا الشعوب للنجاة من مخاطر كثيرة يعلود بهلا   
الجهل التام بالصحة النفسية حيث وكما طرحنلا فلي  
ر مقامت عديدة في موقع العلوم الحقيقية فإن الكثي
من التفسيرات الخرافية للظلواهر النفسلية عائلدة    

وكخطلوة أوللى   . لمستويات الجهل بالصحة النفسلية 
للنهو  بواقع الثقافة حول الصحة العقليلة ُيمكلن   
اعتبار امستبيانات المنظمة حلول مسلتوا الثقافلة    

ولت النفسية هي الخطوة األولى على سبيل تقديم الحل
يللة  فالمتالزمات النفسية م ينحصر ضررها بنسبة قل
ملن  بل تبلأل نسبة انتشار المتالزمات النفسية أكثلر 

.في السعودية% 18
زميلنا في العلوم الحقيقية الباحلث وطاللب بكليلة    

قام ملع زمالئله   رمزي الحكمي الطب في جامعة جازان 
ين بدراسة حول المستوا المعرفي للصحة النفسية بل 

Jazanطلبة جامعة جازان  University  للوقون على
واقع الثقافة النفسية فلي مجلتمعهم وقلد ُنشلرت     

 (mental illness)الدراسة في مجلة مينتال إلنليس  
المتخصصة في الدراسات العلميلة المتعلقلة بمجلال   

.علم النفس والطب النفسي

لها الدراسة تحليال  مقطعيا  للعينة التلي شلم  تضمنت 
بلأل استبيان باللغة العربية حول الثقافة النفسيةت و

ة كالصيدل)طالبا  من كليات مختلفة 557تعداد العينة 
ا م(والحاسبوالعلوم الطبية التطبيقية وإدارة األعمال 

ي يضع أكبر التحديات أمام العمل النفسي التوعوي فل 
ر المملكة هو أول نتائج امستبيان والتي ُتظهر أن أكثل 

من المشاركين في الدراسة كان لهلم مسلتوا   % 90من 
متوسط في الثقافة النفسية

عمر المريواني: إعداد

http://www.pagepress.org/journals/index.php/mi/article/view/6806
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ةالمحليات الصناعيأحد أشهر حقيقة األسبارتام 

ذلك قالت الهيئة األوروبيلة أن هلذه التوصليات م    ومع 
تنطبق على المرضى الذين يعانون من بيللة الفينيلل  

وهو اضطراب وراثلي نلادر حيلث أن الجسلم م     تكيتون
انون األشخاص الذين يع. يتمكن من كسر الفينيل أمنين

من هذا امضطراب يحتاجون لمراقبة عند تناول الفنيلل  
.األنين

األمهات الالتي يعلانين ملن   "وقالت الهيئة األوروبية أن 
هذا امضطراب اللوراثي ويتنلاولن الفنيلل األنلين فلي      
غذائهن أثناو الحمل سون يللدن أطفلام يعلانون ملن     
أمرا  قلب ومدية وريوسهم تكون صغيرة واختالل فلي  

".الجهاز العصبي
عي ومن الجدير بالذكر أن الفنيل األنين يوجد بشكل طبي
ب في الكثير من األطعمة الغنية بالبروتينت مثل الحليل 

لى ويتواجد في المحليات التي تحتوي ع. والبيض واللحوم
لذلك يجب وضع عالملة عللى  تو اسيسولفاماألسبارتام 

.األطعمة التي تحتوي على مصدر للفينيل أمنين
مليغرام لكل كيلوغرام من 40: امستهالك اليومي المقبول

.الجسموزن 

هنالك الكثير ملن القصلص المخيفلة تطللق علن      
األسبارتامت أكثر من أي مادة محليلة صلناعية أخلرات    
ة فيعتقد أنه يتسبب بالحساسلية واللومدات المبكلر   

.وتلف الكبد وكذلك السرطان
فاألسبارتام هو محللي صلناعي ملنخفض السلعرات     

ويسلتخدم  . مرة200الحرارية وأكثر حالوة من السكر بل 
عادة في جميع أنحاو العالم كبديل للسلكر فلي اآلمن  
من األطعمة والمشلروباتت حيلث تحتويله كلل ملن      
الحبوب والعلكة خاليلة السلكر والمشلروبات الغازيلة     

.المنخفضة السعرات الحرارية والحلويات
منذ أن تمت الموافقة على اسلتخدام األسلبارتام فلي    

أثار الكثيلر ملن   1980عدد من الدول األوربية في عام 
أشار أحد التقارير إللى ارتبلاط   1996ففي عام . الجدل

وملع ذللكت فلإن    . األسبارتام بزيادة عدد أورام الملخ 
الدراسات التي تتبع أسس علمية قليلةت فقد أظهلرت 
.دراسات محقة أن األسبارتام آمن لالستهالك البشري
ئة نشرت مؤسسة راماتزيني األوربية لعلم األورام والبي

وعلام  2006من الدراسات طويلة األجل في عام العديد 
ما ربطت فيها األسبارتام مع زيادة سرطان الليمفو2007

.وسرطان اللوكيميا في الفئران

بعد هذه الدراسات أجرا المعهد الوطني األمريكي لكن 
دراسة على ما يقارب نصف مليلون شلخصت   للسرطان

حيث قارن بين من تنلاول مشلروبات تحتلوي عللى     
وجدت هذه الدراسلة أن  . األسبارتام مع من لم يتناولها

األسبارتام م يزيد من مخاطر اإلصلابة بسلرطان اللدم    
.وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدماغ

قامت الهيئة األوروبية لسالمة األغذيلة  2013وفي عام 
شاملة لألدلة وخلصت إلى أن األسبارتام كلان بمراجعة 

آمنلا  لالسلتهالك البشلريت بملا فلي ذللك الحواملل        
.وامطفال

في ما يخص الهضمت فلإن األسلبارتام سلريع الهضلم     
وسهل الكسر فهو من أسهل المواد هضلمات وتتضلمن   

وحملض  أمنلين هذه الملواد الحاويلة عللى فينيلل     
وإذا دخل في نظامنا بالطرق . الميثانولو األسبارتيك 

.العادية فهو نادرا ما يصل لمجرا الدم

أحمد الساعدي: ترجمة 

:المصدر
United Kingdom national health system, "The 

truth about aspartame", last reviewed: 

13/04/2016

http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/the-truth-about-aspartame.aspx
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حيث يصنع العلم الزائف ديانة: الرائيلية

قول رائيل فإن خالقينا الفضائيين يريلدون منلا  حسب 
ن نكون جميلين وجذابين ونتمتع بالحياة متحررين مأن 

.المسيحية–التقاليد واألخالقيات اليهودية 
وحسب جريسكو فإن نجاح رائيل يبدو نابعا من تلوفير 
بيئة منظمة للسلوك المنحل حيث يوفر أرضلية خاليلة  

إن ف" لحسن الحظ. "من الذنب للمتعة والتجربة الجنسية
روا حيث لن ينش. الرائليين يستخدمون الواقيات الذكرية
رغلم ذللك فلإن    . الكثير من اممرا  بهلذه الطريقلة  

استخدام الواقيات الذكرية لن يكفي لتقليلل اعلدادهمت   
ن كللو "حيث أسس رائيل شركة مستنساخ البشر تلدعى  

:والتي تعد بل" ايد
توفير المساعدة الالزمة لآلبلاو اللذين يريلدون طفلال     "

هذه الخدمة تقدم فرصة رائعلة  . مستنسخا من أحدهم
لآلباو الذين يعلانون ملن مشلاكل الخصلوبة أو األزوا      

".المثليين الذين يرغبون بطفل مستنسخ من أحدهم
ي العلماو يقولون أنه ليس هنالك إمكانية لألستنساخ ف
. المستقبل القريب وترفض هدفها باعتباره خيال صرن
مع ذلك فإن امستنساخ يجب ان يلذكرنا بملا يمكلن ان    
يحدا فلي المسلتقبل البعيلد إذا تحكمنلا بالهندسلة      
الوراثية ولم يتم وضعها لمنع المجلانين والمتعصلبين  
الدينيين من الحصول على مزيد من السيطرة على عللى 

.الكوكب أكثر من ما لديهم اصال
مقر الرائيليين في مونتريلال لكلن الطائفلة عالميلة     

بللدات للديهم   85وتدعي امتالكها خمسين ألف عضو في 
صفحة اثبات في موقعهم املكترونلي حيلث يعرضلون    
إثبات على ادعاوات نبيهمت ليريحنا من عبأ امتالك ايمان
مطلقت لسوو الحظ فإن الدليل اللذي يقدمونله يرضلي    
فقط هؤمو المتلهفين لالوهلام والخلداع اللذاتي عللى     

.األكثر
كمثال فإن الدليل التاريخي كنلوع فيلكوفسلكيت فلون   

.هايعرضوندينيكن وغيرهم من امساطير التاريخية التي 

ات هو التابع لرائيلت فرنسي وصحفي سلباق الرائييلي 
دراجات سابق وسائق سيارات سباقت والداه ال فوريهون

ت يدعي أنه فلي علام   1946أسموه كلود عندما ولد عام 
في الثالث عشر من ديسمبر حيث كان في بركلان 1973

فيرانلدت بفرنسلا عنلدما رأا    –بالقرب من كليمونت 
بقطر سبعة أمتلارت مصلنوع ملن    " يوفو"صحنا  طائرا  

معدن فضي ممع جدا ويتحرك بصمت تلامت قلائال ان   
كائنات مشلعة عهلدت لله برسلالة تكشلف األصلل       
ا الحقيقي للبشريةت حيث قالوا له انه من امن فصاعد

".رسول"سيدعى بأسم رائيل والتي تعني 
مثلل كلل زعملاو   " نبي األلفية الثالثة"يعتبره أتباعه 

األديان الجدد ويتوقع رائيل ملن اتباعله ان يقوملوا    
.من العشر سيكون اعتياديا% 10. بدعمه ونصرته

". الوجله الحقيقلي لإللله   " ويشرح مهمته في كتابه 
حسللب تللاراس جريسللكو الكاتللب فللي موقللع     

salon.com   فأن فوريهون يدعي أن:
في صلحن طلائر علام    " املوهيم" أنه أخذ إلى كوكب 

حيث تعرن على ارضيين معروفين مثل عيسىت 1975
: بوذات جوزيف سلميث و كونفوشليوست وامللوهيم    
ة كائنات شبيهة بالبشر شكال  مع بشرة خضلراو باهتل  

وعيون تشبه حبات اللوزت حيث وبشكل واضل  انهلم   
المسليحيت وأخبلروا   –كانوا اصل الهام اإلله اليهلودي  

فوريهون أنه النبي امخير وأرسل لنقل رسلالة السلالم  
ن قبل ا" رائيل"والتأمل للبشرية جمعاو بأسمه الجديد 
.2025يعود املوهيميين إلى القدس في عام 

رائيل يقول ان املوهيم اخبروه ان العرق البشري خلق 
الحمض النلووي للكائنلات الفضلائية قبلل     " دنا"من 

بحسب زعمله فلإن   )خمسة وعشرين ألف سنة مضت 
كل أشكال الحياة عللى األر  خلقلت فلي مختبلرات     

من ضمن أشياو أخرات رائيل أيضا تعللم ( الفضائيين
الك أن امستنساخ هو الطريقة المثلى للخلود وليس هن

.اله او روح

العابدين هادي حسنزين : ترجمة 
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كل حالت إذا كان الرائليين على حق أنا أتطلع لسؤالعلى 
د املوهيميين لماذا خلقوا البعوضة ؟ في الوقت الحالي ق

أقبل بعر  رائيل بلألفي دومر ألي شلخص يبلدأ ديلن     
.جديد

:المصدر

Skeptic dictionary, Robert Caroll, Raelian

حيث يأخذون األساطير القديمةت القصص والنصوص: 
الدينية ويضعونها في نظلريتهم المسلبقةت كلذلك    
-يعتبر الرائيليين ان مشلاهدات الصلحون الطلائرة    

.اليوفو دليل على ادعاوات نبيهم
سليكون للديها   " الدليل العلملي "محاولتهم في مجال 

بعض المقبولية لدا األميلين علميلا وملن يتحلدا     
الدليل العلمي الذي يقدمونه ليس أكثر ملن . المنطق

دلليلهم يتكلون   . تخمين وافترا  قريب من الحقائق
من ادعاو أننا على وشك خللق حيلاة فلي المختبلرات     

ملن  ومخلوقاتنا ستفكر بنا ك لهة على األكثر لذلك انه
ر في المنطق ان نستنتج اننا خلقنا في مختبرات ونفك

ة بقية الدليل العلمي يتكون من قائمل . خالقينا ك لهة
من امنجازات العلمية التيت كما اعتقلد يتخيلل انهلا    
حصلت في مكان آخر قبل خلق الكائنلات الحيلة التلي    
على كوكبنا في المختبرت والتي كلها تطرح سلؤال هلل  

حصل هذا قبل خمسة وعشرين ألف سنة مضت؟
رة كما يبدو فأن الرائيليين ليسوا منزعجين من الصلو 

السخيفة للكائن المتفوق عرقيلا اللذي يعملل آلمن    
السللنين فللي مختبللر ليخلللق كللل حشللراتنات      

ناهيك علن .. الخ ... الفطرياتتالبكتيريات الفيروسات 
ذكر كل األنواع التي انقرضتت لملاذا يقلوم أي كلائن    
بشيو مثل هذا ؟ ولماذا ينتظر خمسة وعشلرين أللف   

رأا سنة ليكشف عمله ؟ لسائق سيارات سباق فرنسي
فلي بركلان ويخبلروه ان    " اليوفلو "صحنهم الفضائي 

م رسالته هي استنساخ أنفسنا لكي نكون خاللدينت ثل  
مرة أخرا هل هلذه القصلة أكثلر غرابلة ملن تللك       

الموجودة في اإلنجيل ؟
اممر المضحك في نقاشهم هو دليلهم على ان التطلور  

يدعون ان العلماو اكتشلفوا  . من الممكن انه لم يحدا
( 53ب )ان الجينات للديها ميكانيكيلة اصلالح ال دن ا    

. والتي تمنع الطفراتت العملية المهملة فلي التطلور   
حيث ان امنواع م يمكن ان تتنوع في حال وجود مثلل  

كان في البداية يعتقلد أنله   53ب . هذه الميكانيكية
الجين المسرطن لكن امن يعتقد انله مضلاد الجلين    

لكن كملا يبلدو فإنله لليس مهملا للدا       . المسرطن
وانله مجلرد   . في حد ذاته طفلرة 53الرائيليين ان ب

تكهن من جانبهم ان الشيفرة الوراثيلة لكلل امنلواع    
دائما تتكون من الجينات التلي تمنلع الطفلرات ملن     

و حتى لو كانوا على حق فلإن ذللك م يعلزا    . الحدوا
.  لكون صحون ال فوريهون الطائرة تقول انه صحي 

فقللط اسللأل مللن مللن يللدعون علمللاو الخلللقت    
يانيك السينتولوجيينت اليورانشيينت اتباع باربرا مارس
بلاع  او يوفو بيليت امتباع الباقين لبوابة النعيم أو امت

.األخرا" اليوفو"الناجين من أديان 

http://skepdic.com/raelian.html
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عمالقة النفيليم

نةالجمنالمطرودةفالمالئكةالقديمةتللنصوصوفقا
ذريةينجبونوبلالبشرتنساومنفقطتتزاو م

هةمشابالعمالقةمنساللةعنعبارةالنفيليم.أيضا
.داوودمعقصتهالمذكورلغولياا

منفالعديد.هناالمذكورةنشأتهمقصةمعأتفقأنا
نفسعنتتحداالعالمتفيأماكنعدةمنالنصوص
هذهفيالموجودالمخيفالتشابهبسببوالشئت

رمينأمارتأينافقدالمختلفةتالثقافاتبينالقصص
منننتظرألننافقطالحائطتعر القصصبهذه

أنأظن.الخاصةقصصهاتنتجأنالمستقلةالحضارات
.عليهمقربةنظرةإلقاويستحقالموضوعهذا

رأيانالقدامىالفضائيوننظريةمروجيلدا
همجهةفمن.الموضوعهذابخصوصمتناقضان
فياألر إلىجاوتقدفضائيةكائناتبأنيؤمنون
نساومعجنسيةعالقاتخاضواوالسحيقتالماضي
:هنايقولون.جذاباتألنهنالبشر

زارواالذيناألشخاصعنتتحداالقديمةالنصوص"
نساوأنرأوا.السحيقالماضيفي-اآللهة-األر 
هذهأننراعدةمناسباتوفيجداتجميالتاألر 

الموضوعفهموأسيئالبشرتمعتزاوجتقدالكائنات
ةفضائيكائناتمجردكانتلقد.سماويشيوأنهعلى
."ودملحممن

ابهيتمسكالتيالمواضيعإحداالنفيليمتعمالقة
مزاعمهملتأكيدالقدامىتالفضائيوناساطيرمؤيدو
فضائيةحضاراتبهاقامتتاريخيةزياراتحول

رتالبشنساومعتزاوجهموالبعيدتالماضيفيلألر 
مإسعليهاأطلقواكائناتأنجبنقولهمتحسباللواتي

الذيالتاريخيالجانبالمقالهذايكشف.(النفيليم)
طرحناأنسبقوقداألسطورةهذهأصحابإليهاستند
طرحناكمافيهاوالتزييفالعمالقةصورأدلةكذب
اعددنفيأيضا سابقمقالفيالغريبةالجماجمزيف
.المجلةمنالثالث

عدةعبراألسطورةهذهمعارضويردالمقالتهذافي
ىبشتيحاولونالذينالمؤيدينتذكرهماتدحضدمئل
نالكوكبالزائرةالكونيةالحضاراتفكرةإيصالالطرق
.قديما

:القدامىالفضائيوننظريةأصحابيقول

األر إلىاآللهةنزولعنتتحداالقديمةاألساطير"
منهاالمصادرمنللعديدوفقاالبشرتمعللتزاو 

لتاإلنجيفيحتىواليونانيةوالنورديةالميثولوجيا
ذاتهابحداآللهةأواآللهةأبناونزولعنقصصلدينا
نساوأنيجدونحيث.األر إلىاألوليمبوسجبلمن

."جذاباتاإلنسان

رشيد سليل: ترجمة 
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يظهرالنصبينماأشهرتلعدةتواجدهعدمبسبب
فون.مظهرهبسببنوحرفضممخأنوضوحبكل

."ألشهرموجوداأكنلم"فقرةأضانفقطدانكن

ممخإبنيكونأنيمكنمنوحأنإظهارباعتقاديت
ومباليتذكرعنو باتأنوخصوصاكبيرتتضليلهو
خداعهذاأنتظنكنتإذا.بالطفلفيهحملتالذي
.بعدشيئاترلمفأنتدانكنفونطرنمن

القحوقدالسماوحماةأنميتشول يخبرأنوخاآلنو"
."اصطناعياعنو بات

تماماتالعكسيقولأنوخالنصفييصدقتمهذا
فقطيكذبمهوإذنممختابنهونوحأنويؤكد

فكرةيدر وبلنوحتعنأنوخقالهمابخصوص
.كذبهكلمعاإلصطناعيالتلقي 

مالقدامىالفضائيوننظريةمؤسسيأحدأنترونكما
معالنفيليمربطألجلبالكذبمشكلةأيةيملك

.ةالدينيوالقديمةالنصوصفياإلصطناعيالتلقي 

أنأعتقدأننيإمالنظريةتمروجيمعتعاطفيرغم
عنالقديمةالنصوصفيالموجودةالتفاصيل
عالفغريبشيوبحصولالخالصةإلىتقودناالنفيليم

ناتبكائلربطهتكفياألدلةأنأظنملكنالماضيتفي
:هايزرمايكليقولآخركوكبمنفضائية

كوينالتسفرفيالموجودوبالنفيليمالمتعلقالنص"
منواحدفهو.حقاغريب4-1اآلياتالسادساإلصحاح
بعدتتفسيردونمناإلنجيلفيالموجودةالنصوص
ئناتالكافكرةيقاومونالذينللناسبالنسبةخصوصا
عاقلةكائناتلديناكانتفإذا.للطبيعةالخارقة
تحصرفلماذاالماديتوالمخلوقعالمناخار تعيش
هيماالبشر؟نساومعالتزاو فيفقطنشاطها
افإذ.النشاطات؟هذهلتضييقاتبعتهاالتيالقواعد
نحوميللديهاالكائناتهذهأنبفكرةستسم كنت

."المنطلقهذامنالمتابعةفعليكالبشريتالجسد

اظنهملكنقدموهاتالتياألدلةفيخداعهمرأينالقد
بعدتيقدموهالمالتياألدلةمعأيضاسيخادعون

إلىالشرقمنالقديمةالنصوصمنالكثيركمثالت
نةمقترالنفيليممثلهجينةكائناتتضمنتأمريكا
تنوعاتهامعالقصصهذه.العظيمالفيضانمع

هذابسببحصلالفيضانأنتصفالمتفاوتةت
:هايزريقول.الخالقإلرادةمخالفاكانالذيالتهجين

حولأخراأساطيرواإلغريقيةاألساطيرنقرأعندما
زلتنالتياآللهةعنتحتويالقصصتلكنراالعالمت
جوالينتالبشرمعجنسيةعالقاتتمارسوالسماومن

.البشرمنجديدانوعابالتالي

اآللهةمعالنساوتنامواللقاواتهذهتحداعندما"
الكوكبتأنحاوكلمننصوصعدةفيمذكورهوكما

كائناتمعالجنسمارسنالحقيقةفيالنساوفهذه
"موجودةغيراآللهةألنآلهةتمعليسوفضائية

ياجنسشغفاتضمنتكهذهلقاواتأنعنالحديثلكن
همبذلكالقدامىتالفضائيوننظريةمعتتناسبم

تلقي مجردكانحصلماأنالقوليفضلون
:هناقائلينإصطناعيت

إلىمضطراتعدلماليومتإصطناعيتلقي يوجد"
نفسلدينا.األطفالعلىللحصولالجنسممارسة
نأدونفجأةحبلننساوعنالسنينآمنمنذالوصف
"شخصأيمعينمن

عنصري كالموجودهوالنصوصهذهمعالمشكلة
يجعلوالكيوبالنساوتالجسديةالمالئكةرغبة

:يقولونهناتيظهراإلصطناعيالتلقي 

.ممخمخطوطاتتسمىالميتالبحرمخطوطاتإحدا
حملتمرةذاتوراعياتكانهذاممخ؟ممخهومن

منذموجوداأكنلمفأنامستحيلتهذا:فقالزوجته
لمأحدابأنأقسمتعنو باتالمسماةزوجته.أشهر

ألبيهيذهبويصدقهالمممخلكنيلمسهات
تمساعدتكأستطيعم:األخيرلهفيقولميتشول ت

مبأنعنو باتكالمأصدقفأنا.هذاأفهممفأنا
يذهب.أفعل؟فماذاأيضاتأصدقكولمسهاأحد

يخبرالذيأنوخالمدعوممخجدوالدهإلىميتشول 
إصطناعيبتلقي قامواقدالسماوحراسبأنإبنه
ألنهالطفلتهذاقبولعليهيجبوعنو تباتلرحم

كاناإلنجيلفي.البشرمنجديدلجيلوالداسيكون
."نوحهوالطفلهذااسم

يعتمددانكنفونأنيبدو.حرفياهنايكذبونإنهم
النصيعرفونمالناسمنالكثيرأنحقيقةعلى
لذلكبعدهتمنيدققوالنبالتاليويقتبسهتالذي
أظهردعوني.يقولهبماالكذببإمكانهأنيظنفهو
:المقطعهذافيالخداعبعضلكم

هذا:فقالممختزوجةحملتاأليامأحدوفي"
هناتكذبةأول."ألشهرموجوداأكنلمأنامستحيلت

إبنهتنوحيكونأنفكرةرفضممخأنهي
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إلىالجسدلمغادرةالمالئكةقدرةعنهنافالكالمإذن
يستطيعلإلنجيلوفقااآلخرالجسدوهذاآخرتجسد
.التكاثروبالجنسالقيام

:هايزريقول

جسدأنوهيأمالفكرةتهذهفيإنجيليةسابقةهنا"
اجسمنيستطيعبأشياوالقياميستطيعالمالئكة
.جسدعنهناالحديثأخراتكلماتفي.بهاالقيام
تعيتمالتيالحدودواإلمكانياتتعرنأنيمكنكلذلكت
"بها

واإلمكانياتالمالئكةماهيةبدقةيصفاإلنجيل
فونمناآلتيالكالميجعلمماأجسادهاتفيالمتوفرة
أكثرمضلالدانكن

:دانكنفونيقول

هذاالجنس؟ممارسةالمالئكةتستطيعكيف"
شيئاكانتفالمالئكةنظرناتوجهةمنمستحيلت
بالجنستاإلحساسيستطيعشيئاليسوروحانيات
."؟الجنسمارستفكيف

منمقتبسةوكأنهاتبدوالمالئكةعندانكنفكرة
ةمقتبسكونهامنأكثروالمناسباتالمعايدةبطاقات

والقديمةالحضاراتأنالواض فمن.قديمنصمن
المالئكةأنيؤمنونكانوااإلنجيلتكتابضمنهممن

.البشرنساومعالجنسممارسةتستطيع

معيشابههامامعالقصةهذهعناصرإختالط
ذلكمعوبرأييتصدفةمجردهوالقديمةتالحضارات

الفضائيوننظريةأصحابتخدمهناكفالتفاصيل
اإلنجيلقصةيؤيدامختالطهذاالواقعفي.القدامى

التحديدتوجهعلىمنهاالتفاصيلبعضأوأكثر
أوروبااألوسطالشرقفيتشابهاتوجودمعخصوصا
.أفريقياأمريكا

بالكائناتربطهاوغريبةتالنفيليموجودفكرة
.الموجودةاألدلةوتتناسبمالفضائية

:المصدر

Nephilim, ancientaliensdebunked.com, 
17/12/2016

.ةالقديمالحضاراتفيالعظيمالفيضانقصةتوجد"
والجماعيةتللذاكرةتشريعكأنهويبدوفالموضوع
األخراالتفاصيلإلحاقنسيانيتمأنهالمشكلة
أشياوالمصادرتهذهفيالفيضانقصصمعالموجودة

نبيحدثتالتيالتفاعالتوالمشتركالتعايشمثل
غريبةأشياوأنتجتالتيواألرضيالسماويالعالم

أنبماثابتلكنهوغريبمعقداألمر.كالنفيليم
إلىبينهافيماتناقلتهاقدالحضاراتمنالعديد
قدالغريباإلتحادهذاأنإعتقدوافعالفهمخلفائهات

القديمةالقصصهذهأنبمالكنالعمالقةتأنتج
معفهمالقدامىتالفضائيوننظرياتمعتتقاطع

:هنايقولون.الدليلرمي

تصح أنيجبالكلمةأنأمفعالعمالقةكانواهل"
"؟فضائيينإلى

فيالتفاصيلوعمالقةتفعالتعنينفيليمكلمة
الكالمتمأنهحيثتماماتالكالمهذاتدعمالنصوص

:هايزريقول.شابهوماأسلحتهمحجموطولهمعن

ذاهوصحي تبشكلعمالقيعنينيفيليممصطل "
التوراةمترجموالقدامىتالمترجمونفهمهما

والشيئتبعضمعقداألمر.اآلراميةوالسبعينية
:موقعإلىدخلتإذالهشرحاستجد

Sitchininiswrong.comأيقونةعلىوضغطت
Nephilimهناكشرحاستجد".

بينالفرقهوالشخصيتبرأييالمشكلةمنآخرجزو
يفترجمتهابينوالقديمةالكتبفيالمالكتعريف
ماهيةتحديدأردتإذا.الحاليةالشعبيةالثقافة
الشرقمنقديمنصأيأواإلنجيلباستخدامالمالك
كاملةأجسامالديهمأنستستنتجلوحدهتاألدنى

البشرتمعالطعامتناوليستطيعونوظيفيات
ناسبأنهميشتبهوبالناستاإلمساكيستطيعون

أرادتالناسأنتراوعمورةسدومقصةفي.أحيانا
قررتالتيالمالئكةأناإلنجيلفينرا.إغتصابهم

نعتخلتقدالبشرتنساومعالجنسممارسةوالتمرد
عنالحديثوآخرتشكلإلىغيرتهواألصليشكلها
موجودبالمسكنتالموصونوتركوهالذيالجسد
.يهوذابرسالة

تركوابلرياستهمتيحفظوالمالذينوالمالئكة"
بقيودالعظيماليومدينونةمنحفظهممسكنهم
6-1يهوذا."الظالمتحتأبدية

لمرةمذكورةاإلغريقيةللكلمةترجمةمسكنكلمة
هايمتلكالتياألجسادلتصفالجديدتالعهدفيواحدة
الموتمنإحيايهميتمحينالمسي أتباع

http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/nephilim/
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لماذا العلم الزائف ؟ لماذا ُتحاكي الُمعتقدات غير 
المنطقية العلم؟

عدممثلأخراأشياومعالعائلةنفستتشارك
والعلومالمؤامرةنظرياتالشعوذةتبالعلمتالتصديق
علىالقائمةالمعتقداتعلىالدراسةهذهتركز.التافهة
بذاتهاقائمةكياناتبوصفهاوذلكالزائفالعلم
لتشكلهاأدتالتيالعواملعلىأيضا وتركزنسبيا ت

ةناحيمنالثقافيللتطورالتناولهذامثل.وانتشارها
:ميزتانلهالمعتقدات

المنطقيةغيرالمعتقداتتحولأنسيوض أنهأومت
هؤمولداذكاوأوفطنةأييحتا مزائفعلمإلى

.الُمزيفينالعلماو

يةالحقيقاألسبابعلىيدناوضعمنسيمكنناثانيات
.المعتقداتهذهمثلمنتشار

معجزئيا تتوافقأنالمعتقداتهذهلمثليمكن
دائما تيحدامهذالكنبهاالمؤمنينالناساهتمامات

الزائفةالمعتقداتهذهتنتشراألحيانبعضففي
أنيمكنأنهاحتىمصالحنامعتعارضهامنبالرغم
دأحمثال يقومكأن)أحيانا (المصال )لهذهُمضرةتكون

منطقةإلىبالسفرباألعشاببالتداويالمؤمنين
ذلكسواوقائيدواوأيبدونبالمالرياموبووة
نرجعبالتحديدالسببلهذا.(األعشابمنالمصنوع
نفسهاالُمعتقداتإلىالثقافيالتقليدفيالسبب
.الُمعتقداتبهذهالمؤمنيناألشخاصوليس

همبتصديقللخداعيتعرضونالناسمنالكثيريزالم
يمكنبديال يمثلأنهأوحقا علمهوالزائفالعلمأن

بينالتفرقةيستطيعونمفهمعليهتاإلعتماد
مييزالتيستطيعونومالمزيفةتوتلكاألصيلةالخبرة
غيروتلكالمعلوماتلتلقيالموثوقةالمصادربين

هذهبمثلللخداعالناسيتعر لماذالكن.الموثوقة
آلياتلديهالبشريالعقلأننعلمأننامع؟السهولة
ونعلمإليهتالقادمةالمعلوماتمنللتحققمختلفة
دممتامستمنبسلسلةالقيامُيمكنهمالبشرأنأيضا 

بدويلكنوالمزيفةتالحقيقيةالمعلوماتبينللتمييز
لوقفكافيةغيرزالتماوامستدممتاآللياتهذهأن
.الزائفبالعلمُيعرنما

هذهبعضكونأسبابفيالدراسةهذهتبحث
باألعشابوالتداويالخلقيةمثلالزائفةالمعتقدات
اولماذوالتجذرتامنتشارهذامثللهاوغيرهاوالتنجيم
بكونهاالتظاهرأوالعلمبثوبللتزيندائما تسعى
العلومعلىهناالدراسةُتركز.معهالُمساواةقدمعلى

ىعلوالتنجيمبالخلقيةكاإلعتقادالمعروفةالزائفة
غيرالمعتقداتأيضا تتناوللكنهاالمثالتسبيل

.األحيانبعضفيفقطالعلمُتحاكيالتيالمنطقية
الزائفالعلمفئة

محمد أحمد نعمان: ترجمة
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يلجأ النلاس لقبلول أو رفلض الحقلائق العلميلة      لذا 
ُمعتمدين فقط على الثقةت لكن حتى مع عدم إمكانية
تقييم المحتوات فبوسلع الشلخص أن يظلل يقظلا      
معرفيلا  وذلللك علن طريللق التمييلز بللين الخبللراو    

.الحقيقيين والُمزيفين

تمييز الخبراو من غير الخبراو

يعتقد جولدمان بأن المبتدئين اللذين لليس للديهم    
معرفة بمجال ما بإمكانهم التمييز بين الخبلراو وغيلر  

.الخبراو في مجال ما عن طريق خمسة طرق

فة أومت بإمكان الشخص اإلطالع على المناقشات المختل
ي بين الخبراو في مجال مات حيث يمكن تمييز الخبير فل 

هذا المجال عن طريق تميزه في الجدال وقدرتله عللى   
.دحض نظريات ُمعارضيه بالدليل القاطع

راو ثانيا ت بإمكان المبتد  أن يطلع على مدا تأييد الخب
(.المزعوم)في مجال ما مقتراحات هذا الخبير 

ر ثالثا ت بإمكان المبتدئين التمييلز بلين الخبيلر وغيل    
الخبيللر عللن طريللق الخبللرة الكليللة لهللذا الشللخص 

.كالشهادات التي حصل عليها وتجربته في العمل

  رابعات يمكن للمبتد  البحث عن أي انحيازات أو مصال
.شخصية يمكنها أن تؤثر على حكم هذا الخبير

خامسات اإلطالع على سجل هذا الخبير وآرائه السلابقةت  
ر أن فكلما كان ُمحقا  في الماضيت كلما كان امحتمال أكبل 

.يكون محقا  مجددا  في المستقبل

العلم الزائفلماذا 

وامستدممت الُمعرضة للخطأاآلليات 

امت آلياتنا لليقظة المعرفية ربما تكون ُمناسبة في حل 
التواصل وجها  لوجهت ولكنها تصب  غيلر كافيلة فلي    
ا حامت المعلومات الثقافية التي تنتشر عللى مسلتو  

في هذه الحالةت فإن المعتقدات التي تتوافلق . شعبي
. امع بديهياتنا تكون أكثر قابلية لالنتشار ملن غيرهل  

تستغل المعتقدات العلمية الزائفة هذا األمرت فعللى  
سبيل المثالت يستغل الخلقيلون ميولنلا الجوهريلة    
م والغائية لنشر أفكارهمت ولهذا السبب فإن معتقداته

تصب  أكثر قابلية للتناول والتذكر وهلذا ملا يؤهلهلا    
.محقا  لتنتشر وتحقق بعض الشعبية

م أو:كاآلتيللعلمالثقافيةالمحاكاةالدراسةتتناول
والذيالمعرفيةباليقظةُيعرنماعلىنظرةإلقاو
منُيمكنهامااآللياتمنلديهاعقولناأنعلىينص
بينالتمييزثانيات.إليهاالقادمةالمعلوماتتقييم
عامجولدمانتحليلعلىاعتمادا الخبراووغيرالخبراو
ثالثات.الزائفالعلمعلىذلكتطبيقوكيفية2001

أمرا العلممحاكاةمنتجعلالتيالعواملمناقشة
نافهمتطبيقكيفيةبمناقشةالدراسةتختم.مربحا 
.الزائفبالعلمُيعرنلماالثقافيالتطورلواقع

المعرفيةاليقظة

ببعضهمالتواصلعلىمعرفتهمفيالبشريعتمد
التواصلعلىاإلعتمادهذامثلأنغيرالبعضت
منخاطئةمعلوماتلتلقيأكثرُمعرضينيجعلنا
احبانفقدلذا.بالصدفةأومتعمدبشكلإمااآلخرين
التيالمعلوماتتقييممنُتمكنناب لياتالتطور
رلسبيربممعةبحثيةورقةفي.اآلخرينمننتلقاها
اليقظةمصطل اآلليةهذهعلىُاطلقوزمالئهت
منكال نحوموجهةتكوناليقظةهذهمثل.المعرفية
هانفسوالمعلومة(المصدر)للمعلومةالناقلالشخص

لهتقييمنافينعتمدللمصدرتبالنسبة.(المحتوا)
تواألهليةاألمانةهمارئيسيتينسمتينعلىأساسا 

اقاإلتسناحيةمنتقييمهيتمللُمحتويتوبالنسبة
تتشكلاألطفالتفيأنهللدهشةالُمثير.والتماسك
لتشكمعجنبإلىجنبا المعرفيةاليقظةعلىالقدرة
آلياتأنفيبدواآلخرينتمعالتعاونعلىقدرتهم
اإلدراكفيمتأصلجزوهيالمعلوماتمصادرتقييم

.اإلنسانلداالطبيعي

بلالمصدرفيبالتدقيقأيضا البشريكتفيم
اإمالمحتوايكوناألحيانبعضفي.أيضا بالمحتوا

هذهلكنللشخصاألولىالنظرةمنصوابا أوخطأ 
ةالجديدالمعلوماتألغلبفبالنسبةالقاعدةتليست
طبقا بُمراجعتهايقومفإنهالشخصتيتلقاهاالتي

الجديدةالمعلومةتتوافقلمإذا.الخاصةلمعتقداته
أوالمعلومةمصدرينبذأنإمافإنهُمعتقدهتمع

اتخاذويعتمدصحتهاتمنللتحققمعتقداتهُيراجع
ومداالمصدرفيالشخصثقةمداعلىهناالقرار
أنعلىذلكيدل.الخاصةبُمعتقداتهإيمانهقوة

معلومةأليساذ ُمستقبلمجردليسواالناس
طبقا معلومةكلبتحليليقومونبليتلقونها
.نفسهاالمعلومةومصداقيةللمصدر

األمورفإنالزائفوالعلمللعلمبالنسبةذلكترغم
ماغالبا العلميةفالُمعتقداتتعقيدا تأكثرُتصب 
منيجعلوهذاالعاديينللناسالفهمصعبةتكون
ُمستحيال  أمرا المعلومةتقييمعملية
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يقومون بتحويل هذه األفكلار إللى شليو أكثلر     فإنهم 
توافقا  مع حدسهمت ولذلك السبب يقلوم الكثيلر ملن 
العلماو بتبني طريقة شرح أكثر توافقا  مع هذا الحدس
عند شرحهم لمواضيع علمية معينةت لكلن ذللك قلد    
.يؤدي لمفاهيم مغلوطة عند الناس في بعض األحيان
مثال على ذلكت مصطل  الجين األنلاني اللذي قدمله    

أدا بالعديد من الناس إللى  1976عام ريتشارد دوكنز 
امعتقاد بأن اإليثار البشري ملا هلو إم أنانيلة لكنهلا     
بشكل ُمموهت معتقادهم بأن لدا البشر جلين معلين   

يؤدي غياب المحفزات سواو كانت مؤسسلية !. لألنانية
أو تحفيزية لتصحي  مثل هذه المغالطات إللى جعلل   
الناس جلاهلين معرفيلا ت وُيعطلي فرصلة منتشلار      

.المعتقدات غير المنطقية

امنحياز التأكيدي ومعاداة الخبرة: العوامل الُمثبتة

امنحياز التأكيدي يجعل النلاس يفضللون النظريلات    
التي تتوافق ملع حدسلهم ومعتقلداتهمت    " العلمية"

فعندما يشعر النلاس أن علليهم تبريلر مثلل هلذه      
المعتقدات فلإنهم يلجلأون للبحلث علن المنلاظرات      
والمصادر التي تدعم هذه المعتقدات بدم  من القبلول  

.بالمعلومات الجديدة التي تنفي صحة هذا المعتقد

العامل اآلخر هو ُمعاداة الخبرة أي عدم الوثوق بالخبراو 
. المعروفين إذا لم تتوافلق آرايهلم ملع معتقلداتنا    
بعض المؤمنين بالمعتقدات غير المنطقية يرتلدون  
عباوة العلمت بينما يدعي البعض األخر أن معتقلداتهم 

وأن هذه المصادر أكثر" مصادر أخرا للمعرفة"تنشأ من 
في بعض األحيان يستخدم هؤمو. مصداقية من العلم

ات كال امستراتيجيتينت فإذا لم يتمكن العلم ملن إثبل  
وجود القوا الخارقة مثال ت فيقولون أن العلم له حدود 
وأنه ليس لديه سللطة فلي مجلال القلوا الخفيلةت      

.ويستمر الجدال بتلك الطريقة

الزائفللعلمالثقافيالتطور

هوالزائفالعلموجودفيالسببأنسبقممايتض 
شيوأيلتقبلومستعدينأغبياوالناسكونليس
منتمكنهمب لياتقلناكمامزودونفهملهمتُيقال
.نفسهوالمحتواللمصدرطبقا المعلوماتتقييم

ثوحيمعرفيةسلطةبهاللعلميوجدبيئةأيفيلكن
األمورفإنالسلطةتهذهطبيعةفهمللناسيمكنم

يصب الحالةهذهفيألنهوذلكتعقيدا تأكثرتصب 
جديدةمعلوماتأيقبولفيتشددا أكثرالناس

.اتالمعلومهذهلمصادربالنسبةحسما أكثروُيصبحون
الزائفتالعلملظهورمواتية ظروفا ُيهيئهذاكل

المعرفيةاليقظةاستغالل

المجتمعتفيكبيرةمعرفيةسلطةالعلميمتلك
لألفضلالناسحياةتغييرفيلفضلهذلكويرجع
للعلمتالعديدةالتكنولوجيةالتطبيقاتطريقعن

كالكسونللعلمالصحيحةالتوقعاتبسببوأيضا 
بسبيعلمونمالناسأنبسببلكن.مثال الشمسي

غيرالمعتقداتفإنللعلمتالُمتوفرةالسلطةهذه
طأبسحتى.لنفسهاللترويجذلكتستغلالمنطقية

الناسيقودقدظاهريا العلميةالخبرةمنقدر
لذاموثوقةتمعلوماتمعيتعاملونبأنهملالعتقاد
فقطيستعيرأنالزائفللعلمالكافيمنسيكون
ظىيحلكيالحقيقيللعلمالسطحيةالخارجيةالسمات
.للعلمالمتوفرةالسلطةبهذه

كحجةالعلم

الناسإلقناعكوسيلةالجدالالزائفالعلميستخدم
نشرإلىلهالُمروجونهؤمويسعىحيثبمصداقيتهت

إلقناعمحقا هذامستخدامعلميةدورياتفيأفكارهم
معالمساواةقدمعلىتقفأفكارهمبأنالناس
بشهاداتهمويتباهونالمقبولتالعلميالبديل

.حقيقيونخبراوبأنهمالناسلُيوهموااألكاديمية
جدالنشبحيث2004عامحداماذلكتعلىمثال
ديسكفريمعهدمديرمايرستيفنقامعندماعلمي
يفالبيولوجيالمجتمعمجرياتدوريةفيمقالبنشر

يجللترومحقا ذلكالمعهداستخدموبالطبعتواشنطن
قةالورهذهسحبتم.(الخلقية)الذكيالتصميملفكرة

هأناتض والذيالُمحررأناتض عندمامحقا البحثية
ةالطريقيتبعلمالذكيالتصميمفكرةمعمتعاطف
مازالتذلكتمع.لهاكتابتهعندالصحيحةالتحريرية

لمعهدالرسميالموقععلىموجودةالورقةهذه
ىعلالدالةالمنشورةالعلميةالدمئلكأحدديسكفري

الحالةهذهفي.علميا الذكيالتصميمفرضيةصحة
كحجةُتستخدمالعلميةامدعاواتأنيتض وغيرهات

المنطقيةغيرللمعتقداتللترويجإقناعوسيلةأو
مشابها إسما ديسكفريمعهديتقمص:مالحظة)

هاليمتموهوالضخمةاإلعالميةديسكفريلمؤسسة
.(بصلة

اإلهمال المعرفي

معظم من يؤيدون العلم لديهم فهم شديد السلطحية  
لجوانب العلم المختلفلةت وهلذا أملر طبيعلي نظلرا       

للذا حتلى النلاس    . لتعقيد العلم ووسائله المختلفة
الذين لديهم أفكار معينة حول الحقائق العلميةت 
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غيرالمعتقداتوتظهرالعلمتعباوةمرتداويسعىحيث
جديرا الناسيعتبرهمصدرمنناشئةبأنهاالمنطقية
.العلموهوبالثقة

العلميةالمنشوراتالزائفللعلمالمروجونيستخدم
فيهيأفكارهمأنالناسإلقناعللعلماألخراوالمظاهر
يفضلولذاوموثوقةتصحيحةعلميةأفكارالحقيقة
علمالُتحاكيالتيالمنطقيةغيرالمعتقداتتقبلالناس
هذهانتشارمسألة.تحاكيهمالتيتلكمنبدم 

هولكنواإلقناعبالجدالفقطتتعلقمأيضا المعتقدات
بالحقائقيهتمونمفالناسأيضا تبالتحفيزيتعلق
معلوماتبإيجاداهتمامهمقدروالموضوعيةالنزيهة

عدمأثرويزدادوبديهياتهمتحدسهمتدعمومعتقدات
حيث:"المعرفيالجهل"بوجودهذابالحقيقةامهتمام
الخبرةومعاداةالتأكيديامنحيازمثلعواملتقوم

.المنطقيةغيروالمعتقداتالزائفالعلموجودبتثبيت

وعا نُمعقدةالصورةتصب البشريالتواصلمستواعلى
السابقةالعواملمنعاملكليتواجدأنفُيمكنمات

فيالعواملهذهكلتتواجدأنويمكنمختلفةتبدرجة
.نفسهالوقت

المصدر

Blancke, Stefaan, Maarten Boudry, and 
Massimo Pigliucci. "Why Do Irrational 
Beliefs Mimic Science? The Cultural 
Evolution of Pseudoscience." Theoria (2016).



فبراير

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

29

مثام قرود الريسوس : الخيانة الزوجية لدا الحيوانات

ي إلى ذلك فقد نظروا إذا ما كانت رتبة الذكر فباإلضافة 
المجموعة مؤثرة على وجودهم عنلد حلدوا التلزاو     

اسلتخدم البلاحثون   وقلد  .األخلرا بين اإلناا والذكور 
بحثهم في علم السلوك حيث وجلد أن  عند  XTمراقب 

هنالك جدول لكافة مراحل التزاو  بين الذكور األخلرا  
:واإلناات وهي مشفرة بالدرجات التالية

الدعوةت محاوللة  أو رفض هذه التزاو ت قبول دعوة إلى 
.الجماعت متصاعدت دفعت جماع

مواجهة الذكور المسيطرة للزوا  السري

أن وجود الذكور المسيطرة يؤثر على الزوا  السري بين
وأن غيلاب أو وجلود اللذكور    . الذكور األخلرا واإلنلاا  

.المسيطرة يكون العامل ذا التأثير األكثر

فقد جامعت اإلناا والذكور األقل مرتبلة بشلكل أكبلر    
وأمضت الكثير من الوقت فلي الجملاع معهلم عنلدما     

وبهلذه  . يكونلون بعيلدين علن اللذكور المسليطرة     
الطريقة تتجنب اإلناا الجماع العلدواني ملع اللذكور    

.األخرا

ا وبالتاليت فإن الذكور المسيطرة تبذل قصارا جهودهل 
محتكار مجموعة اإلناا ألنفسهمت واإلناا تواجه هلذه  
امستراتيجية عن طريلق الجلنس السلري والخيانلة     

يثار سؤال من المسيطر على المجموعةت وهنا .الزوجية
؟الذكور المسيطرة أم اإلناا

:المصدر

Olga Krips, "Secret sex and promiscuity -
Mating behavior of Rhesus monkeys", 

info.noldus.com, Apr 26, 2012

وس امستراتيجية الجنسية المثلى في قرود الريسل 
تختلف عند الذكور المسيطرة علن بلاقي أعضلاو    

فاللذكور المسليطرة تريلد اإلنلاا أن     . المجموعة
تتزاو  معهم فقطت فلي حلين يسلتفاد اإلنلاا     

فالخيانة الزوجية هي. والذكور األخرا من امختالط
استراتيجية يستخدمها الذكور األقلل مرتبلة ملن    
الذكور الرئيسية واإلناا لمواجهة سليطرة اللذكور   

.المسيطرة على المجموعة

استراتيجية التزاو  المتضاربة

هل تعلم أن في الفئات امجتماعية ملن القلرودت   
فإن استراتيجية التزوا  عنلد اللذكور المسليطرة    
ا تتعار  مع امستراتيجية المثلى لللذكور واإلنلا  

.األخرا

فالذكر المهيمن يريد اإلناا له فقطت لكلي يتلزو   
ولضمان ذلكت فلإن اللذكور   . منهن ويضمن ذريته

المهيمنة تحرس اإلناا وتقطع أي تلزاو  بيلنهن   
المقابل فإن الذكور األقلل وفي .األخراوبين الذكور 

ف مرتبة تريد التزاو  وإنتا  الذرية كذلكت لكن كيل 
؟تحقق ذلك

فوائد امختالط

ففي حين أن الذكور المسليطرة تريلد أن تصلب     
اإلناا أحادية الزو ت لكن اإلناا م ترغب ذلك ألنهن

فوجلود علدد ملن    . يستفدن من الزوا  المختلط
الشركاو في الزوا  يقلل من فرصة مهاجمة ذريتهلا 
وقتلهمت فالذكور م تهلاجم ذريلة شلريكتهم فلي     

.الزوا 

وكذلك ترغب اإلناا من خالل التزاو  ملع شلركاو   
مختلفين أن تزيد من كمية األشياو التلي تحصلل  
عليها من الذكور وكذلك زيادة علدد اللذكور التلي    

لذا فإن اإلناا تحاول الهرب ملن  . تحرس المجموعة 
ن ولك. سيطرة الذكور المسيطرة في ما يخص الزوا 

كيف؟

هل هناك عالقات سرية بين القردة؟

في مقال نشر مؤخرا  في المجللة األمريكيلة لعللم    
ت تفتر وآخرونأوليفردين دي فريس تالرئيسيات

دا  أن اإلناا والذكور األقل مرتبة تمارس الجنس بعي
ا فقد درس الباحثون م. عن أنظار الذكور المسيطرة

إذا كان التزاو  بين اإلناا واللذكور األقلل مرتبلة    
يحدا كثيرا في غياب الذكور المسليطرة مملا فلي    

حضورها  

أحمد الساعدي : ترجمة 

http://info.noldus.com/bid/82054/secret-sex-and-promiscuity-mating-behavior-of-rhesus-monkeys
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التمارين الرياضية الهوائية تضخ المزيد من المادة  
الرمادية في الدماغ

والذيالثفنيتالجسمذلكفيبماالمناطقمنقليل
النصفينإلىالمنظمةالعصبيةاألليانمنيتألف
أبدااألمرتواقعفي.الدماغمنواأليسراأليمن

فيانخفاضا امحماوتمارينمجموعةفيالمشاركون
التيرديتاتهالةتسمىالخلفياميمنبالجزوالحجم
عنالمسؤولةالدماغمناطقوإلىمنالمعلوماتتحمل
.والتفكيراإلدراك

مجموعةفيالمشاركونأظهرذلكتإلىوباإلضافة
ةالخاصاإلدراكيةالمهمةفيتحسنا الهوائيةالتمارين

عندنفسهاألمريظهرلمبينماأشهرتستةبعدبهم
مالمهاوتشمل.اإلحماوتمارينمجموعةفيالمشاركين
بحلوالتفكيرالعاملةتالذاكرةمثلمهاراتاإلدراكية
ائجنتأنإلىتشيرالنتائجإنالباحثونوقال.المشاكل
علىتساعدانيمكنالهوائيةالرياضيةالتمارين
منيعانونالذينلداالدماغقدراتعلىالمحافظة
.التمديدتمارينمناكثراإلدراكيالضعف

توصلواالتيالنتائجحولبيانفيالباحثونوقال
معرضونالحالةهذهمنيعانونالذينالناسإنإليهات
مسيمامهمأمروهذاالزهايمرتبمر اإلصابةلخطر
5منأكثرعلىيؤثراليومأصب األمرأنإلىبالنظر
.وحدهاأمريكافيشخصماليين

الدراسةهذهإن"وينترماركالدكتورقالهذاومع
منعددأكبرعلىبالتأكيدوتحتا نسبيا صغيرة
علىيساعدقدامكتشانفإنذلكتومع."العينات
المرتبطةالتغيراتحولإضافيةبحواتشكيل
.الرياضيةالتمارينمنالمختلفةاألنواعمعبالدماغ

: المصدر

Stephanie Bucklin, "Brain Gain: Aerobic Exercise 
Pumps Up Gray Matter", livescience.com, 
December 7, 2016

تجربةفيترغبقددماغك؟قدراتزيادةإلىتتطلع
.ذلكتشيرجديدةدراسةحيثتالهوائيةالتمارين

أربعالهوائيةالرياضةمارسواالذينأنالباحثونوجد
دةزياأظهروامتتاليةأشهرستةلمدةاألسبوعفيمرات
بنفسذلكمارسواالذينمنأكثرالدماغقدراتفي

.التمديدبتمارينامكتفاوطريقعنالمقدار

أنخصوصا دائمامشجعالنتائجمنالنوعوهذا"
قدراتفيفقطتحدالمالتغييراتتظهرالدراسة
ماكسبحسب"اإلدراكوظائففيأيضاولكنالدماغت

الذيستانفوردتجامعةفياألشعةأستاذوينترماركت
.البحثفييشاركلم

الذينالبالغينمنشخصا 35شاركالدراسةهذهفي
مرحلةتعتبروالتيتاإلدراكيالضعفمنيعانون
المرتبطالعاديالمعرفيالتدهوربينوسيطة

.الخرنمثلخطورةأكثروظرونبالشيخوخة

متوسطيبلألالذين)البالغينمن16الباحثونوحدد
يةالهوائالرياضيةبالتمارينللقيام(سنة63عمرهم
هيسنة67كانتالذي)آخرون19يقومبينما

كما.التمديدتمارينبمجموعة(أعمارهممتوسط
يفالمغناطيسيبالرنينللتصويرالمشاركونخضع
.أشهرستةولمدةالدراسةونهايةبداية

يالمغناطيسبالرنينللتصويرالمشاركونخضعكما
.أشهرستةولمدةالدراسةونهايةبدايةفي

الحقولباستخدامالمغناطيسيالرنينفحوصات
الصورلخلقالالسلكيةوالموجاتالمغناطيسية
ثونالباحاختبرذلكإلىباإلضافة.للدماغالتفصيلية
تمارينممارسةكانتإذامالمعرفةالمشاركين
.اإلدراكياألداوتطويرفيتساهمالروتينيةحياتهم

ازدادالدراسةفيالبالغينمنكلأنللدراسةتوفقا 
منتتكونوالتيادمغتهمتفيالرماديةالمادةحجم
مثلمهامعنالمسؤولةالعصبيةالخاليامننوع

نالباحثووقال.بالعضالتوالتحكمالمعلوماتمعالجة
التمارينمجموعةفيالمشاركيندراستهمفي

دعدفيالحجمفيأكبرزيادةأظهرواالهوائيةالرياضية

رنا جونا  : ترجمة 

http://www.livescience.com/57120-aerobic-exercise-linked-to-increased-brain-volume.html
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لماذا م نستطيع السيطرة على رغباتنا؟

الجانبلغايةوتتطورتزدادامهتماماتبدأتت
النقديالتفكيرإلىومنها"األوسطالعقل"العاطفي
"الجديدالعقل"والمنطقي

فأنتأعالهذكرتالتيامسبابهذهخاللمنببساطة
عنامنتباهتغاضيأوامنجذابتحاشيتستطيعم

حاولتمهما.عامبوجهالمخاطرأوالجنسواألكل
هذهتالحظاوتنجذبملكيإرادتكواستجمعت
تنقادارادةبدوننفسكستجدمحيطكفيالمؤثرات
أوملحوظبشكلعليكتؤثرأنشرطا وليسلفعلهمت

تجذبفقطإنها.ُمعينبشكلتتصرنتجعلكأن
.آلخرشخصمنيختلفوالباقيانتباهك

وكذلكورائحتهاللذيذاألكللشكلانجذابكمثل
عندماالعكسأوالجميالتامناالشكلانجذابك
األشخاصأفعالردودوتختلفمحيطكفييتواجدون

درجةإلىانتباهكسيشدكلامحوالتبكلالمؤثرلهذا
انتباهكيشدقداحيانا ذلكإلىباإلضافةكبيرةت
فيآخرمكانأيأوالطريقجانبعلىحاداحصول
واإلطالعللذهابقويةرغبةتقودكحيثمحيطك
.عليه

ملماذابأنه:دائما السؤالهذابالكعلىيخطرهل
لألكلتشهيتناأورغباتناعلىالسيطرةنستطيع
للمخاطر؟أوللجنس

يجعلهمالذيما:عصبيا الويبتصميم)كتاب
Neuro"(يضغطون Web Design: What

makes them click"هذاعنالجواببشرحيقوم
فةالمختلالروابطعلىالضغطفيالناسرغبةالسؤال
ةتطوريبطريقةالكتابيجيباإلنترنتتعبرواإلبحار
:الزمنعبرأنواعثالاإلىمقسمالدماغحيثسهلةت

للُمحيطينوالوعيبالذاتالوعيوهو:الجديدالعقل
.والسببيةالمنطقعنفضال وبنفسكتبك

المشاعرُمعالجةعنالمسؤولوهو:اموسطالعقل
.منكالحسيوالجانبوالعواطف

علىبقائكعنالمسؤولالجزووهو:القديمالعقل
قيدعلىببقائكويهتمينبهكالذيفهوالحياة
.الحياة

العقلبهامّرالتيالحامتهيالثالاالعقولهذه
منالعقوللهذهتنظرعندماالزمنتعبرتدريجيا 
عقلأولهوالقديمالعقلأنستالحظتطوريمنظور
عامةبصورةوالحيواناتبلالبشرعندبالتطوربدأ

مس هوهذاللعقلاألساسيةالوظيفةأنحيث
لكيمحتوياتهامنوالتأكدبكالُمحيطةالبيئة

:يوهلبقائكمهمةأسئلةثالاعلىإجابتكيستطيع

"أكُله؟الممكنمنهل"

"مُعه؟الجنسُممارسةالُممكنمنهل"

"قتُله؟الُممكنمنهل"

هبيهتمالذياألساسيالشيوهيالثالااألسئلةهذه
تفكرأنحاول.المخاطرالجنستاألكلتالقديمتعقلك
كوبقائحياتكدوامأنستجدالثالااألسئلةهذهفي

ُمعر أنتاألكلفبدوناألساسياتتهذهعلىيعتمد
وبقاونسلكيهددالجنسوبدونوالموتتللهالك

حيكائنتقاتلأوتقتلأنُتجبروعندمافصيلتكت
في.السؤالهذاعنيجيبانالسابقينفالجوابينآخر

بهذهتهتملكيكبشرعقولناتطورتنحناألساست
التاريختمرعلىتطورنامعلكنالثالااألساسيات

محمد الموسوي: ترجمة 

: المصدر 
(يضغطو نما الذي يجعلهم : تصميم الويب عصبيا )كتاب 
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م ما الذي يجعلك بدينا  الكثير من السعرات الحرارية أ
الكربوهيدرات غير المناسبة؟

صفةالو.بديهيالتقليديالتفكيرهذالمسائلةالسبب
أقلتأكل)حولعامأربعينلمدةالشائعةالطبية
.منتشرةالسمنةفإنالوصفةهذهومعت(أكثررياضة
منيعانوناليوماألمريكيينثلثمنأكثرأنحيث

ضعفمنأكثراليومالنسبةوهذهالمفرطةالسمنة
أكثرهناكالعالمتأنحاووفي.عامأربعينمنذالنسبة

.المفرطةالسمنةمنيعانونشخصمليارنصفمن

منالمزيدنطورايضا فنحنالبدانةتزيادةبجانب
اودمنالثانيالنوعمثال الغذائيتالتمثيلاضطرابات
تجهيزفيالهرمونيبالشذوذيتميزالذيالسكريت
.البدناوفيشيوعا أكثروهوالمغذيةالموادوتخزين

نمإثنانيطرحالمتناميةالمشكلةفياإلنسجامعدم
هواألشخاصبدانةلسببفهمنامدااألولت:الحلول
منيعانونالذيناألشخاصهؤمولكنصحي فهم

نقادريغيرسلوكيةأسبابأوجينيةأوبيئيةمشاكل
أنهوالثانيوالحلأنفسهمتبمساعدةراغبينغيرأو

تكونالشاملةالنصيحةفإنلذالذلكخاطئفهمنا
.أفضلاألمورجعلكيفيةحول

أنعلمناإذاوربماالصحي تهوالثانيالخياركانإذا
ونالدهتراكمفيسببا ليسالطاقةتوازنفيامختالل
هذههرموني؟خللوجودالىاقربشئهناكولكن
العالميةالحربقبلأوروبيونباحثونتبناهاالفكرة
هوالرئيسيبهالمشتبهأنكذلكتاألمركانإذا.الثانية
.نستهلكهاالتيالكربوهيدراتمنوالنوعيةالكمية

اإلجاباتتعطيناقدصارمةلرقابةخاضعةدراسات"
أمالحراريةالسعرات:السمنةيسببالذيماحولقريبا 

أسبابأهمهيوما."المناسبة؟غيرالكربوهيدرات
تناولأمالطعاممنالكثيرتناولهيهل:البدانة
سهلةالكربوهيدراتخاصة المناسبةغيراألطعمة
.الهضم

فيلكناإلجابةتيعرفونانهمالتغذيةباحثويظن
الفحصتحتالموضوعيضعوالمالباحثينإنالواقع
يقوموسون.اآلنحتىحتىالعلميوامختبارالصارم

هذابمعالجةالتغذيةعلومومبادرةبرعايةالباحثون
الطعاماستهالكضبطبواسطةبدقةالسؤال

منشأةفيالمتطوعينقبلمنعليهوالسيطرة
تكوينفياختالفاتوجودمعيتغيروكيفامختبار
.الغذائيالنظام

ؤالالسهذاعلىاإلجابةبدينا ؟يصب مناالكثيرلماذا
الوزنوزيادةللسمنةالرئيسيالسبب.واضحةتبدو

توازناختاللهو"العالميةتالصحةمنظمةبحسب
والسعراتالمستهلكةالحراريةالسعراتبينالطاقة
ثيرا كنأكلنحنببساطةت"الجسميبذلهاالتيالحرارية

.سويةامثنيننفعلأوكثيرا تنجلسأو

منسواو-السعراتمنالفائضالمنطقتوبهذا
المكوناتمنهيالدهونأوالكربوهيدراتالبروتينت
يف"الرئيسيةتالغذائيةالمواد"أوالثالثةتالرئيسية
ا أيضالحلوبالتالي.وزنكوتزيدتتراكمحتما -الغذاو
.أكثررياضيةتمارينوتمارسأقلتتأكل:واض 

رنا جونا: ترجمة 
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ةالفرضيطوربرغمانتفونغوستاناأللمانيتالطبيب
.الزمانمنقرنمنأكثرقبلامصلية

منتكريمأعلىاليومهوبيرجمانفونغوستانوسام)
بيرجمانأثار(.الباطنيللطباأللمانيةالجمعيةقبل

أنسجةميللوصفالدهونحب"الدهونألفة"مصطل 
يفالشعرينموكما.الدهونلتكديسالمختلفةالجسم
فيتتكدسالدهونهكذاغيرهادوناألماكنبعض
الميلهذافإنيفتر وكماغيرهاتدوناألماكنبعض
.الفسيولوجيةالعواملعبرينظمانيجبالدهونلخزن

ةالثانيالعالميةالحرببعدالشحمألفةمفهوماختفى
.ركةمشتعلميةكلغةباإلنجليزيةاأللمانيةاستبدالمع
لفهمالالزمةالتقنياتفيهكانتالذيالوقتفي

واألساسالدهنيةالخاليافيالدهونتراكمتنظيم
يقالدقالقياستقنياتأنغيرعلىتللسمنةالبيولوجي
لمالدمفيالهرمونومستوياتالدهنيةلألحما 
.الخمسيناتأواخرحتىتخترع

وليناألنسأنالواض منكانالستيناتمنتصفوبحلول
لكنالدهونتتراكمينظمالذياألساسيالهرمونهو

التغذيةاضطراباتأحدتعتبرالسمنةكانتوقتها
أنيجبالبدناووأنكذلكأنهاعلىيعاملونهاوكانوا
ةنسببينوقتهافيربطكما.أقلحراريةسعراتيأكلوا

نواستهدالقلببأمرا واإلصابةالدمفيالكولسترول
الشيطانأنهاعلىوقتهافيالدهونالتغذيةخبراو

ذلكمنذالطبيةالجهاتوبدأتذلكتعنالمسؤول
عاليةغذائيةوجباتتناولبتوصيةالوقت

أنفكرة.الدهونومنخفضةالكربوهيدرات
السكريمر أوالسمنةتسببأنيمكنالكربوهيدرات

.جانبا رميتقدكانتالقلبأمرا أو

فرضيةالعامليناألطباومنقليلعدداعتمدذلكتومع
الحميةحولكتبا وكتبوااألنسولين/الكربوهيدرات

ايفقدوأنيمكنالبدناوأنقائلينذلكإلىالمستندة
يجتنبونأنهمطالمايريدونتمابقدريأكلواوأنالوزن

أنيعتقدونتاثيرا الخبراوأكثرأنبسبب.الكربوهيدرات
مابقدرأكلواألنهمفقطبدناويصبحوناألشخاص
لأعماأنهاعلىتلكالحميةلكتبالنظرةصارتيريدونت
األمرحولكتبواالذينالكتابأشهر.واحتيالنصب
بأنالقضيةتعزيزمنيتمكنلمالذياتكنزتروبرت
دونبرغركالجيسبالدهونالغنيةاألطعمةتناول
ننقصاوسيسببمضرا يكونلنالكاربوهيدراتتناول
إليهاينظرونصارواالتيالنصيحة-بالمقابلالوزن
.التزويرمننوعأنهاعلى

سيارئيدوراتلعبقدوالفركتوزتالسكروزمثلالسكريات
الكربوهيدراتمنكبيرةكمياتعلىأيضاتحتويألنها
بلقمنالغالبفياستقالبهيتموالذيالفركتوزتتدعى
أنغيرنهائيا تامستقالبذلكيكنلموإن.الكبدخاليا

ونيكقدالفركتوزمنكبيرةكمياتأنإلىتشيرالبحوا
تقاومعندما."اإلنسولينمقاومة"أسبابمنهاماسببا
يطرةللساألنسولينمنالمزيديطلباألنسولينالخاليا
يةلفرضوفقالذلكتونتيجة.الدمفيالسكرنسبةعلى

أيمنأكثرالدمفياألنسوليننسبةارتفاعالهرمونت
الدهنيةالخاليافيالدهونتجمعيسببممامضىوقت
علىيزيدمما.الجسملتغذيةتستخدمأنمنبدم 

علىتخزنالتيالحراريةالسعراتمنعشرةإلىعشرين
منعقودخاللتؤديسونيومكلزائدةدهونشكل
.السمنةالىالزمن

حدوالمنعالوحيدةالطريقةأنالهرمونفرضيةتشير
هوالحاصلتالتدهورذلكولمعالجةالتدهورتهذا

رفععلىتعملالتيوالكربوهيدراتالسكرياتبتجنب
فيديستسونالجسمفإنثمومن.األنسولينمستويات
التحول.الوقودلحرقالدهونمخزونمنطبيعيبشكل
لوحتىيحداقدالدهونتلحرقالكربوهيدراتحرقمن
الخاليا.يتغيرلمالحراريةللسعراتاإلجماليالعددأن

بذلكيقومواأنتخبرهمالهورموناتألنالدهونتحرق
فيالطاقةنفقاتزيادةهيذلكنتيجةفعال بشكل
لوجهةوفقاالجسمتفيالزائدةالدهونلفقدالجسم
بالدهونالكربوهيدراتتستبدلأنيجبهذهتالنظر
.تحديدهايتمأنأواألنسولينإفرازتحفزمالتي

ةالجاريالعالميةاألوبئةأنتعنيالبديلةالفرضيةهذه
حدإلىينبعالذي)2النوعمنالسكريوداوالسمنةمن
ببسبكبيرحدإلىتحدا(األنسولينمقاومةمنكبير

أناأيضيعنيوهذا.الغذائيةوجباتنافيوالسكرالحبوب
السكرياتتجنبهواألزماتهذهحلفياألولىالخطوة
وليسالنشويةتوالخضرواتالحبوباستهالكمنوالحد
.الرياضةنمارسوكيفنأكلنحنكمحولالقلق

المنسيالتاريخ

طاقةالفرضيةفيالخللدائما تحبذمالتقليديةالحكمة
تعملالثانيةتالعالميةالحربحتى.اليومتنتشرالتي

ومعظم)السمنةقضيةحولالرائدةالسلطات
البدانةأنإلىوخلصتأوروبافي(الطبيةالتخصصات

هرمونيخللوجودعنالنموفياضطرابأيمثلتنجمت
خاطئا شيئا هناكأنيعتقدونكانواحيث.وتنظيمي

الدهونتخزينعلىتؤثرالتيواإلنزيماتالهرموناتمع
.الدهنيةالخاليافي
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دراسة23بينفمنالوحيدةهيالتجربةتلكليست
وحميةالحراريةالسعراتحميةبينقارنت

التقليلحميةتفوقتالقليلةالكربوهيدرات
الدراساتتتلكمن10عنيقلمفيماالكربوهيدرات

باعاتبسهولةتتعلقمابقدرهناتليستالقضيةلكن
.الكربوهيدراتتقليلحمية

:المصدر

Gary Taubes, "What Makes You Fat: Too 
Many Calories, or the Wrong 
Carbohydrates?", scientificamerican.com, 
September 1, 2013

خفضأمالدهونخفضحميةعنالدراساتحول
:الكربوهيدرات

Kris Gunnars, "23 Studies on Low-Carb 
and Low-Fat Diets – Time to Retire The 
Fad", Authority nutrition, 
authoritynutrition.com

صارمةتجارب

قويةأدلةتراكمتالماضيةالعشرينالسنواتفي
الغذائيالنظامأصحاباألطباوهؤموأنإلىتشير
إنحقتعلىيكونونقدالكربوهيدراتيلومونالذين
حصولناسببحولعمليشرحهيالهرمونفرضية
يسبباألنسولينتومقاومةالوزنوزيادةالشحومعلى
منالسكريمر فيفقطليسجوهريا خلال ذلك
وهذا.السرطانوحتىالقلبأمرا فيولكن2النوع
الكربوهيدراتلدورالصارمةامختباراتمنيجعل

.بالغةأهميةواألنسولين

أننةتللبداالبيئيةالمسبباتتحديدالنهائيالهدنألن
إلىتؤديالتيالعملياتتوضي فيالتجاربتوجه
تستغرقأنيمكنالسمنةلكن.الزائدةالدهونتراكم
إلىشهرمنللدهونمكاسبأيلذلكلتطورتعقودا 
.ذلكعنللكشفجداصغيرةتكونقدشهر

شتركمبشكلاألساسيةاألوليةالتجربةتنفيذوسيتم
والمعاهدكولومبياتجامعةفيباحثينقبلمن

بورنهامستانفوردمستشفى-وللصحةتالوطنية
البحواومركزأورمندوتفيللبحوافلوريداومعهد
.يانالويزفيرو باتونفيبنينجتونالحيويةالطبية

منيعانونمشارك16ضمسيتمتجريبيةتدراسةفي
واإلحاطةمراقبتهموستتموالسمنةالوزنفيزيادة

.كاملبشكلالتجربةأثناوكاملةحياتهمبظرون

علىالمشاركينتغذيةستتممعينةتمرحلةوفي
بالمعدلاألمريكييتناولهاالتيلتلكمماثلةحمية
%35وت(السكرياتمن%15)%50الكربوهيدراتحيث
بعنايةالباحثونيتحكم.٪15والبروتيناتالدهونمن
الحديتبينحتىالمستهلكةالحراريةالسعراتفي
.تحتهالوزنيفقدوميكسبمالذي

براألكالنسبةبإعطاوالتغذيةنهجالباحثونيغيرثم
الدهونعلىمعتمدةالحراريةالسعراتمن

برأكتأثيرا سيحداذلككانإذامامختباروالبروتينات
لالمقافيهكتبالذيالوقتفي.مامالوزنفقدانفي
لمالتجربةكانت2013عامأمريكانساينتفيكفيهذا
طفيفا إنخفاضا كشفتظهورهاوبعدبعدتتقم

استهالكفيزيادةمقابلالتجربةقيامأثناوبالوزن
لوزنافيالخسارةمنبالمزيدينبئالذيللطاقةالجسم
.محقا 

https://www.scientificamerican.com/article/what-makes-you-fat-too-many-calories-or-the-wrong-carbohydrates/
https://authoritynutrition.com/23-studies-on-low-carb-and-low-fat-diets/
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عدي األعسم صورة منحطاط المجتمع العلمي في 
العراق

مقالالبهاكتبالتيالسيئةاإلنجليزيةاللغةسنتجاوز
يجيدمالشيخأنأولهماأمرينإلىتشيروالتي

لهوترجمبالعربيةكتبفقدوبالتالياإلنجليزية
.للكتابةيؤهلهالذيالحدإلىيجيدهامأنهأوأحدهمت

مدانعرنكلنالكنالعربيةمنانتقاصا ليسإنه
ةتالمختلفامختصاصاتفيبالعربيةمكتوبماندرة
وبالترجمةللكلماتالرد بلفظهللشيخيمكنهل
األوراقمنيكفيماعلىإطلعقديكونأنهذه

يقحمالذيالمجالفيماعلىيطلعلتجعلهالبحثية
تجاوزنستطيعهلاألمرهذاتجاوزنالوبه؟نفسه
المصادر؟قضية

بغدادجامعةموقعفيالمنشورينالبحثينمنكل
كيفمصادرتأيلذكريفتقرانللخجليدعووبشكل
شئجامعةلموقعيرفعانالبحثيننشرمنوافق
هلمصادر؟علىيحتويموهوبحثيةورقةأنهُيزعم

يرالماجسترسائلمعالمعاييربنفسالجامعةتتعامل
والدكتوراه؟

جامعةمنأساتذةتعليقاتهوأيضا باألمرالسيئ
الجامعةالسابقةالسنواتإحدافيكانت)الكوفة
:التعليقاتومن(العراقعلىاألولى

هو((العلوملتوحيدرياضينسق))الموسومالبحث"
العلميةالمعرفةميدانفيكبيرةعلميةاسهامة
إليهادعتطالماوالتيالطبيعيةالعلوموتكامل

يانكانهاعلىللرياضياتالنظرفيالحديثةالرياضيات
.موحد

مؤخرا ُعرنعراقيدينرجلهواألعسمعدي
هناكليس.علميةهيئةذاتغريبةبطروحات
سليولكنهاإلنترنتفيحولهالمعلوماتمنالكثير
ت[1]كثيرونيقلدهحيثالنجفمدينتهفيكذلك
نهأعنهنبذةنشرالذيالثالثةالقوةموقعفيُيذكر
أينالأنهُيذكرومالنجففيم1954عامفيولد

بالكادأنهحيثخارجهأوالعراقفيأكاديميةدراسة
ثالاالمتوسطةتمثلالعراقفي)المتوسطةأنهى

امبتدائيةتالدراسةمنسنوات6تلحقسنوات
فيبسيطةمباد المتوسطةحتىالطالبويدرس
.(والفيزياوواألحياوالكيمياو

بأننفتر أنبناالجديرغيرفمنذلكمع
أنهلمجردزائفةطروحاتهيمعينشخصطروحات

مالبسيرتديأنهلمجردأومعينةشهادةينللم
إكتشانبينالمسافةأنرغممسلمتدينرجل

الدراسيةالمراحلأعلىوبينمعينةعلميةحقيقة
والجهوداألبحاامنطويلةمسافةهياليوم

أيظهوراألخيرةالعقودتشهدولماألكاديمية
شهاداتمنالعلميةالتخصصاتفيثورياكتشان

.دونهاأوبكالوريوس

جامعةأصبحتوكيفاألعسم؟عدييقولماذا
الزائف؟للعلممرتعا بغداد

عدييذكرمعهلقاومندقائقخمسآخرفي
امستنساخفيكتبأنهمقدماتودوناألعسم
موهوبغدادجامعةفينشركتبهماوأنالضوئي
مقامتتنشرأصبحتبغدادفجامعةبذلكيكذب
نتكوعندماالعلميةالكتابةضوابطألدنىتفتقر
نشرت.األعسمكعديدينرجلمنصادرةالكتابة
ماعليهبالمالحظاتسنأتيللشيخمقالينالجامعة
.[3][2]أدناه

بشكلهارفاردجامعةيتهمالشيخأناألسوولكن
هواألمرأنأوالفكريمجهودهبسرقةمباشرغير
الجامعةتلكأنبحيثيصفهكما"خواطرتوارد"

نسنتيوبعدهوبهكتبالذيالمجالبنفسكتبت
عليهممتأخرةشكوارفعوأنهللبحثكتابتهمن

الفكريةالملكيةحقوقعلىحصولهدونحالت
أشهر3مروربعدبأنهعليهردتالجامعةبأنويقول

يظهروهناالفكريةتبملكيتهيطالبأنلهيحقم
القانونهذاُشرعمتىنعلممحيثاألولالخلل
.أشهر3بعدالفكريةبالملكيةالمطالبةحقبزوال

العلوموزارةمنأحيلتأبحاثهأنيقولالشيخ
قيدلتصب الكهرباووزارةالىالعراقيةوالتكنولوجيا

.تطبيقهادونحالاإلداريالفسادلكنالتطبيق
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الفوتوناتتأهيلإعادةعلىيعتمدالموضوعهذاإن
منوتتكونكيميائيةأواصرعنعبارةهيالذرة.نفسها
اللبتوناتمنيتكونالعنصروهذاذريعنصر

يفاألساسلكنالكواركوأيضا والفوتوناتاإللكترونات
علىتقومفكرتيفإنلذاالفوتونهواللبناتتلك

يالذروالعنصريتناسببماالفوتونتأهيلإعادةأساس
ىعلتسليطهسواوإخضاعهالفوتونلترويضأجدفلم
الصورإلىأنظرذلكعلىوالدليلمجالهليأخذالذرة

"الذريةالعناصرمنإمخاليةستجدهاالفوتوغرافية

كنيمومشرحالىتحتا مالشيختصري فيالفوضى
علميخيالسوايتكلمعمايعرنشخصا تصفأن

نالكارتوأفالمفيتظهرالتيالبشراستنساخألجهزة
ةتثانينسخةمنهلتظهرشخصعلىالضوويسلطحيث
برستيجفيلمفيالجهازذلكمنمحسنةبنسخةأو

The Prestigeدفعخفةمعبأنيفتر الذي
.للبشراستنساخآلةلهليصممتساللنيكومس

ضووالانعكاسفإنالبسيطالتصورذلكولمناقشةلكن
اعليهيسقطالتياألجسامذراتمننسخمعهينقلم

مااألشعةتتلككانتومهمااإلنعكاسذلككانمهما
تشكيلإعادةليسهوالفوتوغرافيةالصورفييحدا
معينةلمادةتحسسهوبلأخرامادةمنلمادة

يتضمنلنأخراتمادةمنالمنعكسةالضوولموجات
فيهاتمماشئأيأوذراتهاأوالمادةتلكمكنونذلك
وادمعلىتحتويصورةيعطينالنالبركانتصويريعني
الحمممنيصدرالذيالضووعلىبلالبركانمنقادمة
التسايلأما.المشهدنواحيباقيمنالمنعكسوالضوو
.اآلنحتىقائما فيبقىالنشرذلكتمأينحول

مجالفينفسهفيقحمالحدهذاعنديتوقفمالشيخ
الحاجةدونالنعاسلمعالجةدواوا صممأنهويقولآخر

الدواوتذلكيصنعوناألردنفي"إخوة"هناكوأنللنوم
الدواوذلكريعيوجهأنيتمنىأنهيقولوالشيخ
:الشيخيقول.الشهداولعوائل

العينتبحركةوهوفسلجيأحدهماتأثيرانللدواو"
Drugكلمةمفهومتحديدالصعبمنگدرهووالثاني
.المقطعفيكثيرا الشيخيذكرهاالتي

ومنيكفيبماللسخريةمثيرللشيخأعالهالكالم
فيروالمنشواألصليالفيديوفيإليهاإلستماعاألفضل
اتفيديوهتنشروالتيبالشيخالخاصةاليوتيوبقناة

.بهتتعلق

دعيخماينشرللشيختعودالتيذاتهاالفيديوقناةفي
أبحاثهعلىلإلطالعجاوألمانيوفدأنهعلىبهالناس
بأننفسهالفيديوفيتظهرالتيالحقيقةأنغير

ألمانيمهندسسواليسالفيديوفيالظاهرالشخص
فيالمجاريبحفرمختصةمقاومتشركةفييعمل
ماتقويلهوتمالشيخلرييةبهجئوقدالنجفمدينة
.يقللمم

الرياضياتربطفيامعسمعديالشيخأجادوقد
والبحث.جديدةمفاهيمباستخدامامخرابالعلوم

العلوملتوحيددقيقوفلسفيمنطقيتحليلهو
جامعة–األمينعالو"...الرياضياتخاللمن

الكوفة

عنه؟يتكلمماعنشيئا الشخصهذايعرنهل

"الضوئيامستنساخ"حولآخربلقاوكالمهفي
األعسمعدييتكلمأيننجهلمختصروبشكل
أقلعلىالمفاهيممنكثيرا يخلطفهوبالضبط
بمسألةحائرونالعلماوبأنالقوليفتت .تقدير

هل.الصفاتانتقالكيفيةوفهموالدناالمورثات
اثيربحثا هناكأنويقولاألمر؟العلماويفهممحقا 

أيضا "األزرقالجين"حولوهوالمشكلةلحلمؤخرا 
يالتالكثيرةالمجهومتخانةفييقعالمصطل هذا

الجينأنيجيبناجوجل.األعسمعديعنهايتكلم
أمبيآيلشركةمشروعهواألزرقالجينهواألزرق

(IBM)منخفضباستهالكفائقةحواسيبلصناعة
مفهوالبحثيةاألوراقمحركاتفيالبحثأما.للطاقة
.أمبيآيمشروعحولذاتهاللنتيجةإميقودنا

علمنملكنلهاحال ويفتر مشكلةيفتر الشيخ
العلماوخالنيقعوأينالمشكلةهذهتقعأين

البحثهذاأنالشيخيزعم.عنهيتكلمالذيالمزعوم
جهلههذاقولهمنواضحا ويبدوت"براغفينشر"

لملوالمدينةذكرأهميةفماالعلميبالنشرأيضا 
كلعلىكالمه؟فيهنشرالذيوالعددالمجلةيذكر
الدراسةعنوانحولالبحثفإنحال

mathematical system for science unity
نةمدوفيواحدةلنتيجةسوايقودناماألنترنتفي

ماك"الكتاب"مترجمعنالخبربصيغةتتكلممجانية
.بواألديبالشاعرالمترجموتصفالمقالذلكتسمي

:اللقاوفيالشيخيقول

تعالجالخليةأنفوجدتالبحثعلىذلكوشجعني"
نأتعلموننفسهتامستنساخعبرالمورثاتموضوع
ترامالعينلكنمكانكلفيموجودالموجيالطول
تشئكلتخترقالسينيةاألشعةإذا التردداتتجميع
ونفيكالخليةتخترقالسينيةاألشعةهذهأنفيبدو
ثمذاتهالذريالقالبتأخذانعكاستمعاملهناك

القشراتاختراقمعاإلنعكاسهذاويتوالىتعكسهت
خليةتأيوراومنظرأيوراووامصطفانالمتراكمةت

يالتالفوتوناتوتلكظاللهبتركالتواليهذاويبدأ
الذريللتوزيعوفقا منظمةتوخرجتمشتتةدخلت
منتراكمعلىجديدمنتتنضدسوننفسهت

األصلتعندقيقانعكاسهناكفيصب القشراتت
تالعالمفيالغذائيةالموادمشكلةتحلالفكرةوهذه
تنشرأنأرادتأذكرهاأعدلمروسيةمجلةوهناك
رونشألمانياتفيالبحثأنشرأنأردتلكنني.البحث
.ألمانيافيالبحث
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الشاعروترجمهبغدادجامعةنشرتهلمانعود
ت(مالعلولتوحيدرياضينسق)الشيخوكتبهواألديب

نبيللصلةافتقارهناكالمواضيعبينالتنقلمع
هومابينعالقةوجودعدمعنفضال مكتوبما

تعلميةأمكانتأدبيةأكاديميةمادةأيوبينمكتوب
الدانوببينالعالقةما":هناالشيخيتساولفمثال 
الحمراألنهاربينأوالشقراواتتواموربياتاألزرق
يفالصفروشعوباألصفرالنهربينأوالحمرتوالهنود
ما"يقولحيثاألعدادعلمزيفمنوالقليل"آسيا؟
لماذااألربعة؟؟للخلفاوبالنسبة13الرقمأهمية
الواقعفي)"حرن؟13علىمنهمكلأسماوتحتوي
بينيوحدأنالشيخيحاولوبينما.(صحي غيرهذا

بلويبتدأأفكارهمنينطلقالكالمومعظمالعلوم
."بلنفكرحينما"

تفتقروالتيالكهرباونقلحولاألخراالورقةفي
رةالفكهذهيعزوحينماالشيخيكذبايضا تللمصادر

رعشالتاسعالقرنمنذتساللداوجدتفالفكرةله
فيفيهاتطويراتإحدااوتمكثيرونبعدهوطرحها
الشيخيتجاوزت[4]والثمانيناتوالسبعيناتالستينات

.والدجالالكذابدورإلىالجاهلدورهنا

ينهلمشخصا وكأنالقار يشعرالقراوةباستمرار
منتشكيلةشاهدلكنهالعلوممنصفأيدراسة

الكالمتهذايكتبأنفجأةوقررالعلميةالوثائقيات
فيتفكروأنتناقشأنوالمطلوبالمقبولمن

تضعأنيمكنكملكنفيهتتتعلمالذيالوقت
وعلموالبيولوجياالفيزياوفيتكتبوأننظريات
هلتقدمهماأنوتزعمالثقةبهذهتتكلموأنالنفس

.ثورةوسيحداالعلومفيكبيردور

عديمنليسوالسفهالمشكلةإنالنهايةوفي
بغدادجامعةمنالصادرالسفهبقدراألعسم

لشخصياتيسم الذيالعراقيالعلميوالمجتمع
.الساحةفيثقةبكلبالظهوركهذه

: المصادر 
التقليد لدا المسلمين الشيعة هو أمر ملزم ألتباع المذهب[ 1]

بأن يتبعوا أحد رجال الدين الذين يصلون مرحلة معينة من 
المعرفة الدينية وأن يستجيبوا لفتاواهم  وتعاليمهم حول 

.شؤون الدين والحياة المختلفة
[2 ]‘ Ady Al-A’assam, A mathematical 

system for science unity, University of 
Baghdad, Translated to English by 
Hussein Nasser Jabr Al-Ibadi
[3] Adi Al-Assam, No More Electric Wires, 
Translated into English by Hussein Nasser 
Jabr
[4] Wireless power transfer, Wikipedia.org
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العلمي يقتحم الخيال  (The arrival):القدومفيلم 
اللغويات سينمائيا 

:هيالخارجيينلغوياتتطرحهاالتياألسئلةأبرزأحد
أنيمكنهلغربية؟اللغةتكونأنيمكنمداأيإلى

رعبأوالموجات؟عبرالالسلكيالتواصلمننوعا تكون
أنيمكنهلموجاتنا؟عنتختلفصوتيةموجات
أخراأدواتمنجزوا يكونوأنثانويا أمرا الصوتيكون

فقطإيماواتتكونأنيمكنهلاللغة؟فيتستخدم
الذيمثلحبرا تكونأنأوالبشرية؟اإلشارةلغةمثل

؟القدومفيلمفيالفضائيةالكائناتتستخدمه

لغةإلىالفضائيونيحتا هلأيضا تامسئلةمن
قةفائبسرعةالسفرعلىقادرةحضارةلبناوبالضرورة

؟أخراكواكبفيالحياةواستكشان

أقوالبهيئةموجودةتكونأنيجباللغةأنُيعتقد
تاإليماوامنبدم واألزمنةواألشياولألفعالرموزتمثل
وبنامنحتميا جزوا ويكونأسرعوقتا يستغرقفذلك

.[1]المعقدةالحضارات

النظربغضالالسلكي؟التواصلأوالتخاطرعنماذا
كفيلةحيويةأعضاوانشاووكلفةصعوبةعن

بعمليةمرتالتيالكائناتألحدبعدعنبالتواصل
رالتخاطذلكبفائدةمقارنةبسيطةتكائناتمنتطور

Theالقدومفيلمفي arrival دخولكلوبخالن2016
زياوالفيتطالكانتماغالبا والتيالعلومإلىسينمائي
موضعهياللغوياتكانتالمرةهذهفإنوالفضاوت
مألفالالمثيروالعر الشيقةوالتصوراتالتسايمت
.هوليوود

فضائيةمركبة12للمفاجئهبوطقصةالفيلميروي
واإلستغرابالذعرمشاعرمختلفيثيرممااألر على

اتتاللغويمختصيالىفيلجؤونالبشرتلداوالفضول
اديكفالوهدووبرتابةينموالذيالحقلذلكاللغويات
فيوينالاألعصابعلمفتوحاتمنالكثيريطاله
يجعلممااللغةمعطياتمنالكثيرنفسهالوقت
.كوالسلواإلدراكفرضياتمنالكثيرمنأصلبأساسه
أماموكانوااللغوياتالىهناالدفةالبشرأدارنعم

إكتشانمنذيشابههاماأماميقفوالمتسايمت
اإلفتراضيالعلميالحقلإنهالجديدالعالمشعوب

هيما.((Xenolinguisticsالخارجيينلغويات"
؟الخارجيينلغويات

لدراسةإفتراضيعلميحقلهوالخارجيينلغويات
حيقترالخارجيةالذكيةالكائناتأوالفضائيينلغات

اللغاتعليهتكونأنيمكنلماواحتمالياتفرضيات
أيبغيابالمصطلحاتوإعدادالحواراتإجراووكيفية
.اآلخرلطبيعةمسبقفهم

عمر  المريواني: اعداد 
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عنا سووتقلمالفيلمفيالمستقبلمعرفةإشكالية
ةالقصبحسبالفضائيينمجئمناألساسيالغر 
ليتمكنواستساعدهمهديةاألر أهلإلعطاووهو

يعلمونالذينهؤموالفضائيينمساعدةمنبدورهم
بعدوجودهمتهددمعينةمشكلةمنسيعانونأنهم
لنتعقيدهابلألمهمااللغاتإنهنانكرر.!سنة3000

علىقادرالحجمهائلذريا معالجا الدماغمنتصنع
.[5]بالمستقبلالتنبؤ

فقدمفتوحةللفضائييناللغةتعليمبدوخيارات
البدوأناللغوياتعلىاإلطالعأصحاببعضيرا

دوالبت"إنسان"كلمةمنأفضلبدايةسيكونباألرقام
متكامال فهما يعطيقدالهندسيةاألشكالمع

بهقامماوهذامعرو هوماماهيةحولللطرفين
المركبةعلىالفضاوإلىرموزا أرسلواحينماالبشر
بجميعلكن.[6الذهبيبالسجليعرنفيمافويجر
فرقا تحدالنكاملة التعليممسيرةفإناألحوال
.كبيرا 

الفنيةالروعةالمغالطاتهذهتبددهلالنهايةفي
اللغوياتعلمجعلفرصلكنبالتأكيدكالللفيلم؟
لهااستغالويمكنمتوفرةكانتأناقةأكثربشكليبدو
وضعخاللهمنيمكنخلطإلحدااإستخدامهمنبدم
مالطعذلكالفلمإعطاووبالتاليالغزيرةللمشاعردور

.الجميل

منماليينبضعةيستغرقوقدجدا مكلففهوت
فيفائدةلهتكونولنوينشأيصقللكيالسنوات
فإنأخراجهةومنالذكيةتالحياةبداياتنشوو

غويا لتواصال سوايكونلنالالسلكيالذهنيالتواصل
النفسعالممينسكيليمارفينيضع.اآلخرهو

أيأنيراالتيللغاتالخصائصمنمجموعةالمعرفي
:وهييمتلكهاأنيجبمجتمع

حدوا.امسماونشووإلىيقودأنيجبالشئإدراك
نشووإلىيقودأنيجباألشياوأحوالفيتغيرات
لمجالمحددةآفاقا يضعماإنباختصار.األفعال
الكونهذافيهممنجميعأنهوالخارجيينلغويات

الموادتالوقتتمنذاتهاالطبيعيةللحدودخاضعون
.ايةنهمماإلىمفتوحةليستامحتمالياتوإنالفضاو
تنبأيكمالنامشابها حتىيكونقدالفضائيينفشكل

كونوايسيمونالقديمةاألحياوعلمفيالبروفيسور
.[2]موريس

القدومفيلمفياللغويات

يواجهحيثاألفالممنالكثيروبخالنأنهالجميل
قررواالفيلمهذافيالبشرفإنبالقوةالفضائيون

حيثالواقععنبعيدا ذلكوليساللغويينتإرسال
المبشرينمنسلميةبعثاتيرسلوناموربيونكان

معللتعاملأوم خطا ويكونوناللغةيتعلمونالذين
اللغويةقررت.وأسترالياالجديدالعالمفيالشعوب

البشريةللكتابةتلجأأنللمهمةاختيارهاتمالتي
مثأوم إنسانكلمةعليهمفعرضتللتواصلكطريقة
األفعالثملهاالمرافقالفيزياوعالموإسمإسمها

لفعوبالمقابلوالكالمتوالوقونكالمشياألساسية
.المعقدةبكلماتهمولكننفسهاألمرالفضائيون

لويزالدكتورقالتحينماالسيناريومعدويخطئلم
Rewire)ادمغتناهيكلةتعيداللغةبأنبانكس

our brains)جوديثبحسبفعال إثباتهتممافهذا
الكبوةأنغيرت[3]بنسلفانياوميةجامعةمنكرولأن

حداثهألالكاملالمنحنىرسمتوالتيالفيلمفيالكبيرة
ومعإذالعبارةتلتلكالخاطئالفهمترسيخفيكانت
ارتصالفضائيينلغةبفهمبانكسلويزالدكتورةبدو
فيواقعا تحداكانتأحالموغريبةرياترا

ائيالفيزيمنزواجهاوتراابنتهاتراكانتمستقبلهات
يفالصينيالجنرالهاتفرقمرأتأنهاكمالهاالمرافق

سالمالليحلالماضيفيبهامتصاللتعاودالمستقبل
ت[4]الجدمفارقةإلىمانوعا ذلكينقلنااألر تعلى
إلىوالجسيماتمستواعلىعنهاالكالمُيمكنناوالتي
هذهعنالكالمُيمكنناملكنمحسوسشبهحد

الشكلتبهذااللغويةالمعرفةمستواعلىالمفارقة
.معنىمنالكلمةتحملمابكللألوراقخلطإنه

:المصادر 

[1]Minsky; Watson, "Can there be 

intelligence without language?", Bowling 

green state university, July 3 to August 9, 

2001

[2] DAVID NIELD, "Aliens will look a lot 

like us, says an expert on evolution", 

sciencealert.com, 3 JUL 2015

ثنائيو اللغة يعيدون هيكلة "أحمد الساعدي، [3]

، العلوم الحقيقية، مقال مترجم من جوديث أف"أدمغتهم

ساينس ديلي-كرول 

، "جدالسفر عبر الزمن يحل مفارقة ال"حسن إحسان، [4]

.العلوم الحقيقية، مقال مترجم

نا هل لدينا إرادة حرة؟ هل خيارات"حسين الستراوي، [5]

، العلوم الحقيقية، مقال مترجم"عبارة عن وهم؟

[6] NASA jet propulsion laboratory -

Voyager, "Golden record", June 11, 2014

http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9597&action=edit#_ftnref1
http://personal.bgsu.edu/~swellsj/xenolinguistics/presentation.html
http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9597&action=edit#_ftnref2
http://www.sciencealert.com/aliens-will-look-a-lot-like-us-says-an-expert-on-evolution
http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9597&action=edit#_ftnref3
http://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%AA/
http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9597&action=edit#_ftnref4
http://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%8F-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9597&action=edit#_ftnref5
http://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%9F-%D9%87%D9%84-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A8/
http://real-sciences.com/wp-admin/post.php?post=9597&action=edit#_ftnref6
http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec1.html


فبراير

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

40

عندما تمأل السياسة فراغ اللغةت هل ُيمكن للعلم أن
يكون محايدا ؟

القاتلةالقوةيستخدمأنمالشخصالممكنمن
معوامنجرانأجنبيةتلغةسماعمجردمنابنهلحماية
نسوالمريخيالعالمبينماالحارةتالصيفلياليتيار

ذاهيمتلكونماألرضيونالعلماو.ذكيةلحياةيتطلع
منوالنظرياتالفرضياتوضعفقطلديهمالخيارت
يجباللغةبحوا.الرائجةوالقيمالمعتقداتخالل

.مشاعرمنتسببهوماآثارهاخاللمنعرضها

القيمبينبينالشرارةالباحثوناستنتجوقد
انتنايتكريسامنسانعالمقالفقد.والبيانات

يثح.سياستهمثلراديكاليةتشومسكياستراتيجية
ةالسياسيالتزاماتهعلىالمحافظةأجلمنوضعهاأنه

.اليسارية

يتتشومسكشفرةبفكنايتقامالجديدكتابهففي
القحيث.الراديكاليةيساريتهبسبببنقدهقامحيث
والسياسةالعلمبينيفصلأنتشومسكيعلىأن

للتكنولوجياتماساتشوستسمعهدفيعملهخالل
.األمريكيالجيشيمولهاالتيمؤسستهفيوكذلك

اجردهحيثللغةتمثالينموذ ببناوتشومسكيقام
علماويديعنوأبعدهاامجتماعيالنسيجمن

لغويةبياناتبتقديمقامواالذياألنثروبولوجيا
تقليدية

جميعاانناتشومسكينعوماللغوياتلباحثوفقا
المريختمنقادملشخصبالنسبةواحدةلغةنتكلم
وجودباستنتا يقومأنالمعقولمن"أنهقالحيث
هامشيةهيامختالفاتوجميعواحدةتبشريةلغة
."فقط

منرالكثيهنالكاألرضييناألشخاصلبعضبالنسبة
محدودةتعتبرأنهاكماهامشيةتتعتبرامختالفات

دا حدوتعتبرللكثيرينبالنسبةولكن.تجاوزهايجب
.عنهابعيديننبقىأنيجبالهوياتعلىللسيطرة

المملكةأجرتهالذيامستفتاوفيالتصويتفبعد
منعددظهرتاألوروبيتامتحادمغادرةحولالمتحدة
فقد.األجانبرهابحولمخاونأثارتالتيالحوادا
بواسطةرقبتهفيأجنبيةأصولذوطالبطعن
الرجالمنمجموعةسمعهأنبعدمكسورةزجاجة
دنتامندبنلصحيفةتصري ففي.األمبلغتهيتحدا
ووهالزاويةفيتعيشالتيابنتهأن"الضحاياأحدقال
."أمامهاالبولنديةنتحداتسمعناأنفييرغبم

أحمد الساعدي: ترجمة 
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بتلمي نعترنأنالمعارضينالعلماواقترحوكذلك
.امجتماعيالسياقضمن

نمتالعشرينالقرنأوائلفيكيفتذكركاثيركول
ضغوطإلىأدامماالمتحدةالومياتفيالقومية
لىإالباحثونأضانوكيفاللغةتثنائيةمعاداةسياسة

يسببوالذياللغةثنائيةمتطلباتضغطأن
قضيةففي.المهاجرينبين"الذهنيالتشويش"

ثنائيةانمحظتجدلتمحلومزالتمعلنةغيرواحدة
.معرفيةفوائدفيها"اإليجابيةالصحافةفي"اللغة

أهميةحولنواياهمأوالباحثيناهتماماتكانتمهما
عنبعيداتؤخذأنيجب"اللغةثنائيةمميزات"

ودوجمنالمجتمعيستفيدأنأقترحكنتإذ.السياسة
ووامستياالمعارضةبعضذلكيثيرقدلغةتمنأكثر

غالدمااستفادةأنيقولونممنكنتإذالكن.والغضب
منللحدأهميتهاسيماوملغةتمنأكثروجودمن

أمروهولذلكتالتصديباستطاعتهأحدفالالخرنت
.فيهمرغوبغير

جيدةتأشياواإلدراكيواألداوالصحةفيالتحسينات
ظهورهمنالرغمعلىسياسياتملحوظهووكذلك
هسيقابلعلمياتمثبتأصب إذا.السياسةعنبعيدا
ابألسباللغةثنائيةعلىيعترضونالذينأولئكحجج
.أخرا

ذتاتخلقدولكن.أملبخيبةسأصابكذلكيكنلموإذا
يامزامنللتأكيدوكذلكللمشككيناستعدلكيراحة

.األخراالمجامتفياللغةثنائية

قلةمنفهوومقنعتحادلتشومسكينايتنقدكان
متحدا العلملرييةوسيلةكليتبعونالذينالعلماو

عندماالباحثينتؤذيلنربماولكن.السياسةمع
اخالمنعلماوشيوتكلبعد.الشخصيةبقيمهميلمحوا
الدقةوعدمالتحيزفيبهالمشتبهمنجيدايعرفون
.بالبياناتاألمريتعلقعندما

بشكلاللغةتمثيلمنتمكناإذا"نايتقالحيث
وميقكما.بحياديةاللغةدراسةمنفسنتمكنرياضي

جومالنبدراسةوالفلكيالثلجرقاقةبدراسةالفيزيائي
عناللغةنفصلأنيجبهذاولتحقيق."البعيدة
.تماماالمجتمع

كلياتعنالبشرمعظميبعدانيجبهذالحل
تردديمتشومسكيولكنلإلنسانتالمشتركةالتجارب

األغرا هيالتياللغةوجودعلةإنكارفي
نظاما "اللغةيعتبرحيث.لهبالنسبةامجتماعية

نيمكم"."تمامامختلفشيووهيالفكرتعنللتعبير
يفف."لالتصامتكنظامسليمنحوعلىاللغةاعتبار
مجرداآلخريناألشخاصيعتبرللغةالنظرةهذه

وجدت"اللغةتعتبرلنايتبالنسبةلكن.هامش
ينكرمأنهغير."انت-فقطواحدشخصلتحدا
.معلنةغيرتركهااختارلكنهامجتماعيةتاآلثاردراسة

تماللغةعلمفينشاطااألكثرالبحواأحدففي
كفاوةتعززاللغةثنائيةأناحتمالفيالتحقيق
منالمتقدمةالمراحلفيالتدهورمنوتحميهالدماغ
دماغبأنالقائلةالنظريةحولوضعتوأنها.الحياة

بامختياريقومسونلغتينيجيدالذيالشخص
يخصمافيقدراتهيعززمماباستمراربينهما

.السيطرة

هنالكأنادعاواتفيالطعنتماألخيراآلونةفيلكن
يفنزاعمحلأصبحتأنهاحيثاللغةتلثنائييمميزات

حوليشيرمصطل )"بالتجربةالقيامإعادةأزمة"
منكثيرةحامتفيالتجربةإعادةاستحالةأوصعوبة
علماستنتاجاتجميعوضعوالذي(العلميةالتجارب
ا أيضالحقائقتعتبراآلنحيث.تسايلموضعالنفس
.امفتراضاتفقطوليسللجدلمثيرة

األوراقمنسلسلةبنشركورتيكسمجلةقامت
.المعلوماتمنالكثيرفيهامتواليبشكلالبحثية
جامعةمنب بكينيثالمعارضينأحدقالتحيث
بوضعزمالئهامعقامتوالتيفرانسيسكوتسان
ثنائيةمزايافيعيوبهنالك"أنمعتقادهاتأسس
وامقتصاديةالشخصيةالمزاياأخذناإناللغة

مقالهنالكأنكما."الثقافيةواألبعادوامجتماعية
فيهذكرمياميفيالدوليةفلوريداجامعةمنصدر

.والسياسيةامجتماعيةاإليحاواتبينمناظرة

مولكناللغةثنائيةدعمشخصأيبإمكانأنأظهروا
يوجدفالسليمتعلميأساسلهذلكاعتباريمكن
منتلميحااألقلعلىتكشفأنسواخيارلديك
.العلميخطابكفيالقيم

:لمصادر ا

Marek Kohn, "When politics fills the 

language gap, can science be neutral?", 
newscientist.com, 2 November 2016

https://www.newscientist.com/article/mg23230980-800-the-value-of-everything-getting-radical-about-research/
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أضواو على النسبية ومفارقاتها

الخاصةالنسبية

كيلومتر300000وهيثابتةسرعةهيالضووسرعةان
ةللنسبيأينشتايننظريةفيالواحدةتالثانيةفي

كمياتوالمكانالزماناناينشتايناظهرالخاصة
معينةنسبيةحركةفيمثالفالمراقبينمترابطةت
اووالفضافينقطتينبينالمنطقةنفسيقيسون
ةمختلفستظهرفالنتيجةاألحداانفسبينالوقت
تايناينشنسبيةأثبتت.وامحدااالمنطقةنفسبين

مطلقةمرجعيةنقطةايهناكيوجدمانالخاصة
فضاورائدهناكانافترضنافإذاالزماناوالمكانفي

سرعتهفستكونيراهشيويوجدمالكونفيوحيد
موجودمعينكوكبهناككانإذابينماصفر

.الكوكبهذاإلىنسبةسرعتهفستكون

الزمنتباطؤ

مرآتينبينيرتدالضوومنشعاعهناكفلنتخيل
كوكبقربالفضاوفيتتحركفضائيةمركبةداخل
اوفضرائدالفضائيةالمركبةداخلايضاويوجداألر 
األر منالمنظر.للضووالعموديةالحركةيقيس
ينبالمحصورالمكانمنأبعديتحركالضوووكأنيبدو

للمرآةبالوصولليقوماطولوقتوياخذالمرآتين
المرجعياإلطارفيأبطأسيكونفالوقتلذااألخرا

رائدقبلمنالمركبةداخلمنالمنظربينماالمتحرك
عيةطبيبطريقةيتحرككأنهالضوولهسيبدوالفضاو
.شيوأيحصولبدونالمرآتينبينمرتدا

انالفيزيائيونافتر العاشرالتاسعالقرنفي
واأطلقمادةيحتويمجالبالحقيقةهوالخاليالفضاو
راألثيعبريسافرفهوالضووأمات(األثير)إسمعليها
بأنتنبؤوافقديدوركوكبناأنوبما.محددةبسرعة
تاألصليةالسرعةعنمختلفةستكونالضووسرعة
السيارةفسرعةواقفتوأنتبكسيارةمرورمثل

سرعةلتحديدمحاولةوفيمتحركاكنتاذاتختلف
بقياسقاموالقد.الفضاوفيالفعليةاألر دوران
الوقتنفسوفيمختلفةمواقعمنالضووسرعة
هيالضووسرعةالحامتكلفيلكنالسنةمن

.مرجعيإطاركلمننفسها

حسن إحسان  : ترجمة 

والكتلةالطاقة

الرياضيةالمعادمتفيالعملبعداينشتاينواجه
مالجسكتلةأنوهيمفاجئةتنتائجالنسبيةلنظريته
الضووسرعةإلىسرعتهوصولوعندتسارعكلماتزداد

سرعةانأينشتاينأدرك.نهائيةمكتلةفسيملك
افترضتمعادلتهالكونفيالقصواالسرعةهيالضوو
ان):اينشتاينويقولمتكافئةكمياتوالكتلةالطاقةان

الخاصةللنسبيةنظريتيمنجزوهيالمعادلةهذه
ووضع.(واحدةلعملةوجهانوالطاقةفالمالك
انبمعنىE=MC2وهيالشهيرةمعادلتهاينشتاين
.الضووسرعةمربعفيالكتلةتساويالطاقة

يفالحاصلةبالزياداتللتنبؤالمعادلةهذهواستخدمت
يفمثالالضووبسرعةتسريعهاتمإذاالجسيماتكتلة

.جنيففيالموجودالكبيرالهادروناتُمصاِدم

العامةالنسبية

األجسامعلىتطبقألينشتاينالخاصةالنسبية
وممتغيرةغيرسرعةفيمستقيمبخطالمتحركة
لوالتعجيالجاذبيةلدمجمحاولةوفي.الجاذبيةتشمل

رياضيقبلمنابتدعتمعادلةآينشتايناستعمل
اقترحها1907عامفيمانكوسكيهيرمانوهوألماني

البعدهذاوعرنرابعكبعدالزمانمتضمنامانكوسكي
علىأينشتاينعمل1910عاموفي.بالزمكانالرابع

يفكامنحناوالجاذبيةتصفالتيالمعادمتمنمجموعة
لنظريةاألسسكانتالمعادمتهذهالزمكاننسيج

.1916عامفينشرتالتيالعامةالنسبيةفيآينشتاين
علىالجاذبيةتؤثركيفبدقةتصفالعامةالنسبية
.الضووتحنيوكيفالزمان
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الزمكانانحناو

انالزمكفيانحناوا تسببلكيكفايةضخمةالشمس
الشمسمنالقريبالنجومضووانحدالىبهاالمحيط
أماكنهاغيرأماكنمنالنجومتظهرحتىتحنيه
معاإدنجتونآرثرالبريطانيالعالمأكدهاوقداألصلية
.الشمسيالكسونخالل1919

والتعجيلالجاذبية

متساويةنفسهاهياألر علىوالجاذبيةالتعجيل
الجاذبيةبينفرقيوجدومالعامةالنسبيةحسب

مركبةوفيالفضاوفيالجاذبيةبينما.والتعجيل
علىيتصرنمثلماسيتصرنساقطشيومسرعة
ةمركببينما.المركبةداخلللموجودبالنسبةاألر 
بسرعةتسيرالمركبةكانتإذاالفضاوفيطافية
السقوطمنبدمسيطفوالساقطفالشيومعينة
فيالمركبةكانتإذابينما.رمتهالتيلليدنسبة
نزومسيسرعالساقطفالشيواألر نحوحرسقوط
بينفرقأيهناكفليسالمتسارعةالمركبةفيكما

.والتعجيلالجاذبية

التوأممفارقة

وحسينحسنمثالوهماتوأمينلدينابأنلنتصور
يقومانقررحسنعاماعشرينالعمرمنيبلغان
ضوئيةسنةعشرينعنايبعدماكوكبالىبرحلة

من%20بسرعةتتحركفضائيةسفينةبواسطة
ينتظرهتاألر علىحسينضملبينماالضووسرعة
ضرباتانحسينسيراالزمنتباطؤظاهرةحسب
خمسكلمقابلمراتثالامثالتتباطئحسنقلب

حسبعامخمسينمروروبعدحسينقلبمنضربات
انحسنوقتحسبلكنأحمدعادحسينوقت
حسينفعمرإذنعامثالثينفقطاستغرقترحلته
.فقطعامخمسينحسنعمربينماعامسبعينامن

:المصادر
.راسل ستانارد-النسبية 

يوسف  -النسبية الخاصة والرجال الذين صنعوها 
.البناي

Science year by year - Robert Winston.
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الحمل يتسبب بتغييرات مستمرة في دماغ المرأة 
الحامل

الومدةحديثاتاممهاتانحديثةدراساتاظهرت
الدماغمناطقبعضفيعصبيةتغيراتمنيعانين

.الومدةبعدسنتينإلىتصلمدةفي

امراةايوانبالسهلليسأمرهوامنساننموان
يفكبيرةوزيادةواسعةماديةلتغييراتتخضعحامل
عندتقفموالتغيراتالمختلفةالهرموناتافرازات
انامثنينيومحديثةدراسةنشرتحيثالحدهذا

لمدةالدماغفيجوهريةلتغيراتيتعرضنالحوامل
.الومدةبعدسنتينمدةإلىتصل

فيدورايلعبقدهذاأنأوليةأدلةالدراسةوتقدم
حيثاألمومةمرحلةإلىامنتقالعلىالنساومساعدة

برشلونةفياوتونومسجامعةمنبحثفريققام
علمفيالمتخصصالدكتورهوكزماالدكتوربقيادة
الدماغمس بإجراوقامواليدنتجامعةمناألعصاب

الحملوبعدقبلمرةألولأمهاتيصبحننساوعلى
أيالرماديةالمنطقةفيكبيرةتغيراتوجدوا
تمالتيامجتماعيباإلدراكالمرتبطةالدماغمناطق
أطفالهنصوررييةفيالنساوبدأتعندماتفعيلها
تزالمكانتالتيالتغييراتهذهوتوقعت.الرضع
.ومدةمنعامينبعدموجودة

ان واحدة من السمات المميزة للحملل هلو الزيلادة    نور قاسم  : ترجمة 
الهائلة في الهرمونلات الجنسلية السلتيرويد مثلل     

مرأة البروجسترون وامستروجينت لكي يساعد جسم ال
هنلاك وقلت آخلر تقلوم     . لالستعداد لتحمل طفال

أجسللامنا بإنتللا   كميللات كبيللرة مماثلللة لهللذه  
وقلد أظهلرت أبحلاا    . سن البلوغت:  الهرمونات هي

سابقة أن خالل فترة البلوغ هذه الهرمونات تسلبب 
وفلي . تغيرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في الدماغ

فترة المراهقة ايضا  كل  ملن الفتيلان والفتيلات    
يفقدون جزو من المادة الرمادية في  المخ لكوننلا م 

.نحتاجها او ألسباب اخرا
قام الدكتور هوكزما  وزمالوه بإجراو مس  تشلريحي  
مفصل لدماغ  لمجموعة من  النسلاو اللذين كلانوا    

تلم إعلادة   . يحاولون الحصول على الحمل ألول ملرة 
امرأة الذين حصلوا على الحملل و بعلد أن   25فحص 

املرأة  11أنجبتت ومن ثم تم إجراو المس  الدماغي ل  
.منهم بعد عامين من ذلك

  وخالل فترة ما بعد الومدةت قام الباحثون أيضا مس
الدماغ على األمهات الجدد بينما هم نظروا في صلور  
أطفالهن الرضع وكذلك  استخدم العلملاو مقيلاس   

.معياري لتقييم المرفق بين األم والرضيع
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فإنالتكيفتمشاكلحلأنإلىاآلنتسيروأنت
لقبعليهكنتمماقليالمختلفةاإلدراكفيالمشاكل

لديك".األمريفسرماوهو"أطفاللديكيكونأن
أنتنويكنتمختلفةمهاملديكمختلفةتأولويات
».الدماغفيتغيراتهناكفإنولذلكتفعلهات

:المصدر

Catherine Caruso, "Pregnancy Causes
Lasting Changes in a Woman's Brain",
scientificamerican.com, December 19,

2016

فيانخفاضاشهدنالجدداألمهاتأنالباحثونووجد
ينسنتلمدةاستمرتالتيالدماغفيالرماديةالمنطقة

ليسولكنالخسارةتهذه.الومدةبعداألقلعلى
الدماغمناطقفيوقعتألنهاسيئاأمرابالضرورة
تحصلانهاسيماومامجتماعيتاإلدراكفيتشارك
صلشخيجريمافيالتفكيرعلىيساعدناالذيبالجزو
فياألمهاتنظرتعندمااستجابةأقواكانحيثآخر
اتتغيرتستخدمأنأيضاويمكن.الرضعأطفالهنصور
األمهاتدماغسلوكبكيفيةالتنبؤهذهالدماغفي
منالباحثونتمكنالواقعتفي.المرفقمقياسعلى

نهالنساومنأيلتحديدالكمبيوترخوارزميةاستخدام
فقدانمنأنماطعلىفقطتستندالجدداألمهات
اآلباولداالسلوكهذايظهرلمحيثالرماديةالمنطقة
.لالختبارخضعواالذينالجدد

المنطقةالنساوتفقدلماذاتماماالواض منوليس
يكونقدأنهيعتقدولكنالحملتفترةخاللالرمادية

نمالتيالسبلفيتخصصاأكثرأصبحتأدمغتهمألن
ةوامستجاباألمومةمعالتكيفعلىمساعدتهمشأنها

األدلةبعضالدراسةوتقدم.أطفالهنمحتياجات
الدراسةهذهتركزحينفي.الفكرةهذهلدعماألولية
خاللالدماغفيتغيراتتوثيقعلىأساسيبشكل
العملمتابعةالمتوقعمنأنهحيثالحملتفترة

ارتباطكيفيةمثلالتطبيقيةأكثرمسائللمعالجة
مرفقأوالومدةبعدمامكتئابالدماغفيتغيرات

.والطفلاألمبينالصعوبات

كاليفورنياتجامعةفياألعصابعالمدالترونالدوقال
"مبتهج"أنهويقولالعملتفييشاركلمالذيبيركليت
ليسبالوثائقرائدةمساهمةهوهذا".الدراسةلريية
كنولبالحملمرتبطةالدماغفيبنيويةتغييراتفقط
تمثلهذهبأنتوحيبأدلةمرتبطمقنعتقدمأيضا

دالبريعبررسالةفيكتبكمات"التكيفيةالتغيرات
.اإللكتروني

جامعةفيالتطوريالنفسعلمروثرفوردتميل
الدراسةحولمتحمسأيضاهوأونتاريوتفيماكماستر
يرالتصوتستخدمالتياألولىهيعلمهتحدعلىوالتيت

.الحملفترةخاللالدماغفيتغيراتلتتبعالعصبي
علىقادرينكانواأنهمهوإثارةاألكثرالشيوكانربما"

لذلك":ويقول"الطفلتومدةمنعامينبعدمتابعة
تغييراتمنشهدناهاالتيمنأجالأطولأدلةلديهم
البحواتتشابكالنتائجشبكة».الحملبعدالدماغ
خاللالمعرفيةالتغيراتعلىروثرفوردمنالخاصة
.التطوريةالنظروجهةمنيقتربوالذيالحملتفترة

تكوالد"

https://www.scientificamerican.com/article/pregnancy-causes-lasting-changes-in-a-womans-brain/
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تكونولكنكوننامثلاكوانهيالمتوازيةاألكوان
.اعالمنفىتقعلمالتيالممكنةامحتمامتكلفيها

هذهوجوديثبتانالمصادميحاولكيفهنانتساول
فيتساعدناأنتستطيعالعامةالنسبيةامبعاد؟
أنببساطةالعامةالنسبيةتفتر .ذلكعلىاإلجابة
عتستطيالتىالكونفىالوحيدةالقوةهيالجاذبية
المجاللنظريةفطبقااألبعادتلكجميعبينالمرور

الجرافيتونتسمىجسيماتوجودتفتر الكمومي
مصادمفي.الجاذبيةعنالمسؤولةالجسيماتوهى

بروتوناتمعبروتوناتبمصادمةيقومونالهادرونات
الضووسرعةمنتقتربجدا عاليةبسرعاتأخرا
إلىالعاليةالطاقةوتتحولجدا تهائلةطاقةفتنتج
لةالكتتكافؤمبدأفيآينشتاينلمعادلةوفقا كتلة

ةالطاقتلكتتحولانالعلماوينتظروبذلك.والطاقة
ألنالكونفىتواجدهاالمحتملالجسيماتأنواعلكل

اطبعومنها(الجسيمات)لمادةتتحولالخالصةالطاقة
يتمأنهناينتظرونوالعلماو.الجرافيتونجسيمات

نقصحداولوالجاذبيةعنالمسؤولالجسيمرصد
ذلكيكونالتصادمبعدرصدهايتمالتيالطاقةفي

فيلكنلكونناموازيثانيلكونانتقلقدالجسيم
آخربعد

مصادم.الحديثالعلماليهتوصلماأحداسويةفهم
فيللجسيماتمصادمأكبريعدالكبيرالهادرونات

أجلهمنيستخدمالذيماتسائلناهللكن.العالم
تهاستخداماجميععننتكلمانيسعنالنبالضبط؟

.استخداماتهمنبسيطجزوعنسنتكلملكن

بعضتفترضهاالتي11اللامبعادعنالبحثيتم
المتوازيةاألكواننظريةمثلالحديثةالنظريات
أبعاد3منالكونيتألفأنيفتر .الفائقةواألوتار
هناكبلفحسبهذاليسلكنزمنيوبعدمكانية
فيأنسجةعنعبارةالكون.كثيرةأخرامكانيةأبعاد
وأمامناحولنامنموجودةاألبعادوهذهمختلفةأبعاد

؟السببفماالعوالمتلكنراملكننامكانكلفىو
بمركفينفسكتخيلتلوأنكذلكعلىمثالأبسط
فلاألسفيالسمكةمنكتأسفلاسماكوتوجدبحرفي
مهمافوقهاماشخصا هناكأنتعرنأنالمحالمن

أنرغمعنكمختلفبعدفيببساطةألنها..فعلت
األكوانهذه.صغيرةتكونقدمسافةوبينهابينك

كلفيهاتكونولكنكوننامثلاكوانهيالمتوازية
.عالمنافىتقعلمالتيالممكنةامحتمامت

محمد طارق: ترجمة 
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الكملفيزياوالمتعددةالعوالم:الثالثالمستوا

حداأيوقوعفإنإيفيريتهيوالعالمنظريةحسب
احتمامتعدةضمنمناحتمالأنمعناهعشوائي
امحتمامتأنالقولإلىبنايؤديمما.وقعقدأخرا
أنأي.لكونناموازيةأكوانفيوقعتتكونقداألخرا

.المتوقعةامحتمامتمناحتماللكلكونناكھ

ذلكوكلاخرارياضيةتراكيبهوالرابعالمستوا
كتلعليهاالمبنىالرياضيةالمعادمتحلولمنناتج

.النظريات

:المصدر•

The CERN Large Hadron Collider: Accelerator 
and Experiments, 2008 JINST 3 S08001

The ATLAS Experiment at the CERN Large 
Hadron Collider - ATLAS Collaboration (Aad, G.
et al.) JINST 3 (2008) S08003

وأنالجسيماتتلكيرصدواأنالعلماواستطاعان
.لعالمناجذرياتغيراهذافسيكونبهايتحكموا
أكوانإلىالذهابعلىالقدرةلدينايكونقدببساطة
سنةبمليونبعيدا يكونقداآلخرالكونأخراتموازية
الالخيتشبهالنتائجهذهأنصحي الحاليوقتناعن

عملياتذلكيدعمبلكذلكليستلكنهاالعلمي
دقوتجاربالنظريةالفيزياوعالمفىمعقدةرياضية
.خيالمجردمنأكثرتجعلها

تفتر المتوازيةاألكواننظريةأنأخيرا القوليمكن
.عنامختلفةأبعادفيالطاقةمنأنسجةهناكأن

توجيهاآلنالعلماومحاولةالمحاومتتلكأهمومن
نسيجخلخلةيتمحتىالطاقةعاليليزرشعاع
محظوفعليا .األخرالألبعادطريقوفت الزمكان
نتيجةالزمكاننسيجفييحصلتخلخال العلماو
حتىكافيةغيرالطاقةزالتتمالكنالعاليةالطاقة
فنحنيتوقفلنوالعلمالنسيجتذلكثقبيتم

جديديكتشفانيومكلالعلممنننتظر

وجودتفتر فرضياتعنمبسطةفكرةهذهوأخيرا 
قامحيثالمتوازيةاألكوانمنمختلفةأنواعأربعة
النظرياتبعضبفحصتيجماركماكسالعالم

جودووتفتر متوازيةأكوانا تتضمنالتيالفيزيائية
أماكنهافيتختلفالمتوازيةاألكوانمندرجاتأربعة

:وخصائصها

.الكونيأفقناوراومناطق:األولالمستوا

.ةالصفنفسلهاوبنيتهنهايةمماإلىيتمددالكون
الحدودشكلكانأيا أوكونناهيالتيالكرةهذهخار 

ا أيضنهائيةمأخراألكوانكراتفهناكلهتالمشكلة
.وعددهاحدودهافي

ةتالفيزيائيالقوانيننفسعليهاتنطبق:خصائصها
الموجاتقياساتاألوليةالظرونفياختالنمعلكن

متناهيتموفضاوتسط تإلىتشيرالمايكروية
.األبسطالنموذ هووهذاالنطاقواسعةونعومة

المركز-متضخمةأخرافقاعات:الثانيالمستوا

"أكبر"كونفيمتواجدةكرويةفقاعةعنعبارةلكونا
"الفقاعات"أواألخرااألكوانمنعددعلىمحتوي
.األخرا

نولكللفيزياوتاألساسيةالمعادمتنفس:خصائصه
مالتضخنظريةمختلفةوأبعادوعناصربثوابتربما
ارتالمقدثابتةوالتذبذباتالمستويتالفضاوتفسر
أنويمكنالواحدالقطبومشاكلاألفقمشكلةوتحل
الثوابتتفسرالفقاقيعهذهمثلطبيعيا تفسر

.المضبوطة

https://jinst.sissa.it/LHC/
http://inspirehep.net/record/796888?ln=en
http://inspirehep.net/search?p=collaboration:'ATLAS'&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Aad, G.?recid=796888&ln=en
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