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نحـو عالـم عربـي يتهـاوى يومـًا بعد يـوم في 
مجاهـل األمية السـحيقة، يقتضم اإلعـالم الجديد 
كثيـرًا مـن العمـق الـذي كنا نتحلـى بـه، مقاطع 
فيديـو بداًل مـن الوثائقيـات، وصور متحركـة بداًل 
من مقاطـع الفيديو؛ كتبـًا تعوض عن الدراسـات؛ 
ومقـاالت تلغـي أهمية الكتـب، ومنشـورات أحادية 
األبعـاد تحـل محل المقـاالت ايضـًا. لكننـا مع كل 
هـذا نحـاول أن نخـط بيـن تلـك الوسـائل طيفًا 
معرفيـًا وضـوءًا يلوح للقاصـي والداني فـي العالم 
العربـي الكبيـر ويعـوض عـن النقـص فـي هذه 

تلك. أو  المـادة 

قنـوات فضائيـة جديـدة تظهـر للسـاحة لتداري 
معاقـل الجهـل واألميـة، لتنصـر السـحر والخرافة 
علـى العلم. ويصـب منحـدر اإلعالم الجديـد بكثيٍر 
والخرافـي  السـحري  التفكيـر  نحـو  نواحيـه  مـن 
وروايـات العلـوم القديمـة والنصـوص التاريخيـة 
بينمـا نقـف مـع بضعـة مـن المنـارات المهيبة 

السـيل.  ذلك  وسـط 

مؤخرًا شـهد العـراق إفتتـاح قناة فضائيـة أخرى 
للسـحر والرقيـة وذلـك بعـد قائمـة طويلـة من 
المختصـة بالتجهيـل  المختصـة وشـبه  القنـوات 
عربيـًا. الصحـف هي األخـرى تزخر بأعمـدة األبراج 
وروايـات المسـحورين والمجذوبيـن. أمـا إذا أرادت 
صحيفـة أو قناة عربيـة أن تدخل العلـوم من باب 
فستنشـر غثيـث األخبـار وضعيفها حـول الصحة، 
واألسـفه مـن موضوعـات التنمية الذاتيـة فيما لو 
ارادت أن تطـرق باب علـم النفس، ومن باٍب أوسـع 
سـتتكلم عـن التكنلوجيا. نعـم عـن التكنلوجيا، 

لكـن لمـاذا ال تُثيـر التكنلوجيا تلك 

فـي  القابعيـن  لـدى  العلـم  تجـاه  الحساسـية 
الكهـوف؟ ربمـا ألنهـا سـتثير اهتمامهـم فقـط 
بالكيفيـة التـي يسـتفيدون فيها مـن العلم دون 
أن يخوضـوا بتفاصيلـه أو األصعـب بالنسـبة لهم، 

الدخـول بمنهجـه وطريقتـه.

ذلـك الـكالم عـن مهـازل اإلعـالم العربـي وعن 
ظالميـة الصـورة وضعـف األمـل ليس صنفـًا من 
النحيـب المألـوف فـي العالـم العربـي، بـل هـو 
نـداء اسـتدعاء لـكل مـن قـرأ ورقـة بحثيـة من 
قبـل وفهمهـا، لكل مـن بلغ تـاًل أو جبـاًل في أحد 
تخصصـات العلم، لكل قـادر على الكتابـة المتقنة 
والقـراءة المتقنـة بالعربيـة أو اإلنجليزيـة، ليس 
لتنضـم إلى العلـوم الحقيقية، بل ألي صـرٍح عربٍي 
يدعم المنهـج العلمـي. إننا ندعـو المختصين في 
والرياضيـات فـي  العلـوم  وتدريسـيي  الجامعـات 
المـدارس أيضـًا، فـدور هـذه المواقـع والمجـالت 
النشـاط  وذروة  المحـدود،  مـن  أدنـى  العلميـة 
المطلـوب يقـع على عاتـق المؤسسـة التعليمية، 
التعليميـة  المؤسسـة  نُرشـد  أن  دورنـا  ليـس 
الصحيحـة  األسـاليب  علـى  التعـرف  فمواضـع 
مجانيـة وال تُحصـى، وتتطلـب فقـط لمـن ينتبه 

الكارثة. إلـى 

مقدمة العدد السادس

عمر المريواني
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آثار التوتر المتأخرة: رؤى جديدة حول كيفية 
استجابة الدماغ للصدمات

ترجمة: نور قاسم
فــي دراســة حديثــة ُأجريــت عــن 
ــديد  ــر الش ــر التوت ــة تأثي كيفي
ــور  ــر ظه ــى تأخ ــؤدي إل ــذي ي ال
آثــار الصدمــة النفســية وبقائهــا 
ــذه  ــح ه ــة، توض ــرة طويل لفت
الدراســة أن حــدوث التوتــر يمكــن 
ــاط  ــادة النش ــى زي ــؤدي إل أن ي
ــخ  ــة الم ــي منطق ــي ف الكهربائ
اللــوزة  التــي تعــرف باســم 
الدماغيــة أو )الجســم اللــوزي 
ــوزي  ــم الل - amygdala( )الجس
ــع  ــذي يق ــاغ ال ــزء الدم ــو ج ه
ــن  ــي م ــص الصدغ ــل الف داخ
المــخ ويقــوم بوظيفــة إدراك 
ــدارك  ــف و الم ــم العواط وتقيي
الحســية واالســتجابات الســلوكية 
والقلــق  بالخــوف  المرتبطــة 

وهــي تراقــب باســتمرار ورود 
ــواس  ــن ح ــر م ــارات خط أي إش
كنظــام  تعتبــر  اإلنســان 
للمتعــة(. واستشــعار  إنــذار 

تتأخــر هــذه النشــاطات اعتمــادًا 
علــى جــزيء يعــرف باســم 
ت  مســتقبال -D - ميثيل -N
ــبارتات )NMDA-R( وتسمى  األس
 the NMDA receptor( أيضًــا
ــن في  ــو بروتي or NMDAR( وه
ــب دورًا  ــة يلع ــا العصبي الخالي
ــرة. ــف الذاك ــي وظائ ــمًا ف حاس

ــث أن  ــة البح ــح ورق ــث توض حي
إحــدى الســيدات المشــاركات فــي 
ــا  ــر حادًث ــة تذك ــة الدراس عين
ــي  ــت تمش ــا كان ــا بينم ــع له وق
علــى طــول طريــق مزدحــم 
ــار،  ــوق الخض ــن س ــرب م بالق

منهــا  بالقــرب  مــرّ  عندمــا 
اثنــان مــن المراهقيــن الحمقــى 
علــى دراجــة حيــث كان  يمســك 
ــول  ــا ح ــلة ولّفه ــا بسلس أحدهم
رقبتهــا مــا تســبّب فــي تعثرها 
علــى ركبتيهــا وســقوطها أرضًــا، 
اســتطاعت بعدهــا النهــوض 
ــث  ــلة حي ــن السلس ــص م والتخل
ــي   ــيطة ف ــات بس ــت بكدم أصيب
الرقبــة، وعلــى الرغــم مــن حالــة 
ــادث،  ــول الح ــن ه ــول م الذه
ــرام  ــا ي ــى م ــيدة عل ــت الس ظل
حتــى بعــد أســبوع مــن الحــادث.
ــس،  ــا الكوابي ــدأت بعده ــم ب ث
فتقــول إنهــا بــدأت تعانــي مــن 
الكوابيــس واألحــالم الســيئة 
ــا  ــي نومه ــال ف ــراخ والقت والص
ــذه ــا ه ــث تجعله ــة. حي كل ليل
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بالغضب  مشحونة  الكوابيس 
واستمرت  االكتئاب،  من  وحالة 
حتى  أشهر  لعدة  الحالة  هذه  على 
نتساءل  حيث  أخيرًا.  توقفت 
يسبب  واحد  لحدث  يمكن  كيف 
العواقب؟ هذه  إلى  يؤدي  أن  التوتر 

أجراها  جديدة  دراسة  أوضحت  وقد 
التوتر  قدرة  عن  هنود  علماء 
إلى  يؤدي  ألن  واحدة  لمرة  الشديد 
وطويلة  متأخرة  نفسية  صدمات 
على   األضواء  يسّلط  العمل  األجل. 
والفيزيولوجية  الجزيئية  العمليات 
لها  يكون  أن  يمكن  التي  الرئيسية 
الدور األبرز في تغييرات بنية الدماغ.

سماترا  بقيادة  البحث   فريق 
 )Sumantra Chattarji( جيترجي
للعلوم  الوطني  المركز  من 
ومعهد   )NCBS( البيولوجية 
والطب  الجذعية  الخاليا  بيولوجيا 
بنغالور  في   )inStem( التجديدي 
أن  وضح  الهند.   ،)Bangalore(
أن  يمكن  التوتر  يخلق  واحدًا  حادًثا 
يؤدي إلى زيادة النشاط الكهربائي في 
منطقة الدماغ المعروفة باسم اللوزة 
عشرة  بعد  يحدث  النشاط  وهذا 
الشديد  الضغط  موقف  من  أيام 
يعرف  جزيء  على  ويعتمد  الواحد، 
مستقبالت   -D-ميثيل-N باسم 
وهو   )NMDA-R( األسبارتات  
في  قنوي  بروتيني  ايون  عن  عبارة 
التي  المعروفة  العصبية  الخاليا 
الذاكرة. وظائف  في  حاسم  دور   لها 

الشكل  اللوزية  المجموعات  إن 
تقع  التي  العصبية  الخاليا  من 
من  الصدغي  الفص  عمق  في 
في  أساسيًا  دورًا  تلعب  الدماغ، 
والذاكرة  العاطفية  الفعل  ردود 
التغييرات  وترتبط  القرارات  واتخاذ 
اضطراب  تطوير  في  اللوزة  في 
وهي   )PTSD( الصدمة  بعد  ما 
بعد  تتطور   التي  النفسية  الحالة 
المروعة. والتجارب  الشديد  الضغط 

جيترجي  فريق  أجراها  تجربة  وفي 
أن  أظهرت  فئران  مجموعة  على 
النفسي  الضغط  من  واحدة  مرة 
لم  الحادة  النفسية  واالضطرابات 
المنطقة  على   فوري  أثر  لها  يكن 

بعد  ولكن  الفئران  دماغ  في  اللوزية 
الحيوانات  هذه  بدأت  أيام  عشرة 
و  القلق  بمستوى  زيادة  بإظهار 
أدمغتهم  بنية  في  التغييرات  تأخر 
وخاصة اللوزة حيث يوضح جيترجي 
أن  دراستنا  من  لنا  توضح  »لقد 
ما  اضطرابات  على  ينطبق  الكالم  
المتأخر  التأثير  وهذا  الصدمة  بعد 
بعد حالة واحدة من التوتر والضغط 
للمرضى  يحدث   بما  تذكرنا  النفسي 
الذين يعانون من اضطرابات ما بعد 
أن  الصدمة«، ويضيف »ونحن نعلم 
بمنطقة  تحصل  مفرطة  تغيرات 
يعانون  الذين  للمرضى  اللوزة  
ال  ولكن  الصدمة  بعد  ما  اضطرابات 
أحد يعرف حتى اآلن ما يجري هناك«.

تغييرات  أن  الدراسة  وكشفت 
المجهرية  البنية  في  تحدث  كبيرة 
حيث  اللوزة.  في  العصبية  للخاليا 
في  يتسبب  قد  التوتر  أن  تبين 
جديدة  عصبية  وصالت  تشكيل 
في  العصبي  االشتباك  نقاط  تسمى 
ولكن  الدماغ،  من  المنطقة  هذه 
لهذه  الفسيولوجية  اآلثار  اآلن  حتى 
معروفة. غير  الجديدة  الوصالت 

في  جيترجي  فريق  وجد  وقد 
الوصالت  أن  األخيرة  دراستهم 
المخية  اللوزة  الجديدة في  العصبية 
الكهربائي  النشاط  تزايد  إلى  تؤدي 
الدماغ. من  المنطقة  هذه  في 

 Farhana( وتقول فرحانة ياسمين
جيترجي  طالبات  إحدى    )Yasmin
الضغط  الدراسات على  »تتم معظم 
مع  أو  المتكرر  التوتر  مع  المزمن 
تتم  حيث  واحدة  لمرة  توتر  حالة 
مباشرة  بعدها  التغيرات  دراسة 
التوتر«  من  واحد  يوم  بعد  -كما 
فعملنا  »لذا  فرحانة  وتضيف 
ردة  ندرس  أن  في  نوعه  من  فريد 
التوتر  من  واحدة  مرة  على  الفعل 
الوقت«. من  فترة  مرور  بعد  ولكن 

اكتشاف  تم  ذلك،  على  وعالوة 
التعلم  عملية  في  يشارك  بروتين 
وهو   )NMDA-R( يسمى  والذاكرة 
التي تساعد على  العوامل  واحد من 
حجب   وإن  التغييرات  تلك  إحداث 
خالل   )NMDA-R( بروتين  تكون 

يسبب  ال  النفسي   الضغط  فترة 
فقط إيقاف تشكيل نقاط االشتباك 
حجب   أيضا  إنما  الجديدة  العصبي 
هذه  في  الكهربائي  النشاط  زيادة  
»ألول  جيترجي  ويقول  المشابك، 
اآللية  إلى  الوصول  نستطيع  مرة 
أيام  عشرة  بعد  الناتجة  الجزيئية 
واحدة«  لمرة  العصبي  الضغط  من 
ويضيف جيترجي »في هذه الدراسة، 
 NMDA ال  مستقبالت  بحظر  قمنا 
أثناء التوتر، ولكن نود أن نعرف إذا ما 
كان حجب الجزيء بعد التوتر يمّكننا 
المتأخرة  التأثيرات  حجب  من  أيضًا 
صحيح  األمر  كان  وإذا  التوتر.  من 
كيف يمكننا بعد فترة طويلة حجبه 
للعالج«. طريقة  لتحديد  وذلك 
أول بحوثه  حيث بدأ فريق جيترجي 
على  التوتر  تأثير  كيفية  بشأن 
أخرى  ومناطق  اللوزية  المنطقة 
سنوات.  عشر  نحو  منذ  الدماغ  من 
فريق  توظيف  العمل   تطّلب  وقد 
من  عالية  درجة  على    متخصص 
التنوع ويتراوح من مراقبة السلوك، 
لتسجيل اإلشارات الكهربائية  لخاليا 
مجموعة  استخدام  وكذلك  المخ 
الفحص  تقنيات  من  متنوعة 
المجهري »وللقيام بذلك نحن بحاجة 
متنوعة  مجموعة  استخدام  إلى 
ضرورية  رأيناها  التي  األساليب  من 
والتعاون مع األشخاص الذين لديهم 
التقنيات«. هذه  مثل  في  الخبرة 

املصادر:

 National Centre for Biological

 Sciences. «The late effects of stress:

 New insights into how the brain

 responds to trauma.» ScienceDaily.

.ScienceDaily, 28 December 2016
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لماذا ال يعمل التعذيب

س
نف

م ال
عل

ترجمة: أحمد الساعدي
 يعتقــد الكثيــرون  أن االســتجواب 
ــخاص  ــع األش ــه يدف ــغ في المبال
إلــى الــكالم، ولكــن ليــس هنالك 
ــاد  ــذا االعتق ــى أن ه ــل عل دلي
الجديــد  فالكتــاب  صحيــح. 
التعذيــب؟  يعمــل  ال  )لمــاذا 
 Why Torture Doesn’t  -
Work?( يــدرس عمــل التعذيــب 
وإمكانيــة الحصــول علــى الحقيقة 
ــول  ــن يق ــاك م ــطته. هن بواس
ــرة  ــب لفت ــت للتعذي »إذا تعرّض
ــأي  ــرف ب ــوف أعت ــة، س كافي
شــيء«. وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
مشــكلة بالنســبة للعلمــاء، فهــي 
ــبة  ــا بالنس ــة علي ــر مراهن تعتب
للجالديــن. ولكــن إذا كان التعذيب 
يجعــل األشــخاص يعترفــون، 
فكيــف يمكنــك معرفــة مــا 
إذا كانــوا يقولــون الحقيقــة؟

أومارا  الكتـاب شـين  يقـول مؤلف 
بروفيسـور   ،)Shane O’Mara(
فـي أبحـاث الدمـاغ التجريبية في 
فـي  دبلـن  فـي  ترينيتـي  كليـة 
أيرلنـدا، منـذ عـام 2009، إن عـدم 

فعاليـة التعذيب له أصـل معين. 
للمفـرج  مقـاالت  قـرأ  أنـه  كمـا 
عنهـم عـن »مذكـرات التعذيب«، 
أعـدّت  قانونيـة  ومسـتندات 
الفيدراليـة  السـلطات  أجـل  مـن 
األمريكيـة حـول اسـتخدام اإليهام 
والربط  النوم  والحرمان مـن  بالغرق 
فـي أوضـاع مؤلمـة وغيرهـا من 
به. المبالـغ  االسـتجواب  تقنيـات 

كان  مـا  إذا  معرفـة  أومـارا  أراد 
التعذيـب لـه نتيجة فـي الوصول 
للحقيقـة وفـق العلـم، وبعيـدًا 
عن األخـالق. والجـواب كان بأنه ال 
يعمـل. والحقيقة كمـا يقول أومارا 
التي  االسـتخبارية  المعلومـات  »أن 
تـم الحصـول عليهـا عـن طريـق 
لهـا،  قيمـة  ال  تعتبـر  التعذيـب 
الضوضاء منخفضة  إشـارة  ونسـبة 
ألنصـار  يمكـن  ال  بحيـث  جـدًا، 
اسـتخدام التعذيـب الدفـاع عنها. 
فهـم  يدافعـون عـن اسـتخدام 
التعذيـب بسـرد بعـض الحكايات 
والسـيناريوهات المغايـر للواقع«.

فعاليـة  حـول  الدراسـات  إن 
أخالقيًـا.  بغيضـة  التعذيـب 

مـن  الكثيـر  هنالـك  ولكـن 
النفسـية  اآلثار  حـول  المعلومـات 
الشـديد  لأللـم  والفسـيولوجية 
والخـوف والبـرد القـارس والحرمان 
واإليهـام  والحبـس  النـوم  مـن 
بالغـرق. وبعـض هـذه الدراسـات 
متطوعيـن  تعـرّض  أثبتـت 
الحـواس.  مـن  للتجريـد  أصحـاء 
كمـا أن هنـاك كميـة صغيـرة من 
البعيدة  التأثيـرات  الدراسـات حول 
للتعذيـب  والشـديدة  المـدى 
لفتـرة طويلة علـى أولئـك الذين 
قيـد  علـى  البقـاء  اسـتطاعوا 
الحيـاة، عمـل تقنيات االسـتجواب 
لدى الشـرطة سهل بشـكل مخيف، 
بحيث أنهـا تنتج اعترافـات كاذبة 
حسـب علـم النفـس. كمـا يؤّكـد 
أومـارا علـى أن التعذيـب ال يقدم 
معلومـات موثوقـة إلى حـد كبير، 
بسـبب كون األلم الشـديد يسـبّب 
ضعًفـا في القـدرة علـى التفكير. 
القـارس  والبـرد  الشـديد  األلـم 
والحرمـان من النـوم وكذلك الخوف 
من التعذيب نفسـه يسـبب ضررًا 
واإلدراك. والمـزاج  الذاكـرة  فـي 
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يقنــع  ال  التعذيــب  وأيضًــا 
األشــخاص باتخــاذ قــرار التعــاون، 
ــر  ــن الذع ــة م ــج حال ــن ينت ولك
والتفــكك وفقــدان الوعــي وتلــف 
ــاًل  ــل.  فض ــل األج ــاب طوي األعص
عــن أن األشــخاص قــد يفضّلــون 
مواصلــة الحديــث لتفــادي المزيــد 

ــب. ــن التعذي م
ويقتبــس أومــارا مــن قصــة 
ــا  ــدث فيه ــرات يتح ــط مخاب ضاب
عــن أحــد الناجيــن مــن التعذيــب 
ــن  ــا م ــر 60 عامً ــن العم ــغ م يبل
كمبوديــا: »لقــد قــام بإخبــار 
ــون  ــيء يرغب ــكل ش ــن ب المحققي
فــي ســماعه، بمــا يتضمــن 
ــم  ــرف له ــد اعت ــة.  فق الحقيق
ــه  ــا إن ــال أيضً ــي، وق ــه خنث بأن
جاســوس تابــع لوكالــة المخابــرات 
األمريكيــة )CIA( يقوم بالتجســس 
ــه  ــي وأن ــقف الكاثوليك ــى األس عل
ــي  ــن ف ــا. ولك ــك كمبودي ــن مل اب
ــي  ــم ف ــرد معل ــع كان مج الواق
ــة  ــم بجريم ــدارس اته ــدى الم إح

ــية«. ــة الفرنس ــدث باللغ التح

المحققيــن  أن  أومــارا  ويذكــر 
التعذيــب  بتصعيــد  يقومــون 
فــي حــال ظنــوا أن المشــتبه 
ــذب،  ــات أو يك ــي معلوم ــه يخف ب
ــى أن  ــل عل ــك دلي ــس هنال ولي
المحققيــن أفضــل منــا فــي 
ــع  ــي الواق ــذب.  فف ــف الك كش
ــخاص  ــى أن األش ــة عل ــك أدل هنال
أكثــر  يكونــون  والمحققيــن 
ــة  ــي احتمالي ــر ف ــة للتفكي عرض
ــذا  ــم. ه ــخاص عليه ــذب األش ك
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــاد يمك االعتق
أخطــاء مثيــرة للقلــق، حيــث 
يقــوم الجــالد بتعذيــب األشــخاص 
ــم  ــئ بأنه ــاده الخاط ــب اعتق حس
يكذبــون عليــه. كمــا أن التقنيــات 
لكشــف  المســتخدمة  الجديــدة 

ــك. ــل كذل ــذب ال تعم الك
ــاذا  ــاب »لم ــارا إن كت ــول أوم يق
يعتبــر  التعذيــب«  يعمــل  ال 
يبنــي  حيــث  قيمًــا.  كتابًــا 
ــي  ــل المدع ــه مث ــارا قضيت أوم
ــات  ــل الدراس ــو ينق ــام، فه الع
العلميــة بــال هــوادة ليقــوم 

ــات  ــخافات والتناقض ــح الس بفض
ــل  ــق مث ــن الوثائ ــد م ــي العدي ف
»مذكــرات التعذيــب«. فســواء 
ــب  ــن التعذي ــون ع كان المدافع
أم  العلمــي  للجانــب  يميلــون 
لجانــب آخــر فــإن أومــارا يصفهــم: 
تكــون  مــا  غالبًــا  دوافعهــم 
ــا.  ــة إطالًق ــر عملي ــة، غي عقابي
ويقــول إن  التعذيــب نتائجــه 
ــا،  ــل منه ــة وال طائ ــر فعال غي
ومروعــة مــن الناحيــة األخالقيــة 

ــج. ــة النتائ ــر متوقع وغي

المصادر:
National Centre for Biological 

Sciences. «The late effects of stress: 

New insights into how the brain 

responds to trauma.» ScienceDaily. 

ScienceDaily, 28 December 2016.
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لماذا نضحك؟
اعداد: رمزي الحكمي

السـاخر  الفيديـو  إلـى  نظرنـا  لـو 
في مسـرحية مدرسـة المشـاغبين 
حيـث الحوار السـاخر بيـن المعلمة 
أكثر  المقطـع  تابعنـا  لو  والطلبـة، 
مـن مرة سـنالحظ أن المشـهد يثير 
الغضـب أكثر ممـا يثيـر الضحك، أو 
بلغـة فسـيولوجية:  يهيِّج مناطق 
المشـاعر السـلبية في الدماغ وليس 
مناطق المشـاعر اإليجابيـة، فكل ما 
نسـمعه هو الصـراخ والتذمـر، وكل 
ما نـراه هو وجـه معلمة مشـغولة 
وتلميـذ عابـس! فمـا المضحك في 
هذا المشـهد بالضبط؟ ولماذا ترتفع 
أصـوات الجمهـور بالضحك في نفس 
الوقت علـى طول المسـرحية؟ لماذا 
ال نكتفـي باالبتسـام بـدل الضحك 
بصوت عاٍل؟ ولماذا تبلغ مشـاهدات 
المشـاغبين  مدرسـة  مسـرحية 
-برغـم جودتها السـيئة وقِدَمها- 
قرابـة أكثر مـن مليونيـن ونصف؟ 
النفس  بروفيسـور علـم  يسـتنتج 
وأخصائـي األعصـاب روبـرت بروفن 
Robert Provine: »أكثـر ضحكاتنا 
مضحك!«  لشـيء  اسـتجابة  ليسـت 
في هذه الدراسـة كانت النسـاء أكثر 
ضحًكا مـن الرجال بنسـبة %126 ]1[. 

فلماذا نضحك إذن؟
المفكـرون  حـاول  القِـدم،  منـذ 
والعلمـاء تفسـير ظاهـرة الضحك، 
 ،]3[ إلى عـدة تفسـيرات  وتوصلـوا 

: منها
Incongruity(التعـارض 1-نظرية 

عنـد  juxtaposition(:الضحـك 
إمانويـل  األلمانـي  الفيلسـوف 
كانـط يحـدث عندمـا ننتقـل مـن 
التوقعـات المتوتـرة إلـى ال شـيء. 
وهنـا تكمن قـوة النكات الشـعبية 
التـي تبـدأ غالبًا بتسلسـل قصصي 
جـاد ثـم تنتهـي نهايـة سـاخرة أو 

مخيبـة لآلمـال.
:Superiority 2-نظرية االسـتعالء
إننـا نضحك ألننـا نشـعر بالفوقية 
والكمـال.  يرى أرسـطو أننـا نضحك 
والبشـعين  المنحّطين  رؤيـة  عنـد 
واألغبيـاء ألننـا نشـعر بأننـا أعلى 

. منهم
:Relief التخفيـف  3-نظريـة 
فرويـد  سـيغموند  عنـد  الضحـك 
آليـة تنفيـس عن  األحـالم:  مثـل 

المكبوتـة. النفسـية  الطاقـات 
السابقة  النظريات  قدرة  من  بالرغم 
على تفسير بعض حاالت الضحك التي 
نمر بها يوميًا، إال أنها تبقى عاجزة عن 
تفسير الحاالت األخرى األكثر شيوعًا. 
 ،evolutionary تطوري  منظور  من 
ماتيو  الجامعي  الطالب  نشر  في2005، 
 Matthew Gervais جيرافيس 
تطورية-  إحاثة  أخصائي  هو  -اآلن 
األحياء  علم  أخصائي  وأستاذه 
ويلسون  سلون  ديفيد  التطورية 
في  دراسة   David Sloan Wilson
 Quarterly Review of( مجلة 
Biology( يعتمد على دراسة قديمة 
جويلوم  الفرنسي  الطبيب  أجراها 
 .Guillaume Duchenne دوشين 
دراستهما  في  وويسلون  ماتيو  رأى 
من  مرحلتين  في  تطوَّر  الضحك  أن 

مراحل تطور البشر:
إلى   2 بين  تقع  فترة  قبل  األولى، 
الضحك  تطور  حيث  سنة،  مليون   4
)أطلقا  مُضحِك  هو  لما  كاستجابة 

الدوشيني  الضحك  اسم  عليه 
وتطور   .)Duchenne laughter
في  أواًل  الضحك  من  النوع  هذا 
الرئيسيات أثناء ألعاب العِراك كإشارة 
إلى أن األمور على ما يُرام وأن البيئة 
األساسية  الحيوية  والحاجات  آمنة 
مُلبَّاة. ويُرجَّح أنه تطور قبل اللغة.
آالف  مئـات  عـدة  بعـد  الثانيـة، 
السـنين من تطـور النـوع األول من 
الضحـك، تطـور النـوع الثانـي الذي 
ال يحـدث كاسـتجابة لشـيء مضحك 
non- الدوشـيني  غيـر  )الضحـك 
Duchenne laughter( وكنتيجـة 
والسـلوكي.   المعرفي  البشـر  لتطوُّر 
يُفتـرض أن البشـر قامـوا بمُحاكاة 
الكتسـاب  بينهـم  فيمـا  الضحـك 
فاسـتعملوا  الجيـدة،  نتائجـه 
للتالعُـب  المُفتعلـة  الضحكـة 
ببعضهـم -غالبـا ألسـباب نافعـة 
ألسـباب  أحيانـا  تبادُلية-ولكـن 

.]4[ شـريرة 
الضحك سلوك اجتماعي؟ 

الضحـك هـو  أن  بروفيـن  اعتقـد 
 ،social signal اجتماعيـة  إشـارة 
شـأنه شـأن غناء الطيور. وبالفعل، 
اعتقاده  الالحقـة  الدراسـات  أكـدت 
إذ وجـدت أن النـاس يضحكـون أكثر 
يكونـون  عندمـا  مـرة  بثالثيـن 
نظريـة  تـرى   .]1[ جماعـات  فـي 
 social brain( الدمـاغ االجتماعـي
hypothesis( أن الضحـك واللغـة 
همـا وسـيلتان لتقويـة العالقـات 
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بيـن األشـخاص وازدهـار الجماعات 
]5[. بـل إن بعضهم وجد أن أوكسـيد 
غـاز  )أو   nitrous oxide النيتـروز 
الضحـك( يكـون لـه مفعـول أقـل 
.]2[ وحيديـن  نستنشـقه  عندمـا 

الجنس؟  ألجـل  الضحـك 
الرجـال  أن  الدراسـات  وجـدت 
التـي تقـدر  للمـرأة  أكثـر تقديـرًا 
فكاهتهم، وأن النسـاء أكثـر تقديرًا 
 .]6[ يُضحكونهـن  الذيـن  للرجـال 
وفـي محاولـة للتأكـد مـن الفـارق 
الكبيـر بيـن الجنسـين فـي معدل 
وطالبـه  بروفيـن  وجـد  الضحـك، 
فـي 3745 إعـالن بحث عن شـريك 
فـي عـام 1996 أن الباحثـات كـنَّ 
حـس  لـه  شـريك  عـن  يبحثـن 
فكاهـي. والباحثـون كانـوا يذكرون 
دراسـة  فـي   .]1[ فكاهيـون  أنهـم 
أخـرى، تتبّـع الدارسـون المحادثات 
العفويـة بين رجال ونسـاء يلتقون 
للمرة األولـى فوجدوا أن المـرأة التي 
ضحكـت بصـوت عـال ذكـرت أنهـا 
أكثـر اهتمامًـا بالرجل الـذي تكلمت 
كان  الوقـت  نفـس  وفـي  معـه. 
الرجـال أكثـر اهتمامًا باألنثـى التي 

تضحـك بإخـالص معهـم.

الضحك للسيطرة؟
وجـدت الدراسـات أيضًـا أن رؤسـاء 
العمـل وقادة القبائل وكبـار العائلة 
أكثـر ممـن  الفكاهـة  يسـتعملون 
هم أقل منهـم مرتبة ]2[ للسـيطرة 

علـى أجـواء الجماعـة العاطفية.

عدوى الضحك
تدعـم  التـي  األدلـة  إلـى  إضافـة 
لتفسـير  االجتماعي  العقـل  نظرية 
سـلوك الضحك، في عـام  1962 في 
تنزانيا بـدأت ثالث طالبـات الضحك 
ال  بطريقـة  المـدارس  إحـدى  فـي 
وخـالل  عليهـا،  السـيطرة  يمكـن 
الفصـل  ثلثـا  صـار  قليلـة  أشـهر 
ُطردت  الطريقـة.  بنفـس  يضحكون 
الطالبـات الثـالث من المدرسـة، مما 
أقوى  العدوى تنتشـر بشـكل  جعل 

واصلة إلـى أفريقيا الوسـطى إلى أن 
اختفـت بعـد عامين ونصـف بعد 
آالف  عشـرة  قرابـة  فـي  أّثـرت  أن 

شـخص ]1[.
خالصة 

الضحكـة التـي نطلقهـا بـال عنـاء 
لهـا آليـات معقدة جـدًا. كل ضحكة 
تعابيـر  مـن  مكونـة  نضحكهـا 
جسـدية وأصـوات. خمـس عشـرة 
العضلـة  ـز  تُحفَّ عضلـة تنقبـض، 
  zygomaticus الكبـرى   الوجنيـة 
major muscle  والعضلة الوجنية 
يسـحب  وهـذا   .minor الصغـرى 
زاويـة الفم إلـى األعلى وإلـى الخلف 
فيعطي شـكل االبتسـامة. يضطرب 
الجهـاز التنفسـي ألن لسـان المزمار 
يغلق جزئيًـا الحنجرة. فيمـر الهواء 
عبر حبـال صوتيـة مغلقـة ويخرج 
صـوت الضحكـة. في بعـض الحاالت 
الدمعيـة. وألننا  القنـوات  تُنشَّـط 
أفواهنـا  نفتـح  نضحـك  عندمـا 
التقاط  ونحـاول  باسـتمرار  ونغلقها 
أنفاسـنا، يصير الوجـه رطبا ويحمرّ. 
وأثنـاء هذه التعقيدات التشـريحية، 
الكورتيـزول  مسـتويات  تقـل 
هرمونـان  وهمـا  واإلبينفريـن، 
يطلقـان في حـاالت القلق. تنتشـر 
في الجسـم خاليـا b-cells وخاليا 
t-cells التـي تعزز مناعة الجسـم. 
العصبـي  جهازنـا  يكافئنـا  وأخيـرا 
األلـم  يخفـف  الـذي  باإلندورفيـن 

كل  بالسـعادة.  نشـعر  ويجعلنـا 
هـذا باإلضافـة إلـى دور الضحك في 
وكسـب  االجتماعية  الروابط  تعزيـز 
العالقات والسـيطرة علـى المواقف 
الرئيسـيات  عنـد  حتـى  المحرجـة 
نحـن  لـذا  كالشـمبانزي.  األخـرى 
نضحـك، ولـذا نحتـاج إلـى الضحك 
حتـى عندمـا ال يتعلق األمـر بنكتة 

أو مشـهد كوميـدي.
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تظهر البحوث أن 
الوقوع في الحب 

يستغرق 1/5 
ثانية فقط

ترجمة: وسن نصير
ال يثير الوقوع في الحب نفس الشعور 
البهيج الذي يسبّبه الكوكايين فقط، 
الفكرية  المناطق  على  يؤثر  ولكنه 
السقوط  يستغرق  أيضًا.   للدماغ 
فقط.   ثانية   1/5 حوالي  الحب  في 
القلب  »هل  السؤال  النتائج  تثير 
هو الذي يقع في الحب أم العقل؟«

متقدمة  تحليلية  دراسة  تظهر 
جديدة أجريت من قبل البروفيسورة 
 Stephanie( اورتیغ  ستيفاني 
سرقسطة  جامعة  في   )Ortigue
أن    )Syracuse University(
فقط  يمكنه  ال  الحب  في  الوقوع 
البهيجة  المشاعر  نفس  إثارة 
الكوكايين،  استخدام  يحدثها  التي 
المناطق  على  التأثير  يمكنه  ولكن 
وأظهرت  أيضًا.  الدماغ  في  الفكرية 
نتائج فريق أورتيغ أنه عندما يقع 
منطقة   12 فإن  الحب  في  ما  شخص 
جنب  إلى  جنبًا  تعمل  الدماغ   في 
إلفراز مواد كيميائية محفزة للنشوة 
واألوكسيتوسين  الدوبامين  مثل 
كما  والفاسوبريسين.  واألدرنالين 
الوظائف  في  الحب  شعور  يؤثر 
التمثيل  مثل  المتطورة،  المعرفية 
الجسد. واالستعارات وصورة  العقلي 

لسؤالنا:  تعيدنا  النتائج  هذه  وكل 
القلب أم العقل هو الذي يقع في الحب؟

)مخادع(  صعب  السؤال  هذا  »إن 
سأقول  »كنت  اورتيغ،  “تقول  دائمًا 
متصل،  أيضًا  القلب  ولكن  العقل، 
متكون  المعقد  الحب  مفهوم  ألن 
أسفل  من  العمليتين  كلتا  بواسطة 
من  أسفل،  إلى  أعلى  ومن  أعلى  إلى 
العقل إلى القلب والعكس بالعكس. 

على سبيل المثال، قد يولد تنشيط 
إثارات  الدماغ  في  األجزاء  بعض 
في  وتوترات  للقلب،  )تنبيهات( 
قد  المعدة(.  في  )فراشات  المعدة 
تشعر  التي  األعراض  بعض  تكون 
مظاهر  من  كمظهر  أحيانا  بها 
الدماغ«. من  صادرة  أحيانًا  القلب 

علم  في  مساعد  أستاذ  هي  أورتيغ 
في  ملحق  مساعد  وأستاذ  النفس، 
طب الجهاز العصبي في كلية الفنون 
سرقسطة. جامعة  في  والعلوم 

مستويات  أن  آخرون  باحثون  ووجد 
أو  العصب  نمو  في  العاملة  الدم 
كانت  فقد  تزداد.  أيضا   )NGF(
كبير  حد  إلى  أعلى  المستويات  هذه 
الحب  في  وقعوا  الذين  األزواج  لدى 
لتوهم. يلعب هذا الجزيء المتضمن 
االجتماعية  الكيمياء  دورًا مهمًا في 
أول  من  »الحب  ظاهرة  في  للبشر 
للحب  أن  النتائج  أكدت  كما  نظرة«. 
اورتيغا. تقول  كما  علمي«  أساس 

إن للنتائج آثارًا كبيرة بالنسبة لعلم 
العقلية،  الصحة  وبحوث  األعصاب 
يسبّب  الحب،  يفشل  عندما  ألنه 
هذا توترًا واكتئابًا عاطفيين. »إنه 
عقل  وفي  الدماغ  في  آخر  مسبار 
»ومن  أورتيغ.  تقول  كما  المريض« 
الحب  في  الناس  وقوع  فهم  خالل 
ولماذا، ومعرفة سبب تحطم قلوبهم 
استخدام عالجات جديدة«.  يمكنهم 
يحفزها  التي  الدماغ  أجزاء  »بتحديد 
الحب، يمكن لألطباء والمعالجين أن 
أفضل. بشكل  المرضى  آالم  يفهموا 

مناطق  أن  أيضا  الدراسة  تظهر 

الحب.  في  تقع  الدماغ  من  مختلفة 
المشروط   غير  الحب  يُثار  مثال، 
مناطق  قبل  من  لطفلها  األم  كحب 
فيها  بما  ومختلفة  مشتركة  دماغ 
الحب  ويُثار  الدماغ.   منتصف 
قبل  من  )الشغوف(  العاطفي 
وكذلك  الدماغ  في  المكافأة  جزء 
المعرفية  الترابطية  الدماغ  أجزاء 
ذات  معرفية  وظائف  تمتلك  التي 
الجسد.  مثل صورة  أعلى   – تصنيف 
عملت اورتيغ وفريقها مع فريق من 
جامعة ويست فيرجينيا ومستشفى 
الجامعة في سويسرا. نُشرت نتائج 
الجنسي. الطب  مجلة  في  الدراسة 
الحب  دراسة  على  اورتيغ  عملت 
بيانكي-  فرانسيكو  زمالئها  مع 
 Francesco( ديميشليه 
من   )Bianchi-Demicheli
جامعة جنييف، مركز الطب النفسي، 
 James( لويس  وجيمس  سويسرا 
فيرجينيا(  ويست  )جامعة   )Lewis
ونيسا باتيل )Nisa Patel( )طالبة 
الفنون  كلية  في  عليا  دراسات 
والعلوم لجامعة سرقسطة( وكريس 
فيرجينيا.  ويست  جامعة  فروم 
دراسة  تُنشر  ان  المتوقع  من 
سرعة  حول  المتابعة  اورتيغا 
قريبًا. البشري  الدماغ  في  الحب 
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Syracuse University. «Falling in love 

only takes about a fifth of a second, 

research reveals.» ScienceDaily. 

ScienceDaily, 25 October 2010.
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حقيقة قالدة الطاقة وحُليّ العالج 
الوهمي األخرى

ترجمة: وداد زريبي
الوهمـي  العـالج  حلـيّ  تتمتـع 
بشـعبية خاصـة لـدى الرياضيين 
يصدقـون  ممـن  وغيرهـم 
يعتقـدون  حيـث  بالخرافـات، 

الحلـي  بعـض  بقـدرة 
الجيـد  الحـظ  جلـب  علـى 
السـيء. الحـظ  وإبعـاد 

العـالج  حلـيّ  تصنـع 
الـورق،  مـن  الوهمـي 
المطـاط،  البالسـتيك، 
الحيوانات  أعضـاء  القماش، 
األرنـب(،  أرجـل  )مثـل 
بلـورات  )وخاصـة  األحجـار 
الكريسـتال( النباتـات )على 
سـبيل المثال، البرسـيم ذو 
األربـع أوراق(، أو تقريبـا كل 
ما يمكن ارتـداؤه.  والعنصر 
االعتقـاد  فـي  األساسـي 
ليـس  القطعـة  بتأثيـر 

المـادة المسـتخدمة فـي التصنيع 
كمـا أنـه ليـس مظهـر القطعـة، 
ولكـن القـوة التـي نعطيهـا نحن 
لهـا.  وما أن يعـزى للحلـي موضع 
فإنـه  سـحرية،  قـوة  السـؤال 
يصبـح حلـي العالج البديـل بحكم 
التعريـف، ممـا يعني أن مـا يمكن 
اعتباره سـحريًا ألحدهـم يمكن أن 
يكـون مجـرد زينـة أو رمـزي آلخر.  
ينبغـي أن نذكر أيضًا وشـم العالج 
الوهمـي واألجسـام الصغيـرة مثل 
المسـابح أو قطع اآلثار المقدسـة.

لمجوهـرات  يعـزى  كان  قديمـا، 
علـى  القـدرة  الوهمـي  العـالج 
إبعـاد العيـن واألرواح الشـريرة، أو 
جلـب حمايـة الكائنـات الخارقـة. 
الحـظ  جلـب  بقـي  واليـوم 
لـدى  يتمتـع بشـعبية  السـعيد 
تمامًـا  بالخرافـات،  المؤمنيـن 
والتعويـذات. األوثـان  مثـل 

األديـان  مـن  العديـد  تمتلـك 

البديـل  العـالج  مجوهـرات 
الكثيـر  نجـد  إذ  بهـا.  الخاصـة 
يحملـون  المسـيحيين  مـن 
قطعًـا رقيقـة يتلـو عليهـا أحد 
القساوسـة، مـن الذيـن يفتـرض 

أنهـم يملكـون القـدرة علـى منح 
قـوة وقائية، تعويذة مـا.  ويرتدي 
بعـض اليهـود خيًطـا أحمـر لطرد 
العين الشـريرة، أو إلضافـة المزيد 
مـن الغرابة على صورتهـم العامة. 
ويحمـل اليهـود مثـل المسـلمين 
اليـد  )شـعار  الخمسـة  أحيانـا 
الطـارد للحسـد(، رمـز الحماية الذي 
يعـود تاريخه إلـى عصور مـا قبل 
آالف مـن  التاريـخ.  فبعـد عـدة 
السـنين، ال يـزال العنـخ المصـري 
تمامـا  كبـرى،  بشـعبية  يتمتـع 
مثل رمـز أوم في النيبـال والتيبت.

اسـتخدم  التاريـخ،  مـرّ  علـى 
أنواع  جميـع  والسـحرة  المعالجون 
الحيوانيـة  المـواد  أو  الحجـارة، 
التعويـذات  فـي  النباتيـة  أو 
أغـرب  وأحـد  الحـظ،  جلـب  أو 
علـى  اسـتخدمت  التـي  األشـياء 
الـذي  آوى  ابـن  قـرن  األرجـح 
مناطـق  بعـض  فـي  يسـتعمل 

وسـريالنكا. والنيبـال  الهنـد  مـن 
شـهدت  األخيـرة،  السـنوات  فـي 
البديل شـعبية  العالج  مجوهـرات 
كبيـرة فـي المجتمعـات الحديثـة 
بالقـدرة  يؤمنـون  الذيـن  بيـن 
طب  أو  للطاقـة  الشـفائية 
الريكـي  وينـدرج  الطاقـة. 
فـي القائمـة، حيـث صمّم 
المؤسسـات  بعـض أصحاب 
متجرًا لممارسـيه. في حين 
بالدعاية  اآلخـر  البعض  قام 
وأجهـزة،  لمجوهـرات، 
يُعرف  وما  جلديـة  وطوابع 
التاكيونية.  بالمسـتحضرات 
أنهـا تعدّل  والتـي يُزعـم 
التـي  الذريـة   »األقطـاب 
الجسـم  قـدرة  تعـزز 
من  لالسـتفادة  الطبيعيـة 
لتلبيـة  التكيونـي  حقـل 
الطاقة.«  مـن  احتياجاتهـا 
ومثـل جميـع الباعـة المتجولين، 
يسـعى باعـة الحلـي التاكيونيـة 
جاهديـن للحصـول علـى زبائنهم 
بزعمهم  الرياضييـن  أوسـاط  فـي 
مـن  تمّكنهـم  منتجاتهـم  أن 
مـن الركـض بشـكل أسـرع، مـن 
الوثـب أعلـى، وإعطائهـم طاقـة 
التعافـي  مـع  أفضـل،  تحمّـل 
اإلصابـة. بعـد  أسـرع  بشـكل 
ومـن المزعـوم أيضًـا أن مجموعة 
منتجات ك-لينـك )k-link(  تقوم 
للمجـاالت  الضـارة  اآلثـار  بتحييـد 
ألجهـزة  الكهرومغناطيسـية 
المحمولـة  والهواتـف  الكمبيوتـر 
األخـرى.  اإللكترونيـة  واألجهـزة 
الشـركة   عرضـت  قـد  وكانـت  
جانبهـا،  مـن   ،)k-ray( ك-راي 
واصفـة إياه بــ  »السـوار األيوني 
الوحيـد فـي العالـم الـذي يمّكـن 
مـن تحقيـق تـوازن اليـن واليانغ 

والسـالبة(  الموجبـة  )األيونـات 

فة
زائ

وم 
عل
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فــي الجســم البشــري ». »ينشّــط 
ــم  ــا، الجس ــوار ك-راي، نظري س
كلــه ويخفــف األلــم بشــكل 
ــز  ــق تحفي ــن طري ــي ع طبيع

ــي«. التش
مســألة  إن  القــول،  يمكننــا 
تأثيــر هــذه العناصــر علــى 
أو  المغناطيســية  المجــاالت 
ــبيل  ــى س ــل، عل ــاب المفاص الته
ــدل:  ــل أي ج ــت مح ــال، ليس المث
كل مشــاعر الراحــة التــي تقدمهــا 
ــن  ــي إال م ــات ال تأت ــذه المنتج ه

ــي. ــالج الوهم ــر الع تأثي
كمــا يبــدو أن هنــاك بعــض 
ــاس  ــان الن ــي أذه ــاس ف االلتب
ــي،  ــدواء الوهم ــر ال ــول تأثي ح
دعونــا نــرى كيــف أنهــا تنطبــق 
علــى جميــع الفوائــد المزعومــة 
ــى  ــي عل ــالج الوهم ــيّ الع لحل
ــي  ــي.  تأت ــة واألداء الرياض الصح
بعــض هــذه اآلثــار مــن توقعات 
االقتــراح.  وقــوة  المســتخدم 

ــل  ــى األم ــجيع عل ــث أن التش حي
مــن قبــل شــخص صاحــب 
ســلطة أو إعــالن يمكــن أن يكون 
ــى المــزاج  ــه تأثيــر إيجابــي عل ل
ويســاعد علــى الحــد مــن التوتر. 
كمــا يمكــن أن تكــون التوقعــات 
دافعــَا للمســتخدم فــي أن يكــون 
ــه  ــبة لتصورات ــا بالنس انتقائيً
وذكرياتــه، فيركــز علــى مــا 
يؤكــد أن المنتــج يفــي بوعــوده. 
تعــزز الشــهادات الحكــم المســبق 
ــج.  ــة المنت ــم فعالي ــد وه لتأكي
هــل تــم دفعــك لالعتقــاد بــأن 
المنتــج يســاعد علــى خلــق 
ــم أو  ــة الجس ــي طاق ــم ف تناغ
تــرددات الخاليــا، وتعزيــز الهالــة، 
وتعزيــز التشــي أو لتكويــن مجــال 
ــور  ــك، أو أم ــة ب ــة الخاص الطاق
ــل؟  إذن  ــذا القبي ــن ه ــرى م أخ
ــاس بالراحة  ــوف ترجع كل إحس س
ــل أي  ــي قب ــالج الوهم ــي الع لحل
شــيء آخــر. أي شــخص يعتقــد أن 

ــودة  ــة الج ــرة قليل ــة صغي قطع
قــد تمتلــك صالحيات اســتثنائية 
قــد يكــون تحــت تأثيــر التفكيــر 
الســحري )نمــط خــاص مــن 
التفكيــر فــي كيفيــة ســير األمور 
ــحرية  ــة س ــون بطريق ــي الك ف
ــة  ــن العلمي ــن القواني ــداًل م ب
الشــخص  ويميــل  والمنطــق( 
ــرر  ــة مب ــاد مئ ــى إيج ــا إل عنده
ــا  ــوة عندم ــار المرج ــاب اآلث لغي
ال تعمــل الحلــي ويالحــظ أنهــا ال 
ــا  ــول  ربم ــا: فيق ــل فعليً تعم
ــة. أو  ــر أصلي ــي غي ــون الحل تك
ــت أو ال  ــد انعدم ــا ق أن فاعليته
ــم  ــي عال ــب. ف ــا يج ــل كم تعم
ال  التبريــر  الســحري،  التفكيــر 
ــة  ــي الطريق ــدودًا، وه ــرف ح يع
ــادرًا مــا تتبــع عندمــا ال  التــي ن
تعمــل القطعــة »الرديئــة« التــي 

ــك. ــا ل ــع بيعه وق
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ــا  ــرى أيض ــل أخ ــل عوام وتدخ
فــي االعتبــار. إذ نرجــئ التحسّــن 
ــي  ــة لحل ــة الصحي ــوي للحال العف
ــم.  ــى الجس ــر عل ــت بالتأثي عرف
ــن  ــر م ــي كثي ــك، ف ــع ذل وم
األمــراض، تتذبــذب األعــراض، 
ــورًا،  ــل ظه ــون أق ــا تك وعندم

ــي.  ــل للحل ــع الفض يرج
ــل  ــرات األق ــيان الفت ــم نس ويت
إيجابيــة بســرعة، أو ال تؤخــذ 
بعيــن االعتبــار )وهذا هــو الحكم 
ــق  ــز التطبي ــد حي ــبق لتأكي المس
مــن جديــد(. يواجــه ضحايــا األلم 
ــث  ــرات حي ــا فت ــن غالبً المزم
يفســح ألــم غيــر خطيــر نســبيا 
المجــال لفتــرة يبلــغ األلــم فيهــا 
ــذه  ــالل ه ــتوياته. وخ ــى مس أعل
ــن  ــاس الذي ــأ الن ــرات يلج الفت
ــة  ــكون أن قطع ــا يش ــادة م ع
البالســتيك  أو  المعــدن  مــن 
يمكــن أن تريحهــم،  لتجربــة 
وتراجــع  المنتجــات.  هــذه 
ــط  ــى المعدل المتوس ــراض إل األع
ــوار  ــراء الس ــع ش ــن م ــد يتزام ق
ــا  ــب إليه ــي ينس ــالدة الت أو الق
ــر  ــذي ال يعتب ــم ال ــاض األل انخف
ســوى ظاهــرة طبيعية. ســيكون 
البعــض اآلخــر، الذيــن يحرصــون 
ــن  ــن، مهذبي ــاء اآلخري ــى إرض عل
ــه  ــرون ب ــا يفك ــول م ــدًا بق ج
ــي  ــالج الوهم ــي الع ــول حل ح
ــرون  ــا. وآخ ــوا عبث ــم حاول بأنه
ــهدوا  ــتعداد ليش ــرّبوا االس تش
ــرض عليهم،  ــا يع ــة كل م بمنفع
أو أي شــيء جربــه أنــاس مثلهــم. 
ــا  ــاك أيض ــال، هن ــة الح وبطبيع
عــدد كبيــر مــن الحــاالت الفردية 
ــن  ــون م ــم يعان ــخاص الذي لألش
ــي  ــا ف ــان، بم ــاب أو الذه العص
ال  جســدية  اضطرابــات  ذلــك 
ــة أو  ــون إال وهمي ــن أن تك يمك
ــول أن  ــن الق ــي ع ــية. غن نفس
كل شــيء ذكرنــاه آنفــا عــن 
ــة  ــي والصح ــالج الوهم ــي الع حل
ينطبــق أيضًــا علــى الوخــز 
المثليــة. والمعالجــة  باإلبــر 

لمــاذا ال تكــون هنــاك أدلــة 

ــدات  ــذه التأكي ــى ه ــة عل علمي
للتصديــق؟ القابلــة  غيــر 

أولئــك الذيــن يفهمــون المبــادئ 
األحيــاء  لعلــم  األساســية 
مــن  والفيزيــاء  والكيميــاء 
المرجــح أنهــم ســيرفضون فكــرة 
ــي  ــالج الوهم ــي الع ــاع حل إخض
ــاذا  ــوائية. لم ــارات العش لالختب
ــيء  ــار ش ــت الختب ــع الوق نضيّ
ســخيف وخاطــئ؟ أي شــخص 
ســاذج بمــا فيــه الكفايــة لشــراء 
ــظ،  ــى الح ــول عل ــوار للحص س
الصحيــة،  حالتــه  لتحســين 
انتشــار  أو  اإلربــاك  لوقــف  أو 
اإلشــعاعات الخطيــرة لشاشــة 
ــه  ــاص ب ــر الخ ــاز الكمبيوت جه
يســتحق أن يكــون عرضــة للغش، 
ــا.  ــس تمام ــك؟ لي ــس كذل ألي
ــاد  ــوا، االعتق ــوا أو ال تصدق صدق
ليــس  الســحرية  بالتأثيــرات 
مســألة الــذكاء. إذ نعلــم جميعــا 
ــض  ــي بع ــاء ف ــاس األذكي أن الن
األحيــان يقومــون بأمــور غبيــة. 
مــن المؤكــد أن المعرفــة مهمــة 
حتــى نتجنــب التعــرّض للخــداع. 
إن الجهــل بالمبــادئ العلميــة 
األوهــام  وقــوة  األساســية 
ــن  ــر م ــت الكثي ــة حوّل المعرفي
النــاس األذكيــاء والمتعلميــن إلى 
ــد  ــال، فق ــة ح ــى أي ــاء. عل أغبي
ــي  ــالج الوهم ــيّ الع ــا لحل نقلن
محكمــة.  تجــارب  المختلفــة 
نهايــة  فــي  قائمــة  )نجــد 
ــريط  ــك ش ــال، وكذل ــذا المق ه
ــس  ــاور باالن ــوار ب ــو للس فيدي
ــاد(. ــة األبع ــورة ثالثي ــع ص م

ــا  ــار، كم ــج االختب ــت نتائ كان
ــت  ــلبية، ونف ــع، س ــو متوق ه
ــة  ــا لباع ــغ به ــاءات المبال االدع
العــالج الوهمــي، ولكــن يمكنهــا 
إيجابــي.  أن تســتخدم لشــيء 
ــن  ــاس م ــع الن ــا أن تمن فيمكنه
ــة  ــرقة.  بطبيع ــرض للس التع
أو  قــالدة  وجدنــا  إذا  الحــال، 
اعتقدنــا  أو  جذابًــا،  ســوارًا 
ــل بشــكل جيــد ثــوب  أنــه يكمّ
ســهرة، ســنقتنيه دون تــردد. 

ويمكــن أن توفــر االختبــارات 
أيضــا درسًــا مهمــا حــول قيمــة 
التجربــة الشــخصية. فــي بعــض 
األحيــان نكــون متيقنيــن تمامــا 
ــتنتجناه  ــا اس ــه ألنن ــا نقول بم
شــهدنا  أننــا  أو  بأنفســنا، 
ــا  ــل وتأثيره ــذه تعم ــة كه قطع
ــا. يمكــن أن تفتــح  واضــح تمامً
ــة  ــوائية مزدوج ــة العش التجرب
ــدى  ــر م ــن وتظه ــة األعي التعمي
ســهولة اإليهــام وتبيــن انعــدام 
الســببية.  الروابــط  وجــود 
القادمــة  المســبقة  األحــكام 
ــي  ــخصية ه ــة الش ــن التجرب م
ــب  ــي التغل ــة ف ــر صعوب األكث
يفضّــل  بينمــا،  عليهــا، 
ــار  ــي االختب ــن ف ــض الطع البع
بــداًل مــن تقبــل خطئهــم.

المصادر::
 Robert T. Carrol, Skeptic dictionary
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هل تختلف أدمغة النساء والرجال عن 
بعضها؟

يأتي  السؤال  هذا  يتناول  دليل  أحدث 
روزاليند  جامعة  في  أجريت  دراسة  من 
حيث  والعلوم،  للطب  فرانكلين 
meta-( التجميعي  التحليل  وجد 

analysis( من وحدات خزن صور اللوزة 
 )amygdala volumes( المخية 
بين  كبير  فرق  يوجد  ال  أنه  لإلنسان 
هو  التجميعي  والتحليل  الجنسين. 
الدراسات  نتائج  يجمع  إحصائي  منهج 
يجمع  الخصوص  هذا  وفي  المتعددة، 
عشرات الدراسات حول التصوير بالرنين 

المغناطيسي للدماغ.
 Lise( إليوت  ليز  الدكتورة  وقالت 
مساعدة  وأستاذة  باحثة  وهي   ،)Eliot
روزاليند  جامعة  في  األعصاب  علم  في 
»على  شيكاغو،  في  الطبية  فرانكلين 
الرجال  بأن  السائد  االنطباع  من  الرغم 
أن  إال  كبير،  بشكل  مختلفون  والنساء 
يقوم  التي  اإلجراءات  من  الكثير  تحليل 
تشابهًا  هنالك  أن  تجد  الدماغ  بها 
بشكل  يوجد  فال  االختالف.  من  أكبر 
األنثى(،  )دماغ  أو  الذكر(  )دماغ  قاطع 
الدماغ بين  إجراءات  وهناك تشابه في 

الجنسين بشكل كبير«.
الزيتون  بحجم  تكون  المخية  اللوزة 
الرئيسية  الدماغ  بنية  وهي  تقريبًا، 
العواطف  أنواع  جميع  في  المشاركة 
العدوان  مثل  االجتماعية  والسلوكيات 
والشهوة الجنسية. وقد أشارت دراسات 
أجريت على الحيوانات وتقارير التصوير 
في  أجريت  التي  المغناطيسي  بالرنين 
غير  نحو  وعلى  اللوزة  أن  مبكر  وقت 
الذكور.  أدمغة  في  أكبر  تكون  متكافئ 
وقد دفعنا هذا الفارق إلى االقتراح أن 
بين  الفروق  في  يساهم  اللوزة  حجم 
وفي  االنفعاالت  يخص  فيما  الجنسين 
انتشار اضطرابات مثل القلق واالكتئاب.

مصطلح  يستخدمون  األحياء  علماء 
 sexually( الشكل«  الثنائي  »الجنس 
به  يُقصد  والذي   )dimorphic
»شكالن مختلفان«، لوصف االختالفات 
بين الذكور واإلناث. وتبين هذه الدراسة 
ينطبق  ال  المصطلح  هذا  أن  الجديدة 
إلى  وتنضم  البشرية.  اللوزة  حجم  على 
تتحدى  التي  األخرى  الحديثة  األبحاث 
الثنائي للدماغ »دماغ الذكور«  المفهوم 
و »دماغ اإلناث«، والتي يمكن أن تكون 
بما  الالإدراك   باضطرابات  صلة  ذات 
المخدرات،  وتعاطي  االكتئاب،  ذلك  في 

واضطراب الهوية الجنسية.
من  كل  التقرير  كتابة  في  شارك  وقد 
طالبان  وهما  هاالري،  وميا  ماروا  دريف 
وقد  فرانكلين.  روزماندي  كلية  في 
عملوا مع إليوت لتحديد منهجية جميع 
بالرنين  بالتصوير  الخاصة  الدراسات 
المغناطيسي للوزة المخية في اإلنسان 
ووجد  الماضية.  عاما  الـ30  مدى  على 
اللوزة  لحجم  مقارنة   58 أن  الباحثون 
من  متطابقة  مجموعات  في  المخية 
الرجال األصحاء والنساء من التي نشرت، 
في  المخية  اللوزة  حجم  أن  إلى  تشير 
 %10 بنحو  أكبر  الواقع  في  هو  هيكلها 
هذا  ذلك،  ومع  الذكور.  أدمغة  في 
الجسم،  حجم  لكبر  متشابه  االختالف 
حيث أن الحجم أكبر 11-12% في أدمغة 
تبيّن  عام.  بشكل  الجسد  وفي  الذكور 
الدراسات التي أبلغت عن وحدات الخزن 
الفرق  أن  عام،  بشكل  المخية  اللوزة 
اليمنى،  اللوزة  )0.1% في  بالحجم ضئيل 
و2.5% في اللوزة المخية اليسرى( وهي 
ونشرت  إحصائية.  داللة  ذات  ليست 
هذه الورقة في مجلة التصوير العصبي 

.)the journal NeuroImage(
في  أجري  مشابه  تجميع  تحليل  وفي 

إليوت  الدكتورة  برئاسة   ،2015 عام 
والتي  الطبية  شيكاغو  مدرسة  وفريق 
فضحت زيف االعتقاد على نطاق واسع 
في   )hippocampus( الحصين  أن 
دماغ  في  هو  مما  أصغر  النساء  دماغ 
الدماغ  من  جزء  هو  والحصين  الذكور، 

يشارك في تعزيز الذكريات الجديدة.
سلوكية  أسباب  »هنالك  إليوت  وقالت 
اللوزة  في  اختالف  وجود  في  تشّكك 
العاطفة  الجنسين.  بين  المخية 
والتعاطف والعدوان والشهوة الجنسية 
كلها تعتمد على ذلك، كما أن األدلة من 
الحيوانات  على  أجريت  التي  الدراسات 
اللوزة  االختالف في حجم  أن  إلى  تشير 
للحصين.  بالنسبة  عليه  هو  مما  أكبر 
أكثر  هو  االكتشاف  هذا  فإن  ولذلك 
غرابة من نتيجة الحصين لدينا ولذلك 
يقترح علينا أن العقول البشرية ليست 
 sexually( جنسيا  الشكل  ثنائية 

dimorphic( مثل الجرذان«.
في  تشابه  نسبة  تعزز  الدراسة  هذه 
وكذلك  الجنسين  بين  البشري  المخ 
المبذولة  للجهود  آثار  ولها  قدرتها،  في 
جنسيا  المتحولين  دماغ  لفهم 

.)transgender(

المصدر: 
Rosalind Franklin University 
of Medicine and Science. 
«Mounting challenge to 
brain sex differences.» 
ScienceDaily. ScienceDaily, 
17 January 2017.

اب
ص

ألع
م ا

عل

14



مجلة علمية عربية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

زوبعة المساريق )العضو الجديد( 
وسوء التعامل مع األخبار العلمية

ترجمة: عمر المريواني
 the( المساريق  زوبعة 
بها  قامت  التي   )mesentery
العلمية  والصفحات  الصحف 
والشباب المهتمين بالعلم والتي قد 
جامع  تعريف  وجود  عدم  يبرّرها 
التشريح  علماء  كل  عليه  يتفق 
الزوبعة  العضو؛  ماهية  حول 
سخيفة  معلومة  تضمنت  التي 
شباب  وتداولها  علمي  أساس  وبال 
ومواقع كثيرة تنادي بالكالم العلمي 
وترجع المعلومة لمصدرها العلمي، 
عضوا   78 الـ  معلومة  السيما 
األمر  ينحصر  )وال   79 أصبحت  التي 
الصادرة  الشعبية  العلوم  بمواقع 

اإلشاعة  أساس  إن  بل  بالعربية 
كان  العلمي  الحدث  تناول  وطبيعة 
األجنبية(. العلمية  الصحافة  من 
يلي: بما  القضية  تلخيص  ويمكن 
للعضو  واضح  تعريف  يوجد  ال 
واضحًا  الموضوع  يجعل  بشكل 
قادرين  تجعلنا  بطريقة  تمامًا، 
هذا  إن  ثقة  بكل  نقول  أن  على 
من  هناك  ال،  وهذا  عضو  النسيج 
يتكون  أن  يجب  العضو  إن  يقول 
وظيفة  يؤدي  وأن  نسيجين  من 
معينة، وهناك من يقول إنه ليس 
ذلك  أن  نقرر  تجعلنا  وظيفة  كل 
أن  النسيج يعتبر عضوا، بل يجب 
تكون الوظيفة رئيسية، وهناك من 

يكون  أن  يجب  العضو  أن  يشترط 
من  هناك  وأيضًا  الجسم  »داخل« 
يقول ال يوجد شرط كهذا، باختصار 
اآلن حتى  موحد  تعريف  يوجد  ال 
حول  اختالف  هناك  اآلن  حتى 
هي  وهل  معينة  ومكونات  أنسجة 
وحلمة  الجلد  مثل  ال،  أم  أعضاء 
الثدي.. إلخ برغم أن هذه األجزاء لها 
وظائف أوضح بكثير من المساريق.
الذي  التفكير  وأسلوب  بالطريقة 
جعل المساريق »عضوًا« نستطيع 
أن نسمي كل عظم في الجسم عضوًا 
عظمًا   206 هناك  أن  )حيث  أيضا 
البالغ(، اإلنسان  بجسم  بتقريبًا 
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جعــل المســاريق »عضــوًا« 
ــم  ــمي كل عظ ــتطيع أن نس نس
فــي الجســم عضــوًا أيضــا 
ــا  ــاك 206 عظمً ــث أن هن )حي
تقريبًــا بجســم اإلنســان البالغ(،

مســتقل  أيضــا  العظــم   
وظيفــة  ويــؤدي  تشــريحيًا 
معينــة، ليــس العظــم فحســب 
ــم، كل  ــي الجس ــر ف ــل كل وت ب
رابــط، كل عصــب أو وريــد أو 
شــريان.. مــن يعتــرض؟ كل 
مــن هــذه األجــزاء معــزول 
تشــريحيًا ولــه وظيفــة معينــة 
قــد تكــون أوضــح مــن وظيفــة 
المســاريق لكننــا لــن نجــد 
ــمي  ــد يس ــريح واح ــم تش عال
العظــم عضــوًا، وإن كان بحجــم 
ــال. ــذ مث ــم الفخ ــة عظ وأهمي

بالمناســبة، إن مســألة اســتقالل 
ــريحيًا« معروفة  ــاريق »تش المس
منــذ عهــد رســومات دافينشــي 
حيــث لــدى اإلنســان اثنــان مــن 
المســاريق وليــس واحــدًا، وهــو 
ــة  ــن أن جماع ــذي أظ ــر ال األم
يجهلونــه. الـــ79   العضــو  
والثانيــة  األولــى  النقطتــان 
ــم 78  ــخافة الرق ــان س توضح
الــذي صــار 79 ، وإذا تتبعنــا 
أن  وجدنــا  المعلومــة  هــذه 
أساســها هــو )الويكيبيديــا(.

ــم  ــوا حج ــاء عرف ــب األطب أغل
ــل  ــي قب ــة الحقيق ــذه الزوبع ه
أن تأخــذ صداهــا اإلعالمــي، 
بهــذه  ليــس  األمــر  لكــن 
الســهولة،  فــأن يتكلــم أحدهــم 
ــد  ــذا الم ــط ه ــر وس ــذا األم به
اإلعالمــي، هنــاك محــاورات مــع 
ــن  ــريح )م ــاء تش ــاء وعلم أطب
ــررون(  ــون ومح ــم مؤلف ضمنه
 grant( ــي ــت اناتوم ــي جران ف
ــاورات ال  ــذه المح anatomy( وه
ــم  ــا لكنه ــدرًا علميً ــد مص تُع
اســتيائهم  عــن  يتكلمــون 

علميــة  وعــدم  لضخامــة 
الــذي  المســاريق  موضــوع 
ويؤكــدون  مؤخــرًا   انتشــر 
ــار  ــو ص ــف العض ــى أن تعري عل
يجــب أن يكــون واضحًــا  ليضــع 
حــدًا لمثــل هــذه »االكتشــافات 
ــا. ــي له ــي ال داع ــة« الت العظيم
ــات؟ ــذه الزوبع ــر ه ــا تأثي م
كمــا وضحنــا فــي مقــاالت 
ــعبية  ــوم الش ــابقة إن العل س
ــة  ــون حلق ــة لتك ــدة وهام مفي
ــن  ــر وبي ــن الجماهي ــل بي الوص
ــي  ــن ف ــي، لك ــع العلم المجتم
نفــس الوقــت إن أخبــارًا كهــذه 
والتــي يعتقــد مروّجوهــا )وقــد 
علــى  اإلســاءة  يقصــدون  ال 
األغلــب( أنهــا تُحبــب الجماهيــر 
ــك الطابــع  ــم وتعطــي ذل بالعل
الديناميكــي الثــوري لألخبــار 
كاألخبــار  لتكــون  العلميــة 
الرياضيــة والسياســية، إنهــا 
ــرًا  ــدث تأثي ــع تُح ــي الواق ف
ســمعة  فــي  جــدًا  ضــارًا 
حيــث  العلمــي،  المجتمــع 
كمجموعــة  العلمــاء  يظهــر 
مــن البلهــاء الذيــن قضــوا 
ــريح  ــي تش ــنين ف ــرات الس عش
بعمليــات  والقيــام  الجثــث 
وتشــريح  الهضمــي  الجهــاز 
ال  وهــم  الحيوانــات  أعضــاء 
ــه. ــزء في ــود ج ــون بوج يعرف
إعطــاء طابــع المجهوليــة يحيط 
األمــر بتلــك الهالــة مــن الهيبــة 
واالهتمــام الوقتــي باألمــر، لكــن 
مــا الــذي ســيتبقى؟ المزيــد من 
ــام  ــا الت ــول جهلن ــارات ح العب
ــون  ــة ك ــول إمكاني ــم وح بالعال
كل تلــك االكتشــافات علــى 
المســألة  حّلــت  إذن،  خطــأ، 
ــى  ــا إل ــود جميعً ــا نع دعون
ــكار  ــة واألف ــوف الدوغمائي كه
ــم  ــير العال ــر تفس ــي تحتك الت
وتحيــل أي محاولــة لفهمــه إلــى 
ــهم. ــر وضعف حواس ــل البش جه

ــي  ــكل صحفي ــالة ل ــذه رس ه
العربيــة  باللغــة  العلــم 
ــم  ــرٌ منه ــع كثي ــن يتمت والذي
باطــالع مكثــف عبــر الدراســات 
والــذي  بالطــب  المتخصصــة 
قــد يجعلهــم فــي موقــف 
معرفــي مــن بعــض المواضيــع 
ــع  ــذي يتمت ــف ال ــوق الموق يف
ــي  ــي األجنب ــي العلم ــه الصحف ب
ــي  ــه، وه ــون من ــذي يُترجم ال
ــرع  ــي ال نتس ــا لك ــالة أيضً رس
ــر  ــم الجماهي ــاول أن نُعل ونح
علــى تلقــي الخبــر العلمــي 
فــوز  خبــر  يتلقــى  وكأنــه 
خســارتها. أو  مدريــد  ريــال 
تأثيــر  حــول  التعقيــب 
للعلــوم  يعــود  الزوبعــات 
المقــال  وكاتــب  الحقيقيــة 
هــو الدكتــور عــالء ســالم 
ــاهم  ــراق وس ــط، الع ــن واس م
بالتدقيــق أحمــد كريــم بربــن.

املصادر:

http://blogs.discovermagazine.com

http://real-sciences.com/املنهج-العلمي/

ما-هي-العلوم-الشعبية/
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فيروسات قد تكون مفيدة 
للدماغ في مادتنا الوراثية

ترجمة: فيصل العامري
الخلفية   الفيروسات  دُمجت 
ماليين  مدى  على   )retroviruses(
لإلنسان،  الوراثية  المادة  في  السنين 
الكلي  جينومه  من   %10 تشّكل  فهي 
جامعة  في  مجموعة  اكتشفت  اليوم. 
لوند في السويد اآلن اآللية التي توضح 
التأثير المحتمل لهذه الفيروسات على 
أنها  يعني  هذا  الجيني،  التعبير  حالة 
ومؤثرًا  كبيرًا  دورًا  لعبت  تكون  قد 
في تطور دماغ اإلنسان، مثل ما يحدث 
الفيروسية. العصبية  األمراض  في 

مجموعة  هي  الخلفية  الفيروسات 
يكون  بعضها  الفيروسات  من  خاصة 
المناعة  نقص  فيروس  مثل  خطيرًا، 
اآلخر  بعضها  أن  يعتقد  فيما   HIV
غير مؤذٍ. هذه الفايروسات درست من 
 JOHAN( جاكوبسون  يوهان  قبل 
في  وزمالؤه   )JAKOBSSON
الدراسة  قيد  والفيروسات  الجامعة، 
باطنية  الفيروسات  نوع  من  هي 
في  موجودة  كانت  والتي   ،ERV النمو 
السنين.  لماليين  اإلنسان  جينوم 
وممكن أن تكون موجودة في جزء من 
اعتبر سابًقا غير  الذي  الوراثية  المادة 
الوراثية  بالمادة  يعرف  والذي  مهم. 
الخردة. وهذا هو المفهوم الذي يحاول 
التي  اعتباره.الجينات  إعادة  الباحثون 
تتحكم في إنتاج بروتينات متنوعة في 
المادة  من  أصغر  نسبة  تمثل  الجسم 
ورثناها  والتي  بنا  الخاصة  الوراثية 
من فيروسات باطنية النمو. والتي قد 

نسبة  بينما   %2 تقريبا  نسبتها  تبلغ 
من  يبلغ  األخرى  الخلفية  الفيروسات 
8-10% من الجينوم الكلي،  إذا انطفأت 
)switched-off( سوف تكون قادرة 
البروتينات،  إنتاج  على  تؤثر  أن  على 
هذا  إن  جاكبسون  جوهان  يقول 
من  ضخم  جديد  بمصدر  يزودنا  سوف 
وهذا  اإلنسان،  دماغ  عن  المعلومات 
بدقة ما اكتشفه الباحثون. فهم حددوا 
الخلفية  الفيروسات  من  آالف  بضعة 
التي أسست نفسها في جينومنا، والتي 
يدعى  لبروتين  رسو  كمنصة  تعمل 
له  ليس  البروتين  هذا   .)TRIM28(
الفيروسات فحسب  القدرة على إطفاء 
بل أيضًا جينات منظمة لمزدوج المادة 
 ERV لبقايا  المجال  تارًكا  الوراثية 
آلية  الجيني.  التعبير  حالة  على  لتؤثر 
هذه   )switching-off( اإلطفاء 
مختلف  عند  مختلف  بشكل  تتصرف 
الخلفية  الفيروسات  أن  وبما  الناس، 
هي نوع من المادة الوراثية، فإنها قد 
الجينوم.  من  مختلفة  مواقع  تتخذ 
للتطور،  محتملة  آلية  يجعله  ما  هذا 
العصبية.  لألمراض  محتماًل  ومسببًا 
في  انحراًفا  وضّحت  دراسات  هناك 
تنظيم ERV في عدة أمراض عصبية، 
مثل ALSS والشيزوفرينيا واضطراب 
بيّن   سنتين  ومنذ  القطب.  ثنائية 
 ERV بأن  جاكبسون  يوهان  فريق 
العصبونات  في  تنظيميًا  دورًا  تلعب 
هذه  حال  أية  على  تخصصي.  بشكل 
في  الفئران،  على  أجريت  الدراسة 

التي نشرت في  الدراسة  أن هذه  حين 
 )cell report( ريبورت  سيل  دورية 
بشرية.االختالف  خاليا  استخدمت 
بشكل  مهم  الفئرانواإلنسان  بين 
الدراسة.عدد  هذه  سياق  في  عملي 
بنت  التي  الخلفية  الفيروسات  من 
لإلنسان  الوراثية  المادة  في  نفسها 
وأقربائه  اإلنسان  في  إال  موجودة  غير 
وتبدو  والشمبانزي.  الغوريال  مثل 
نفسها  دمجت  قد  الفيروسات  هذه 
في الجينوم ما بين 35 إلى 45  مليون 
التطوري  الخط  حيث  مضت  سنة 
للرئيسيات انقسم بين العالم القديم 
التطور  عن  نعلمه  مما  والجديد.كثير 
الفاكهة  ذبابة  من  أتى  للدماغ  الكلي 
أية حال،  والفئران. على  الزرد  وأسماك 
باطنية  الفيروسات  تأثير  كان  إذا 
وكنا  الدماغ  وظيفة  على   ERV النمو 
تكون  قد  فإنها  منها  مجموعة  نملك 
كما  اإلنسان  دماغ  تطور  في  مساهمة 

قال يوهان جاكبسون.

المصادر:
Lund University. «Viruses 
in genome important for 
our brain.» ScienceDaily. 
ScienceDaily, 12 January 2017. ياء
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ماذا تحتاج لتتخصص في الصحافة العلمية أو 
التواصل العلمي )science communication(؟

اعداد: عمر المريواني
سبق أن أوضحنا يف مقال سابق ماهية العلوم 

الشعبية وكتّابها، لكن ولكرثة االنتقادات السلبية 

التوضيح  فإن  العلم  تُثار ضد جهود نرش  التي 

العلم  التخصصات املطلوبة لكتابة  الزم ملاهية 

تلك  للتخصصات  حاجة  هناك  وهل  للعامة 

املعروفني  العلامء  من  الكثري  أساًسا؟هناك 

مثل  العلمية  وثائقياتهم  أو  العلمية  بكتبهم 

ديغرايس  نيل  هوكينج،  ستيفن  ساغان،  كارل 

تايسون، ريتشارد دوكنز وغريهم، غري أن هؤالء 

ال يشّكلون سوى نسبة صغرية من مجمل كتاب 

املقاالت،  منها  بالذكر  الشعبية، ونخص  العلوم 

فلو أخذت جولة يف مواقع ساينتفيك أمريكان، 

لوجدت  وغريها  ألريت  ساينس  ساينتست،  نيو 

متخصصون  هم  العلمية  الكتابة  متصدري  أن 

 science) العلمي  بالتواصل  يُعرف  مجال  يف 

 (communication

والذي يتضمن املعارض 

الصحافة  العلمية، 

واإلعالم  العلمية 

عامة  بصورة  العلمي 

املختصني  عن  فضاًل 

العلمية  بالصحافة 

وتاريخ العلم.

عىل  دخلت  بالصدفة 

ساينتفيك  مقاالت  أحد 

إىل  وذهبت  أمريكان 

روبرت  وكان  الكاتب 

 Robert) بريملان 

بريملان   ،(pearlman

علم  بتاريخ  مختص 

يكتب  وهو  الفضاء 

هوغو  كريستني   .(space.com) موقع  يف 

وتكتب   PBS يف  تكتب   (Kristin Hugo)

كتاباتها  وتتنوع  أمريكان  ساينتيفيك  يف  أيًضا 

الحيوانات،  عن  ومقاالت  طبية،  مقاالت  بني 

املفاجأة  الفيزياء،  ويف  اإللكرتونيات،  يف  تكتب 

أن كريستني ليست متخصصة بأي مجال علمي 

بل هي صحفية فقط وجّل سريتها العملية هي 

وأخذت  الفن  وقد درست  فقط  سرية صحفية 

ال  ملاذا  ندري  ال  العلمية،  الصحافة  يف  املاسرت 

يستنكر وجودها هريمان بونتز العامل التطوري 

أمريكان؟  اآلخر يف ساينتفيك  يكتب هو  الذي 

يف  املتحذلقني  آالف  يفعل  كام  يفعل  ال  ملاذا 

ينتقدون  وهم  واليوتيوب  الفيسبوك  تعليقات 

أبسط جهود الصحافة العلمية العربية الوليدة 

ويحتجون بحجة االختصاص وحجة «أنكم فقط 

مرتجمون  أيًضا  صديقي  يا  هؤالء  مرتجمون»، 

ما  وهو  الشارع  لغة  إىل  العلم  لغة  من  لكن 

نفعله يف أحيان كثرية عندما نلّخص أوراقًا بحثية 

أو نُعد مقااًل من عدة أوراق بحثية لننرش مثار 

جهدنا مجانًا يف العلوم الحقيقية وأخواتها من 

مبادرات نرش العلم باللغة العربية.تتسع القامئة 

كثريًا لو أردنا استحضار املزيد من األمثلة عىل 

صحفيني علميني يعملون يف مؤسسات صحافة 

علمية شهرية ومل يحاسبهم أحد عىل التخصص 

الدقيق وعىل الشهادة العليا وعىل تاريخ العمل 

يتطلب  ال  ونرشها  العلوم  فتبسيط  السابق، 

هذه األمور، وعىل العامل أيًضا أن يرتك تخصصه 

معقدة  صورة  يبّسط  أن  يحاول  وهو  وراءه 

العلامء  يفعله  ما  وهذا  االعتيادي  للقارئ 

الكتابة  أن  العلمي.مثلام  التواصل  الناشطني يف 

األكادميية لها املختصون فيها، الذين لن يقّدروا 

التفاصيل  بكل  ممتلئة  تكون  أن  دون  قيمتها 

املطلوبة، وهؤالء سيكونون من حملة املاجستري 

وسيتكلمون  دقيقة  تخصصات  يف  والدكتوراه 

إليصالها  أشهرًا  يقضون  دقيقة  أمور  حول 

ومؤمترات.  علمية  مجالت  من  النرش  ملنصات 

ومثلام أن املتخصصني الرتبويني سيكونون أيًضا 

من حملة الشهادات تلك مع اطالع واسع عىل 

املجاالت العلمية وستكون املواد الرتبوية التي 

ينتجونها وسيطة بني املواد املبسطة وبني املواد 

العلمية  بالصحافة  املتخصصني  فإن  األكادميية، 

يتحلوا  أن  يجب  الشعبية  العلوم  كتاب  أو 

العلمية  باملادة  القارئ  تحبّب  معينة  مبنهجية 

وتقتيض تلك األساليب املعرفة بأمور ال ينبغي 

األسلوب  مثل  بها  محيطًا  يكون  أن  لألكادميي 

الدارجة  والقصص  واألمثلة  بالكتابة  الشعبي 

بآخر صيحاتها من  الحياة  ورمبا حتى مفردات 

أغاين وموضات بهدف الوصول إىل صورة محببة 

والصورة  األمثل  للتشبيه  والوصول  للقارئ 

األقرب للواقع العلمي وهو التحدي األكرب أمام 

للنأي بها  النقد األول  العلوم الشعبية وموضع 

عن تغيري الوقائع أو عدم إيصالها كاملة.

حتى العلامء الذين يكتبون العلوم الشعبية يف 

للجمهور  مقدمة  وثائقيات  أو  ومقاالت  كتب 

أن  يجب  يكتبونها  حني  فإنهم 

وإن  وسالسة،  ببساطة  يقدموها 

كان األمر يقتيض االتفاق بني العامل 

العلوم  مبواصالت  املختص  وبني 

املبسطة،  النهائية  الصيغة  حول 

يكتب  عندما  هوكينج  ستيفن  إن 

فإن كون  الشعبية  أحد كتبه ذات 

الكتاب صادًرا منه لن يجعله مادة 

بحثية  ورقة  يف  لالقتباس  صالحة 

عن  كثريًا  يختلف  ال  إنه  معينة، 

العامل. تذكر  لقاء صحفي مع ذلك 

شعبيًا  كتابًا  تقرأ  حني  أنك  دوًما 

تقرأ  فأنت  العلامء  مشاهري  ألحد 

تبسيطه،  العامل،  آراء  من  مزيًجا 

يختلف  واألمر  أبحاثه  وخالصات 

األصلية.يف  ألبحاثه  قراءتك  عن 

النهاية، ملن الحق يف كتابة العلوم؟ هل نحرص 

األمر مبن ميتلكون شهادة يف مواصالت العلوم؟ 

كال فأكرب مؤسسات الصحافة العلمية وأجدرها 

مل تقم بذلك.  يحق ألي منا أن يبسط العلوم 

طاملا أنه يحافظ عىل سالمة املحتوى دون تغيري 

أمام  مفتوحة  والباب  إنقاص.  أو  تحريف  أو 

أي محب للعلم مطلع عليه قادر عىل تقدميه 

فال  اليوم  العلم  أكتب  سليم،  مبسط  بشكل 

توجد عوائق أمامك.
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بداية 
المغامرة: 

مرحلة 
الحمل

علـى مـدار حياتنـا، تتعـرّض أدمغتنا 
لتغيـراتٍ أكثـر مـن أي عضـو آخر في 
الجسـم.  يمكن تقسـيم هذه التغيرات 
لتشـمل خمس مراحـل أساسـية، تؤّثر 
كل واحـدة منهـا على قدراتنا وسـلوكنا 
بشـكل كبيـر. مـع ذلـك، فنحن لسـنا 
مجـرد متفرّجيـن وحسـب خـالل هذه 
العمليـة، إذ بإمكاننـا أن نسـتفيد من 
تلـك التغيرات التـي تحـدث تباعًا في 
كل مرحلـة وجعلهـا لصالحنـا. هذا هو 
بالضبـط موضـوع هـذا البحـث الـذي 
 New Scientist مجلـة  فـي  ظهـر 
فـي 4 أبريـل سـنة 2009 والـذي يعرض 
خمسـة مقـاالت توضّح مراحـل تطور 
الدمـاغ ابتـداء مـن المرحلـة الجنينية 
الشـيخوخة. مرحلـة  إلـى  وصـوال 
بدايـة  فـي  نأخـذه  نفـس  أول  مـع 
حياتنـا، يكـون عمـر الدمـاغ لحظتهـا 
يبـدأ  أشـهر.   ثمانيـة  مـن  أكثـر 
أربعـة  بعـد  بالنمـو  العضـو  هـذا 
حيـن  الحمـل،  بدايـة  مـن  أسـابيع 
تلتـفّ إحـدى طبقـات الخاليـا الثالث 
العصبـي.   األنبـوب  مشـّكلة  للجنيـن 
بعدهـا بأسـبوع، تنثنـي قمّـة هـذا 
األنبـوب مؤّلفـة بذلـك البنيـة األولية 
لمقدّمـة، ومنتصـف، ومؤخّـر الدماغ.
ابتـداء مـن هـذه النقطة، يصيـر نمو 
بالدرجـة  معتمـدًا  وتمايـزه  الدمـاغ 
األولـى علـى الجينـات وعلى مـا تحمله 
يبقـى  ذلـك،  رغـم  معلومـات.  مـن 
سـيضمن  الـذي  الرئيسـي  العنصـر 
الحصـول علـى أحسـن أداء مـن الدماغ 
فـي هـذه الفتـرة هـو التوفـر علـى 
أفضـل بيئـة ممكنـة فـي مرحلـة ما 
قبل الـوالدة.  يعني هـذا أن تكون األم، 
فـي المراحـل األولـى لتطـور الجنيـن، 
فـي بيئة خاليـة مـن مسـببات القلق 

والتوتـر، تتحصّـل على تغذيـة جيدة، 
والكحـول وغيرهـا  السـجائر  وتتجنـب 
ومـع  والضـارة.  السـامة  المـواد  مـن 
االقتـراب مـن نهايـة عمليـة تشـّكل 
الدمـاغ، عندمـا يصبح بإمـكان الجنين 
األصـوات  تبـدأ  ويتذكـر،  يسـمع  أن 
العضـو  هـذا  بقولبـة  واألحاسـيس 
ونوعيّتهـا. شـدّتها  حسـب  وذلـك 
في الثلثيـن األوليْن مـن الحمل، تكون 
عمليـة النمـو بأكملهـا منحصـرة فـي 
الرئيسـية  واللبنـات  األساسـات  وضـع 
لعمـل الدمـاغ، وذلـك بزيـادة إنتـاج 
الخاليـا العصبية وعـدد الروابط بينها، 
والتأّكـد مـن أن كل قسـم مـن الدماغ 
ينمـو بصـورة مالئمـة وفـي المـكان 
المخصّـص لـه.  يتطّلـب هـذا العمل 
وجـود الطاقـة، إضافـة إلـى مجموعة 
مـن العناصـر الغذائية التي تُسـتهلك 
الوقـت  وفـي  محسـوبة  بكميـة 
المناسـب. فـي الواقـع، لـو تأملنا في 
حجم عمليـة البنـاء هذه -إنتـاج مئة 
مليـار خليـة دماغيـة ومالييـن مـن 
الخاليـا الداعمـة علـى مسـتوى أربعة 
فصـوص دماغيـة رئيسـية وعشـرات 
المناطـق الدماغيـة المسـتقلة- فـال 
مذهوليـن  نقـف  أن  سـوى  يمكننـا 
الفذة. الهندسـة التطوريـة  أمام هـذه 
التـي  الغذائيـة  العناصـر  بيـن  مـن 
الدمـاغ فـي مراحل تشـّكله  يحتاجهـا 
الـذي  الفوليـك،  حمـض  هـو  األولـى 
يلعب دورًا مهمًا وحسّاسًـا يتمثل في 
سـدِّ األنبـوب العصبـي. أيّ نقٍص في 
اسـتهالك هـذا العنصـر يـؤدي لحدوث 
عيـوب علـى مسـتوى أعضاء الجسـم، 
 spina( المشـقوقة  كالسِّنِسـنَة 
bifida(، حيـث ينمـو جزء مـن العمود 
الفقـري خارج الجسـم، أو انعدام الدماغ 

)anencephaly( الـذي يعتبـر حالـة 
مرضيـة مميتـة ألن جـزًءا كبيـرا مـن 
الدمـاغ ال يكتمـل نموّه. كمـا أن حدوث 
نقـص في كميـة الفيتاميـن ب12 عند 
الجنيـن قـد يـؤدي لنتائـج مماثلـة.
تصعـب معرفـة دور كل مـن العناصر 
الغذائيـة األخرى فـي األسـابيع األولى 
لحيـاة الجنين نظرًا لكـون القصور على 
مسـتوى امتصاصهـا غالبًـا مـا يرافق 
حالـة عامـة لسـوء التغذيـة والفقـر، 
وأيضـا لصعوبـة ربـط هـذا القصـور 
المبكر بالمشـاكل الصحيـة التي ال تظهر 
إال بعـد شـهور أو سـنوات مـن حدوثه. 
الدراسـات  مـن  نعلمـه  مـا  أن  غيـر 
المجـراة علـى الحيوانات يؤكد أّن سـوء 
البروتينات،  التغذيـة، وخاصـة نقـص 
يعيـق نمو الخاليـا العصبيـة والروابط  
بينهـا، وأّن عنصـري الزنـك والرصاص 
ضروريـان لكـي تنتقـل هـذه الخاليـا 
موقعهـا  إلـى  تشـّكلها  مـكان  مـن 
األحمـاض  سالسـل  أن  كمـا  النهائـي. 
تعتبـر  المشـبعة  غيـر  الدهنيـة 
ضروريـة لضمان نمـو نقاط االشـتباك 
الخلوية. العصبي وكـذا عمل األغشـية 
وأخـذ  الجيـدة  التغذيـة  أن  رغـم 
الحمـل،  مرحلـة  فـي  فيتامينـات 
فـي حالـة مـا تـم وصفهـا مـن قبل 
الطبيـب، عادة مـا يكون كافيًـا لتلبية 
احتياجـات دمـاغ الجنيـن فـي مراحله 
المبكـرة، إال أن وقوع خلل على مسـتوى 
ضغـط  الرتفـاع  -نتيجـة  المشـيمة 
يُمكـن  التدخيـن-  أو  التوتـر،  الـدم، 
أن يـؤدي بـدوره إلعاقـة نمـو الجنين. 
كمـا أن اسـتهالك العناصـر الغذائيـة 
بشـكل مفرط يضـر بالجنيـن أيضًا، إذ 
إن سـوء مراقبـة حالة مرض السـكري، 
مثـال، أثنـاء الحمـل، يسـبب ارتفاعًـا
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سامًا في كمية الجلوكوز داخل دماغ 
الجنين الذي يوجد في طور النمو.

لحسن الحظ، يضم الدماغ شبكة أمان 
ضعف  بإنتاج  يقوم  أنه  إذ  واسعة، 
عدد الخاليا العصبية التي يمكن أن 
يحتاجها. مع ذلك، فبعض األضرار ال 
يمكن إصالحها. فمثال، نقص الحديد 
الدماغ  عمل  على  يؤثر  الجنين  لدى 
وإن  حتى  سنوات،  لثالث  تصل  لمدة 
بعد  غذائية  مكمالت  الطفل  تلّقى 
السامة،  المواد  أما بخصوص  والدته. 
الجنين  أن  هو  الجيد  الخبر  فإن 
العالم  عن  جيد  بشكل  محميّ 
الخارجي، و حتى عن أمه، وذلك لكون 
للغاية.  انتقائيًا  حاجزًا  المشيمة 
عدد  على  األخيرة  هذه  تتوفر  حيث 
من المضخات البروتينية التي تساعد 
المرغوب  غير  العناصر  منع  على 
فيها والموجودة على مستوى مجرى 

دم األم من الوصول إلى الجنين.
كل  تمنع  ال  فالمشيمة  ذلك،  رغم 
للجنين،  الوصول  من  السامة  المواد 
والنيكوتين  كالزئبق  لمواد  يمكن  إذ 
الحاجز،  هذا  تخترق  أن  والكحول 
متباينَة  تأثيرات  بذلك  مُوّلدة 
التي  الجرعة  كمية  حسب  الدرجة 
تعرّضه  وتوقيت  للجنين  مرّت 

دراسات  إليه  أشارت  أمر  وهو  لها. 
أن  إذ لوحظ  الحيوانات،  عديدة على 
الناقالت  يؤثر على عمل  النيكوتين 
فقدان  يسبب  والزئبق  العصبية، 
وفي  المخيخ  مستوى  على  الخاليا 
أما  الدماغ،  قشرة  من  أخرى  أجزاء 
يؤدي  أنه  المعروف  فمن  الكحول 
وتعديل  العصبية  الخاليا  موت  إلى 
مع  العصبية.  الناقالت  بعض  عمل 
ذلك، فتحديد كمية الكحول المسببة 
والبدنية  المعرفية  لالختالالت 
الكحولي  الجنين  المصاحبة لمتالزمة 
 ،)fetal alcohol syndrome(
الخفية  األشكال  من  غيرها  أو 
للضرر، يبقى أمرًا غير واضح.بعض 
عبر  تمر  أن  تحتاج  ال  السامة  المواد 
المشيمة لكي يكون لها تأثير سلبي. 
السجائر، مثال، يعيق تدفق  فدخان 
الدم إلى الجنين ويحرمه من الحصول 
الغذائية  والعناصر  األوكسجين  على 
تأثير  كيفية  تحديد  لنموه.  الالزمة 
أمر  دقيق  بشكل  الدماغ  على  هذا 
بعض  هناك  أن  رغم  جدًا،  صعب 
الجسمَ  أن  إلى  التي تشير  المؤشرات 
َفِنيّ )corpus callosum( الذي  الثَّ
القشرة  و  المخ،  نصفي  بين  يربط 
 orbitofrontal( الجبهية الحجاجية

تحديد  في  تشارك  التي   )cortex
يكون  ربما  االجتماعي،  السلوك 
المراهقين  لدى  أصغر  حجمها 
أثناء  السجائر  لدخان  تعرضوا  الذين 
فتياتٍ  عند  الرحم.  في  وجودهم 
جبهية  قشرة  المراهقة،  مرحلة  في 
سلوك  ظهور  تعني  أصغر  حجاجية 
غير متعاطف مع اآلخرين، ما يشير 
مشاكل  يسبّب  قد  التدخين  أن  إلى 
سلوكية لدى النسل في مرحلة الحقة 
قد  حديثة  دراسة  أن  إال  الحياة.  من 
فعليّة  فروق  توجد  ال  أنه  كشفت 
بين  المعرفية  القدرات  إجمالي  في 
لدخان  تعرضوا  الذين  المراهقين 
السجائر والذين لم يتعرضوا له، األمر 
األبحاث  من  مزيدًا  يستدعي  الذي 
الجنين  على  التدخين  تأثير  حول 
أن  للتوتر  يمكن  الحمل.  مرحلة  في 
الذي  األمر  وهو  أيضًا،  سامًا  يكون 
الحيوانات،  على  تجارب  عدة  أكدته 
حيث يؤدي تعرض الجنين لهرمونات 
إلى  األم  طرف  من  المفرزة  التوتر 
النشاط  وفرط  القلق  السلوك  ظهور 
في النسل. كما خلصت دراسة حديثة 
جامعة  طرف  من  أجريت  مطولة، 
 Imperial( لندن  كوليج  إمبريال 
 7000 وشملت   ،)College London
األمهات  توتر  أن  إلى  ورضيعًا،  أمًّا 
الحاالت  من  المئة  في   15 يفسر  قد 
المشخّصة باضطراب قصور االنتباه 
 attention-deficit( وفرط الحركة
وهو   .)hyperactivity disorder
الجنين  على  التوتر  تأثير  يجعل  ما 
السامة  المواد  باقي  لتأثير  مماثاًل 
المقال،  هذا  تقرأ  كنت  األخرى.إذا 
من  بسالم  مررت  أنك  يعني  فهذا 
من  األولى  أشهر  التسعة  مرحلة 
تكون  قد  مشاكَل  أيّ  أن  أو  حياتك، 
تعرضت لها قد تم إبطالها بواسطة 
والتعليم  الجيدة  التربية  من  مزيج 
في  الحق.  وقت  في  تلّقيته  الذي 
الدماغ  سيبدأ  التالية،  المرحلة 
الفتيّ بالتعلم والتذكر، ما يعني أننا 
سنحصل على أولى الفرص الستخدام 
رحلة  وبداية  البديع،  العضو  هذا 

جديدة.
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مرحلة الطفولة2
خـالل فترة مـا قبل الـوالدة، يتشـّكل 
مـا يقـارب 250 ألـف خلية جديـدة كل 
دقيقـة، وروابط عصبيـة يصل عددها 
إلـى 1.8 مليـون رابطة فـي الثانية. ما 
يقـارب نصف عـدد هذه الخاليـا يذوي 
تلـك  فقـط  مخّلًفـا  الحقـا،  ويمـوت 
الخاليـا التي تـم تعزيز الروابـط بينها 
والتـي تـم اسـتخدامها بشـكل متكرر. 
منـذ لحظـة الـوالدة، يخضـع الطفـل 
لمـا يماثل عقـدًا مـن النمو السـريع 
والتدريجـي، حيـث تسـاهم كل تجربة 
وكل خبـرة جديدة في تحديد الشـخص 
مسـتقبال.  عليـه  سـيصبح  الـذي 
يدفعنـا هذا للتسـاؤل، ما الـذي يمكن 
لآلبـاء القيام بـه حتى يمّكنـا طفلهم 
مـن زيـادة إمكانيات دماغه واسـتغالل 
قدراتـه فـي هـذه المرحلة الحساسـة 
التـي  الخبـرات  تُعتبـر  حياتـه؟  مـن 
تحصـل فـي نهايـة مرحلـة مـا قبـل 
الـوالدة مهمة جدًا وحاسـمة في مسـار 
التطـور الطبيعـي للدمـاغ. تجريبيًـا، 
تبـدأ  التـي  الفتـرة  تحديـد  يمكـن 
فيهـا عمليـة التعلـم بيـن األسـبوع 
22 واألسـبوع 24 مـن الحمـل، عندمـا 
يسـتجيب الجنيـن إلى ضجة أو لمسـة 
أول مـرّة، لكنه يتجاهـل نفس التحفيز 
إذا ما حدث مرارًا؛ عملية تذّكر بسـيطة 
 .)habituation( تعرف باسـم التعوّد
عند حوالي األسـبوع الــ34، يظهر لدى 
األجنـة نمط جديـد من التذّكـر يُعرف 
هـذه   .)conditioning( بالتكييـف 
الجديـدة أعقد من سـابقتها،  العملية 
إذ يتـم اعتبار تحفيز عشـوائي ما على 
أنـه إشـارة إلى أمـر ما سـيحدث بعده، 
مثـل حـدوث صـوت )تحفيـز( يُفهـم 
)حـدث(.  بوكـزة  سـيُتبع  أنـه  علـى 
الجنيـن عن  فيمـا يتعلـق بذكريـات 
قطع موسـيقية معينأوعـن صوت األم 
ورائحتهـا، فقدثبـت أنها تتشـّكل في 
وقت ما بعد األسـبوع الــ30 من الحمل 
الوالدة.اكتسـاب  إلى ما بعـد  وتسـتمر 
اللغـة يبدأ فـي مرحلة ما قبـل الوالدة 
أيضًا، حيـث لوحظ أن المولـود الجديد 
يَرضـع بنشـاط أكبـر إذا سـمع لغته 
األم، بـداًل مـن لغـة أجنبيـة، بالرغـم 

يسـتجيبون  الجـدد  المواليـد  أن  مـن 
لألصـوات مـن مختلـف اللغـات حتـى 
حوالـي 3 سـنوات من العمـر. مع ذلك، 
فبينمـا يُـؤدي التحدّث إلـى جنين في 
الربع الثالـث من الحمل إلى مسـاعدته 
علـى التعـرف علـى صـوت األم الحًقا، 
إال أنـه ال وجود ألي أدلة مباشـرة تشـير 
إلـى أن تواجـده وسـط بيئـة تعـرف 
تعـددًا لغويًا فـي هـذه المرحلة يؤثر 
علـى قدراتـه اللغويـة المسـتقبلية.
اللغـة  اكتسـاب  فـي  العوامـل  أهـم 
تتمثـل في كـمّ الحديـث الـذي يجري 
الـوالدة،  الطفـل وأبويـه بعـد  بيـن 
التـي  المفـردات  وتعقيـد  نوعيـة 
يسـتخدمونها، وكذا مـدى نجاحهم في 
جذب اهتمـام الطفل وتركيـز انتباهه. 
فـي حين أن بعض الشـركات التي تبيع 
منتجـات »التعليـم مـا قبل الـوالدة« 
تـودّ أن يعتقـد اآلباء أنه مـن الممكن 
تعليـم األطفـال وهـم فـي الرحـم،إال 
أنـه ال يوجـد أي دليـل يثبـت أن مثل 
تلـك  التدابير تسـاهم فـي تزويدهم 
التعلـم. عمليـة  فـي  بأسـبقيّة 
أسـباب  هنـاك  فيالواقـع، 
بيئـة  بـأن  للقـول  وجيهةتدفعنـا 
الجنين تُوّفـر تجربة حسـية محدودة، 
كمـا  المفـرط،  التحفيـز  إن  حيـث 
لبعـض  األم  أخـذ  حالـة  فـي  يحـدث 
األدويـة والعقاقيـر، يمكـن أن يقتـل 
تغيّـر  الجديـدة.ال  الدماغيـة  الخاليـا 
الـوالدة سـوى جـزًءا صغيرًا مـن عمل 
الدمـاغ. فرغـم أن القشـرة الحسّـية 
 s o m a t o s e n s o r y ( ية لجسـد ا
تكـون  لّلمـس،  cortex(،الحساسـة 
نشـطة قبل الـوالدة، إال أن حـدوث أي 
الدماغيـة  القشـرة  آخـر فـي  نشـاط 
-تتحكـم هـذه القشـرة فـي الحركات 
يحتاج  واإلدراك-  التفكيـر،  الطوعيـة، 
إلى شـهرين أو ثالثة أشـهر على األقل. 
المعرفـي، وبداية  التخطيـط  انطـالق 
واالنتبـاه.  العاملـة  الذاكـرة  عمـل 
يتطـوّر الشـعور الفـردي بالـذات في 
حـدود 18 شـهرًا، بعـد ضمّ الشـبكات 
الجبهـي  العصبيـة لـكل مـن الفـص 
والفـص الجـداري تدريجيًـا، فـي حين 

ينمـو الشـعور وإدراك تفـرد اآلخريـن 
فـي سـن الثالثـة أو الرابعة.التجـارب 
المرحلـة  هـذه  فـي  بهـا  نمـر  التـي 
المبكـرة مـن تكويننـا تسـاعد علـى 
العاطفية،  حالتنـا  وتشـكيل  صياغـة 
لذلـك فالتعـرض لإلهمـال أو التربية 
القاسـية فـي هـذه المرحلة قـد يغير 
الدماغ إلـى األبد. فمثال اختبـار الطفل 
للرفـض مـن األم، أو حـدوث صدمة من 
أي نـوع فـي هـذه المرحلة، قـد يؤثر
للفـرد  العاطفيـة  االسـتجابات  علـى 
عنـد مواجهـة مواقـف عصيبـة فـي 
وقت الحق مـن حياته.وهـذا ما يجعل 
مـا،  نوعـا  مهيئيـن،  األفـراد  هـؤالء 
القلق  واضطـراب  باالكتئـاب  لإلصابـة 
المريرةالتـي  التجـارب  لتلـك  كنتيجـة 
مروا بها.ما هو السـبيل، إذن، الستفادة 
القصـوى مـن إمكانيـات الدمـاغ فـي 
هـذه المرحلـة؟ الخبـر الجيـد   لهو أنه 
ال داعـي لزجـر األطفـال عـن اللعـب 
هـذه  الجـاد  العمـل  علـى  وحثهـم 
الفتـرة. إذ أظهـرت الدراسـات أن وجود 
بيئـة مواتيـة وتخصيص  الطفل فـي 
وقـت فـردي لّلعـب معه بألعـاب مثل 
بيكابـو، قطع البنـاء، وغنـاء الترانيم، 
توّفـر، فـي الواقـع، كل مـا يحتاجـه 
لزيـادة معـدل ذكائه وتعزيـز اهتمامه 
حياته.يدّعـي  مـدى  علـى  بالتعلـم 
مـوزارت  إلـى  االسـتماع  أن  البعـض 
يحسّـن التعّلـم و القـدرات المكانيـة 
)spatial tasks( لـدى األفـراد. »تأثير 
مـوزارت« هـذا،    والـذي سـاهم فـي 
تكاثـر البرامـج التعليميـة لمرحلـة ما 
قبـل الـوالدة ومرحلـة الطفولـة،  وّلد 
آراًء متباينـة بين الباحثيـن، بين مؤيد 
لهـذه الفرضيـة ورافـض لهـا، دون أن 
يتم حسـم الخـالف كليًا بهـذا الصدد. 
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 مع ذلك، فتعلم عزف الموسيقىخالل 
الطفولة يعتبر مسألة مختلفة تمامًا. 
تأثيرات  لديها  تلك  التعلم  عملية 
ما  وهو  الدماغ،  على  األمد  طويلة 
تعلم  بأن  القول  إلى  البعض  دفع 
تحسين  في  يساهم  الموسيقى  عزف 
ومهارات  والرياضية  المكانية  القدرات 

التفكير الحًقا.
وزن  يكون  العمر،  من  السادسة  بحلول 
البالغ،  الفرد  دماغ  لوزن  مقاربًا  الدماغ 
كما أن مستوى استهالكه للطاقة يصل 
الفترة،  هذه  في  درجاته.  أقصى  إلى 
يبدأ األطفال بإعمال التفكير المنطقي 
التفكير  عملية  سيرورة  فهم  ومحاولة 
أدمغتهم  تستمر  بها.  يقومون  التي 
الروابط  وهدم  وتشييد  النمو  في 
حين  إلى  يختبرونها  التي  األشياء  بين 
يصل   - المراهقة  مرحلة  في  الدخول 
حجم المادة الرمادية إلى أقصاه في هذه 
من  الدماغ  يتغير  بعدها،  المرحلة. 
مرحلة  نحو  الباب  بذلك  فاتحًا  جديد، 

جديدة.
غير  متهورون،  أنانيون،  المراهقون 
منطقيين ومتعكري المزاج. لكن، هذا 
باالعتبار  أخذنا  إذا  مفاجًئا،  أمرًا  ليس 
الجلبة التي تحدث نتيجة عملية البناء 
المستمرة والمتواصلة داخل أدمغتهم. 
في  النمو  مكتمل  الدماغ  يكون  قد 
الروابط   شبكة  لكن  المراهقة،  سنوات 
حاجة  في  تظل  العصبية  الخاليا  بين 

لمزيد من الوقت حتى يكتمل نموها.
تفسير  على  النفس  علماء  اعتاد 
المراهقة  لمرحلة  السارة  غير  السمات 
لفوران  مباشرة  نتيجة  بوصفها 
لكون  نظرًا  الجنسية،  الهرمونات 

دماغ  حجم  يقارب  األطفال  دماغ  حجم 
البلوغ.  سن  قبل  الراشدين  األشخاص 
التشخيصي  التصوير  وبفضل  لكن، 
حديثة  دراسات  أظهرت  الطبي، 
التي  البنيوية  التغيّرات  من  مجموعة 
وصواًل  المراهقين  دماغ  في  تحدث 
يمكن  والتي  العشرينات،  أوائل  إلى 
في  يجري  ما  لشرح  عليها  االعتماد 
تلك.من  المضطربة  المراهقة  سنوات 
قام  التي  الدراسة  الدراسات  هذه  بين 
وزمالؤه   )Jay Giedd( جيد  جاي  بها 
العقلية  للصحة  الوطني  المعهد  من 
 National( ماريالند    ببيثيسدا 
 Institute of Mental Health in
والتي   ،)Bethesda. Maryland
تتبعت نمو حوالي 400 طفل عن طريق 
إجراء مسح دماغي لغالبية المشاركين، 
إليه  التوصل  تم  ما  كل سنتين.  وذلك 
هو أن فترة المراهقة تجلب معها نوعًا 
المادة  مستوى  على  »التشذيب«  من 
الرمادية، إذ يفقد المراهقون ما يقارب 
كل  الرمادية  المادة  من  المائة  في   1
عام حتى بداية العشرينات. يزيل هذا 
»التشذيب« الدماغي الروابط العصبية 
غير االعتيادية التي ُأنتجت بوفرة أثناء 
مرحلة  في  حصلت  التي  النمو  طفرة 
المناطق  من  بدًءا  وذلك  الطفولة، 
تنضج  الدماغ.  في  والحركية  الحسّية 
هذه المناطق أواًل، ثم تتبعها المناطق 
التوجه  وتحديد  اللغة  عن  المسؤولة 
الدماغية  المناطق  وأخيرًا  المكاني، 
المعلومات  بمعالجة  المرتبطة 
الفص  قشرة  التنفيذية.  والوظائف 
 the dorsolateral( الجبهي الظهرية
prefrontal cortex( هي من بين آخر 

ويرتبط   نضجها  يكتمل  التي  المناطق 
والسيطرة على  بالتحكم  أساسًا  عملها 
فتأخر  لذلك  القرارات.  واتخاذ  الدوافع 
القرارات  من  الكثير  يفسر  قد  اكتمالها 
المراهقون.  يتخذها  التي  الطائشة 
تعمل هذه المنطقة، أيضًا، على ضبط 
العاطفية  الحالة  معطيات  ومراجعة 
-مركز  الدماغية  اللوزة  ترسلها  التي 
إما  تتجه  التي  الغريزية  األفعال  ردود 
للهروب أو المقاومة. األمر الذي قد يعّلل 
ما  غالبًا  التي  الشديدة  الغضب  نوبات 

تنتاب المراهقين.
الرمادية،  المادة  فقدان  يتم  بينما 
يزداد، في المقابل، حجم المادة البيضاء 
األخيرة  هذه  تعمل  حيث  الدماغ.  في 
مما  العصبية،  بالخاليا  اإلحاطة  على 
يساعد على إطالق النبضات الكهربائية 
بشكل أسرع وتمتين الروابط العصبية 
»التشذيب.«  عملية  من  نجت  التي 
ومساوئ  محاسن  لها  التغييرات  هذه 
لكون  نظرًا  وذلك  سواء،  حد  على 
في  كبير  بشكل  مرنًا  يزال  ما  الدماغ 
تجربة  كل  ويتقبّل  المرحلة،  هذه 
من  كانت.  كيفما  يستوعبها  و  جديدة 
ناحية أخرى، عدم القدرة على التحكم 
تعاطي  إلى  يؤدي  قد  االنفعاالت  في 
المخدرات والكحول إضافة إلى التدخين 
تعاطي  وقاية.  دون  الجنس  وممارسة 
من  الكثير  تثير  ظاهرة  المخدرات 
معتمدة  دراسات  أظهرت  حيث  القلق، 
أن  الطبي  التشخيصي  التصوير  على 
شبكة الدوائر الكهربائية المسؤولة عن 
التحفيز والمكافأة في دماغ المراهقين 
يقعوا  ألن  ظاهريًا  مهيئين  تجعلهم 

ضحيّة لإلدمان.

3 مرحلةالمراهقة
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مــرور  مــع  تدريجيًــا  كفاءتــه 
التراجــع  الوقــت. تبــدأ فتــرة 
ــع  ــاغ م ــدرات الدم ــي لق التدريج
إكمــال الســنة الســابعة والعشــرين 
مــن العمــر، وتســتمر فيمــا تبقــى 
ــق  ــن وف ــد، لك ــة الرش ــن مرحل م
معــدالت متباينــة. أولــى هــذه 
ــا  ــتغرقت وقتً ــي اس ــدرات، والت الق
طويــاًل حتــى تتشــكل فــي مرحلــة 
ــؤولة  ــك المس ــي تل ــة، ه المراهق
عــن التحكــم بالوظائــف التنفيذيــة 
التخطيــط  علــى  كالقــدرة 
ــدرة  ــذه الق ــط ه ــيق. ترتب والتنس
بــكل مــن الفــص األمامــي الجبهــي 
ــون  ــاغ، ويك ــي للدم ــص الصدغ والف
هــذان الفصــان غيــر مكتملــي النمو 
ــة  ــرينات. إضاف ــة العش ــي بداي ف
إلــى هــذا فــإن الذاكــرة العرضيــة، 
التــي ترتبــط بتذكــر األحــداث، 
ــرعة  ــا أن س ــرعة، كم ــع بس تتراج
ــات  ــة المعلوم ــي معالج ــاغ ف الدم
تتباطــأ، فــي حيــن تتناقــص 
قــدرة الذاكــرة العاملــة علــى حفــظ 
ــا  ــتيعابها. يدفعن ــات واس المعلوم
ــرعة  ــدى س ــا م ــاؤل: م ــذا للتس ه
ــى  ــرأ عل ــذي يط ــع ال ــذا التراج ه
قــدرات الدمــاغ فــي هــذه المرحلــة؟ 
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل 
 ، )Art Kramer(أجــرى آرت كرامــر
ــوي،  ــة إلين ــس بجامع ــم النف عال
ــا  ــن، بحًث ــاء آخري ــاعدة علم بمس
ــاض.  ــذا االنخف ــدار ه ــس مق يقي
ــا  ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت النتيج
هــي أنــه مــن منتصــف العشــرينات 

ــدة  ــة واح ــخص نقط ــد الش يفق
كل عشــر ســنوات فــي اختبــار 
ــار  ــر، اختب ــة المصغ ــة العقلي الحال
اختبــار   -)MMSE( فولشــتاين، 
ــارات  ــس مه ــة يقي ــن 30 نقط م
الحســاب واللغــة والقــدرات الحركيــة 
األساســية، يُســتخدم عــادة لتقييم 
ــة  ــف العقلي ــع الوظائ ــرعة تراج س
لألشــخاص المصابيــن بالخــرف. 
ــاض ب3 أو  ــجيل انخف ــر تس ويعتب
ــرًا  ــار أم ــذا االختب ــي ه ــاط ف 4 نق
ــاًل،  ــا عاج ــاًل طبيً ــتدعي تدخ يس
الــذي  التراجــع  أن  يعنــي  مــا 
يختبــره اإلنســان بيــن ســن 25 و65 
ــاره تمتــد  ــه عواقــب وخيمــة وآث ل

ــاة. ــب الحي ــمل كل جوان لتش
ــاط  ــى اإلحب ــذا عل ــث ه ــد يبع ق
ــي  ــلبيًا ف ــرًا س ــدو أم ــد يب وق
جانــب  هنــاك  لكــن  المجمــل، 
إيجابــي فــي مقابــل هــذا التراجــع 
ــدرات  ــث أن الق ــره. حي ــذي نختب ال
ــا  ــتوى أدائه ــض مس ــي ينخف الت
تعتمــد بشــكل أساســي علــى 
 )fluid intelligence(الــذكاء الســائل
، أي علــى ســرعة الدمــاغ علــى 
لكــن  المعلومــات.  معالجــة 
 crystallized(المتبلــور الــذكاء 
ــوي  ــل اللغ intelligence( ، ، المقاب
للحكمــة فــي اصطالحاتنــا اليوميــة، 
ــس  ــى المعاك ــي المنح ــه ف يتّج
ــم  ــك فرغ ــاض. لذل ــذا االنخف له
كــون الــذكاء الســائل يتراجــع 
ــذكاء  ــة، إال أن ال ــذه المرحل ــي ه ف

ــو  ــي  النم ــتمر ف ــور يس المتبل

ــن  ــا م ــذا خليًط ــى ه ــا إل إذا أضفن
ــي  ــم ف ــى التحك ــدرة عل ــدم الق ع
ــور،  ــر األم ــوء تقدي ــاالت، س االنفع
واالســتهانة بعواقــب أفعالهــم 
ــة  ــل، فالنتيج ــدى الطوي ــى الم عل
ــكل  ــا بش ــر مدمنً ــق يصي أن المراه
ــي  ــا أن تعاط ــك، فبم ــد. لذل مؤك
ــي  ــات ف ــرض لألزم ــدرات والتع المخ
هــذه المرحلــة ثبــت ارتباطهــا 
ــت  ــي وق ــزاج ف ــات الم باضطراب
الحــق فــي الحيــاة، فــإن هــذا هــو 

ــا. ــت لتجنبهم ــل وق أفض
مــن الناحيــة اإليجابيــة، فمــع 
ــة  ــى مرحل ــن عل ــال المراهقي إقب
تتميــز  حياتهــم  مــن  جديــدة 
تظــل  واالســتقالل،  بالرشــد 
ــى  ــة عل ــة مفتوح ــم الفتي أدمغته
ــات  ــاالت واإلمكاني ــن االحتم ــدد م ع
التــي يمكنهــم تحقيقهــا وبلوغهــا. 
لذلــك فأفضــل وســيلة لالســتفادة 
القصــوى مــن قــدرات الدمــاغ فــي 
هــذه المرحلــة هــي أن يوجّــه 
ــم  ــو التعّل ــه نح ــق طاقت المراه
ــواء  ــدة، س ــرات جدي ــن خب وتكوي
ــم  ــب وتعل ــراءة الكت ــك بق أكان ذل
ــيقية، أو  ــة موس ــى آل ــزف عل الع
ــاف  ــم الستكش ــول العال ــفر ح بالس
ــي  ــة ف ــاة المختلف ــر الحي مظاه
أقطــاره. مــع ذلــك، وبصــرف النظر 
ــك أم ال،  ــون ذل ــوا يقبل ــا إذا كان عم
فهــم يحتاجــون إلــى الحمايــة، مــن 
العوامــل الخارجيــة ومــن أنفســهم 
فــي المقــام األول، مــا دامــت عملية 
اتخــاذ القــرارات قــدرة لــم يكتمــل 

ــا. ــي يوفره ــد لك ــم بع دماغه

ــة العشــرينات.  أنــت اآلن فــي بداي
دماغــك وصــل أخيــرًا إلــى مرحلــة 
ــا دام  ــك م ــتمتع بذل ــج. اس النض
هــذا ممكنــا. خــالل هــذه المرحلة، 
ــه  ــى ذروة قدرات ــك إل ــل دماغ يص

ــك ــتمر كذل ــن 22 ويس ــي س بحوال
ــا،  ــة. بعده ــنوات قادم ــس س لخم
كل شــيء يتغيــر. بعدهــا، يدخــل 
الدمــاغ مرحلــة االنحــدار، وتتراجــع

4 مرحلة الرشد ذات 
المنحدر الزلق
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ــت إذ  ــرور الوق ــع م ــور م والتط
وهــو  اآلخــر  أحدهمــا  يلغــي 
مــا يضمــن اســتمرارية عمــل 
الدمــاغ بكفــاءة، علــى األقــل 
إلــى أن نصــل إلــى الســتينات 
العمــر. مــن  والســبعينات 

يدفعنــا  آخــر  ســبب  هنــاك 
ــة  ــدو أن المحافظ ــاج، إذ يب لالبته
علــى قــدر معقــول مــن النشــاط 
ــام  ــاع نظ ــي، واتب ــي والعقل البدن
غذائــي صحــي، وتجنــب التدخيــن 
ــدرات أمور  ــي المخ ــول وتعاط والكح
تســاعد علــى إبطــاء هــذا التراجع 
الــذي ال مفــر منــه، لذلــك، ال داعــي 
ــدت أن  ــر إذا وج ــعر بالذع ألن تش
نظــام حياتــك يســرّع مــن تراجع 
ــك  ــا زال أمام ــك، فم ــدرات دماغ ق
ــك. ــرى حيات ــر مج ــة لتغيي فرص

ــيوخة 5  مرحلة الش
ــود  ــد، ال يع ــد التقاع ــول موع بحل
هنــاك مجــال للشــك فــي أن 
الدمــاغ لــم يعــد كمــا كان، إذ مــع 
ــر  ــن 65 تظه ــن س ــراب م االقت
ــدل  ــي ت ــات الت ــن العالم ــدد م ع
علــى هــذا األمــر، كأن ينســى 
المــرء أســماء أشــخاص يعرفهــم أو 
يجــد إبريــق الشــاي فــي الثالجــة 
ــياءه. ــع أش ــن وض ــر أي أو ال يتذك

ــر ســبب  هنــاك ســبب وجيه يفسّ
خــذالن ذاكرتنــا لنــا باســتمرار فــي 
هــذه المرحلــة، ويرجــع ذلــك 
ــا  ــي للخالي ــدان التدريج ــى الفق إل
ــة  ــق مهم ــي مناط ــة ف الدماغي
مــن الدمــاغ كالحصيــن - المنطقة 
المســؤولة عــن معالجــة الذكريات. 
ال يمثــل هــذا مشــكلة فــي بــادئ 
األمــر، لكــون الدمــاغ، حتــى وهــو 
ــى  ــادر عل ــة، ق ــذه المرحل ــي ه ف
ــع  ــذا التراج ــن ه ــض ع التعوي
مــن خــالل خاصيــة المرونــة 
ــد  ــن، عن ــا. لك ــز به ــي يتمي الت
نقطــة معينــة، يبــدأ هــذا الضــرر 
ــر  ــطح و التأثي ــى الس ــو إل بالطف
بشــكل واضــح علــى نمــط الحيــاة.

ــاك  ــو أن هن ــح ه ــو واض ــا ه م
اختالًفــا فــي الكيفيــة التــي 

ــن  ــخص، بي ــا كل ش ــيخ به يش
ــد  ــة ومتّق ــئ بهج ــن ممتل مس
ذكاء، وآخــر كثيــر النســيان ومكــدّر 
يدفعنــا  مــا  وهــو  المــزاج. 
للتســاؤل: كيــف يمكــن رصــد 
هــذا التبايــن الموجــود بيــن 
ــبيل  ــاك س ــل هن ــخصين؟ وه الش
يمّكننــا مــن أن نكــون فــي محــل 
ــى  ــل إل ــا نص ــخص األول عندم الش

ــا؟ ــن حياتن ــة م ــذه المرحل ه
ممارسة الرياضة من بين الوسائل التي 
تساعد على هذا. حيث أظهرت دراسات 
باعتدال،  الرياضة  ممارسة  أن  عديدة 
ثالث مرات أسبوعيًا، تُحسّن التركيز 
المسنين،  لدى  التجريدي  والتفكير 
وذلك ربما عن طريق تحفيز نمو خاليا 
دماغية جديدة. كما أنها تساعد أيضا 
األمر  الجلوكوز،  مستوى  تنظيم  على 
في  السكر  نسبة  ارتفاع  يكبح  الذي 
الدم المصاحب لهذه المرحلة. يمكنها، 
كذلك، أن تؤثر على التلفيف المسنّن 
على  تساعد  الحصين  في  منطقة   -
لكون  نظرًا  إذ  الذكريات.  تشكيل 
تنظيم  على  يساعد  البدني  النشاط 
نسبة الجلوكوز في الدم، فإن ممارسة 
في  تعمل،  منتظم  بشكل  الرياضة 
المقابل، على الخفض من نسبة السكر 
إلى  بالتالي،  يؤدي،  ما  وهو  الدم،  في 
التنسيق«  »تدريب  الذاكرة.  تحسين 
يمكن   )coordination training(
إذ  الخصوص،  بهذا  أيضًا  يساعد  أن 

القدرات  استهداف  أن  دراسات  بينت 
وتدريبات  أنشطة  خالل  من  الحركية 
المعرفية  الوظائف  يحسّن  محددة، 
لدى المسنين الذين تتراوح أعمارهم 
أن  يمكن  ما  وهو  سنة.  و80   60 بين 
)مع  وي  النينتندو  على  اللعب  يوفره 
األحفاد(، إذ أن بضع جلسات على هذه 
نتائج  تعطي  أن  تستطيع  اللعبة 
متاحًا،  هذا  يكن  لم  إذا  لكن  مماثلة. 
فهناك دائما »تمارين معرفية« يمكن 
بينها  من  الغرض،  نفس  تؤدي  أن 
»تمارين الدماغ.« رغم أن هذا التمرين 
إال  غريبًا،  ما  مرحلة  في  يعتبر  كان 
الجمعية  مجلة  في  نشرت  دراسة  أن 
 Journal( األمريكية لطب الشيخوخة
 of the American Geriatrics
تمارين  على  اعتمدت   ،)Society
الحاسوب،  بواسطة  المشاركون  أداها 
يمكن  األخيرة  هذه  أن  إلى  توصلت 
من  لدى  واالنتباه  الذاكرة  تحسّن  أن 
تجاوزت أعمارهم الـ65 سنة. وهو ما 
أشار إليه المشاركون في هذه التجربة، 
الحظوها  التي  التغييرات  بين  من  إذ 
التجربة، تحسّن قدرتهم  انتهاء  بعد 
من  وتمّكنهم  األسماء،  تذكر  على 
متابعة سير المحادثات التي يشاركون 
يبقى  التركيز.  يفقدوا  أن  دون  فيها 
حدّة  أي  المسألة،  من  الثاني  الشق 
بسهولة  تجنبه  يمكن  والذي  الطبع، 
مستقبالت  أن  رغم  ذ  ما.  نوعًا 

الدوبامين، المسؤولة عن األحساس
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ئ بالمشــاعر اإليجابيــة، تكــون في 
تراجــع خــالل هــذه المرحلــة مــن 
الحيــاة، مــا قــد يســبب االكتئــاب، 
إال أنــه مــن الممكــن أخــذ جرعــات 
ــك  ــن وذل ــن الدوبامي ــة م منتظم
ــادي  ــة كالزب ــة معين ــاول أغذي بتن
لتفــادي  والشــوكوالتة،  واللــوز 
الســلبية. المشــاعر  نوبــات 

فــي الواقــع، يعمــل الدمــاغ 
ليمنحنــا  باســتطاعته  مــا  كل 
نظــرة إيجابيــة وراضيــة إلــى 
ــة. إذ  ــذه المرحل ــي ه ــاة ف الحي
ــة  ــارب الطائش ــالل التج ــن خ م
ــات،  ــرينات والثالثين ــة العش لمرحل
ــون  ــر، يك ــف العم ــن منتص ومِح
ــم أن يركــز أكثــر  الدمــاغ قــد تعّل
ــاة  ــي الحي ــدة ف ــور الجي ــى األم عل
عــوض األمــور الســيئة. مــع 
ــون  ــن 65، تك ــى س ــول إل الوص
ــاعر  ــار المش ــى اختب ــا عل قدرتن
ــب  ــر، حس ــل بكثي ــة أفض اإليجابي
 Florin( دولكــوس  فلوريــن 
ــا  ــي البيولوجي Dolcos(، اختصاص
العصبيــة بجامعــة ألبرتــا بكنــدا. 
ــن  ــخاص الذي ــد أن األش ــث وج حي
يتجــاوز ســنهم الســتين مــن 
ــدد  ــر ع ــى تذك ــون إل ــر يميل العم
ــة  ــرات العاطفي ــن الخب ــل م أق
ــباب. ــع الش ــة م ــلبية، مقارن الس

الرنيــن  فحوصــات  تبيــن 
هــذا  ســبب  المغناطيســي 
بيــن  المالحــظ  االختــالف 

ــن  ــي حي ــباب. فف ــنين والش المس
 60 أعمارهــم  تتجــاوز  مــن  أن 
ســنة يُظهــرون نشــاطا طبيعيًــا 
ــة  ــوزة الدماغي ــتوى الل ــى مس عل
عــن  المســؤولة  المنطقــة   -
ــذه  ــل ه ــاعر - إال أن تفاع المش
ــق  ــي المناط ــع باق ــة م المنطق
الدماغيــة يختلــف عمــا هــو 
مالحــظ لــدى الشــباب. تبيــن هذه 
ــة  ــوزة الدماغي ــات أن الل الفحوص
ــكل  ــل بش ــنين تتفاع ــدى المس ل
أقــل مــع الحصيــن وبشــكل أكثــر 
ــة  ــة الظهري ــرة األمامي ــع القش م
المســؤولة عــن التحكم بالمشــاعر. 
يشــير دولكــوس إلــى أن هــذا ربما 
يكــون نتيجــة للخبــرات المتراكمــة 
التــي جهّزتهــم ألن يتعاملــوا مــع 
ــال  ــات، ب ــة بثب ــف العصيب المواق
حاجــة لــردود أفعــال مبالــغ فيها. 
فعــال، إن كبــار الســن يــرون 
العالــم مــن خــالل نظــارات وردية.

ــيخ  ــد أن يش ــد يري ــم أن ال أح رغ
هــذه  أن  إال  مســنًا،  ويصبــح 
المرحلــة، التــي ال مفر منها، ليســت 
كلهــا كآبــة وانتظــار للمــوت. فــي 
ــا  الواقــع، يجــب أن نتوقــف تمامً
ــق بهــذا الصــدد، حيــث  عــن القل
أظهــرت دراســات أن األشــخاص 
ــة  ــور برويّ ــذون األم ــن يأخ الذي
ــم  ــبة إصابته ــل نس ــدوء تق وه
ــي  ــة ف ــف العقلي ــور الوظائ بتده
ــدى  ــت إح ــة. وبين ــذه المرحل ه

األشــخاص  أن  الدراســات  هــذه 
النشــيطين  وغيــر  الهادئيــن 
نســبة  تكــون  اجتماعيًــا 
الشــيخوخة  بخــرف  إصابتهــم 
ــك  ــن أولئ ــة م ــي المائ ــل 50 ف أق
مــن  والمكروبيــن.  المنعزليــن 
ــبب  ــذا بس ــون ه ــح أن يك المرج
المرتفعــة  التوتــر  مســتويات 
الناجمــة عــن ارتفــاع نســبة 
ــد  ــذي ق ــزول، وال ــون الكورتي هرم
ــرة  ــي القش ــا ف ــبب انكماشً يس
الحزاميــة األماميــة - منطقــة 
الزهايمــر  بظهــور  مرتبطــة 
واالكتئــاب لــدى كبــار الســن.
رغــم أن أدمغتنــا ال تتجعــد وال 
تترهــل مثــل مــا يحــدث لبشــرتنا، 
إلــى  بحاجــة  تبقــى  أنهــا  إال 
ــدار  ــى م ــام عل ــة واالهتم العناي
ــا  ــى عنه ــك، ال تتخل ــت. لذل الوق
قبــل األوان. عندمــا تبــدأ عالمــات 
ــم  ــور، ق ــن بالظه ــي الس ــر ف الكب
بنزهــة، أو حــاول أن تحــل الكلمــات 
المتقاطعــة، أو اضحــك. مــن يدري، 
قــد تعــوّض هــذه األنشــطة عن 
ــبابك. ــة ش ــاء مرحل ــض أخط بع

املصدر: 

Caroline Williams, «The five ages 

of the brain», New Scientist, 4 April 
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ذاكرة الكلب المميزة:
 يتذكر كلبك أفعالك بشكل ال تتوقعه

عندمـا عدت من الجامعـة إلى البيت 
حصلـت علـى أفضل ترحيـب يمكن 
أن أطلبه من كلبـي روبي، حيث دخل 
روبـي للقاعـة وأخـذ ينعطـف إلى 
الزاويـة ثم توقف قليـال وقفز علي، 
وقـد كانـت أذنـاه مدببتيـن وذيله 
يهتـز بإيقاع سـريع. فقـد تحمّس 
بعـد  أخـرى  مـرة  لرؤيتـي  روبـي 
شـهور مـن االبتعـاد، وهـذه أفضل 
ذكـرى أحملهـا مـن أيـام الدراسـة.

تذّكـر لقائـي بروبـي هو مثـال على 
 episodic( العرضيـة  الذاكـرة 
لألذهان  والتـي تعيـد   ،)memory
تجربة معينـة. وهذه مـن الذكريات 
المتعلقـة بالسـيرة الذاتيـة، والتي 
وأوقـات  بأماكـن  مرتبطـة  تكـون 
وعواطـف محددة، كجـزء ال يتجزأ من 
حياتنـا كبشـر. وهنالك أنـواع أخرى 
مـن الذاكـرة، علـى سـبيل المثـال 
تذكر رقـم هاتفـك وتذّكـر عواصم 

الـدول، تعتبر مـن الذاكـرة الداللية 
وهـي   ،)semantic memories(
ذكريـات عن الحقائق التـي تبنى مع 
مـرور الوقـت. وكما هـو موضح في 
 )Bob Dylan( قصيدة بوب ديـالن
»ذكريـات  عنـوان  تحمـل  التـي 
أن  فيهـا  يذكـر  والتـي  ثمينـة« 
الذكريـات العرضية »تغـرق الروح«.

وقـد تسـاءل الباحثـون في دراسـة 
نشـرت فـي علـم األحيـاء الحديـث 
الحيوانـات  كانـت  مـا  إذا  عـن 
امتـالك  فـي  اإلنسـان  تشـارك 
الذاكـرة العرضيـة. قـد يسـتطيع 
ذكريـات  واسـتعادة  حفـظ  روبـي 
حـول تجاربنـا معًا بشـكل مشـابه 
للذكريـات التـي أملكها. فقـد كانت 
 Claudia( فـوكازا  كلوديـا  مهمـة 
تصميـم  وزمالؤهـا   )Fugazza
الذاكـرة  يسـتهدف  ذاكـرة  اختبـار 
علـى  تعتمـد  ال  التـي  العرضيـة 
الذاكـرة  إبعـاد  وبذلـك  التعلـم، 
فـي  الباحثـون  ويتفـق  الدالليـة. 

مجال الذاكـرة علـى أن الجانب األهم 
فـي الذاكـرة العرضيـة هـو حفـظ 
األحـداث دون المعرفـة بأننا سـوف 
نتذكرهـا فـي المسـتقبل، ولذلـك 
فإن أي اختبار علـى الذاكرة العرضية 
متوقـع. غيـر  يكـون  أن  يجـب 
ومـن أجـل القيـام بالدراسـة، قام 
فـي  بودابسـت  مـن  الباحثـون 
أنـواع  المجـر بضـم 17 كلبًـا مـن 
اختبـار  بإمكانيـة  تمتـاز  خاصـة 
نطـاق تطويـر قدراتهـم المعرفية 
األنـواع مـن  بسـبب تمّكـن هـذه 
العمـل بسـعادة مـع بشـر. فقـد 
المشـاركة  الـكالب  تدريـب  تـم 
الدراسـة بـكل سـهولة  فـي هـذه 
األعمـال،  ببعـض  القيـام  علـى 
أصحابهـا  مشـاهدة  أثنـاء  ففـي 
يقومـون بسلسـلة مـن اإلجـراءات 
أعطيـت الـكالب أمـر »االسـتلقاء«.
الـكالب  توقـع  اسـتبدال  ألن 
جـدًا مهـم  التقليـد  مـع 

ترجمة : أحمد الساعدي
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غير  وألنه  الذاكرة،  اختبار  في 
التحقق  الباحثون  حاول  متوقع، 
االستلقاء  توقعت  التي  الكالب  من 
هو  األولى  بطريقتين.  األرض  على 
حتى  ذلك  على  تدريبًا  تلّقت  أنها 
فهي  موثوق،  بشكل  تكذب  أنها 
األمر  إعطاء  بعد  مباشرة  تستلقي 
الثاني  االقتراح  وكان  باالستلقاء. 
أمر  تتوقع  كانت  الكالب  أن  هو 
االستلقاء إذا تصرفت بشكل مفاجئ، 
مثل  فالكالب  ذلك.  تفعل  لم  لكنها 
عندما  األخرى،  والحيوانات  البشر 
الكالب شيئا غير متوقع تقوم  ترى 
الستيعابه. أطول  لفترة  بالنظر 

أما في اختبار الذاكرة العرضية فقد 
أمر  من  بداًل  بذلك«  »قم  أمر  يأتي 
العادة  في  يكون  الذي  »االستلقاء« 
دقيقة  وبعد  للكالب،  متوقعًا 
األخير  اإلجراء  الكالب  رأت  واحدة 
العبارة  من  بداًل  األمر  إعطاءها  وهو 
وكأنها  بدت  األول  ففي  التقليدية. 
بشكل  ألصحابها  وتنظر  مندهشة، 
األنف  توجه  ثم  أعمق من ذي قبل. 

الكرسي.  على  والمخلب  المظلة  إلى 
تقلد  الكالب  من  العظمى  الغالبية 
إذا  ولمعرفة  صاحبها.   حركات 
الكالب  غادرت  يتذكرون،  كانوا  ما 
عادت  ثم  ومن  ساعة  لمدة  االختبار 
ثانية.  مرة  تقليديًا  أمرًا  إلعطائها 
الكالب  من  العديد  نجح  أخرى  مرة 
بتقليد العمل الذي رأوه، على الرغم 
من  أقل  في  كانت  التجارب  أن  من 
دقيقة، ففي التجارب السابقة كانت 
التقليدية.  األوامر  تتوقع  الكالب 
الكالب  أن  فكرة  تدعم  النتائج  هذه 
والتي  العرضية،  الذاكرة  تستخدم 
أكبر  بسرعة  البشر  عند  تتالشى 
طويلة  الذاكرة  أنواع  من  غيرها  من 
.)long-term memory( األمد 

النتائج  النتائج هي واحدة من  هذه 
األنواع  بامتالك  توحي  التي  القليلة 
العرضية،  للذاكرة  البشرية  غير 
المتزايدة  لمعرفتنا  كذلك  وتضيف 
للحيوانات  العقلية  الحياة  بثراء 
في  الكالب  إدراك  مختبر  األخرى. 
المختبرات  من  واحد  هو  بودابست 

والية  ففي  العالم؛  حول  العديدة 
المشاركة  للجراء  يمكن  كونيتيكت 
وفي  ييل  بجامعة  بحوث  في 
للكالب  يمكن  الشمالية  كارولينا 
فكل  ديوك،  جامعة  في  تساعد  أن 
فهم  على  تساعدنا  المختبرات 
في  والتفكير  أيضًا،  والبشر  الكالب 
معالجة العالم.  كان الكالب شركاءنا 
في  يشاركوننا  فهم  قرون،  لعدة 
أن  يمكننا  واآلن  والعمل،  المنزل 
العديد  في  تشاركنا  أنها  نعرف 
اليومية. حياتنا  عن  ذكرياتنا  من 
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فلسفة 
العلم بين 
كارل بوبر 

وتوماس كون
اعداد » عمر المريواني 

فلسفة العلم لدى كارل بوبر
يعــد كارل بوبــر أحــد أشــهر 
ــالق،  ــى اإلط ــم عل ــفة العل فالس
ــي  ــوف اجتماع ــه فيلس ــا أن كم
وسياســي ذو مكانــة متميــزة، وقــد 
ــا  ــدًا عقالنيً ــه ناق ــرف بكون ع
اشــتهر بتنظيــره فــي الشــكوكية، 
المدافعيــن  أحــد  أنــه  كمــا 
ــع  ــدأ »المجتم ــن مب ــن ع البارزي
ــواخص  ــرز الش ــد أب ــوح« أح المفت
بوبــر. كارل  أنتجــه  فيمــا 
بوبــر كارل  حيــاة 

ولــد كارل بوبــر فــي عــام 1902 في 
ــرون  ــا الكثي ــي يعتبره ــا الت فيين
ــي  ــة ف ــارة الغربي ــزًا للحض مرك
ــول  ــن ذوي األص ــواه م ــا، أب وقته
ــة  ــى ثقاف ــا عل ــة، كان اليهودي
ــاركا  ــد ش ــن وق ــالع كبيري واط
ــده  ــالع.  وال ــك االط ــا ذل ابنهم
ــفة  ــا بالفلس ــي كان مهتمً المحام
وكان كثيــرًا مــا يشــارك ابنــه فــي 
اآلراء حــول القضايــا السياســية 
ــد  ــه فق ــا والدت ــة، أم واالجتماعي
بالموســيقى  ولعهــا  شــاركته 
ــته  ــال دراس ــار مج ــه اخت ــى إن حت
الثانيــة للدكتــوراه بالفلســفة 
الموســيقى. تاريــخ  حــول 

ابتــدأ كارل بوبــر مســيرته الفكرية 

ــع  ــى لتجم ــث انتم ــاريًا حي يس
 1919 عــام  اشــتراكي  طالبــي 
ــرعان  ــه س ــيًا، لكن ــار ماركس وص
ــه  ــرة جعلت ــورًا كثي ــظ أم ــا الح م
ــم  ــا، ث ــل جانبً ــك المي ــع ذل يض
ــي  ــل النفس ــا بالتحلي ــار مولعً ص
ــى  ــر )حت ــد وإدل ــات فروي وأدبي
ــدى  ــي إح ــا ف ــدم تطوعي ــه خ إن
عيــادات التحليــل النفســي(، غيــر 
أن اســتماعه لمحاضــرة ألقاهــا 
آينشــتاين حــول النســبية كان 
بدايــة مرحلــة مختلفــة فــي 
ــة  ــر أن نظري ــد بوب ــه، وج حيات
آينشــتاين تســتند إلــى أمــور 
ــع  ــاد وأخض ــار، فع ــة لالختب قابل
التحليــل  مؤسســي  أدبيــات 
الجديــدة  لمبادئــه  النفســي 
ــد. ــى التأكي ــر إل ــا تفتق ووجده

ــة  ــر بدراس ــرع بوب ــام 1929 ش ع
الدكتــوراه فــي علــم النفــس 
كارل  إشــراف  تحــت  التجريبــي 
بولــر )Karl Buhler( فــي جامعــة 
ــو  ــع اوت ــد م ــذي يع ــا، وال فيين
كولبــه )Otto Kulpe( مؤسسًــا 
لعلــم النفــس التجريبــي. مشــروع 
ــان،  ــرة اإلنس ــول ذاك ــر كان ح بوب
ــة -  ــل األول للدراس ــذ الفص ومن
ــر  ــت لبول ــة - تجّل ــرق الدراس ط
ــذي  ــر ال ــة، بول ــر المعضل وبوب

كان فيلســوًفا كانطــي التوجــه 
ــا  ــع فيه ــي يق ــة الت ــه لألزم انتب
ــت  ــك تحول ــس، وبذل ــم النف عل
ــر  ــوان آخ ــى عن ــر إل ــالة بوب رس
الطرائقيــة  »المعضلــة  وهــو 
ــي«،  ــس المعرف ــم النف ــي عل ف
ــذ  ــر من ــه كارل بوب ــر توج وتغيّ
علــم  ليتــرك  الحيــن  ذلــك 
ــم. ــفة العل ــو فلس ــس نح النف
فــي  وعــاش  بوبــر  تــزوج 
نيوزيلنــدا طيلــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وكتــب كتابــه »المجتمــع 
المفتــوح وأعــداؤه« بعــد انتهــاء 
ــذي  ــة وال ــة الثاني ــرب العالمي الح
نقــد  فــي  بتوجهــه  تميــز 
ــتاًذا  ــر أس ــار بوب ــمولية. وص الش
ــي  ــي ف ــج العلم ــق والمنه للمنط
جامعــة لنــدن عــام 1949، وهنــاك 
كفيلســوف  ســمعته  تنامــت 
علمــي المــع وكتــب كتابــه منطق 
عــام  فــي  العلمــي  الكشــف 
ــق  ــى منط ــر عل ــز بوب 1959. رك
التخطئــة وعــرف بنقــده لألفــكار 
مثــل  التاريخــي  المنحــى  ذات 
ــي  ــون ف ــاس ك ــه  توم ــا طرح م
كتابــه »بنيــة الثــورات العلميــة«، 
اســتمر بوبــر كاتبًــا ناشــًطا 
ــام 1994. ــي ع ــه ف ــى وفات لمحت

لع
ة ا
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معضلة التمييز وقابلية 
التخطئة:

يرى بوبر أن إحدى أبرز معضالت فلسفة 
العلم هي التمييز بين العلم والالعلم.  
في  االستقراء  دور  بوبر  كارل  ينفي 
نظرة  يخالف  وهو  العلمي،  التنظير 
نقاوة  في  بيكون  وفرنسيس  نيوتن 
المالحظة  العلمية،  المالحظة 
تكون  أن  يمكن  ال  لبوبر  بالنسبة 
معزولة عن الدور التنظيري وال يمكن 
إنشاء  في  األولى  الخطوة  تكون  أن 
النظريات، وبذلك فال يمكن أن تكون 
االستقراء،  على  مؤسسة  النظريات 
لكارل  بالنسبة  النظريات  إن  بل 
فريدة،  متباينة،  كالبشر:  هي  بوبر 
بالنسبة  النظريات  تكوين  وعضوية. 
األلغاز. بحل  أشبه  هو  بوبر  لكارل 

بشكل  األمر  يعكس  بوبر  أن  أي 
من  فبداًل  لالهتمام،  مثير  منطقي 
تمييز النظرية يقوم بوبر بتعريضها 
تجربة  وكل  التخطئة،  عبر  لالختبار 
أو  إلبطال  محاولة  هي  تحدث  علمية 
تخطئة نظرية علمية، وبهذه الطريقة 
يحل بوبر معضلة التمييز بين العلم 
للتخطئة  قابل  هو  فما  والالعلم، 
يمكن اعتباره علمًا وما ليس خاضعًا 
علمًا. يُعتبر  أن  يُمكن  ال  للتخطئة 

كارل  يرى  االستقراء،  استبعاد  عبر 
يتم  محددة  توجد طريقة  ال  أنه  بوبر 
العلمية،،  النظرية  إيجاد  خاللها  من 
يقول  إذ  آينشتاين  معه  يتفق 
»ليس هناك مسار منطقي يمكن من 
العليا  القوانين  إلى  الوصول  خالله 
المشاهدة  اعتبار  يمكن  ال  للكون«، 
إلى  للوصول  المنطقي  المفتاح  هي 
النظرية بما أن المشاهدة ذاتها ليست 
تصبح  وبذلك  التنظير.  عن  مستقلة 
لكل  المحرك  هي  بذاتها  المشكلة 
الحل  إيجاد  ولعملية  المشاهدة  من 
بالنظرية. تنتهي  والتي  كامل  بشكل 

اعتمـادًا علـى ذلـك تصبـح علوم 
وعلـم  الكيميـاء  الفيزيـاء،  مثـل 
أنهـا  بمـا  علومًـا  أيضًـا  النفـس 
وقـد  التخطئـة،  قابليـة  تمتلـك 
اعتبـر بوبـر فـي وقتهـا التحليـل 
pre-( ابتدائيًـا  علمًـا  النفسـي 

science( فهـو يقـدم معلومـات 

القـدرة  يمتلـك  ال  لكنـه  معينـة 
الفراسـة  أمـا  إثباتهـا،  علـى 
زائفـة. علـوم  فهـي  والتنجيـم 

نظريـٌة  تكـون  ولكـي  باختصـار 
عليهـا: فيجـب  علميـة  مـا 

األساسـية  المخطئـات  تتخطـى  أن 
االتسـاق(. عـدم  )مثـل 

أن تكـون جميـع التصريحـات التـي 
تقدمهـا النظريـة قابلـة لالختبـار.
الصحيحـة؟ النظريـات  عـن  مـاذا 

يقـدم كارل بوبـر مبـدأ األرجحية أو 
والـذي   )verisimlitude( الرجحـان 
مجموعـة  هنـاك  أن  علـى  ينـص 
مـن العواقـب المنطقيـة للنظرية، 
صحيحـة،  العواقـب  هـذه  بعـض 
وبعضهـا اآلخـر خاطئـة، ولمقارنـة 
النظريـة  ورجحـان  نظريتيـن 
تكـون: أن  يجـب  ن2  علـى  ن1 
- ن1 لها محتوى صحيح أكثر من ن2.
- ن2 لها محتـوى خاطئ أكثر من ن1.

كارل بوبر والعلوم االجتماعية
 )holism( عرف بوبر بنقده للكاّلنية
التي تزعم أن التجمعات البشرية ككل 
أهم من قيمة كل فرد فيها وأن األفراد 
ومصائرهم  أهدافهم  يستمدون 
التاريخانية  أما  ككل.  التجمعات  من 
كارل  )استمدها   )historicism(
فقد  لهيجل(  الجدلية  من  ماركس 
نقدها بوبر بشدة أيضا، والتاريخانية 
بأن  تؤمن  لكنها  أيضًا  كالنية  هي 
معينة  لمبادئ  وفًقا  يتطور  التاريخ 
ثابتة. وبمزج  وينتهي بنهاية حتمية 
مستمدًا  الفرد  يصبح  سوية  االثنين 
لقوانين  وخاضعًا  الجماعة  من 
الحتمية. إلى  ستقوده  تاريخية 

يوجّه بوبر نقده للعلوم االجتماعية 
الفلسفتين،  هاتين  نقد  خالل  من 
الفلسفتين  هاتين  خالل  من  حيث 
التنبؤ  االجتماعية  العلوم  تتولى 
بالقواعد التاريخية حول مسار اإلنسان 
برسمها  السياسة  تقوم  ثم  ومن 
مركزية  أنظمة  خالل  من  بصالبة 
للفكرة  بوبر  ينظر  ومن هنا  شمولية، 
المفتوح.   المجتمع  وهي  المعاكسة 
قوانين  توجد  ال  أنه  بوبر  يوضح 
كما  البشرية،  تُسيّر  فعلية  تاريخية 

أمر  النوع  بقوانين من هذا  التنبؤ  أن 
محال. كما أن قيمة الفرد الواحد قد ال 
تقل بأي شكل من األشكال عن قيمة 
الجماعة ككل، ذلك أن أفرادًا معدودين 
كانوا سببًا في تحديد مصير جماعات 
الكالنية. يحّطم  الذي  األمر  كاملة، 
األنظمة  بين  العالقة  بوبر  يرسم 
االجتماعية  والعلوم  الشمولية، 
بهذا  والتاريخانية  الكاّلني  وفلسفتي 
ما  فكرة  منها  بالضد  ويطرح  الشكل، 
في  المواطن  عليه  يكون  أن  يجب 
المجتمع المفتوح، في أن »يكون قادرًا 
على التقييم الناقد لعواقب السياسات 
وأن  تصحح،  أن  يمكن  التي  الحكومية 
تعدّل في ظل الرؤية النقدية تلك«.
مبدأ  عن  الدفاع  في  بوبر  ينخرط  ال 
من  أعمق  يمضي  لكنه  الليبرالية 
الشمولية  استناد  توضيح  في  ذلك 
والكالنية. التاريخانية  من  كل  إلى 
مع  بوبر  كارل  إشكالية  تتلخّص 
العلوم االجتماعية وكافة التخصصات 
في  مكثف  خبري  بطابع  تمتاز  التي 
من  الكثير  تتضمن  افتراضاتها  أن 
من  التحقق  إمكانية  وأن  التصريحات، 
جميع تلك التصريحات هو أمر صعب 
جدًا إلى حيث أنه يجعل من إمكانية 
تخطئة تلك االفتراضات أمرًا مستحياًل.
االجتماعية  العلوم  أن  عن  فضاًل 
من  تنطلق  ال  التقليدي  بطابعها 
مالحظات  من  تنطلق  بل  المشكالت 
إسقاطات  في  غارقة  تكون  محددة 
النظرية  صاحب  االجتماعي  وتنظير 
عن  بوبر  يقوله  ما  إن  نفسه، 
لالنتقاء  تخضع  المشاهدات  أن 
المشاهد  آراء  وفق  كبيرة  بدرجة 
العلوم  على  كبير  حد  إلى  ينطبق 
آخر. مجال  أي  من  أكثر  االجتماعية 
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فلسفة العلم 
لدى توماس كون
 )Thomas Kuhn( ــون ــاس ك توم
ــم  ــفة العل ــر فالس ــد أكث ــو أح ه
القــرن  فــي  وجــداًل  تأثيــرًا  
ــه  ــرف بكتاب ــد عّ ــرين، وق العش
ــذي  ــة( ال ــورات العلمي ــة الث )بني
اتصــف بتعارضــه مــع عــدد مــن 
واتصــف  الوضعيــة  المذاهــب 
أيضًــا بمنحــى جديــد من فلســفة 
ــم.  ــم ينبــع مــن تاريــخ العل العل
ــه  ــون« بفرضيت ــرف »ك ــا ع كم
)فرضيــة  للجــدل  المثيــرة 
القيــاس]1[(  اشــتراكية  عــدم 
 i n c o m m e n s u r a b i l i t y (
ــال  ــم أعم ــا أن معظ thesis( كم
ــرًا  ــت تطوي ــة كان ــون القادم ك
كتــاب  فــي  الــواردة  ألفــكاره 
العلميــة]2[. الثــورات  بنيــة 

فــي  كــون  تومــاس  ولــد 
ــو  ــة أوهاي ــي والي ــيناتي ف سينس
فــي الواليــات المتحــدة عــام 1922 
ــة  ــه األكاديمية بدراس ــدأ حيات وابت
ــخ  ــى تاري ــل إل ــم انتق ــاء ث الفيزي
ــفة  ــى فلس ــم إل ــن ث ــم وم العل
العلــم مــع محافظتــه علــى 
ــل  ــاء. حص ــر بالفيزي ــام كبي اهتم
ــي  ــتير ف ــهادة الماجس ــى ش عل
ــم  ــن ث ــام 1946 وم ــاء ع الفيزي
الدكتــوراه فــي عــام 1949، وحتــى 
عــام 1956 كان كــون يــدرّس مــادة 
العلــوم لطلبــة العلــوم اإلنســانية 
ــدورة  ــارد. ال ــة هارف ــي جامع ف
يقدّمهــا  كان  التــي  الدراســية 
كانــت تُركــز علــى دراســة حــاالت 
تاريخيــة معينــة ممــا ســاعد 

ــخ  ــى تاري ــز عل ــى التركي ــون عل ك
العلــم بشــكل أكثــر كثافــة.

ــخ  ــاعدًا لتاري ــتاًذا مس ــن أس عُيّ
العلــم فــي قســم الفلســفة  
بجامعــة كاليفورنيــا، وهــذا المكان 
ــر  ــكل أكب ــره بش ــاهم  بتطوي س
فــي مجــال فلســفة العلــم ليصدر 
ــة  ــهير بني ــه الش ــودة كتاب مس
الثــورات العلميــة وليصــدر الكتــاب 
ــام 1962. ــي ع ــلة ف ــكل سلس بش

تتلخــص فرضيــة عــدم اشــتراكية 
القيــاس التــي قدّمهــا كــون 
ــه  ــذي قدم ــزي ال ــوم المرك بالمفه
ــا  ــو م ــوم، وه ــور العل ــول تط ح
 )Paradigm( عرفــه بالنمــوذج
والــذي تتمثــل وظيفتــه بتقديــم 
ــاء  ــاز للعلم ــن األلغ ــة م مجموع
هنــاك  وأن  بحلهــا  ليقومــوا 
توجــد   )anomalies( شــذوذات 
التــي  األلغــاز  تلــك  ضمــن  
ــج  ــم النات ــاء. العل ــا العلم يحله
ــن  ــن ال يُمك ــوذج معي ــر نم عب
ــاء  ــر ج ــم آخ ــع عل ــته م مقايس
ــي  ــا يعن ــر. مم ــوذج آخ ــن نم م
أنــه ال يوجــد مقيــاس عــام 
العلميــة. النظريــات  لتقييــم 

ــتراكية  ــدم اش ــة ع ــدّد فرضي ته
ــة  ــرة مألوف ــورًا كثي ــاس أم القي

مثــل  العلــم،  فلســفة  فــي 
تُبنــى  الحديثــة  العلــوم  أن 
ــي  ــواة ف ــة المحت ــى المعرف عل
النظريــات القديمــة، أو أن النظريات 
الحديثــة هــي مقاربــات أكثــر 
ــات  ــن النظري ــة م ــة للحقيق دق
ــون  ــرّض ك ــد تع ــة. وق القديم
ــر  ــك، بالنظ ــر ذل ــر إث ــد كثي لنق
لمــا كانــت عليــه قواعــد كالمنهج 
ــرًطا  ــد ش ــق تع ــي والمنط العلم
أمــرًا ال مفــر منــه. أو  الزمًــا 
التقليديــة  الرؤيــة  ترتكــز 
لتطــور العلــوم علــى أمريــن:
العلــوم الحديثــة تُبنــى   ●
ــة  ــة بإضاف ــوم القديم ــى العل عل
عليهــا. الجديــدة  الحقائــق 
هــي  الحديثــة  العلــوم   ●
ــة  ــة للحقيق ــر دق ــات أكث مقارب
القديمــة. العلــوم  مــن 
ــإن  ــون ف ــة ك ــا لرؤي ــا وفًق أم
ــا  ــن دائمً ــم يك ــم ل ــور العل تط
لــدى  وتقليديًــا،  مســتقيمًا 
ــول  ــابه ح ــدأ مش ــر مب كارل بوب
ــر  ــا تعتب ــة، لكنه ــورات العلمي الث
ــة  ــدًا مقارن ــة ج ــرة معتدل فك
لتومــاس  الثــوري  بالمبــدأ 
ــة  ــرى أن النظري ــر ي ــون، بوب ك
تتضــارب أن  يجــب  الجديــدة 
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منطقيًـا مـع النظرية السـلف، وأن 
تكـون قـادرة علـى شـرح مـا كانت 
تقدمـه النظريـة السـابقة. غير أن 
كـون يرفض هـذه القيـود ويرفض 
بوبـر،  لـكارل  التخطئـة  قابليـة 
النظريـات  تقـدم  مبـدأ  ويرفـض 
المتالحقة فـي مقاربتهـا للحقيقة.

العلميـة  الثـورة  أن  كـون  يـرى 
الـذي  النظـام  تقلـب  أن  يجـب 
النظريـات  أساسـه  علـى  قامـت 
السـابقة بشـكل كلي، أن يسـتوعب 
وأن  الشـذوذات  جميـع  النمـوذج 
جديـدًا  ذلـك  النمـوذج  يكـون 
وطبيعـة  األسـئلة  أي  اآلخـر،  هـو 
الباحـث. يطرحهـا  التـي  التفكيـر 
تأثيـر تومـاس كـون ونقـد آرائـه

مجـاالت  علـى  كـون  تومـاس  أّثـر 
الثـورات  بنيـة  أن  منهـا  عديـدة، 
جماعـة  بـزوغ  إلـى  أدت  العلميـة 
مـن االجتماعييـن الذيـن يعتبرون 
مسـتندين  علمًـا،  االجتمـاع  علـم 
إلـى طروحات »كـون« حـول النماذج 
فـي الوقـوف بالضد مـن المنطقية 
تنفي  التـي  التقليديـة  االمبريقيـة 
عـن علـم االجتمـاع صفـة العلـم. 
فيما شـّكك آخـرون بأهميـة نظرة 
كون حيـال تطور علـم االجتماع]4[ .

بعـض االقتصادييـن أيضًـا نـادوا 
نمـاذج  مـن  لنمـوذج  بامتالكهـم 
يمثلـون  وأنهـم  العلميـة  الثـورات 
 normal( اعتياديًـا  علمًـا 
science( ولـم تالق تلـك النداءات 
صداهـا حتـى فـي علـم االقتصـاد 
كثيريـن. مـن  الشـجب  ونالـت 

كان  فقـد  السياسـية  العلـوم  أمـا 
كتـاب بنيـة الثـورات العلميـة هو 
ثانـي أكثـر الكتـب استشـهادًا فـي 
 ]5[1974 عـام  السياسـية  العلـوم 
العلـوم  مختصـو  اسـتخدمها  وقـد 
السياسـة فـي نقـد السـلوكية التي 
التصريحات  خضـوع  بوجـوب  نـادت 
لقابليـة  الدقيقـة  السياسـية 
التخطئـة وأن تكون قابلـة لالختبار.

تعـرّض كـون للنقـد مـن كثيرين 
ومـن زمالئه فـي تاريـخ العلم وفي 

الفلسـفة خصيصًـا، أشـهر ذلك هو 
النـدوة التـي ترأسـها كارل بوبـر في 
جامعـة بيدفـورد عـام 1965 والتي 
صدرت بشـكل كتاب تضمّـن المزيد 
مـن اآلراء الناقـدة، بلغـت طبعـات 
ذلـك الكتـاب أكثـر مـن 21 طبعـة 
فـي عـام 1999. وقد قال كـون عن 
الكتـاب إنـه غيـر متوافـق مـع ما 
يراه هـو وما يقـع عليـه فهمه]6[.

 Stephen( تولميـن  سـتيفين 
البريطانـي  الفيلسـوف   )Toulmin
قـال فـي كتابـه - فهـم اإلنسـان 
»واقـع  أن    1972 عـام  الصـادر    -
ما تجـري عليـه التطـورات العلمية 
يتكلـم  التـي  بالدراماتيكيـة  ليـس 
عنهـا توماس كـون، التغيـرات التي 
تجـري عادًة مـا تكـون أكثر تـرددًا، 
وهي تشـبه ما يسـميه كون )العلوم 
لذلـك تكـون  االعتياديـة(«، وفًقـا 
وجهـة نظـر كارل بوبر حـول الثورات 
بكثيـر. للواقـع  أقـرب  العلميـة 

فرضيـة عدم اشـتراكية القياس هي 
األخـرى محط نقـد للكثيريـن، حيث 
يستشـهد كون بمفهـوم الكتلة لدى 
كل مـن نيوتـن وآينشـتاين قائـال:
دائم؛  ثابتة بشـكل  »كتلـة نيوتـن 
قابلـة  آينشـتاين  كتلـة  بينمـا 
للتحـول إلـى طاقـة. وفقـط ضمن 
سـرعات محدودة جـدًا يمكن قياس 
الكتلتيـن بنفس الطريقـة، وبعدها 
يتم اإليهام بأنهما الشـيء نفسـه«.

وفـي واقع األمـر يُظهر الفيلسـوف 
 Harty( فيلـد  هارتـي  األمريكـي 
مختلفتـان  الكتلتيـن  أن   )Field
أصـال]7[، فكلمـة »كتلـة« في عهد 
نيوتن كانـت غير محـددة مرجعيًا، 
لكـن هـذا ال يعني أن الكتلـة كان لها 
معنـى مختلـف عـن الكتلـة حاليًا، 
مرجعيًـا  واضـح  يكـن  لـم  األمـر 
نعـرف  نكـن  لـم  كبيـر.  بشـكل 
كيـف يُفكـر نيوتـن بالكتلـة، لكن 
مـا نعرفـه أن هذيـن المفهوميـن 
ليسـا نتيجة لثـورة علميـة بل من 
األنسـب أن نقـول إن المصطلح األول 
تـم صقلـه فـي النظريـة الجديـدة 

مـا  وهـو  الشـكل،  بهـذا  ليظهـر 
المنطقية  االمبريقيـة  مـع  يتطابق 
مـن  كـون  يُنتقـد  التقليديـة. 
ناحيـة معرفيـة حـول أخـذه لتلك 
المصطلحـات وكأن لهـا معنـى واحدا 
بينما فـي الواقع هي تختلـف كليًا.
ويُنتقـد كـون ابسـتمولوجيًا حول 
مبـدأ النمـوذج الذي يجعلـه يعتمد 
علـى إدراكنـا للعالم، فلـو كان هناك 
عالمان يراقبان ظاهـرة معينة وكان 
لهمـا أحـكام مختلفة فإن تفسـيرنا 
للعالم عندهـا يعتمد على مـا نراه، 
على مـا يطرحـه العالم من أسـئلة، 
على اللغـز، على النمـاذج المختلفة.
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سلسلة األخالقيات التطورية 
)المقدمة(

بغض النظر عن أي جانب ال أخالقي في 
حياتك: السرقة، االغتصاب، الرشوة... 
لمدة  اإلنترنت  شبكة  انقطاع  وحتى 
يوم كامل! تبقى أنت، كإنسان، أكثر من 
أي كائن آخر في شجرة الحياة مدفوعا 
بالكثير من المبادئ األخالقية، وقادرا 
على إدراك ما هو »خير« وما هو »شر«.

قد يستبعدُ البعض الجانب األخالقي 
من نظرية التطور مستندا إلى حقيقة 
بواسطة  تُدار  ال  التطور  عملية  أن 
الطبيعي  كاالنتخاب  عاقلة،  قوى  أية 
والطفرات. لكن ما هو رأي التطوريين 
متميزة  اجتماعية  كائنات  نشوء  في 
بالحس األخالقي؟ هل تستطيع نظرية 
األخالقية  المنظومة  شرح  التطور 
خصوصا؟ البشرية  واألخالق  عموما، 

في  وأترجم  سأجمع  هذا،  ألجل 
من  العديد  قصيرة  سلسلة 
التي  العلمية  والكتب  المقاالت 
السؤال. هذا  على  باإلجابة  اهتمت 

األخالق  أوكسفورد  قاموس  يعرِّف 
الخاصة  »المبادئ  بأنها   Morality((
الصائب  السلوك  بين  بالتمييز 
الجيد  السلوك  وبين  والخاطئ، 
معينة  »منظومة  أو  والسيء«. 
المتعلقة  والمبادئ  القيم  من 
بين  الفاصل  »الحد  أو  بالسلوك«. 
الخاطئة«. واألفعال  الصائبة  األفعال 

التطورية  األخالقيات  تحاول 
أن   )Evolutionary Ethics(
والعلوم  الفلسفة  بين  الفجوة  تسد 
االنتخاب  أن  بزعمها  الطبيعية 
حس  اإلنسان  في  غرس  الطبيعي 
إذا  صالحا.  يكون  ألن  والميل  األخالق 
فهم  الممكن  فمن  صحيحا،  هذا  كان 
األخالق بوصفها ظاهرة نشأت تلقائيا 
االجتماعية  الكائنات  تطور  أثناء 

رجال  يجادل  كما  وليست،  الذكية، 
الوحي  نتيجة  والفالسفة،  الدين 
العقلية. لملكاتنا  التوظيف  أو  إلهي 

تكيُّف  بأنها  األخالق  تفسير  يمكن 
بمنحه  صاحبه  لياقة  من  يزيد  نافع 
أو  كريما  تكون  )أن  انتقائية  منفعة 
في  مكانة  لك  سيجعل  مثال،  وفيا، 
العشيرة، ومن ثم سيزيد من فرصك 
في  األساس  حجر  هي  التي  التكاثرية، 
عملية التطور. المترجم(. وهذا هو رأي 
البيولوجيا  أبو علم  و. ولسون،  إدوارد 
»يجب  أنه  اعتقد  الذي  االجتماعية، 
ينتبهوا  أن  واإلنسانيين  العلماء  على 
األخالقيات  إقصاء  إمكانية  إلى  معًا 
علم  إلى  ونقلها  الفالسفة  أيدي  من 
ص27(.  ،1975 )ويلسون  األحياء« 
األحياء  علماء  يواجهه  الذي  التحدي 
التطورية هو أن يعرِّفوا الخير باإلشارة 
لماذا  يشرحوا  ثم  التطور،  نظرية  إلى 
صالحين. يكونوا  أن  البشر  على  يجب 

الشخصيات والمبادئ المؤثرة في 
األخالقيات التطورية

تشارلز داروين:
األحياء  علم  إلى  األخالق  إدخال  بدأ 
عام 1871، عندما نشر تشارلز داروين 
اإلنسان  نشاة  كتابه   )1882-1809(
هذا  في   .The Descent of Man
 the األنواع  أصل  تبع  الذي  الكتاب 
استعمل   Origin of Species
التطور  عملية  عن  أفكاره  داروين 
بأن  داروين  اإلنسان. جادل  إلى  وصوال 
من  ى  ترقَّ قد  يكون  أن  يجب  اإلنسان 
األشكال األقل تعضِّيًا، من »رباعيات 
األرجل المُشْعِرة ذوات الذيول... التي 
)داروين  القديم«  العالم  في  عاشت 
1930، ص231(. رأى داروين أن المشكلة 

األساسية في هذه الفكرة هي الطبيعة 
جلية  تبدو  التي  العالية  األخالقية 
اللغز،  هذا  ولحل  اإلنسان.  سلوك  في 
كتابه  في  كامال  جزءا  داروين  خصص 
لشرح الحس األخالقي تطوُّريا، وجادل 
رئيستين: مرحلتين  في  تطوَّر  بأنه 
عند  األخالق  جذور  تكمن  األولى، 
االجتماعية  غرائزه  في  اإلنسان 
ويفسر  ص232(.  نفسه،  )المصدر 
األخالق  المعاصرون  األحياء  علماء 
صفة  ب  تعقُّ يمكن  كالتالي: 
ابتكرت  عندما  الوراء  إلى  االجتماعية 
ورعاية  والفقس  الحضانة  الطيور 
الذرية الصغيرة؛ وإلنجاب كائنات قادرة 
الوالِدية،  المسؤوليات  تحمل  على 
ضرورية  االجتماعية  اآلليات  تكن  لم 
ال  فمثال،  المبكرة.  التطور  مراحل  في 
وال  باالنشطار(،  تتكاثر  )التي  األميبا 
لتعتمد  ذريته  يترك  )الذي  الضفدع 
الغرائز  إلى  يحتاجان  نفسها(  على 
لكن  الطيور؛  تملكها  التي  االجتماعية 
تنشئة  ولتسهيل  نفسه،  الوقت  في 
االجتماعيُة  الغرائزُ  تعادل  الذرية، 
ممكنا  صار  فقد  الفطرية؛  العدائيَة 
أن نميز بين »نحن« و«هُم« وإظهار 
إلى  ينتمون  ال  الذين  لألفراد  العداء 
جماعتنا. من الواضح أن هذا السلوك 
الفرد. عائلة  بقاء  لضمان  تكيَّفَ 
الثانية، مع نمو القدرات الفكرية، صار 
البشر قادرين على التفكير في أعمالهم 
صاروا  ثم  ومن  ودوافعهم،  السابقة 
اآلخرين،  رفض  أو  تأييد  على  قادرين 
أنفسهم.  رفض  أو  تأييد  وكذلك 
صار  الذي  الضمير  نمو  إلى  هذا  أدَّى 
لجميع  والمُرشد«  العُليا  »المحكمة 
ص235(. نفسه،  )المصدر  األفعال 

اعداد: رمزي الحكمي
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هـل  اآلراء،  هـذه  إلـى  باالسـتناد   
يجيـب  أن  دارويـن  يسـتطيع 
فـي  األساسـيين  السـؤالين 
األخالقيـات؟ األول، كيف نسـتطيع 
التمييـز بين الخير والشـر؟ والثاني، 
لمـاذا يجـب أن نكون صالحيـن؟ إذا 
كانـت كل آراءه صحيحة، فسـتجيب 
السـؤالين.  هذيـن  علـى  حقـا 
بيـن  دارويـن  تمييـزُ  يوافـق 
الخيـر والشـر التمييـزَ الـذي تبناه 
 hedonistic النفعيـون التلذذيون
utilitarians. قِبـل دارويـن مبـدأ 
السـعادة القصوى كمعيـار للتمييز 
ومـن  والخطـأ.  الصـواب  بيـن 
العمـل  الحكـم علـى  هنـا يمكـن 
بالصالح إذا جلب السـعادة القصوى 
لألكثريـة بزيـادة اللـذة أو إنقـاص 
الثانـي -لماذا  السـؤال  أمـا  األلـم. 
يجـب أن نكـون صالحيـن؟- فلـم 
يُربـك دارويـن بنفـس الطريقـة 
التـي أربـك بهـا أفالطـون. قـال 
بطبيعتهـم  البشـر  إن  دارويـن 
يكونـوا  ألن  ميَّاليـن  البيولوجيـة 
أخالقيين؛  غيرييـن،  متعاطفيـن، 
ألن مـن الثابـت أن هـذه الصفـات 
نفعتهـم فـي الصـراع مـن أجـل 
الوجـود )المرجـع نفسـه، ص141(.

هربرت سبنسر:
بعـد  أهميـة  األكثـر  اإلسـهام 
دارويـن فـي األخالقيـات التطورية 
كان لهربـرت سبنسـر )1903-1820(، 
عـن  حماسـا  األشـد  المُدافـع 
الداروينية  ومنشـئ  التطـور  نظرية 
 .Social Darwinism االجتماعية 
يمكـن أن تُلخَّص فرضية سبنسـر 
فعـل  فكمـا  نقـاط.  ثـالث  فـي 
دارويـن، آمـن سبنسـر بالنفعيـة 
التلذذيـة التي قدَّمها الفيلسـوفان 
-1748( بنثام  جيرمـي  البريطانيان 
1832( وجون سـتيورات مِل )1806-

1873(. أوال، رأى سبنسـر أن الحصول 
علـى اللـذة وتجنـب األلـم يقودان 
هنـا،  ومـن  اإلنسـان.  أفعـال  كل 
فالخيـرُ األخالقي يمكن أن يسـاوي 
تيسـير حصول اإلنسـان على اللذة. 
ثانيـا، يمكـن الحصـول علـى اللذة 

بطريقتيـن، األولى بإشـباع الدوافع 
الذاتيـة، والثانيـة بإشـباع دوافـع 
اآلخريـن. هذا يعنـي أن كال من أكل 
يجلبان  اآلخريـن  وإعطائه  الطعـام 
السـعادة لإلنسـان. ثالثـا، التعاون 
مطلـوبٌ  البشـر  بيـن  المتبـادل 
لتنظيـم الدوافـع الذاتيـة ودوافع 
اآلخريـن. وهـذا هو تفسـير تطوير 
للموازنـة  اإلنصـاف  لمبـدأ  البشـر 
بيـن الصفـات األنانيـة والصفـات 
ص214(.  ،2001 )فيشـر  الغيريـة 
يُعـرَف  لـم  سبنسـر  ولكـن 
بفرضيتـه عـن التعـاون المتبادل 
mutual cooperation. بـل على 
الداروينية  آراؤه فـي  العكس، بقيت 
االجتماعيـة محال للجدل إلـى يومنا 
ألنهـا غالبا تُفهم بوصفهـا »تبريرا 
لبعـض األنظمة االجتماعيـة األكثر 
دنـاءة التـي عرفها اإلنسـان«، مثل 
 ،1995 )روس  األلمانيـة  النازيـة 
ـف  ص228(. وباختصـار، فقـد وظَّ
البيولوجيـة  الحقائـق  سبنسـر 
أجـل  مـن  )الصـراع  المزعومـة 
الوجـود، االنتخاب الطبيعـي، البقاء 
لألليَـق( لوصـف السـلوك األخالقي 
)المصـدر نفسـه، ص225(. اقتـرح 
البشـرية  الكائنـات  أن  سبنسـر 
ومـن  الحيـاة،  أجـل  مـن  تصـارع 
أجـل بـذل أقصـى الجهـود للبقاء، 
سـيكون ضروريا أن يبقـى الضعيف 
بال مسـاعدة: »أن نسـاعد الضعيف 
للذيـن  أن نصنـع  ليتكاثـر يعنـي 
سـيأتون مـن بعدنـا العديـد من 
األعـداء« )سبنسـر 1874، ص346(. 
شـاعت فلسـفة سبنسـر، خصوصا 
فـي أميـركا الشـمالية، فـي القرن 
تراجعـت  ولكنهـا  عشـر،  التاسـع 
العشـرين. القـرن  فـي  بشـدة 

ما قـد تكـون إجابات سبنسـر على 
سـؤالي األخالق األساسـيين؟ تماثل 
إجابـة سبنسـر علـى السـؤال األول 
إجابـَة دارويـن )تقـدَّم توضيحها(، 
إذ دعـم كلٌّ منهما موقـف النفعية 
علـى  إجابتـه  ولكـن  التلذذيـة. 
السـؤال الثانـي مثيـرة، إن لم تكن 
أن  سبنسـر  زعـم  للدفـاع.  قابلـة 

األصَلـح  اسـتمرارُ  هـو  التطـور 
للكلمـة(، وأن  )بالمعنـى األخالقـي 
التطوريـة  القـوى  أي شـيء يعـزز 
سـيكون صالحـا )ماكسـويل 1984، 
231(. وبـرر هذا الرأي بـأن الطبيعة 
ترينـا مـا هـو الصالـح بـأن تكون 
ـه، ومـن هنـا، »التطـور  فـي صفِّ
هـو العمليـة التـي تخُلـق القيمة 
بنفسـها« )روس 1995، ص231(. إذا 
قـدَّمَ التطـورُ الخيـرَ األخالقـي، 
فإننـا يجـب علينـا تعزيـزه برغم 
اهتماماتنـا الذاتيـة. وقد سـبق أن 
عرَّف سبنسـر الخيـر األخالقي بأنه 
العامة لإلنسـان وسـعادته.  اللـذة 
فـإذا كانـت عملية التطـور توجهنا 
العامـة، فنحـن  اللـذة  إلـى هـذه 
نكـون  ألن  أنانيـا  تبريـرا  نملـك 
أخالقييـن، وبالتحديـد إننـا نريـد 
ذلـك،  ومـع  العامـة.  السـعادة 
فـإن معادلـة التطـوُّر باالسـتمرار 
أن األصلـح  )أي  األخالقـي لألصلـح 
أخالقيـا يملك فرص بقـاء أكثر من 
أقل صالحـا. المترجـم(  كانت حكما 
الشـيء  الحكـم علـى  )أي  تقديريـًا 
المترجـم(  شـرًا،  أو  خيـرًا  بكونـه 
كبيـرا ال يمكن أن نعتقـد به بدون 
تنـازل  وقـد  األدلـة،  مـن  المزيـد 
التطوريين عن  ريـن  المنظِّ معظـم 
ص233؛   ،1995 )روس  الـرأي  هـذا 
وهـي  ص299(.   ،1999 وولكـوك 
أيضـا محـل للكثير مـن االعتراضات 
المفاهيميـة، وبالتحديـد اشـتقاق 
عليـه  يكـون  أن  يجـب  »مـا 
»حقيقـة  مـن   »ought الشـيء 
المغالطـة  وارتـكاب   ،»is الشـيء 
.naturalistic fallacy الطبيعيـة

المصادر: 
في نهاية السلسلة. 
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رحلة للوراء لفهم حركة األجسام

اعداد : محمد مغازي

ترجــع أفكارنــا الحاليــة عــن 
الــوراء  إلــى  األجســام  حركــة 
لجاليليــو ونيوتــن. كان النــاس 
ــذي  ــطو، ال ــون أرس ــا يصدق قبله
قــال إن الحالــة الطبيعيــة لجســم 
ــه  ــاكنًا، وأن ــون س ــي أن يك ــا ه م
ــوة أو  ــه ق ــرك إال إذا دفعت ال يتح
ــم  ــإن الجس ــي ف ــع. وبالتال داف
الثقيــل ينبغــي أن يســقط أســرع 
ــبب  ــف، بس ــم الخفي ــن الجس م
ــو األرض. ــرة نح ــد الكبي ــوة الش ق

ــا  ــطي أيض ــراث األرس ــن الت يؤم
بــأن المــرء يســتطيع أن يســتنبط 
ــون  ــم الك ــي تحك ــن الت كل القواني
ــروري  ــن الض ــس م ــر: فلي بالفك
التحقــق بواســطة المشــاهدة. 
ــى  ــد حت ــم أح ــم يهت ــذا ل وهك
ــا  ــرى م ــأن ي ــو ب ــن جاليلي زم
إذا كانــت األجســام ذات الــوزن 
المختلــف تســقط فعــاًل فــي 
الحقيقــة علــى ســرعات مختلفــة.

ــى  ــن عل ــو بره ــال أن جاليلي يق

ــقوط  ــطو بس ــاد أرس ــف اعتق زي
ــل.  ــزا المائ ــرج بي ــن ب ــال م أثق
ويــكاد يكــون مــن المؤكــد أن 
ــة،  ــر حقيقي ــة غي ــذه القص ه
ولكــن جاليليــو قــام فعــال بصنع 
شــيء مماثــل: فقــد دحــرج كــرات 
مــن أوزان مختلفــة أســفل منحــدر 
ــام  ــع األجس ــبه الوض ــد. يش ممه
ــيًا،  ــقوطها رأس ــد س ــة عن الثقيل
ــه ألن  ــي مالحظت ــهل ف ــه أس لكن
الســرعات تكــون حتمًــا أقــل. وقد 
ــو أن كل  ــات جاليلي ــت قياس بيّن
جســم قــد زادت ســرعته بالمعــدل 
نفســه، بصــرف النظــر عــن وزنه. 
فمثــال، يمكنــك أن تطلق كــرة على 
منحــدر ينحــدر متــرًا واحــدًا  لــكل 
عشــرة أمتــار تقطعهــا، وتتحــرك 
ــرعة  ــدر بس ــفل المنح ــرة أس الك
ــة  ــي الثاني ــر ف ــن مت ــرب م تقت
ــن  ــدة، ومتري ــة واح ــد ثاني بع
فــي الثانيــة بعــد ثانيتيــن، 
ــرة. ــل الك ــا كان ثق ــذا مهم وهك

مــن  ثقــاًل  فــإن  وبالطبــع، 
ســقوطه  ســيكون  الرصــاص 
ولكــن  الريشــة،  مــن  أســرع 

ــط  ــو فق ــذا ه ــي ه ــبب ف الس
ــن  ــل م ــواء تقل ــة اله أن مقاوم
ســرعة الريشــة، ألن تأثيــر الهــواء 
ــى  ــا عل ــر منه ــة أكب ــى الريش عل
الرصــاص. لــو أســقط المــرء 
ــة  ــم  مقاوم ــمين ال تعترضه جس
كبيــرة مــن الهــواء، مثــل ثقليــن 
مختلفيــن مــن الرصــاص، فإنهمــا 
نفســه. بالمعــدل  يســقطان 
قياســات  نيوتــن  اســتخدم 
لقوانينــه   كأســاس  جاليليــو 
ــو  ــارب جاليلي ــي تج ــة. وف الحركي
إذا  تدحــرج أحــد األجســام أســفل 
المنحــدر فإنــه يكــون دائمــا 
ــها  ــوة نفس ــول الق ــت مفع تح
)ثقــل(، وتأثيــر ذلــك هــو أن 
ــن  ــات. ويبي ــرعته بثب ــد س تتزاي
ــوة  ــي لق ــر الحقيق ــذا أن التأثي ه
ــرعة  ــن س ــا  م ــو تغييره ــا، ه م
ــه  ــن أن تحرّك ــداًل م ــم، وب الجس
ــن  ــاد م ــا كان االعتق ــب، كم فحس
ــه  ــا أن ــي أيض ــذا يعن ــل. ه قب
مــا دام  أحــد األجســام غيــر 
ــوة، ــول أي ق ــت مفع ــع تح اء واق
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بالســرعة نفســها. وقــد تــم 
ذكــر هــذه الفكــرة ألول مــرة 
بوضــوح فــي مؤلــف نيوتــن األول.

ويوضــح لنــا قانــون نيوتــن 
الثانــي مــا يحــدث ألحــد األجســام 
عندمــا تؤثــر فعــال إحــدى القــوى 
ــم  ــذا أن الجس ــرر ه ــه. ويق علي
يزيــد تســارعه )عجلتــه( أو تتغيــر 
ــع  ــب م ــدل يتناس ــرعته بمع س
ــارع  ــإن التس ــال، ف ــوة. وكمث الق
ــا يتضاعف  ــدره عندم ــف ق يتضاع
قــدر القــوة. والتســارع يقــل أيضا 
ــة  ــم أو كمي ــة الجس ــادة كتل بزي
ــوة  ــل الق ــا تعم ــه. عندم مادت
ــف  ــه ضع ــم ل ــى جس ــها عل نفس
الكتلــة ســينتج عــن ذلــك نصــف 
ــة المألوفــة  التســارع. ومــن األمثل
فكلمــا  للســيارة:  يحــدث  مــا 
ــارع،  ــرك، زاد التس ــوة المح زادت ق
ولكــن كلمــا ثقلــت الســيارة، 
قــل تســارع المحــرك نفســه.

ــه الحركية،  ــى قوانين وباإلضافــة إل
ــف  ــا يص ــن قانونً ــف نيوت اكتش
قــوة الجاذبيــة، ينــص علــى أن كل 

جســم يجــذب جســمًا  آخــر بقــوة 
ــم.  ــة كل جس ــع كتل ــب م تتناس
ــن  ــي بي ــوة الت ــإن الق ــذا ف وهك
ــف  ــى الضع ــتزيد إل ــمين س جس
ــال  ــمين )أ( مث ــد الجس ــو أن أح ل
تضاعفــت كتلتــه. وهــذا مــا يمكن 
ــتطيع  ــرء يس ــه ألن الم أن تتوقع
أن يتصــور الجســم الجديــد  وكأنــه 
مصنــوع مــن جســمين كل منهمــا 
بالكتلــة األصليــة. وكل منهمــا 
ســوف يجــذب الجســم )ب( بالقــوة 
ــوة  ــإن الق ــذا ف ــة. وهك األصلي
تصبــح  و)ب(  )أ(  بيــن  الكليــة 
ــة. وإذا كان  ــوة األصلي ــف الق ضع
أحــد الجســمين مثــال ضعــف 
ــاف  ــة أضع ــي ثالث ــة، والثان الكتل
الكتلــة فــإن القــوة تصبــح أشــد 
بســتة أضعــاف. ويســتطيع المــرء 
تســقط  لمــاذا  يعــرف  أن  اآلن 
كل األجســام بالمعــدل نفســه: 
فالجســم ذو الــوزن المضاعــف 
ــف  ــفل بضع ــدّه لألس ــيكون ش س
قــوة الجاذبيــة، ولكنــه أيضــا لــه 
ــون  ــب قان ــة. وحس ــف الكتل ضع

نيوتــن الثانــي، فــإن هذيــن 
المفعوليــن يلغــي أحدهمــا اآلخــر 
ــارع  ــإن التس ــذا ف ــط؛ وهك بالضب
ــاالت. ــي كل الح ــا ف ــون ثابت يك
ــا  قانــون نيوتــن للجاذبيــة يخبرن
تباعــدت  كلمــا  أنــه  أيضــا 
األجســاد، صغــرت القــوة. ويقــول 
قــوة  إن  للجاذبيــة  نيوتــن 
ــاوية  ــوم مس ــد النج ــة أح جاذبي
لربــع قــوة جاذبيــة نجــم مماثــل 
ــأ  ــافة ويتنب ــف المس ــى نص عل
القانــون بأفــالك األرض،  هــذا 
القمــر والكواكــب بدقــة عظيمــة.
الفــارق الكبيــر بيــن أفكار أرســطو 
وجاليليــو ونيوتــن هــو أن أرســطو 
ــن  ــل م ــال أفض ــن بح كان يؤم
ــا  ــم م ــذه أي جس ــكون، يتخ الس
ــا  دام ال تدفعــه قــوة أو دافــع. أم
مــا يترتــب علــى قوانيــن نيوتــن 
ليــس ثمــة معيــار واحد للســكون.

*مقتبس من كتاب : تاريخ  موجز للزمن
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ترجمة : أدريس  أمجيش
كان يُعتقــد منــذ وقــت طويــل أن 
الدمــاغ عضــو مميّــز فــي الجســم 
ــي،  ــاز المناع ــه بالجه ــة ل ال صل
ــن  ــرارًا ع ــث م ــم الحدي ــك ت لذل
حاجــز الــدم فــي الدمــاغ وخاصيــة 
»المناعــة« التــي يتميــز بهــا كمــا 
ــو كان موجــودًا فــي بعــد آخــر،  ل
بعيــد تمامًــا عــن متناولنــا. 
ــة  ــا العصبي ــا إن الخالي ــل لن قي
لخســارتها  مجــال  ال  َقيّمــة 
ــا.  ــات والبكتيري ــح الفيروس لصال
ــون  ــرض أن يك ــن المفت ــك م لذل
ــة  ــة واقي ــل فقاع ــاغ داخ الدم
ــكل  ــزول بش ــا، مع ــوع م ــن ن م
كلــي عــن العــدوى والنشــاط 
ــا  ــن، وكم ــم.  لك ــي للجس المناع
يحــدث كثيــرًا فــي ميــدان البحــث 
ــور  ــع األم ــت أن واق ــي، َثب العلم
ــع  ــك، فم ــن ذل ــدًا م ــر تعقي أكث
ــدد  ــادة ع ــع زي ــت وم ــرور الوق م
ــم  ــال، ت ــذا المج ــي ه ــاث ف األبح
ــن  ــدة بي ــات جدي ــاف عالق اكتش
الجهــاز العصبــي وجهــاز المناعــة.

مــن المعــروف أن واحــدة مــن أكثر 
الدفاعــات المناعيــة األساســية 
للجســم -حمّــى- تُؤّثــر علــى كّل 
ــران  ــلوك، عنص ــزاج والس ــن الم م
بعمــل  وثيــق  ارتبــاط  لهمــا 
الدمــاغ. عندمــا نكــون تحــت 
ــعورنا  ــون ش ــى، يك ــر الحم تأثي
مختلفــا كليّــا عــن شــعورنا فــي 
الحالــة العاديــة. نفقــد الشــهيّة، 
الحمــاس،  وحتــى  والطاقــة، 
ــام  ــتمتع بالقي ــا نس ــياء كن ألش
ــا  ــس حادث ــذا لي ــادة. ه ــا ع به

ــة  ــط نتيج ــس فق ــا ولي عرضي
ــم، إذ  ــرارة الجس ــة ح ــاع درج الرتف
ــن  ــة التماري ــال لممارس ــن مث يُمك
الرياضيــة فــي يــوم حــارّ أن 
ترفــع درجــة حــرارة الجســم أكثــر 
ممــا تقــوم بــه الحمــى، مــع ذلك 
فهــي ال تســبّب الخمــول والفتــور 
ــى. ــة بالحمّ ــن لإلصاب المصاحبي

ــذا  ــي ه ــر ف ــا، ال نفك ــن، غالبً نح
الطريقــة، لكــن  األمــر بهــذه 
المشــاعر المرتبطــة بالحمــى هــي 
ــر.  ــية ال غي ــراض نفس ــض أع مح
تُغيّــر الحمــى مزاجنــا ومشــاعرنا 
ــلوكنا  ــر س ــا تغيّ ــة، لكنه الداخلي
ــا  ــرة له ــة مباش ــا، وكنتيج أيضً
ــادرة  ــة لمغ ــل قابليّ ــون أق نك
المنــزل والقيــام بــأي عمــل مهمــا 
كان صغيــرًا، أو حتــى مقابلــة 
شــخص عزيــز علينــا. كل مــا نودّه 
ــى  ــتلقي عل ــو أن نس ــا ه عنده
ــن  ــي تتحسّ ــاح لك ــرير ونرت الس
ــذا  ــة له ــة التطوري ــا. القيم حالتن
األمــر واضحــة، فعــن طريــق 
دفعنــا نحــو الراحــة نُحافــظ 
علــى طاقــة مهمّــة تُســتثمر من 
ــاع  ــي للدف ــاز المناع ــرف الجه ط
عــن الجســم. يمكــن القــول إذن أن 
ــي  ــى ه ــية للحم ــراض النفس األع
ــد  ــاة العدي ــاذ حي ــا وراء إنق ربّم
ــك. ــات كذل ــر، والحيوان ــن البش م

ــب  ــا جان ــاك أيضً ــون هن ــد يك ق
اجتماعــي للحمــى، فبإدخالنــا فــي 
حالة مــن التعــب والخمــول، تعمل 
ــا  ــن تفاعلن ــد م ــى الح ــى عل الحم
مــع اآلخريــن. هــذا، فــي الواقــع، 
إجــراء وقائــيّ ذكــي، ألنــه إذا 

كانــت اإلصابــة معديــة، سيســاعد 
هــذا اإلجــراء البســيط علــى الحــد 
ــا  ــارها وجعله ــاق انتش ــن نط م
ــط،  ــامنا فق ــل أجس ــورة داخ محص
ــي  ــن. ف ــا لآلخري ــوض نقله ع
ــا  ــون أقاربن ــاالت، يك ــم الح معظ
البيولوجيــون مــن بيــن األشــخاص 
ــرة،  ــم بكث ــل معه ــن نتفاع الذي
ــل  ــة نق ــن إمكاني ــع م ــا يرف م
العــدوى إليهــم فــي حالــة تفاعلنا 
ــى. ــا بالحم ــت إصابتن ــم وق معه
، فبإدخالنـا فـي حالـة مـن التعب 
والخمـول، تعمـل الحمى علـى الحد 
مـن تفاعلنا مـع اآلخريـن. هذا، في 
الواقع، إجـراء وقائيّ ذكـي، ألنه إذا 
كانـت اإلصابـة معديـة، سيسـاعد 
هـذا اإلجراء البسـيط علـى الحد من 
نطـاق انتشـارها وجعلهـا محصورة 
داخل أجسـامنا فقط، عـوض نقلها 
لآلخريـن. في معظم الحـاالت، يكون 
بيـن  مـن  البيولوجيـون  أقاربنـا 
األشـخاص الذيـن نتفاعـل معهـم 
بكثـرة، ما يرفـع مـن إمكانية نقل 
العـدوى إليهـم فـي حالـة تفاعلنا 
بالحمـى. إصابتنـا  وقـت  معهـم 
حصَلت الفكرة التي تقول إن النشـاط 
المناعـي يمكـن أن يغيّـر السـلوك 
مهمـة، دَفعـة  علـى  االجتماعـي 
جامعـة مـن  باحثـون  اكتشـف  حيـث 
حيويّ  لجزيء  يمكن  كيف  فرجينيا 
المناعي- الجهاز  تركيب  في  يدخل 
بروتين  عن  عبارة  غاما  إنترفيرون 
مضاد للفيروسات يمكن أن يؤّثر بشكل 
مباشر وعميق على السلوك االجتماعي 
جاما  االنترفيرون  تُعتبر  للفئران  

)IFN-γ( واحدة من أشهر جزيئات

دراسة جديدة تكشف 
عن كيفيّة تأثير 

الجهاز المناعي على 
السلوك االجتماعي 

للفرد

ان
نس

 األ
جيا

ولو
بي
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جزيئـات الجهاز المناعـي، وهي عبارة 
للفيروسـات  مضـاد  بروتيـن  عـن 
يمكـن لـه أن يؤّثـر على عـدد كبير 
هـذه  الجسـم.تلعب  خاليـا  مـن 
الجزيئـات دور منـارة تحذيـر تُعلـم 
الخاليـا عنـد اقتراب حـدوث عدوى، 
كمنّظـم  عملهـا  إلـى  باإلضافـة 
رئيسـي لالسـتجابة المناعية، حيث 
أنـواع  قبـل  مـن  تحريرهـا  يتـم 
مختلفـة مـن خاليـا الـدم البيضاء 
كلمـا تـم اكتشـاف حدوث عـدوى. 
عندما تمـسّ الخاليا األخـرى، تُجبر 
األخيـرة  هـذه  جامـا  االنترفيـرون 
واالشـتراك  دفاعاتهـا  رفـع  علـى 
فـي نشـاطات دفاعيـة تهـدف إلى 
إيقـاف وتدميـر الجسـيمات الدخيلة.

وجـد الباحثـون أن التشـويش على 
شـبكة إشـارات االنترفيـرون جامـا 
اجتماعيـة،  أقـل  الفئـران  يجعـل 
لمحدوديـة  أن  ذلـك  مـن  واألهـم 
السـلوك االجتماعي تلك أثرٌ مباشـر 
وليـس  التشـويش،  عمليـة  فـي 
نتيجـة لخلـل حركي أو زيـادة القلق، 
جزيئـات  أن  للقـول  دفعهـم  مـا 
حصـري  بشـكل  تؤّثـر   )IFN-γ(
علـى الرغبة فـي قضـاء الوقت مع 
بعدهـا  الباحثـون  قـام  اآلخريـن. 
باسـتنتاج أن تلك الجزيئـات تنتمي 
لشـبكة إشـاراتٍ في الدمـاغ تَربط، 
المناعـي  النشـاط  بيـن  تحديـدًا، 
هادميـن  االجتماعـي،  والسـلوك 
بذلك أسـس الفكرة القائلـة بوجود 
حاجز بيـن الدمـاغ والجهـاز المناعي.

بعيـدة  آثـار  االكتشـاف  لهـذا 
المـدى، إذ مـن المثيـر لالهتمام أن 
االنترفيـرون جاما يُمكـن أن تعمل 
علـى الحدّ مـن السـلوك االجتماعي 
للثدييـات عنـد مكافحـة العـدوى. 
هـذا سيوسّـع مـن مجـال البحـث 
وسـيؤدّي إلـى نتائـج أبعـد مـن 
ربطهـا بالحمـى فقـط، ألن واحـدة 
المميّزة لعمـل جهاز  مـن السـمات 
مـن  عـدد  تداخـل  هـو  المناعـة 
اآلليـات لتحقيـق أهداف مشـتركة. 
تلك نتيجـة مباشـرة لتطـوّر جهاز 
المناعـة الـذي لدينـا والـذي ظـّل، 
علـى مـدى ماليين السـنين، يواجه 

فيروسـات وبكتيريـا مـرّت بعملية 
تطـور مماثلـة. فـي الواقـع، إذا ما 
صـحّ هـذا االسـتنتاج، فأظـن أن 
الفيروسـات   مجـال  فـي  الباحثيـن 
يكتشـفون  سـوف   )virologists(
تتّبعهـا  التـي  الطـرق  قريبـا 
الفيروسـات بغـرض تعطيـل عمل 
االنترفيـرون جامـا من أجـل تعزيز 
التفاعـل االجتماعـي لمضيفهم لكي 

يسْـهل عليهـا نقـل العـدوى.
االكتشاف  هذا  تأثيرات  ستشمل 
الشخصية  أنواع  دراسة  ميادين  أيضًا 
العصبي  التركيب  وتنوع  االجتماعية، 
neurodiversity(.قادت  لألفراد)
دراسات حديثة على مرض التوحّد إلى 
أسباب  عن  التقليدي  التفكير  تغيير 
الفكرة  مُعوّضين  األخير،  هذا  ظهور 
التي تربط ظهوره بحدوث »اضطراب« 
ما بتفسير يقوم على فكرة  من نوع 
لألفراد  العصبي«   التركيب  »تنوّع 
واختالفه من شخص آلخر. صار الكثير 
من الباحثين يرون أن التوحّد هو، في 
سلسلة  من  واحد  نوع  مجرّد  الواقع، 
تضمّ  الشخصية  أنواع  من  متّصلة 
تركيب عصبي  ذات  ،كذلك، شخصيات 

.)neurotypical( سليم
يلعـب التطور، عن طريـق الطفرات 
العشـوائية، دور آلـة تخْلـق التنوّع 
باسـتمرار. يبدو ممكنًـا، من المرجح 
حتـى، أن الشـخصية وكفـاءة الجهاز 
العصبـي يمّثـالن جـزًءا مـن هـذا 
التنـوّع، إذ أن عبقريـة البيولوجيـا 
البشـرية تتمثل في كـون التطور ال 
يُنتـج نمًطـا واحدًا ال غيـر. عَظمة 
الكائـن البشـري تتجلى فـي قدرته 
توجيهات  فباتبـاع  التكيّـف،  علـى 
الدمـاغ يُمكـن لإلنسـان أن يتأقلم 
المحيطة بـه، كيفما  الظـروف  مـع 
كانت هـذه الظـروف. لذلـك يُعتبر 
التنـوّع ضروريًـا لضمـان اسـتمرار 

البشـري. الجنس 
التحريضـي  دورهـا  جانـب  إلـى 
العـدوى،  حـدوث  خـالل  المقـاوم  
فيبـدو أن االنترفيـرون جاما تعمل 
كل  جسـم  داخـل  مختلـف  بشـكل 
واحـد منـا. كانـت هنـاك تكهنـات 
بأن اختالف مسـتويات نشـاط هذه 

الجزيئات قد يفسّـر سـبب تعرّض 
إلسـتجابات  األشـخاص  بعـض 
حساسـيّة ومناعيّـة مفرطـة، كما 
فـي  المالحـظ  االختـالف  هـذا  أن 
نشـاطها قـد يُسـاعد علـى التنبؤ 
بمـن سـينجو مـن حادثـة تعفـن 
الدم -حالـة مرضية تتميـز بحدوث 
التهاب يعـمّ الجسـم بأكمله نتيجة 
عـدوى جرثوميـة فـي الـدم- ومن 
لـن يفعـل. يمكـن أيضًـا أن تكون 
إفـراز  مسـتوى  علـى  التغيـرات 
االنترفيـرون جاما مرتبطـة مع حالة 
السـقم والوهـن العام التـي يعاني 
منها البعـض، لكن األسـاس الجينيّ 
لهـذه الحالة لـم يتم اكتشـافه بعد.
مع ذلـك، فمعرفـة أن االنترفيرون 
جامـا لديهـا أيضًا تأثير مباشـر على 
السـلوك االجتماعي يُشـير، ضمنيًا، 
إلـى إمكانيـة أن يكـون لهـا دور في 
تحديـد معالم شـخصية الفـرد وكذا 
العصبـي  التركيـب  تنـوّع  درجـة 
التـي تميّـز دماغـه. إذا كان تنـوّع 
مسـتويات االنترفيـرون جاما يرتبط 
االجتماعـي،  السـلوك  تنـوّع  مـع 
إذن فمـن الممكـن القـول إنـه قد 
تـم اكتشـاف آليـة عمل رئيسـيّة 
هـذا  أن  إال  الدمـاغ.  فـي  جديـدة 
التفسـير يبـدو لـي مُتقنًـا أكثـر 
مـن الـالزم إذا أخذنا بعيـن االعتبار 
القصـة التي بدأنـا بها هـذا المقال 
والـدرس المسـتفاد منها: مـن النادر 
أن تكـون الحيـاة بنفسـرغم ذلـك، 
يربـط بين الجهاز المناعي والسـلوك 
العبقرية  مـدى  يعكس  االجتماعـي 
الخاّلقـة المميّزة لسـيرورة التطوّر. 
التـي  القادمـة  المـرة  فـي  لذلـك، 
تذّكر  الفـراش،  تكون فيهـا طريـح 
تقدّمهـا  التـي  المسـاعدة  حجـم 
جزيئـات االنترفيـرون ألحبّائـك من 
خـالل العمـل على تحريـض دماغك 

علـى البقـاء بعيـدًا عنهم.

المصادر:
 Nathan H. Lents, Ph.D., «New Study

 Reveals How Immune System Affects

Social Behavior», psychologytoday.

com, Aug 08, 2016
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هنــاك أدلــة علــى أن تنــاول الفطر 
 )magic mushrooms( ــحري الس
ــن  ــن م ــاًل أن يُحسّ ــه فع يمكن
للشــخص.  المزاجيــة  الحالــة 
العديــد مــن الدراســات مــن بينهــا 
ــريرية  ــارب الس ــن التج ــان م اثنت
المُرّكــب  أن  تقتــرح  الواعــدة 
الفعــال فــي الفطــر وهــو مركــب 
ــا  ــيبين )psilocybin( ربم سيلوس
لديــه القــدرة علــى تخفيــف 
واالكتئــاب. الشــديد  التوتــر 

ــي  ــة ف ــا مُصنف ــا أنه ــن وبم لك
الجــدول رقــم 1 والــذي يعنــي 
وأن  قانونــي  غيــر  تناولهــا  أن 
ــي  ــتعمال طب ــا أي اس ــس له لي

ــن  ــل م ــك يجع ــإن ذل ــول، ف مقب
الصعــب جــدًا علــى العلمــاء 
أن  يمكــن  مــا  يكتشــفوا  أن 
ــا ال  ــات وم ــذه الفطري ــه ه تفعل
يُمكنهــا أن تفعلــه بالتحديــد.

ــي  ــرق الت ــن الط ــض م ــك بع إلي
يمكــن أن يؤثــر بهــا الفطــر 
ــدك: ــك وجس ــى مخ ــحري عل الس

يُمكنــه  الســحري  الفطــر 
مزاجــك يُحســن  أن 

ــوء  ــي لس ــد الوطن ــا للمعه طبًق
 the National( اســتخدام العقاقير
 ،)Institute on Drug Abuse
ــه أن  ــحري  يُمكن ــر الس ــإن الفط ف
يــؤدي للشــعور باالســترخاء والــذي 
ــرة  ــات صغي ــر جرع ــل تأثي يُماث
)الحشــيش(. الماريجوانــا  مــن 

ــارات  ــا العق ــحري كم ــر الس الفط
المُهلوســة األخــرى كال إل ســي 
البايوتــي  ونبــات   )LSD( دي 
معظــم  تنتــج   ،)peyote(
ــا  ــق عمله ــن طري ــا ع تأثيراته
العصبيــة  المســارات  علــى 
تســتعمل  التــي  المــخ  فــي 
.)serotonin( الســيروتونين 
للتحديــد أكثــر، يؤثــر الفطــر 
ــة  ــرة الجبهي ــى القش ــحري عل الس
وهــي   )prefrontal cortex(
ــن  ــؤول ع ــخ المس ــن الم ــزء م الج
التفكيــر المُجــرد وتحليــل األفــكار 
ــا يلعــب دورًا رئيســيًا فــي  وأيضً
ــة واإلدراك. ــة المزاجي ــم الحال تنظي
يُمكنــه أيضًــا أن يجعلــك تُهلوس
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يُمكنه أيضًا أن يجعلك تُهلوس
الفطـر  تناولـوا  ممـن  الكثيـرون 
السـحري وصفـوا أشـياء مـن قبيل 
»رؤيـة أصـوات« أو »سـماع ألوان«. 
إحـدى الدراسـات التـي أجريـت عام 
تُرجـع  التـي  األولـى  كانـت   2014
السيلوسـيبين  إلـى  التأثيـر  هـذا 
داخـل  االتصـاالت  علـى  وتأثيـره 
المـخ. فـي  العصبيـة  الشـبكات 

 2 ب  حُقنـوا  الذيـن  النـاس  فـي 
ملليجـرام مـن هـذا المركـب، وجد 
وأكثـر  جديـدًا  نشـاًطا  الباحثـون 
قـوة يتركـز فـي عـدة مناطـق في 
انخرطـت  مـا  نـادرًا  والتـي  المـخ 
فـي مثـل هـذا التداخـل العصبي.

كـوّن الباحثـون التمثيـل الظاهـر 
مـا  لتصويـر  أعـاله  الصـورة  فـي 
وجدوه من نشـاط غيـر طبيعي في 
النـاس الذيـن تناولوا هـذا المركب.

هذه الهالوس ربما تكون 
المدخل لفهم كيفية قيام 

الفطر السحري بتخفيف 
االكتئاب

 David( عالـم األعصاب ديفيد نـات

Nutt( والـذي أجـرى دراسـة علـى 
وجـد   ،2012 عـام  السيلوسـيبين 
تغيـرات فـي أنشـطة المـخ لـدى 
الناس الذين يتناولـون هذا المُركب.

المناطـق  بعـض  أصبحـت  بينمـا 
أكثر نشـاًطا، أصبحـت مناطق أخرى 
بالمـخ صامتـة أو غيـر عاملـة بما 
التـي  المـخ  فـي  المنطقـة  فيهـا 
تلعـب دورًا فـي الشـعور بالـذات.

يعتقـد ديفيـد نـات أن االتصـاالت 
المنطقـة  هـذه  فـي  العصبيـة 
جـدًا  قويـة  تكـون  المـخ  مـن 
المُصابيـن  األشـخاص  فـي 
هـذه  تفكيـك  لكـن  باالكتئـاب، 
االتصـاالت وتكويـن أخـرى جديـدة 
كبيـرة  راحـة  يُوفـر  أن  يُمكنـه 
السيلوسـيبين(. يفعـل  )كمـا 

تقترح دراسة أجريت لمدة 
خمس سنوات على هذا المركب 
أنه يُمكن أن يعمل كـ »تدخل 

جراحي« في األمراض العقلية
مـن  اثنتيـن  نتائـج  تقتـرح 
التـي أجريـت  السـريرية  الدراسـات 

علـى السيلوسـيبين فـي المرضـى 
واالضطـراب  باالكتئـاب  المُصابيـن 
أن  المـوت  باقتـراب  المُتعلـق 
جرعـة واحـدة مـن السيلوسـيبين 
أداة  يُمكنهـا أن تصبـح يومًـا مـا 
قويـة لمُعالجـة االكتئـاب والتوتر.
بواسـطة  األولـى  الدراسـة  أجريـت 
جونـز  جامعـة  مـن  باحثيـن 
 johns Hopkins( هوبكنـز 
بواسـطة  واألخـرى   ،)University
نيويـورك  جامعـة  مـن  باحثيـن 
.)New York University(
فـي  المشـاركين  مـن  بالمائـة   80
هوبكنـز  جونـز  جامعـة  دراسـة 
فـي  ملحوًظـا  انخفاضًـا  أظهـروا 
بعـد  والتوتـر  االكتئـاب  أعـراض 
مُضـي سـتة أشـهر مـن التجربـة.
دراسة  أجرى  الذي  الفريق  صرّح 
 80 إلى   60 أن  نيويورك  جامعة 
بالدراسة  المشاركين  من  بالمائة 
ملحوًظا  انخفاضًا  أيضًا  أظهروا 
مُضي  بعد  والتوتر  االكتئاب  بأعراض 
التجربة. على  ونصف  أشهر  ستة 

تصوير للوصالت العصبية في الدماغ لشخص تعاطى السيلوسيبين )على اليمين( وآخر 
تعاطى دواًء وهميًا )على اليسار(
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يعتقد بعض الباحثين أن 
الفطر السحري يُمكنه أن 

يُساعد في تخفيف التوتر
في دراسـة أعدّتها جامعة نيويورك 
حـول تأثير هـذا الدواء علـى مرضى 
بالتوتـر  المُصابيـن  السـرطان 
تأثيـر  الباحثـون  الحـظ  الشـديد، 
الذين  المرضـى  السيلوسـيبين على 
بالمقارنـة  منـه  جرعـات  تناولـوا 
دواًء وهميًـا. تناولـوا  آخريـن  مـع 

 Nick( فيرنانديــز  نيــك  قــال 
المشــاركين  أحــد   )Fernandez
أن هــذا  الدراســة  فــي هــذه 

ــة ــي رحل ــذه ف ــب أخ المرّك
ــة  ــى رؤي ــاعدته عل ــة س عاطفي
»قــوة أكبــر منــه«. قــال أيضًــا إن 
شــيًئا مــا بداخلــه قــد انفجــر مما 
ــه  ــن أن إحساس ــن م ــه للتيق حمل
بالقلــق وانعــدام األمــان لــم تكــن 
ــأنها. ــق بش ــتحق القل ــياء تس أش

بجامعــة  النفســي  المُعالــج 
)Jeffrey Guss( ــاس ــري ج جيف
 the( ــر ــة نيويورك ــرّح لصحيف ص
New Yorker( أن العديــد مــن 

المشــاركين فــي الدراســة أظهــروا 
ــه  ــاف بأن ــة وأض ــج مُماثل نتائ
يعتقــد أن ذلــك قــد يُمثــل 
جــزًءا مــن عمليــة العــالج لهــؤالء 

ــى. المرض
لكنك قد تشعر بالقلق أيضا 

تتنــاول  وأنــت  األقــل  علــى 
ــن  ــد م ــي العدي ــار ف ــذا العق ه
ــي  ــاركة ف ــاالت المُش ــر الح تقاري
ــغ  ــورك، بّل ــة نيوي ــة جامع دراس
ــم لتوتر  ــن اختباره ــاركون ع المُش
ــاح  ــدم االرتي ــعور بع ــديد وش ش
ــدة  ــن ع ــراوح بي ــدد تت ــي مُ ف
دقائــق وعــدة ســاعات خــالل 
تناولهــم للمركــب، ثــم بــدأوا 
ــك. ــد ذل ــة بع ــعور بالراح بالش
يُمكن أن تتسع حدقتا عينيك

ــع  ــحري يرف ــر الس ــا: الفط  أيضً
مــن مســتويات الســيروتونين فــي 
الــدم والــذي بــدوره يــؤدي التســاع 

ــن. ــي العي حدقت
يُمكن أن يضطرب شعورك 

بالوقت أيضًا:

ــر  ــة للفط ــراض الجانبي ــن األع م
ــؤ  ــعور بتباط ــو الش ــحري ه الس
ــد  ــا للمعه ــك طبًق ــت وذل الوق
اســتخدام  إلســاءة  الوطنــي 

العقاقيــر.
يُمكن أن تختبر تجربة الخروج 

من الجسد
 الفطــر الســحري يُمكنــه أن يحّفــز 
الشــعور بتجــارب تبــدو حقيقيــة 
لكنهــا ليســت كذلــك. تجــارب 
الخــروج مــن الجســد هــذه والتــي 
ــخاص  ــا األش ــرى فيه ــن أن ي يمك
ــرى   ــر   أخ ــون الفط ــن يتناول الذي
ــي  ــادة ف ــدأ ع ــهم تب ــن أنفس م
ــد  ــة بع ــى 90 دقيق ــالل 20 إل خ
أن  ويُمكــن  المُركــب  تنــاول 
ــاعة. ــو 12 س ــى نح ــتمر حت تس
ــف  ــن أن تختل ــارب يمك ــذه التج ه
مــن شــخص آلخــر وتعتمــد علــى 
مقــدار مــا تتناولــه وتعتمــد 
ــك  ــخصيتك وحالت ــى ش ــا عل أيضً
ــن  ــخاص المُحيطي ــة واألش المزاجي

ــك. ب

تُبين الصورة أعاله إعادة تمثيل أو استحضار لهذه التجربة.
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يُمكنك أيضًا أن تشعر أنك 
أصبحت أكثر انفتاحًا وواسع 

الخيال
النفـس  خبـراء  تمّكـن  أن  بعـد 
بجامعـة جونـز هوبكنز مـن تحفيز 
فـي  الجسـد  مـن  الخـروج  تجربـة 
المتطوعين  مجموعـة صغيرة مـن 
السيلوسـيبين،  باسـتخدام  األصحاء 
شـعروا  أنهـم  المُشـاركون  أبلـغ 
أكثـر  انفتاحًـا،  أكثـر  بأنهـم 
للجمـال. تقديـرًا  وأكثـر  خياليـة 

بعدمـا تابـع الباحثـون مـع هؤالء 
مُضـي  بعـد  الحًقـا  المتطوعيـن 
منهـم  الثلثيـن  نحـو  أبلـغ  عـام، 
أن هـذه التجربـة كانـت مـن أهـم 
ونحـو  حياتهـم،  فـي  التجـارب 
النصـف اسـتمروا فـي إحـراز نتائج 
الشـخصية  اختبـارات  فـي  أعلـى 
بالمقارنـة مـع نتائجهـم السـابقة 
للسيلوسـيبين. تناولهـم  قبـل 

المركـب  اسـتخدموا  مـن  بعـض 
إدراكيـة  اضطرابـات  عـن  أبلغـوا 

يمكـن  والتـي  بالهلوسـة  شـبيهة 
بمـرض  مرتبطـة  تكـون  أن 
اإلدراك  اضطـراب  يدعـى  نـادر 
HPPD المُسـتمر  الهلوسـي 
هنـاك  كانـت   ،1960 عـام  منـذ 
تقاريـر مُتفرقـة عن مـرض يدعى 
اضطراب اإلدراك الهلوسـي المُسـتمر 
وذلـك بعد اسـتمرار الهـالوس بعد 
مُضـي فتـرة علـى تناول الشـخص 
مـا  عـادة  والـذي  مهلـوس  لعقـار 
LSD. هنـاك أيضًـا  يكـون عقـار 
تأثيـرات  عـن  شـفهية  تقاريـر 
األشـخاص  فـي  لذلـك  مُشـابهة 
السـحري. الفطـر  تناولـوا  الذيـن 

مـا زال العلماء يبحثـون عن تعريف 
الهلوسـي  اإلدراك  دقيـق الضطـراب 
هالبيـرن  جـون  لكـن  المُسـتمر 
أسـتاذ  وهـو   )John Halpern(
مسـاعد فـي علـم النفـس بكليـة 
أيضًا  الطب بجامعـة هارفارد وهـو 
المؤلـف الرئيسـي ألحـدث مُراجعة 
أجريـت علـى هـذا المـرض صـرح 

»إنـه  قائـال:  نيويوركـر  لصحيفـة 
ألمـر مُحقـق أن بعـض األشـخاص 
 LSD عقـار  اسـتخدموا  الذيـن 
بالـذات قد اختبـروا شـذوًذا إدراكيًا 
مُسـتمرًا والذي ال يمكـن إرجاعه ألي 
مـرض طبـي أو نفسـي آخـر، وذلك 
دراسـة   20 نتائـج  علـى  اعتمـادًا 
باألمـر منذ عـام 1966«. مُرتبطـة 

املصادر::

 ERIN BRODWIN, «Here›s what magic

 mushrooms do to your body and brain»,

sciencealert.com, 28 DEC 2016



كيف تصبح عالم فلك؟ كيف تصبح رائد فضاء؟ 
وكيف يكون العمل في الفضاء؟

ترجمة: زياد بريفكاني
الذين  العلماء  هم  الفلكيين  إن 
يقومون بدراسة الكون واألجسام التي 
فيه. توجد الكثير من األشياء المثيرة 
لالهتمام في الكون والتي من الممكن 
تعلُّمها، وهذا يؤدي بالفلكيين غالبًا 
مجال  في  مختصّين  يصبحوا  أن  إلى 
مناطق  الكواكب،  النجوم،  المجرات، 
عن  البحث  الشمس،  النجوم،  تكوّن 
الحياة، أو أصل وتطور الكونِ َكُكل. كما 
أساتذة  الفلكيين هم  من  العديد  أن 
ويقومون  الكليات  أو  الجامعات  في 
بقضاء وقتهم في التدريس واألبحاث. 
بالمساعدة  آخرون  يقوم علماء فلك 
الفضائية  للرحالت  التخطيط  في 

ودعمها.
إلى  تنطلق  امرأة  أول  كانت  من 

الفضاء؟
الفضاء  إلى  تسافر  امرأة  أول  كانت 
اسمُها  سوفيتية  فضاٍء  رائدة 
 Valentina( تيريشكوفا  فالينتينا 
األرض  حول  دارت   .)Tereshkova
 6 فوستوك  مركبة  في  مرة   48
 )Spacecraft  6  Vostok(
كانت  بينما   .1963 في  الفضائية 
أول امرأة أمريكية تنطلق إلى الفضاء 

والتي   )Sally Ride( رايد  سالي  هي 
الفضائي  المكوك  متن  على  صعدت 
 Challenger Space( تشالنجر 

Shuttle( في عامي 1983 و1984.
إلى  الفضاء  رواد  يحتاج  لِمَ 

بدالت الفضاء؟
البدالت  يلبسوا  أن  الفضاء  رواد  على 
بمغادرة  قاموا  ما  متى  الفضائية 
الفضائية.  للبيئة  وتعرّضوا  المركبة 
يمكن  هواء  يوجد  ال  الفضاء،  في 
هوائي.  ضغط  يوجد  ال  كما  تنفسه 
وتملؤه  الحدود  ألبعد  باِرد  الفضاء  إن 
رائد  سيموت  الخطِرة.  اإلشعاعات 
على  يحصل  لم  ما  بسرعة  الفضاء 
الوقاية. تم تصميم البزّات الفضائية 
من  الفضاء  رواد  لحماية  خصيصًا 

المنخفض  والضغط  واإلشعاع  البرد، 
البدالت  هذه  تقوم  كما  الفضاء.  في 
رائد  يتنفسَه  لكي  الهواء  بتوفير 
البدالت  هذه  لبس  يسمح  الفضاء. 
الحياة  قيد  على  بالبقاء  الفضاء  لرواد 

والعمل في الفضاء.

المتوفرة  المِهن  أنواع  هي  ما 
األمريكية  الفضاء  وكالة  لدى 

ناسا؟
التي يمكنك  الطرق  العديد من  توجد 
من خاللها العمل مع ناسا. من الممكن 
أن تعمل لديها كعالم، مهندس، رائد 
طبيب،  محامي،  إداري،  موظف  فضاء، 
طيار، مدير، فنّي، والعديد من األعمال 
بحاجة  ناسا  الفضاء  وكالة  إن  األخرى. 
للمساعدة  الناس  هؤالء  جميع  إلى 
كوكِبنا  ودراسة  الفضاء  استكشاف  في 
فرض  حول  المزيد  لمعرفة  األرض. 
http://:العمل لدى ناسا، قم بزيارة

/nasajobs.nasa.gov
كيف يمكنني أن أصِبح فلكيًا؟

لكي تصبح فلكيًا، عليك أن تبدأ في 

تعلم ما تستطيع تعلمه فيما يخص 
زيارة  الكتب،  قراءة  الفلك. حاول  علم 
مواقع اإلنترنت التعليمية، ومشاهدة 
في  الفضاء.  حول  التعليمية  البرامج 
عليك  سيكون  المتوسطة،  الدراسة 
الفصول  من  تستطيع  ما  قدر  أخذ 
الدراسية الخاصة بالعلوم والرياضيات. 
حاول إيجاد الوقت الكافي لكي تتمكن 
من فهم ما تتعلمه بشكٍل جيد، بداًل 
عن حفظ األشياء كما في االمتحانات. 
من المفيد أن تكون جيدًا فيما يتعلق 
ألنه  ذلك  )الخِطاب(  والكالم  بالكتابة 
قادرين  يكونوا  أن  الفضاء  رواد  على 
على كتابة نتائج أبحاثهم وتقديمِها. 
إلى  تنضمَّ  بأن  جيدة  لفكرة  وإنها 
وذلك  للهواة،  الفضائية  المجتمعات 
لكي تتعلم ما يمكن تعلُّمه حول سماء 
)المقرابات(  والتيليسكوبات  الليل 
اآلخرين  األشخاص  تلتقي  وأيضًا 
المهتمين أيضًا بالفضاء. من الواجب 
يعرفوا  أن  الفضاء  رواد  على  أيضًا 
كيفية العمل على الكومبيوترات، بما 
الكلية،  في  البرمجة.  لغات  من  فيه 
الفيزياء  في  تتخصص  أن  عليك 
بقسم  االلتحاق  ثم  ومن  الفلك  أو 
التعليم  إلنهاء  التخرج،  ُقبيل  الفلك 
من  ستتمكن  هذا،  بعد  الرسمي. 
الحصول على فرصة عمل في جامعةٍ 
في  أو  ناسا،  كوكالة   فضاء  وكالة  ما، 
العديد من  مرصدٍ )مرقاب( ما. يقوم 
البحوث  وإجراء  بالتدريس  الفلكيين 
في آنٍ واحد. لتعّلم المزيد عن كيفية 
الحصول على مهنة الفلكي وما يفعله 
التالي:  الموقع  بزيارة  قم  الفلكيون، 
h t t p : / / w w w . a a s . o r g /
education/publications/

careerbrochure.html
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املصادر::

 Cool cosmos - Ask an astronomer,

 US Government Sponsored Research

and NNN12AA01C 03001-NAS7
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ما هي العلوم المبتدئة )protoscience(؟
ــة  ــي مجموع ــة ه ــوم المبتدئ العل
مــن المعتقــدات أو الفرضيــات 
ــكل  ــا بش ــم اختباره ــم يت ــي ل الت
كافٍ عبــر المنهــج العلمــي، لكنهــا 
فــي الوقــت نفســه متســقة 
ــارة  ــودة؛ بعب ــوم الموج ــع العل م
جديــدة  علــوم  إنهــا  أخــرى 
تعمــل لتأســيس نفســها كعلــوم 
العلــوم  مــن  كثيــر  مجــازة. 
ــاًل  ــة، مث ــوم مبتدئ ــدأت كعل ابت
كثيــر مــن تفاصيــل الوراثــة فــي 
القــرن الثامــن عشــر كانــت تعــد 
ــة  ــاك معرف ــة، هن ــا مبتدئ علومً
ــاء  ــم األحي ــي عل ــات ف وافتراض
ــض  ــاك بع ــأن هن ــا ب ــي وقته ف
الصفــات المنتقلــة مــن اآلبــاء إلى 
ــات  ــن آلي ــكالم ع ــن ال ــاء لك االبن
انتقــال تلــك الصفــات فــي ذلــك 
الوقــت لــم يكــن ســوى فرضيــات 
ال تمتلــك مــا يكفي مــن األدلــة]1[.

العلــوم  بيــن  خلــط  هنــاك 
المبتدئــة والعلــوم الزائفــة وهــذا 
الخلــط مقصــود أحيانًــا مــن 
مروجــي العلــوم الزائفــة، ويعــرف 
عبــر  االثنيــن  بيــن  الفــرق 
ــر  ــكارل بوب ــة ل ــة التخطئ قابلي
ــن  ــات كل م ــة فرضي ــول طبيع ح
ــل  ــى عوام ــة إل ــن، باإلضاف االثني
أخــرى مثــل التطــور والقــرب مــن 
ــات  ــاًل فرضي ــي. مث ــم الحقيق العل
علــم الوراثــة فــي القــرن التاســع 
عشــر حــول الجينــات قابلــة 
ــم  ــث أن عل ــن حي ــة م للتخطئ
الوراثــة يفتــرض أننــا حيــن 
ــف  ــى الكش ــن عل ــون قادري نك
عــن مكنــون جســم اإلنســان على 
ــي  ــن، ف ــري معي ــتوى مجه مس
ــات  ــات الماورائي ــن أن افتراض حي
تزعــم مســبًقا أن مــا تتكلــم 
ــي  ــة وبالتال ــارق للطبيع ــه خ عن
ــدرة  ــاق ق ــارج نط ــع خ ــو يق فه
ــة  ــو بطبيع ــاس وه ــزة القي أجه

الحــال غيــر قابــل للتخطئــة.
ــابهًا  ــاك تش ــإن هن ــك ف ــع ذل م
ــوم  ــة والعل ــوم المبتدئ ــن العل بي
ــا  ــث أن كليهم ــن حي ــة م الزائف
ــه.  ال  ــع ذات ــي الموق ــان ف يقع
يوجــد إطــار موحــد يحســم بيــن 
ــل  ــدي التحلي ــد مؤي ــن، أح االثني
النفســي قــد يصفــه كعلــم 
مبتــدئ رغــم شــيخوخة هــذا 
العلــم ووالدة علــوم جديــدة واعدة 
ــر  ــير الظواه ــدارة تفس ــل ص تحت
ــه  ــيحكم علي ــا س ــية، بينم النفس
آخــرون بوضــوح بأنــه علــم زائف.

ــس  ــم النف ــون عل ــض يصف البع
للوحــدة  انعــدام  فيــه  بمــا 
تجسّــد  التــي  الموضوعيــة 
ــم  ــه عل ــة بأن ــوم الحقيقي العل
مبتــدئ. وكان الــكالم مشــابهًا 
حــول الكيميــاء أيضًــا فــي الفتــرة 
الواقعــة منذ مطلــع القــرن الثامن 
ــه  ــر من ــع األخي ــى الرب ــر وحت عش
بالنظــر لعــدم وجود تقــدم ملحوظ 
بــه آنــذاك. يصــف أحدهــم علــم 
النفــس فــي األربعينــات حيــث لم 
يكــن فــي الســاحة ســوى أدبيــات 
ــد  ــي لفروي ــس التحليل ــم النف عل
ــن  ــر ع ــدم الكثي ــم يق ــه ل بأن
علــم النفــس فــي عهــد أرســطو. 
ــام 1965  ــي ع ــد ف ــول ماكلوي ويق
أن »تحــول علــم النفــس إلــى علم 
ــل  ــس إال« بالمقاب ــم لي ــو وه ه
فــإن آخريــن أصــروا علــى علميــة 
ــرون  ــى آخ ــس، وأعط ــم النف عل
النفــس  لعلــم  وســًطا  حــاًل 
ــدئ]2[. ــم مبت ــه عل ــذاك بأن آن

يُســتخدم  فلســفي،  كتعبيــر 
المبتدئــة  العلــوم  مصطلــح 
أيضًــا لكنــه يختلــف عــن النظــرة 
ــوم  ــة والعل ــوم الزائف ــى العل إل
ــو  ــوف كالودي ــة، الفيلس الحقيقي
كوســتا يتســاءل فــي كتابــه 
ــا  ــق الفلســفي(: »أال يمكنن )التحقي
علمًــا  الفلســفة  نعتبــر  أن 

ــوم  ــث أن العل ــن حي ــا؟« م مبتدًئ
تســتقل  أن  وقبــل  معظمهــا 
كعلــوم لــم تكــن يومــا مــا 
ــق  ــث والتحقي ــع للبح ــوى موض س
بواســطة الفكــر وليــس بواســطة 
ــا  ــرعان م ــي، وس ــف العلم الكش
ــا  ــل يومً ــوم تنفص ــت العل أصبح
ــة  ــت كلم ــى أصبح ــوم حت ــد ي بع
ــا  ــة« كم ــة ممنوع ــفة »كلم فلس
يعبــر كوســتا بعــد أن كانــت 
ولــدت  العلــوم.  لــكل  رحمًــا 
ــذا  ــاء وهك ــم الفيزي ــات، ث الرياضي
األخيــر بــوالدة  القــرن  حتــى 
ــوم]3[. ــن العل ــر م ــض كبي في
ــوم  ــاء الي ــكار علم ــن أف ــر م كثي
قــد تكــون علومًــا مبتدئــة 
اليــوم لكنهــا قــد تصبــح علومًــا 
ــا  ــن، مثلم ــن الزم ــرة م ــد فت بع
ــذي  كان فــي الماضــي. لكــن مــا ال
ســنعتبره علمًــا زائًفــا ومــا 
ــا  ــا مبتدئ ــنعتبره علمً ــذي س ال
ــه  ــل علي ــت طوي ــي وق ــم مض رغ
جــزًءا  إن  برأيــي  إثبــات؟  دون 
كبيــرًا مــن التمييــز بيــن العلــم 
ــد  ــدئ يعتم ــم المبت ــف والعل الزائ
ــات  ــك الفرضي ــدى تماس ــى م عل
الحقيقــي  للعلــم  وقربهــا 
الزمنــي  والمنحــى  مــن جهــة 
لتطورهــا مــن جهــة أخــرى.

إعداد: عمر المريواني
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كيف تنجح في إقناع شخص حين    
تفشل الحقائق؟

ترجمة: أحمد كريم بربن
   هــل الحظــت كيــف أنــك عندمــا 
تعــرض علــى النــاس وقائــع 
تنقــض مــا يؤمنــون بــه بعمــق، 
يقومــون بتغييــر آرائهــم؟ وال أنــا! 
ــك  ــدو أن تمس ــع، يب ــي الواق ف
ــف  ــم يتضاع ــاس بمعتقداته الن
عندمــا يكونــون فــي مواجهــة أدلة 
ــم.  ــة لمعتقداته ــة مناقض دامغ
بالنظــرة  يتعلــق  الســبب 
ــددة  ــا مه ــدون أنه ــي يعتق الت
ــة. ــات المتضارب ــطة البيان بواس

مثــاًل  بالخلــق  فالمؤمنــون 
التطــور  أدلــة  يفنّــدون 
 )DNA( والدنــا  كالمتحجــرات 
ألنهــم يخشــون مــن القــوى 
ــدي  ــن أن تعت ــة م ــر المتدين غي
ــاب  ــي. وارتي ــان الدين ــى اإليم عل
ــركات  ــات من ش ــن للقاح المعارضي
األدويــة واعتقادهــم بــان األمــوال 

تفســد صناعــة األدويــة أدى بهــم 
اللقاحــات  اإليمــان بــأن  إلــى 
تســبب التوحــد علــى الرغــم مــن 
ــة  ــض الدراس ــحب ورف ــة س حقيق
ــت  ــي ادّع ــدة الت ــدة والوحي الواح
ــام  ــط واته ــذا الرب ــل ه ــود مث وج
باالحتيــال.  الرئيســي  مؤلفهــا 
ــة  ــة حقيق ــاء حرك ــز أعض ويرك
11/9 علــى تفاصيــل مثــل نقطــة 
انصهــار الفــوالذ فــي مبانــي مركــز 
ــى  ــي أدت إل ــي والت ــارة العالم التج
انهيارهــا ألنهــم يعتقــدون أن 
ــات  ــر عملي ــذب وتدب ــة تك الحكوم
»الرايــة المزيفــة« لغــرض إنشــاء 
النظــام العالمــي الجديــد. ويــدرس 
المناخــي  للتغيــر  المنكــرون 
والعينــات  األشــجار  حلقــات 
ومقاديــر  الجليديــة  اللبيــة 
ــم  ــة ألنه ــازات الدفيئ ــار الغ انتش
شــغوفون بالحريــة، وخصوصــا 

ــاط  ــة نش ــة بحري ــك المتعلق تل
بــدون  والصناعــات  األســواق 
ــا  ــدة. أم ــات المقي ــة الحكوم أنظم
المشــككون بــوالدة أوبامــا فإنهــم 
ــواًل  ــث مط ــأس البح ــوا بي حاول
ــاد أي  ــالده إليج ــهادة مي ــي ش ف
داللــة علــى عمليــة خــداع النهــم 
رئيــس  أول  بــأن  يعتقــدون 
ــو  ــي ه ــل أفريق ــن أص ــي م أمريك
ــالد. ــر الب ــاول تدمي ــتراكي يح اش
فـي هـذه األمثلـة، أحـسّ هـؤالء 
المؤيـدون أن أعمق آرائهم السـائدة 
يتـم تهديدها من قبل المشـككين، 
ممـا جعـل الوقائـع عـدوًا تجـب 
هزيمتـه. إن قوة اإليمان فوق الدليل 
سـببه عامـالن: التنافـر المعرفـي، 
وفـي  العكسـية.  النتيجـة  وتأثيـر 
النبـوءة«  تفشـل  »عندمـا  كتابـه 
النفـس  عالـم  يصـف   1956 لعـام 
ليـون فسـتنجر وزمـالؤه المؤلفون
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ما حصـل لجماعة مؤمنـة بالصحون 
الفضائيـة الطائـرة عندمـا لم تصل 
الـذي  الوقـت  فـي  األم  السـفينة 
حـددوه لها. فبـداًل مـن ان يعترفوا 
بخطئهـم، »كان أعضاء هذه الجماعة 
في سـعي محموم إلقنـاع العالم بما 
يؤمنـون بـه،« وقاموا بسلسـلة من 
المحـاوالت اليائسـة إلزالـة التنافـر 
المزعـج بتكوين توقع بعـد توقع 
على أمـل أن يصدق أحدهـا.« أطلق 
فسـتنجر على هـذه الحالة تسـمية 
التنافـر المعرفـي أو الضغـط غيـر 
المريح القـادم من امتـالك فكرتين 
واحـد. وقـت  فـي  متناقضتيـن 

ويوثـق اثنـان مـن عالمـي النفس 
تايريـس  كارول  وهمـا  المجتمعـي 
طلبـة  )أحـد  ارونسـون  واليـوت 
فسـتنجر السـابقين(، فـي كتابهما 
»تـم ارتـكاب أخطـاء )لكنـي لسـت 
مـن ارتكبهـا(« والصـادر فـي عـام 
تظهـر  التـي  التجـارب  آالف   2007
كيف يحـرّف النـاس الحقائـق التي 
لتالئـم معتقداتهم  الطبيب  يقدمها 
التنافـر  مـن  ليقللـوا  السـابقة 
المعرفـي. ويوضـح الباحثـان هـذا 
بتقديـم اسـتعارة مجازية أسـموها 
»هـرم االختيـار« وفيـه يفترضـان 
وضـع شـخصين بجانـب بعضهمـا 
فـوق قمـة الهـرم ويظهـران كيف 
سـيتباعدان بسـرعة عـن بعضهما 
ليصال إلـى قاعـدة الهـرم وهما في 
كاًل  أن  حيـث  متعاكسـين  ركنيـن 

منهمـا أخـرج موقًفا ليدافـع عنه.
البروفيسـور  الباحثـان  حـدّد 
برنـدن نيهـان مـن كليـة دارتموث 
وجيسـون ريفلر مـن جامعـة اكزتر 
فـي سلسـلة مـن التجـارب عامـال 
آخرًا لـه عالقـة أطلقا عليـه تأثير 
 backfire( العكسـية   النتيجـة 
effect( »حيـث أن محاولـة تصحيح 
معتقـد مـا فـي مجموعـة سـيزيد 
مـن إيمـان تلـك المجموعـة بهـذا 
االعتقـاد الخاطئ«. لمـاذا؟ »ألن هذا 
ومفهـوم  للعالـم  نظرتهـم  يهـدد 
أعطـى  فمثـال،  لديهـم«.  الـذات 
للمشـاركين فـي مقـاالت صحفيـة 
خاطئـة  اعتقـادات  تؤكـد  مزيفـة 
أن  القائـل  كاالعتقـاد  شـائعة، 
العـراق كان يحوي على أسـلحة دمار 
لهـم مقالة  شـامل. وعندما أعطيت 
المعلومـة بأن  أخـرى تصحح هـذه 
أسـلحة الدمـار الشـامل لـم توجـد 
فـي العراق أبـدا، تقبـل الليبراليون 
أصـال  العـراق  لحـرب  المعارضـون 
المقالـة الجديـدة ورفضـوا القديمة 
بينما قـام المحافظـون الذين أيدوا 
الحـرب بالعكـس.. ال بل قالـوا إنهم 
أصبحـوا اآلن أكثـر اقتناعـا بوجـود 
أسـلحة دمار شـامل في العـراق بعد 
التصحيـح، ونقطـة نقاشـهم كانت 
أن  المقالـة تثبـت فقـط  أن هـذه 
صـدام حسـين  أخفـى أو دمـر هذه 
األسـلحة. ويشـير نيهان وريفلر، أنه 
بيـن عـدد كبيـر مـن المحافظيـن 

اسـتمر االعتقـاد بـأن العـراق كان 
دمـار شـامل قبـل  أسـلحة  يحـوي 
الغـزو األمريكـي لمدة طويلـة حتى 
بـوش  إدارة  اسـتنتجت  أن  بعـد 
عليهـا.    احتوائـه  عـدم  نفسـها 
المصححـة  الحقائـق  كانـت  فـإن 
سـوًءا،  األمـور  مـن  سـتزيد 
إقنـاع  أردنـا  إن  نفعـل  فمـاذا 
اعتقاداتهـم؟ بخطـأ  آخريـن 
التاليـة: النقـاط  اتبـاع  يمكـن 

1.أن تبقي العواطف خارج الحوار.
2.ناقـش، ال تهاجـم )ال شـخصنة وال 

. ) ة هتلر
تتبين  أن  وحاول  باهتمام،  3.أصغ 

موقف اآلخر بدقة.
4.أظهر االحترام للمقابل.

يتمسّك  لمَ  تتفهم  أنك  5.بَِين 
شخص بمثل هذا الرأي.

تغيير  أن  كيف  توضح  أن  6.حاول 
الحقائق ال يعني بالضرورة تغيرًا في 

اآلراء الشخصية.
7.قد ال تنجـح هذه االسـتراتيجيات 
دائمًـا فـي تغييـر أفـكار النـاس، 
التقليـل  فـي  تسـاعد  قـد  لكنهـا 
ضروريـة. غيـر  خالفـات  مـن 

املصادر:

 Michael Shermer, "How to Convince

 Someone When Facts Fail", Scientific

American January 2017 Issue

مجلة علمية عربية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

46



مجلة علمية عربية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

47

ما هي العلوم الشعبية
اعداد: عمر المريواني

»العلــوم الشــعبية« مصطلــح 
العلــوم غيــر  لكافــة  شــامل 
لعمــوم  المقدمــة  األكاديميــة 
الجمهــور، ومــن خصائصهــا حــذف 
ــام  ــر ه ــد وغي ــو معق ــا ه كل م
ــل  ــص، مث ــر المتخص ــارئ غي للق
الرياضيــة  المعــادالت  حــذف 
فــي كتــب ومقــاالت الفيزيــاء 
وحــذف النســب وتفاصيــل المــواد 
الكيميائيــة فــي المواضيــع التــي 
ــاء  ــواد والكيمي ــن الم ــم ع تتكل
ــا  ــة. أيضً ــم األدوي ــة وعل كالصيدل
ــي  ــعبية ف ــوم الش ــهب العل ال تس
ــد  ــة ق ــق تفصيلي ــر أي حقائ ذك
تســهم فــي إعطــاء مظهــر معقــد 
ــي إبعــاده  وصعــب للقــارئ وبالتال
عــن المــادة. كمــا تتميــز العلــوم 
ــي  ــز ف ــلوب الممي ــعبية باألس الش
ــتعانة  ــع االس ــق م ــرح الحقائ ش
باألمثلــة والتبســيط غيــر الشــائع  
فــي المــواد العلميــة األكاديميــة. 
ــوم  ــح العل ــت مصطل ــدرج تح ين

تطرحــه  مــا  جــّل  الشــعبية 
ــن  ــة م ــاالت العلمي ــع المق مواق
العلميــة  والوثائقيــات  مــواد، 
ــن  ــل )الجي ــة مث ــب العلمي والكت
دوكينــز  لريتشــارد  األنانــي( 
و)موجــز تاريــخ الزمــان( لســتيفن 
يعرفــه  مــا  وجــل  هوكينــغ 
المطلــع االعتيــادي علــى العلــوم 
مــن طروحــات كارل ســاجان، بريان 
جريــن، ســتيفين هوكنيــج، نيــل 
ميشــيو  تايســون،  ديجــراس 
فاينمــان. ريتشــارد  كاكــو، 

 
ــه  ــي كتاب ــن ف ــكل لي ــول ماي يق
ــام  ــرأي الع ــعبية وال ــوم الش )العل
ــن  ــرن الثام ــي الق ــا ف ــي فرنس ف
ــي  ــة ف ــود المبذول ــر( أن الجه عش
ــي  ــاهمت ف ــعبية س ــوم الش العل
خلــق اهتمــام عــام بالعلــم 
نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا 
ــور  ــول الجمه ــئلة ح ــت األس طرح
الجديــد  فالجمهــور  الجديــد، 
رغــم بســاطة المحتــوى لــم 
ــعبية  ــات الش ــن الطبق ــن م يك

ــا  ــي لديه ــات الت ــن الطبق ــل م ب
معرفــة علميــة مــن األســاس ]2[.
ــإن  ــعبية ف ــوم الش ــس العل بعك
الكتابــات العلميــة األكاديميــة 
المتمثلــة بالمصــادر األصليــة وهي 
ــدة أو  ــواء الجدي ــة س األوراق البحثي
ــب المرجعية  ــة والكت أوراق المراجع
العلميــة وكافــة التقاريــر العلمية، 
ــن  ــواد تتضم ــك الم ــع تل جمي
ــول  ــة ح ــل الممكن ــة التفاصي كاف
المــادة المــراد الحديــث عنهــا، كما 
تتميــز بالتخصــص الشــديد، مثــاًل 
ال يُمكــن أن نجــد كتابًــا متخصصًا 
ــاء  ــن الفيزي ــم ع ــا يتكل أكاديميً
بشــكل شــامل، بــل ســيكون 
ــد  ــي أح ــدًا ف ــا ج ــاًل دقيًق تفصي
ــب العلمية  ــاء. الكت مواضيع الفيزي
تجمــع  أن  تحــاول  المرجعيــة 
عــددًا كبيــرًا جــدًا مــن الحقائــق 
بعضهــا  معيــن  مجــال  فــي 
تضــم عــددًا مــن األوراق البحثيــة 
ــي  ــن. ف ــال معي ــة بمج المختص
ــب  ــم الكت ــان تض ــض األحي بع
بعــض  األكاديميــة  العلميــة 

مي
عل

ل 
ص

توا



مجلة علمية عربية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

48

، مثــاًل لشــرح عمــل جهــاز معيــن 
فــي جســم اإلنســان قــد يكتفــي 
ــى   ــارة إل ــي باإلش ــادر: الطب المص
ــفت  ــي اكتش ــة الت األوراق البحثي
لكنــه  المختلفــة  التفاصيــل 
ــق  ــيوجز الحقائ ــة س ــورة عام بص
وربمــا  الجهــاز  عمــل  حــول 
المــواد الكيميائيــة ذات الصلــة 
ــة  ــي كيفي ــوض ف ــه دون الخ ب
ــور. ــك األم ــاف تل ــات واكتش إثب

ينظــر البعــض للعلــوم الشــعبية 
حاولــت  مهمــا  أنهــا  علــى 
فســتتضمن انتقاصًا غيــر مقصود 
ــة.  ــادة العلمي ــم الم ــي تقدي ف
ــورة  ــض أن الص ــرى البع ــث ي حي
ــة  ــة دون معادل ــون كامل ــن تك ل
رياضيــة حتــى لــو كان ذلــك علــى 
حســاب فهــم العامــة لألمــر، 
ربمــا يــرون أن الصــورة يجــب 
أن تقــدم كاملــًة أو أن ال تقــدم 
مــن األســاس وأنــه ليــس هنــاك 
حاجــة كبيــرة لالطــالع غيــر 
ــى المــواد العلمية. المتخصــص عل

فــي  شــيرمر  مايــكل  يقــول 
تصنيــف  حــول  لــه  مقــال 
ــعبية:  ــة وش ــى تقني ــوم إل العل
ــة  ــوم التقني ــة العل ــن كتاب »بي
ــا  ــاك م ــعبية هن ــوم الش والعل
أســميه )العلــوم المتكاملــة( تلــك 
ــات  ــط البيان ــي تخل ــة الت العملي
مــع القصــة ومــع النظريــة، 
دون تلــك الثالثــة ال يمكــن أن 
ــدال  ــه كالج ــر، إن ــتقيم األم يس
حــول مــن هــو األكثــر أهميــة في 
حســاب مســاحة الدائــرة هــل هــو 
ــف  ــع نص ــة أم مرب ــبة الثابت النس
القطــر«. يصــف شــيرمر األمــر »إن 
ــة  ــرد أوراق بحثي ــس مج ــم لي العل
ــع  ــالت وجمي ــي مج ــورة ف منش
ــطيح  ــرد تس ــو مج ــا ه ــا عداه م
ــة  ــة وضيق ــرة جاهل ــك النظ فتل
ــكان  ــة ل ــت صحيح ــو كان ــدًا ول ج
علينــا أن نتخلــى عــن كثيــر 
الثمينــة بــدًءا  األعمــال  مــن 
ــن« ]1[. ــواع لداروي ــل األن ــن أص م

ــل  ــه أص ــن إن كتاب ــل لداروي قي
ــر  ــد كبي ــى ح ــري إل ــواع تنظي األن

ــع  ــب أن يض ــه كان يج ــى أن حت
يتــرك  ثــم  فقــط  الحقائــق 
ــن  ــاب داروي ــن فأج ــر لآلخري األم
ــات  ــن البيان ــة بي ــا العالق موضحً
ــنة  ــن س ــذ ثالثي ــة: »من والنظري
كان هنــاك الكثيــر مــن الــكالم من 
ــوا  ــن كان ــا مم ــاء الجيولوجي علم
ــرون،  ــط وال يُنظ ــون فق يالحظ
ــه  ــول إن ــم يق ــر أحده ــا أذك وأن
ــر  ــبه األم ــو يش ــذا النح ــى ه عل
أن يذهــب شــخصٌ لحفــرة مليئــة 
بالحصــى ثــم يقــوم بحســاب 
الحصــى ويصــف ألوانهــا. كــم 
هــو غريــبٌ أن ننــال جميــع 
ــون  ــم ال نك ــات ث ــك المالحظ تل
ــا إذا  ــد أي رأي بخصوصه ــع أو ض م
ــة!«]1[. ــدة ممكن ــك أي فائ كان لذل

ــع  ــة تق ــر معين ــة نظ ــن وجه م
ــي  ــية ف ــة المدرس ــب المنهجي الكت
المنتصــف بيــن العلــوم الشــعبية 
المتخصصــة  الكتــب  وبيــن 
ــلكون  ــة يس ــل الطلب ــي تجع فه
طريًقــا معينًــا يمــرون مــن 
الرياضيــة  بالمعــادالت  خاللــه 
ــا  ــر فيه ــي تُذك ــل الت والتفاصي
ــي  ــا ف ــابات لكنه ــام والحس األرق
ــد  ــف عن ــه تتوق ــت نفس الوق
التعقيــد.  حــدٍ معيــٍن مــن 
التوقــف  ورغــم  بالمقابــل 
ــد  ــن التعقي ــد م ــذا الح ــد ه عن
ــاء  ــاء والكيمي ــب الفيزي ــإن كت ف
كانــت  لطالمــا  والرياضيــات 
للكثيريــن وجعلتهــم  كابوسًــا 
يكرهــون هــذه المــواد إلــى األبــد.

إن مــا أثبتتــه طبيعــة فهــم 
العلــوم مــن دور فــي تقبــل 
والخرافــات  الزائفــة  العلــوم 
ــي  ــي ف ــر حتم ــام أم ــا أم تجعلن
الشــعبية  للعلــوم  الترويــج 
ــب  ــن الكت ــا بي ــع طبيعته وتنوي
والمقــاالت والوثائقيــات، ذلــك 
ــح  ــكل صحي ــوم بش ــم العل أن فه
للجمهــور  الــذي يعطــي  هــو 
بوجــه  الحقيقيــة  المناعــة 
ــاالت  ــط مق ــس فق ــة ولي الخراف
التفنيــد وشــرح طبيعــة الخرافات، 
ــاك  ــس هن ــر لي ــة األم ــي نهاي فف

ــة  ــدد أو طبيع ــة لع ــر أو نهاي حص
ــر  ــن أن تظه ــي يُمك ــات الت الخراف
ــب  ــي الط ــاًل ف ــال. مث ــي أي مج ف
يُمكــن ألصنــاف وفلســفات الطــب 
أن  عمومًــا(  )الزائفــة  البديــل 
تصــل إلــى المئــات بــل إلــى اآلالف 
ــعبية  ــادات الش ــب االعتق وبحس
الموجــودة، وليــس باســتطاعة 
ــردود  ــر ال ــة أن توف ــة علمي أي جه
المناســبة لجميــع تلــك الخرافــات. 
ــردود  ــة ال ــم طبيع ــا أن فه كم
ــن  ــتوى معي ــب مس ــه يتطل بذات
مــن الفهــم العلمــي لكيفيــة 
ــإن  ــي ف ــم، وبالتال ــل الجس عم
الطريــق األســلم واألنجــح لمحاربــة 
ــل  ــة يتمث ــف والخراف ــم الزائ العل
بطــرح الفهــم الصحيــح المبســط، 
طالمــا أن خــط الدفــاع األول وهــو 
ــى  ــل عل ــية فش ــج المدرس المناه
ــي  ــل ف ــى األق ــع عل أرض الواق
طبقــة معينــة مــن النــاس لكــي 
ــه  ــة بوج ــة الالزم ــوا المناع يمتلك
الزائفــة. والعلــوم  الخرافــات 
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جريمة طالبيْ الطيران 
العسكري بتكساس. 

 فـي خريـف 1991، بـدأت دايـان 
زامورا  )Diane Zamora( وديفيد 
 David Graham غراهـام 
ليصبحـا طياريـن فـي  يتدربـان 
وهي  المدنيـة  الجويـة  الدوريـات 
فـرع مـن فـروع القـوات الجوية 
فـي مقاطعـة تارانت، تكسـاس.

بـدآ   ،1995 أغسـطس  وفـي   )2(
يخرجـان فـي مواعيـد غراميـة. 
وفي الشـهر التالـي، أعلنـا حبهما 
وصرحـا  المـأل  علـى  الحقيقـي 
لعائلتيهمـا بأنهما ينويـان الزواج 
حالمـا يتخرجـان مـن األكاديميـة 
سـنوات.  أربـع  بعـد  العسـكرية 
لقـد تصـوَّرا مراسـم زواج تزيِّنها 
السـيوف المتقاطعـة التي يحملها 
جناحـان من الطالب العسـكريين.

بيـد أن قنبلة انفجـرت في طريق 
حبهمـا. حـدث هـذا فـي طريـق 
رحلـة عـودة ديفيد غراهـام من 
فـي  أقيمـت  رياضيـة  مسـابقة 
لوبـوك، تكسـاس. كان قـد ركـن 
سـيارته خلـف مدرسـة عموميـة 
المقاعـد  فـي  الجنـس  ومـارس 
الخلفيـة مـع زميلته فـي الفريق 
 Adrianne( جونـس  أدريـان 
jones(. لـم يسـتطع ديفيـد أن 
يسـيطر على شـعوره بالذنب جراء 
خيانتـه. فـي األول من ديسـمبر، 
اعتـرف بخيانتـه لدايـان زامـورا 
التـي استشـاطت غضبـا وصاحت 
النهايـة أصرَّت  وبكـت، ثـم فـي 
بإخضاعـه  حبـه  لهـا  يثبـت  أن 
الختبـار إخالٍص مطلـق بأن طلبت 
منه قتـل منافِسـتها الجنسـية. 
معـا،  الجريمـة  الرتـكاب  خططـا 
األصلـي  العترافهمـا  وفًقـا 
للبوليـس. قـام غراهـام بإغـراء 

جونـس بالخـروج معه فـي موعد 
آخر الليـل. ودون أن تعلـم أدريان، 
تختفـي  زامـورا  دايـان  كانـت 
وعندمـا  الخلفـي.  المقعـد  فـي 
إلى طريـق بحيـرة بعيد،  وصلـوا 
الخطـة  بتنفيـذ  دايـان  بـدأت 
محاِولـًة كسـر رقبـة جونـز. ولكن 
أدريـان جونـز كانـت أكثـر مرونة 
زامـورا  تناولـت  توقعـا.  ممـا 
بخيبـةٍ قضيـب تماريـن حديدي 
تضـرب  وراحـت   dumbbell((
رأس جونـز باسـتمرار. وبطريقـة 
أدريـان منهمـا وفرَّت  ما، أفلتـت 
راكضـة. لكنهـا لـم تكن سـريعة 
بما فيـه كفاية بالنسـبة لغراهام 
فتتبَّعهـا وتجاوزهـا ثـم أرداهـا 
تخلصـت  ذلـك،  بعـد  قتيلـة. 
مالبسـهما  مـن  وديفيـد  دايـان 
على  وأخفياهـا  بالـدم  الملطخـة 
بعـد أميال مـن مسـرح الجريمة. 
وجـد أحـد المزارعيـن الجثـة في 
اليوم التالـي، ولكن قاتلـيْ أدريان 
لتسـعة  التحقيـق  مـن  نجيـا 
 ،1996 أغسـطس  وفـي  أشـهر. 
تباهـت دايان زامـورا أمـام رفيق 
سـكٍن جديد بعمق حبهـا لديفيد 
غراهـام وعمـق حبه لـه.  أخبرته 
بغـرور بأنهمـا أثبتا صـدق حبهما 
إلرضـاء  َقتَـل  منهمـا  كال  بـأن 
اآلخـر. فمـا كان من رفيق السـكن 
إال أن اتصـل بالشـرطة واعتُقِـل 
أنهمـا  ومـع  وزامـورا.  غراهـام 
إال  البدايـة بالقتـل  اعترفـا فـي 
أنهمـا تراجعـا وأنكـرا. وبعد عدة 
جلسـات منفصلـة فـي المحكمـة 
وزامـورا  غراهـام  فيهـا  كان 
يلقيـان باللـوم علـى بعضهمـا، 
ُأديـن كل منهمـا بجريمـة قتـل 
قضـي  ثـم  اإلعـدام  عقوبتهـا 
المؤبـد. بالسـجن  عليهمـا 

الواضـح  مـن  لشـخصين  كيـف 
أنهمـا شـابان طبيعيـان أمامهما 
مسـتقبل مهنـي قـوي أن يرتكبا 
هـذه  بمثـل  شـنيعة  جريمـة 
حسـاب  فـي  البـاردة  الطريقـة 
ديفيـد  كان  لقـد  العواقـب؟ 
مـن  منهدشـا  نفسُـه  غراهـام 
أفعاله فقـال في اعترافـه: »كان 
كل منـا متزعزعـا ومندهشـا من 
طبيعـة أفعالـه. فـال دايـان وال 
أنـا كنـا شـخصين عنيفيـن من 
قبـل.«)3( وعبر عن ندمـه قائال: 
لـم  فأنـا  اآلن،  أتحسَّـر  »إننـي 
أتصـور أبدا الحـزن الذي سأسـببه 
وعائلـة  وأصدقائـي  لمدرَسـتي 
أدريـان وحتـى لمجتمعـي. أظـن 
أننـي نسـيت كل هـذا فـي تلـك 
نفسـي  أقنعـت  حيـن  اللحظـة 
أقتُـل  أن  تسـتحق  دايـان  بـأن 
دايان  أعطتنـي  فبعدمـا  ألجلهـا. 
طويـال  فكـرت  النهائـي،  اإلنـذار 
تنفيـذ  كيفيـة  فـي  وبصعوبـة 
ولكننـي  أحمـق،  كنـت  الجريمـة. 
كنت عاشـقا.«)4( اعترفـت دايان 
أنكـرت  ولكنهـا  بالقتـل  أيضـا 
الجُـرم  كل  ملقيـة  بعـد  فيمـا 
وبالرغـم مـن كل  ديفيـد.  علـى 
لديفيـد،  األبـدي  حبهـا  شـواهد 
إال أنهـا صـارت مخطوبة لسـجين 
ثمانيـة  يمـر  ربمـا  لكـن  آخـر. 
وخمسـون عامـا قبـل أن تكـون 
قادرة علـى إتمام زواجهـا الجديد. 
عبـر الكثيـر مـن األشـخاص عن 
أفعالهما  مـن  وغضبهـم  رعبهـم 
بعد هـذه الحادثـة المؤلمة. فقال 
أحدهم: »أعتقـد أن ديفيد ودايان 
بأدريـان جونز.  يسـتحقان فعاله 
فال أحد يسـتحق أن يمـوت بمثل

ــذة  ــى الل ــرب إل ــه أق ــن، إن ــرض اآلخري ــة تح ــل خطيئ ــم أن القت ــي أعل »إنن
ــى الدخــان.« ــار أقــرب إل كمــا الن

− ويليام شكسبير، بريكليز.)1(
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ــدا  ــي أب ــة وال ينبغ ــك الطريق تل
ألحــد أن يتعــاون فــي شــي

كهــذا. أتمنــى أن يُضــرب كالهمــا 
ــا  ــجن. فلربم ــي الس ــتمرار ف باس
األلــم  ببعــض  سيشــعران 
واحــدة.«)5(  لمــرة  الحقيقــي 
ــوا.  ــم يتفق ــع ل ــن الجمي ولك
ــة:  ــرا الدهش ــال مثي ــم ق أحده
ــان  ــه داي ــا فعلت ــد أن م »أعتق
ــا  ــد آلمه ــأ، لق ــن خط ــم يك ل
أن  فــأرادت  عمرهــا  حبيــبُ 
ــان  ــرة. أدري ــك العاه ــردع تل ت
جونــز اســتحقت مــا حــدث 
ــتحق  ــان تس ــا. وال أرى أن داي له
الســجن فقــد فعلــت مــا فعلــت 
دايــان  أن  أرى  الحــب.  ألجــل 
حريتهــا.«)6( تنــال  أن  يجــب 
ــرص  ــا بح ــف تمحيصن ــد كش لق
آلالف حــاالت القتــل وخيــاالت 
المنافســة  دور  عــن  القتــل 
ــم  ــي جرائ ــي ف ــية األساس الجنس
القتــل. خــذوا هــذه األمثلــة مــن 
الخيــاالت النــي تعبــر عــن العنف 
ــيين. ــين الجنس ــاه المنافس تج

امــرأة،   ،14 رقــم  -الحالــة 
ــة اجتماعية  ــر 23. في جلس العم
تســتولي  أن  تحــاول  كانــت 
ــن  ــل الحاضري ــب بأفض وتتالع
ــم(  ــيا، المترج ــن )جنس المتاحي
مســتعملًة  مجموعتنــا  فــي 
أســاليب مثيــرة للتقــزز كالضحــك 
المصطنــع بشــكل واضــح لتجذب 
تتصــرف  كانــت  اهتمامــه، 
ــس  ــال تجل ــت مث ــرة فكان كعاه
علــى مكاتبهــم وترفــع قميصهــا 
ــاذا  ــا. م ــروز حلمتيه ــرض ب لتع
ــا كان  ــر م ــد أن أكث ــي؟! أعتق بق
ــال  ــاب الرج ــو إعج ــتفزني ه يس
بهــا، أوالئــك الحمقــى... تخيلــتُ 
ــبب  ــوة  بس ــا بقس ــي أضربه أنن
ــا  ــون واضح ــه ويك ــأ ترتكب خط
لــكل الحاضريــن )هــذه هــي 
الطريقــة التــي ســتجعل الرجــال 
يؤيــدون ســبب هجومــي الهمجــي 
ــى  ــان حت ــأنفذه بإتق ــذي س ال
ــم(...  ــم وانتباهه ــب امتنانه أكس
ــط؟[  ــه بالضب ــذي فعلتِ ــا ال ]م

لقــد تكلمــت عنهــا بالســوء 
فوافقونــي  الرجــال  لزمالئــي 
عــن  يكفــوا  لــم  ولكنهــم 
ــال! ــاركتها. الرج ــتمتاع بمش االس

-الحالــة رقــم 124، رجــل، العمر 
ــه؟[  ــرت بقتل ــذي فك ــن ال 32. ]م
لقــد كان رجــال ضاجــع زوجتــي... 
ــت  ــابق... وكان ــيقها الس كان عش
زوجتــي قــد تحدثــت عــن مقــدار 
حرصهــا علــى عشــيقها الســابق 
وعــن رغبتهــا فــي الحفــاظ 
ــن  ــال ع ــا. انفص ــى صداقتهم عل
بعضهمــا ألنــه غــاب عنهــا 
فــي مصحــة إعــادة تأهيــل 
ــن  ــرج م ــا خ ــن. وعندم المدمني
كصديقيــن  بقيــا  المصحــة 
ــم  ــا. ث ــا التقي ــادرا م ــا ن ولكنهم
ارتبطنــا فيمــا بعــد. بعــد 
قرابــة العــام مــن ارتباطنــا 
حــدث أن مارســت معــه الجنــس. 
لزيارتهــا  شــقتي  إلــى  جــاء 
ــريري.  ــى س ــس عل ــا الجن ومارس
ــا  ــا ومتألم ــت غاضب ــع كن بالطب
وأردت أن أفــرغ جــام غضبــي 
وألمــي عليــه حتــى لــو اقتضــى 
ــوت.  ــى الم ــه حت ــر أن أضرب األم
]مــا الــذي كان يمكــن أن يدفعــك 
إلــى درجــة أن تقــدم علــى 
قتلــه؟[ ربمــا إذا رأيتــه وزوجتــي 
الجنــس. يمارســان  وهمــا 

ــل،  ــم P273، رج ــة رق -الحال
ــرت  ــذي فك ــن ال ــر 24. ]م العم
ــي  ــيق الحال ــه العش ــه؟[ إن بقتل
لعشــيقتي الســابقة الــذي يبلــغ 
مــن العمــر 28 عامــا. لقــد 
كان يضاجــع عشــيقتي وأنــا 
ــرت  ــف فك ــا. ]كي ــم أزل معه ل
ــه  ــرت أن أخنق ــه؟[ فك ــي قتل ف
ــى  ــى يغم ــه حت ــرب وجه وأض
ــا  ــه. ]فم ــم أركل رأس ــه ث علي
ــم  ــه؟[ ل ــن قتل ــك م ــذي منع ال
ــذي كان  ــا ال ــهر. ]م ــدة أش أره لع
ــه؟[ إذا  ــك لقتل ــن أن يدفع يمك
ــل  ــا ثمِ ــه وأن ــي أن رأيت ــق ل اتف

ــتفزازي.  ــام باس وق
ــل،  ــم P2366، رج ــة رق -الحال
ــرت  ــذي فك ــن ال ــر 19. ]م العم

ــد  ــر. لق ــل آخ ــه رج ــه؟[ إن بقتل
ــفت أن  ــيقتي. اكتش ــع عش ضاج
ــه  ــام مع ــت تن ــيقتي كان عش
ــة  ــيارته مركون ــت س ــا رأي عندم
ــت  ــيارات. فتح ــل الس ــد مدخ عن
الســيارة وضربتــه بشــدة وكنــت 
ــت.  ــى تعب ــيَّ حت ــه بقبضت ألكم
كنــت ســأقتله لــو أننــي حصلــت 
ــال  ــه فع ــراوة. كان قتل ــى ه عل
ــا  ــت غاضب ــي كن ــا، لكنن خاطئ
بطريقــة جنونيــة. ]كيــف فكــرت 
ــه  ــأن أضرب ــرت ب ــه؟[ فك بقتل
باســتمرار بمضــرب بيســبول. 
]فمــا الــذي منعــك مــن قتلــه؟[ 
لــم يكــن لــديَّ مضــرب. ]مــا الذي 
ــه؟[  ــك لقتل ــن أن يدفع كان يمك
لقــد كنــت هنــاك علــى كل حــال. 
ــا لفهــم لمــاذا تكمــن  إن مفتاحن
خلــف  الجنســية  المنافســات 
ــل  ــكار القت ــن أف ــدا م ــر ج الكثي
وجرائــم القتــل الفعليــة هــو أن 
ــس  ــي التناف ــى ف ــر األعل المخاط
نجاحنــا  تتضمــن  التطــوري 
ــن أو ال،  ــى قري ــول عل ــي الحص ف
ــن  ــل قري ــن، ب ــس أي قري ولي
ــة.  ــة التكاثري ــن الناحي ــم م قيِّ
يقتُلــون  ممــن  فالكثيــرون 
ــذه  ــم به ــباب قتله ــق أس تتعل
ــا ذكرت  ــية. وكم ــة األساس الحقيق
ــدى  ــابق، إن إح ــل الس ــي الفص ف
ــن  ــة ع ــق المدهش ــر الحقائ أكث
القتــل هــي أن الرجــال يرتكبــون 
جرائــم القتــل أكثــر بكثيــر مــن 
ــم  ــة ه ــن القتل ــاء: 87% م النس
ــذ  ــتطيع أخ ــال. نس ــن الرج م
اإلحصائيــة  المعلومــة  هــذه 
أكثــر  الرجــال  أن  واســتنتاج 
ــذا  ــن ه ــاء، ولك ــن النس ــا م عنف
ــك.  ــم كذل ــبب كونه ــر س ال يفس
أخيــرا، إن المشــاعر التــي عبــرت 
عنهــا النســاء فــي الخيــاالت 
المقتبســة فــي األعلــى عدائيــة 
ــك  ــا كتل ــكالها تمام ــي كل أش ف
التــي عبــر عنهــا  المشــاعر 
الرجــال. نســتطيع أن نخمِّــن 
نخمِّــن أن النســاء عمومــا لســن 
لــذا، الرجــال،  كمــا  قويــات 
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ــن  ــم يك ــت ل ــرور الوق ــع م فم
ــة،  ــيلتهم الذكي ــو وس ــف ه العن
ــذه  ــض ه ــر بع ــد يفس ــذا ق وه
ــف  ــو كان العن ــن ل ــروق. ولك الف
ــبة  ــة بالنس ــر فاعلي ــيلة أكث وس
للنســاء لــكان االنتخــاب الطبيعــي 
ــل النســاء األضخــم واألقــوى  فضَّ
ولمــا كان هنــاك مثــل هــذا 
الفــرق فــي القــوة الجســدية 
بيــن الرجــال والنســاء هــذه 
األيــام. ثــم إن هنــاك حقيقــة أن 
الكثيــر جــدا مــن الرجــال يقتلــون 
رجــاال آخريــن، وهــم الذيــن 
يمثلــون 65% مــن جميــع جرائــم 
ــة  ــات العقلي ــل. إن العملي القت
ويتوجــب  العمــل  تواصــل 
ــات  ــع تحدي ــتمر م ــا أن تس عليه
المعينــة.  االقتــران  لعبــة 

التنافس الساخن لالنتخاب الجنسي
ــح  ــية تكتس ــة الجنس إن المنافس
ــن  ــهيرة م ــرة ش ــوط مؤام خط
نابوكــوف.  إلــى  شكســبير 
ــي  ــب الت ــي الح ــأل أغان ــا تم إنه
 )Al( Green غناهــا أ.ل غرييــن
ــراب إمينيــم  وســجعيات مغنــي ال
ثرثــرة  ومــن   .))Eminem
ــار  ــول ن ــة ح ــالفنا المفترض أس
ثرثرتنــا حــول  إلــى  المخيــم 
الحديثــة،  المكاتــب  طابعــات 
تســحرنا درامــا التنافــس الجنســي 
ــزاوج  ــة الت ــي لعب ــا. ف ــبب م لس
ــة  ــن بحاج ــر، نح ــة المخاط عالي
مــا  تفاصيــل  أدق  نعلــم  ألن 
أســماه دارويــن االنتخــاب الجنســي 
sexual selection((، أي العمليــة 
ــال  ــر الرج ــا يعب ــن خالله ــي م الت
ــم لقرناء  ــن تفضيالته ــاء ع والنس
محتمليــن محدديــن علــى القرنــاء 
المحتمليــن اآلخريــن، والمنافســة 
ــول  ــت للحص ــس الوق ــي نف ف
المرغوبيــن.  القرنــاء  علــى 
ــاه  ــه انتب ــن توجي ــا يمك مبدئي
البشــر نحــو أي شــيء، حتــى 
نحــو ســرعة نمــو العشــب. 
كذلــك.  ليــس  األمــر  ولكــن 
ــون  ــا لتك ــورت عقولن ــد تط لق
ــة  ــداث االجتماعي ــة باألح مفتون

ذات األهميــة التكيُّفيــة الواضحــة 
بالنســبة لحياتنــا الشــخصية. 
ــر  ــل مصائ ــام بتفاصي وباالهتم
الغراميــة،  اآلخريــن  عالقــات 
نتعلــم دروســا ثمينــة حــول 
ــائل  ــدي والوس ــي تج ــائل الت الوس
ال  أننــا  التــي ال تجــدي )مــع 
ــذه  ــق ه ــا تطبي ــتطيع دائم نس
المعرفــة بنجــاح فــي بحثنــا 
الغراميــة(. عالقاتنــا  عــن 

فــي أي مجموعــة اجتماعيــة، 
ســنعرف عــن طريــق تتبــع 
عالقــات اآلخريــن مــن الــذي 
ــع  ــات المجتم ــي طبق ــع ف يرتف
ــنعرف  ــط. وس ــذي يهب ــن ال وم
ــن  ــن الذي ــاء المحتملي ــوع القرن ن
ــر،  ــرون أكث ــم اآلخ ــذب إليه ينج
ــوب  ــن عي ــا ع ــمع أيض وسنس
ــن  ــا حي ــن. إنن ــاء المحتملي القرن
تلصصيــة  بطريقــة  نشــاهد 
التــي يجــذب بهــا  الطريقــة 
اآلخــرون قرناءهــم نســتطيع 
التــي  االســتراتيجيات  معرفــة 
ونســتطيع  نســتعملها،  قــد 
التكتيــكات  أيضــا  نعــرف  أن 
يســتعملها  قــد  التــي 
عالقاتنــا.  لهــدم  منافســونا 
فــي لعبــة التــزاوج، بعــض 
ــت  ــزات ليس ــم مي ــاس لديه الن
ــو  ــذا ه ــر، وه ــض اآلخ ــدى البع ل
ــي  ــباب الت ــا لألس ــاح فهمن مفت
الجنســية  المنافســة  جعلــت 
تصيــر قــوة عنيفــة فــي حياتنــا 
وتكمــن خلــف العديــد مــن 
ــب  ــاحة اللع ــل. س ــم القت جرائ
ليســت معبَّــدة وليــس مــن 
المحتــوم أن يجــد كل شــخص 
ــى  ــادرا عل ــون ق ــا أو أن يك حبيب
ــا  ــن. فوفق ــع قري العيــش م
والتكامــل  التفاضــل  لسياســة 
البــاردة التــي يعمــل بهــا التطور، 
إن مجــرد إنجــاب األطفال كوســائل 
ــا  ــس كافي ــا لي ــر جيناتن لتمري
ــل.  ــباق الطوي ــار الس ــي مضم ف
فــاألوالد الذيــن يِرثــون المجموعة 
ــل  ــات للتعام ــن الجين ــل م األفض
مــع تحديــات الحيــاة هــم الذيــن 

لديهم الفــرص األفضــل ألن يكونوا 
ــى  ــن عل ــهم قادري ــم أنفس ه
ــبب،  ــذا الس ــم. له ــر جيناته تمري
أعمــاق  فــي  ملزميــن  نحــن 
ــن  ــن القري ــث ع ــا بالبح عقولن
قريــن،  أي  وليــس  الصحيــح 
ــتطيع  ــن نس ــن ممك ــل قري أفض
ونســتمر.  بــه  نتشــبَّث  أن 
وهــذا مــا صنــع كل الفــرق. 
تخيلــوا كــم ســتكون حياتنــا 
ــتكون  ــا س ــع أنه ــيطة –م بس
أكثــر ملــال● لــو لم يكــن علينــا أن 
ــا.  ننافــس للحصــول علــى أحبابن
تتكاثــر  األنــواع  كل  ليســت 
ــواع  ــدة أن ــاك ع ــيا، فهن جنس
ــروا  ــط فك ــيًّا. فق ــر الجنس تتكاث
فــي األمــر. إن أفــراد األنــواع التــي 
تتكاثــر الجنســيا ال يجــب عليهــم 
أن يبحثــوا عــن قرنــاء، وال أن 
ــن أو  ــذا القري ــل ه ــوا ألج يصارع
ذاك ويعانــوا ألــم وبــؤس الرفض، 
رقصــة  فــي  ينخرطــوا  أن  وال 
والمرهقــة  المعقــدة  الِجمــاع 
غالبــا ألجــل إنجــاح العالقــة مــع 
شــركائهم الجنســيين. لكــن أفــراد 
ــيا  ــر الجنس ــي تتكاث ــواع الت األن
يواجهــوا  أن  عليهــم  زال  مــا 
بعــض التحديــات: عليهــم أن 
ــن  ــش م ــادر العي ــوا مص يؤمِّن
ــم  ــذوا حيطته ــم، وأن يأخ بيئاته
الذيــن  المفترســين  مــن 
بهــم،  يتعشَّــوا  أن  يريــدون 
مطابقــة  نســخا  ينتجــوا  وأن 
ــم أن  ــس عليه ــن لي ــم. ولك له
ــة. ــد غرامي ــي مواعي ــوا ف يخرج
ــذي  ــي ال ــر الجنس ــور التكاث إن تط
ــذ  ــى األرض من ــرة عل ــر ألول م ظه
ــاة  ــد الحي ــنة عقَّ ــار س 1.2 ملي
جذريــا وأضــاف إليهــا الكثيــر 
مــن الصراعــات. إننــا نميــل 
ــاء  ــة »البق ــي منافس ــر ف للتفكي
ــد  ــا ض ــا صراع ــق« بوصفه لألليَ
تهديــدات الطبيعــة ونفتــرض أن 
ــة  ــة لمواجه ــر جاهزي ــا أكث بعضن
هــذه تلــك التهديــدات مــن 
ــر  ــاف التكاث ــد أض ــن. لق اآلخري
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الجنســي عنصــرا جديــدا مــن 
تناُفــس  وهــو  أال  المنافســة 
أفــراد الجنــس الواحــد علــى 
ــاء  ــر القرن ــال بأكث ــرص االتص ف
المنافســة  وتلــك  جاذبيــة. 
ــل. ــاب للقت ــت الب ــة فتح الشرس

ــم  ــد أه ــي أح ــن ف ــم داروي اهت
اكتشــافاته بالــدور المركــزي الــذي 
ــي  ــي ف ــاب الجنس ــه االنتخ يحتل
ــي  ــور، واالنتخاب الجنس عملية التط
ــا  ــن خالله ــي م ــة الت ــو العملي ه
تُفضَّــل بعــض الخصائــص –

ــاووس  ــل الط ــة ذي ــي حال ــا ف كم
ــل  ــا تمث ــس ألنه ــة– لي النموذجي
ــل ألن  ــا، ب ــة لحامليه ــزة بقائي مي
الجنــس اآلخــر يفضلهــا. فأوالئــك 
الخصائــص  لديهــم  الذيــن 
ــزة  ــى مي ــون عل ــة يحصل المرغوب
ــش أن  ــن المده ــران. م ــي االقت ف
ــى  الخصائــص المفضَّلــة تميــل إل
ــس  ــض األس ــا بع ــون له أن تك
المنطقيــة ألن تكــون مفضلــة، 
فهــي عمومــا مؤشــرات إلــى لياقة 
المحتملــة. التكاثريــة  القريــن 

ــة  ــي لعب ــن أن ف ــد أدرك داروي لق
ــب  ــدى تتطل ــة الم ــور طويل التط
البحــث الناجــح عــن قريــن أكثــر 
ــرد  ــى ف ــور عل ــرد العث ــن مج م
عشــوائي مــن الجنــس اآلخــر، بــل 
ــوا  ــراد أن يكون ــى األف ــب عل يتوج
القريــن  ويختــاروا  انتقائييــن 
الخصــب وليــس العقيــم والقريــن 
المريــض.  وليــس  الصحيــح 
انتخــاب  تــم  الوقــت،  ومــع 
الرتباطهــا  معينــة  خصائــص 
–مثــل  والخصوبــة  بالصحــة 
ــة  ــة القوي ــة والبني ــرة النقي البش
ــزت  ــقين– وتركَّ ــن المتَّس والثديي
ــب  ــى طل ــران عل ــة االقت منافس
ــزوا  ــن تمي ــراد الذي ــران باألف االقت
المرغوبــة.  الخصائــص  بأكثــر 
أكــد دارويــن علــى انتقائيــة 
ــاء  ــظ أن النس ــه الح ــاء ألن النس
مــن األنــواع المختلفــة ُكــنَّ 
ــروِّي  ــن الت ــر م ــدر كبي ــى ق عل
ــب.  ــن المناس ــار القري ــي اختي ف
ــذا  ــى ه ــق عل ــه أطل ــى أن حت

ــي  ــاب الجنس ــن االنتخ ــزء م الج
اختيــار المــرأة. ولكننــا اآلن نــدرك 
ــة  ــل أن االنتقائي ــة أفض بطريق
تميــز كال مــن الجنســين. فالرجــال 
أيضــا دقيقــون فــي اختياراتهــم.

ــي  ــاب الجنس ــح االنتخ ــد فت لق
مجــاال جديــدا تمامــا وهــو الصــراع 
بيــن أفــراد نفــس النــوع، وهــذا 
مــا لــم يكــن موجــودا مــن قبــل 
ــى  ــاة عل ــخ الحي ــي تاري ــدا ف أب
الشــديدة  المنافســة  أي  األرض، 
بيــن أعضــاء نفــس الجنــس 
ألجــل الحصــول علــى أعضــاء 
ــة.  ــر مرغوبي ــر األكث ــس اآلخ الجن
ــة  ــة النموذجي ــهر األمثل ــن أش م
علــى التنافــس بيــن أعضــاء 
صــراع  هــو  الواحــد  الجنــس 
األيائــل بالقــرون، ولقــد كنــا 
ــر  ــي األكث ــور ه ــد أن الذك نعتق
ــذا  ــر اكات، وه ــذه الع ــا له خوض
ليــس دائمــا.  لكنــه  صحيــح 
ــى  ــى األنث ــل عل ــر يحص فالمنتص
ــا  ــر جريح ــع الخاس ــا يتراج بينم
بقــرن مكســور ونفســية مهزومــة. 
ولكــن النتيجــة األكثــر أهميــة في 
ــي أن  ــوري ه ــس التط ــة التناف لغ
ــن يحصلوا  ــن هُزموا ل ــك الذي أوالئ
علــى إنــاث. فالذكــر المهــزوم فــي 
مثــل هــذه العــراكات قــد يســتمر 
ــه  ــن ولكن ــن قري ــث ع ــي البح ف
ــي  ــة ف ــة بالغ ــيواجع صعوب س
بحثــه. وفــي حيــاة البشــر أيضــا، 
ــت  ــد انخفض ــه ق ــتكون مكانت س
ويمكــن أن يصبــح مجموعــة مــن 
المدمَّــرة«. الجيــدة  »الصفــات 

لقــد أثــرت االنتقائيــة عنــد 
اختيــار األقــران تأثيــرا كبيــرا فــي 
ــو أن  ــواع. فل ــور األن ــة تط كيفي
اإلنــاث تفضلــن الذكــور ذوي الريش 
الزاهــي أو مهــارات بنــاء األعشــاش 
ــش  ــن عي ــون أماك ــن يملك أو الذي
جيــدة، فــإن الذيــن يملكــون 
ــازات  ــذه االمتي ــتعرضون ه ويس
فــي  محظوظيــن  ســيصبحون 
ــتطور  ــم س ــى أن ذريته ــب حت الح
ــا أكثــر زهــوا ومهــارات بنــاء  ريشً
ــي  ــبب ف ــو الس ــذا ه ــر. وه أكث

ــول  ــا ذي ــاووس لديه ــور الط أن ذك
طويلــة مزركشــة. أمــا الذيــن 
ــازات  ــذه االمتي ــى ه ــرون إل يفتق
ــال  ــون باإلهم ــة فيُعامَل المرغوب
ــن  ــا ع ــدون نهائي ــذ ويُبعَ والنب
ــت،  ــع الوق ــر. وم ــة التكاث عملي
ســيحتل األفــراد الذيــن يتميــزون 
مرغوبيــة  األكثــر  بالصفــات 
ــم.  ــن أنواعه ــر م ــبة األكب النس
االمتيــازات  أن  بمــا  وبالطبــع، 
ــارت اآلن  ــر ص ــى النص ــي أدت إل الت
أكثــر انتشــارا بيــن أفــراد النــوع، 
ــا.  ــر عنف ــة أكث ــتصير المنافس س
سيشــتدّ.  التســلُّح  فســباق 
ــاب  ــوط االنتخ ــت ضغ ــد أنتج لق
ــرات  ــن التوت ــر م ــي الكثي الجنس
ــذل  ــا نب ــك أنن ــا، ذل ــن حياتن م
نبــدوا  لكــي  كبيــرة  جهــودا 
ــاء  ــم النس ــو أن معظ ــن. ول جذابي
ــر  ــور البش ــط تط ــول خ ــى ط عل
األمــالك  ذوي  الرجــال  فضَّلــن 
ــل  ــد األفض ــارات الصي ــر ومه األكث
ــي  ــا يكف ــديا بم ــوى جس أو األق
اآلخريــن،  الرجــال  ليهزمــوا 
محكوميــن  الرجــال  ســيكون 
ومضطريــن  النســاء  برغبــات 
ــض  ــم البع ــع بعضه ــارع م للتص
ــم  ــن ل ــروط. ونح ــذه الش ــى ه عل
ــر  ــارات األكث ــي الحض ــرى ف ــزل ن ن
ــال  ــام أن الرج ــذه األي ــة ه بدائي
بالفعــل يتســاقطون أحدهــم 
ــم  ــوا أنه ــي يثبت ــر لك ــى اآلخ عل
ــروط.  ــك الش ــق تل ــدر بتحقي األج
األراضــي  ألجــل  ســيتدافعون 
محاوليــن  أيامــا  وســيقضون 
ــينمُّون  ــور وس ــاد دب أو ث اصطي
العــراك.  فــي  مهاراتهــم 
المتقدمــة، مــن  الــدول  فــي 
هــذه  تتمثــل  أن  األرجــح 
ــون  ــال يصارع ــي رج ــة ف المنافس
ــال  ــب الم ــم وكس ــع مكانته لرف
ــادة  ــرة وقي ــزات مؤث ــالك مي وامت
ــاء،  ــا النس ــة. أم ــيارات ملفت س
فــإذا كان الرجــال يفضلــون النســاء 
ــن  ــي يتمتع ــبابا الالت ــر ش األكث
بصحــة جيــدة وجاذبيــة جســدية، 
فســتتنافس النســاء مــع بعضهن
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