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: إلى من يمزجون المجتمع العلمي بنظرية المؤامرة
سـنوات ونحـن نسـمع بمؤامرة الصعـود إلى القمـر، يحدثنا مسـوقوها عن كيف أننـا لم نصعد إلـى القمر بـل كان األمر 
مؤامـرة كبيـرة فحسـب حيكـت في منطقـة محمية فـي الواليـات المتحـدة. لم يردع هـؤالء مختلـف الردود مـن أصحاب 
الشـأن ومـن مختصـي الصـور التي يدعـون أنهـا مزيفة. خالفنـا مع هـؤالء لم يكن فـي كونهم مشـككين ونحـن نبجل 
الشـكوكية ومنهـج التشـكيك، بـل خالفنا مـع نمط التشـكيك، أي مـا يجب أن تُشـكك به، هل تُشـكك في مـا يتقبل 
الشـك ومـا يأتـي نتيجة عـدد محدود مـن األدلـة أو بال أدلـة أساسـًا؟ أم تُشـكك بثمـار العلـم التجريبي وتتهـم جميع 
العلمـاء بالتآمـر؟ تعقيبـًا علـى شـكوك من هـذا النـوع وإلى جانـب كل مـا قدمناه مـن تفنيـدات لألدلـة الزائفة حول 
نقـض الصعـود إلـى القمر، فقـد قدمنا سلسـلة تعـرض االختراعات التـي أتت للبشـرية نتيجة غـزو الفضـاء والصعود 
إلـى القمـر، ومنهـا كثيرٌ مما يدخـل في عصـب الصناعة والحضـارة اليوم، سلسـلة )اختراعات ناسـا في حياتنـا اليومية( 

قدمـت لنا صـورة حـول األمر. هـل كُل ذلـك كان مؤامرة؟
يتبـع هـؤالء مجموعة أخـرى من مفنـدي التغيـر المناخـي أو ممن ينفون بشـكل قاطـع أن التغيـر المناخي لـم يحدث 
نتيجـة لتدخـل اإلنسـان. ال يصرح هـؤالء بالقباحة ذاتهـا بأن األمـر خاضع لمؤامـرة اسـتخباراتية، ولكنهم وبشـكل غير 
مباشـر يسـفهون معظم اآلراء والبحـوث القائلة بدور اإلنسـان فـي التغير المناخـي، وبالتالـي فهم يـزدرون دور المجتمع 
العلمـي متهميـن إياه بشـكل مباشـر أو غير مباشـر بالتزييف لصالـح الجهات اليسـارية واالشـتراكية، هذه المـرة تتزعم 

التوجهـات اليمينية هذه اإلشـاعات.
لكـن ليـس هنـاك أكثر بعـدًا عـن المنطق ممن يلقـي اللـوم والتهائم علـى العلمـاء ألنهم ال يدفعـون بالشـكل الكافي 
نحـو التوجهـات السـيكولوجية واالجتماعيـة التـي تـؤدي إلـى التفريـق العنصـري بين البشـر، لـو قلنا بأننا سنسـلم 
بـدور العلمـاء والعلـم في جميـع المؤامـرات التي تذكرونهـا فكيف سـنصل للحقيقة؟ آخـر ما قرأنـاه كان انتقـادًا الذعًا 
لعمـوم المجتمـع العلمـي علـى ميولـه »الليبراليـة« وذلـك لبعدها عـن التوجهـات اليمينيـة والتفريـق الواضح بين 
البشـر. سـنتناول هـذا األمـر في مقـال بالعـدد القادم وسـواٌء أكان مـن الممكـن أن نعـزو طبائع البشـر إلـى الطبيعة 
أم إلـى التطبـع أو أن نرجـح أحدهمـا علـى اآلخر فإن للعلـم طريقتـه للقيام بذلـك، أما تسـقيط دور المجتمـع العلمي 
واالنتقـاص منـه فهـو الطريـق الخاطئ للسـير بـأي فرضية، والثمـار الناتجـة من العلـم الزائف الـذي يأتي مـن مجانبة 
طريـق العلـم سـتكون أخطـر على البشـرية من عواقـب تحـركات اليسـار السياسـي أو اليمين السياسـي فـي الحالتين.

تذكـر دائمـًا أن من المحـال أن تجعل جميـع العلماء يتفقـون على قضية غيـر منطقيـة، ال يُمكن أن تقـود العلماء كما 
تقـود الخـراف، المجتمع العلمي واسـع جدًا ولـه معاييـره الصارمة، وال يُمكـن أن يتم توجيهـه ليقول قواًل حـول التغير 
المناخـي أو قـواًل آخـر حول الصعـود إلى القمـر، أو لينتج بـراءة اختراع فقـط ليثبت مؤامـرة الصعود للقمـر، أو أن يحارب 
العلمـاء مجـااًل اجتماعيًا أو نفسـيًا معينـًا إتباعـًا أليديولوجيا سياسـية. كل هذه التوجهـات تقع في خانـة واحدة، وهي 
تصنـع جريمـة مثاليـة يتفق فيهـا الجميع وينجـح الجميع فـي إخفاءهـا وال يقف بوجههـا إال بضع صفحات فيسـبوك 

وقنـوات يوتيوب.

 كلمة العدد
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كيف يعمل الكون ؟

الجزء السادس: األقمار 

محمد فاروق - كفر الشيخ
شيٍء  حول  يدور  شيء  ُكل  أن  يبدو  الكون  في 
األقمار  وتدور  النجوم،  حول  الكواكب  تدور  ما، 
بُركانية،  األقمار  بعض  الكواكب.  حول 
وجليد  عظيمة  بمُحيطات  مغمور  وبعضها 
أقمار  هُناك  أن  للدهشة  والمُثير  سميك، 
الكواكب  من  أكثر  مجرتنا  في  للسُكنى  صالحة 
الصالحة. تحكي األقمار القصص المجهولة في 
األنظمة الشمسية، بما في ذلك أقمار نظامنا 
عاَلم  منها  وُكٌل  مُختلف  منها  كٌل  الشمسي، 
مكاي  كريس  الفلكية  األحياء  يقول  بذاته. 
إلى نظامنا  )Chris McKay(: »عندما ننظر 
الشمسي نرى العديد من الكواكب، لكن هناك 
عدة  من  مُثيرة  وهي  الكواكب  من  أكثر  أقمار 
نواحي أكثر من الكواكب التي تدور حولها. لدينا 
في  لكن  كقمرنا،  ميتة  وتبدو  ساكنة  أقمار 
بداخلها  أقمار  لدينا  الخارجي  الشمسي  النظام 
مُحيطات، وأقمار بغالف جوي حولها.« القمر 
هو جُرم فلكي يدور حول كوكب أو جسم أصغر 
من كوكب قد يكون كوكبًا قزمًا أو جسمًا آخر. 
األقمار حقًا ذات منظر رائع من بعيد لكن عند 
االقتراب منها نجد أكبر الثورات البُركانية وأبرد 
ديفيد  الفلكية  األحياء  عالِم  ويقول  األجواء. 
»هناك   :)David Grinspoon( جرينسبون 
من  ضبابية  وسُحب  وأمطار  ببحيرات  أقمار 
الميثان، وأقمار بركانية لدرجة تجعلها تُعيد 
تشكيل أسُطحها باستمرار، وأقمار بكافة أنواع 
إن  حولها.  الفضاء  في  يتطاير  الذي  الزغب 
األقمار تحتوي بيئات أكثر تنوعًا مما نتصور.«

األقمار بمثابة أنظمة شمسية مُصغَّرَة. فلدى 
زُحل مثاًل قمر يُدعى تيتان وله غالف جوي 
يُدعى  آخر  قمر  ولديه  اللون،  برتقالي  كثيف 
األنهار  يُفجِّر  جليدي  قمر  وهو  إنسيالدوس 
كل  حرفيًا  الفضاء.  نحو  ميل  مائتي  الجليدية 
قمر فريد من نوعه لكنهم يشتركون في شيٍء 

واحد وهو أن جميعها أقمار طبيعية تحفظها 
الجاذبية في مواضعها. أيضًا األقمار تقوم بما 
أنها  حيث  الكواكب  حول  الدوران  من  أكثر  هو 
وتساعد  الكواكب  مدارات  ترسيخ  في  تساعد 
على سالسة عمل األنظمة الشمسية. كما أن 
بين  شيّق  مزيج  ببساطة  هو  األقمار  تنوّع 
والعشوائية  المُتوقعَة  الطبيعية  قوانين 
وتساُقط  ببعضها  أشياء تصطدم  بين  التامة 
األشالء التي قامت بها بطريقة غير متوقعة.

كيف تتكون األقمار ؟
متى  الطريقة،  بذات  واألقمار  الكواكب  تنشأ 
الغبار  من  الكثير  يُخّلف  فإنه  نجم  يشتعل 
معًا  والغاز  الغبار  جزيئات  وتتجمع  والغاز 
بعضها  مع  الصخور  وتُنسَّق  صخورًا  لتكوّن 
الحجم  في  الجُسيمات  وتزداد  جلمودًا  لتكوّن 
التنامي.  عملية  هذه  وتسمى  رويدًا،  رويدًا 
 Dan( ويقول عالِم الفيزياء الفلكية دان دوردا
وتتدحرج  ناشئة  ثلج  كرة  »كأنها   :)Durda
تلتقط  فإنها  تتدحرج  وعندما  تّل  أسفل 
المزيد والمزيد من الجليد مما يجعلها تتدحرج 
أسرع وأقوى، وهذه العملية من التنامي تحدث 
األقمار  وتكوين  الكواكب  تكوين  في  بالفعل 
لم  أنه  إال  بسيطة  األقمار  تبدو  وقد  أيضًا.« 
في   ،2003 عام  حتى  عملها  كيفية  أحد  يعلم 
اكتشف  ناسا  بوكالة  الجاذبية  انعدام  اختبار 
الملح  حبّات  أن  بيتي  دون  الفضاء/  رائد 
تتجمع  بالستيكية  حقيبة  داخل  والسكر 
عن  بعيدًا  تطفو  أن  من  بداًل  بعضها  مع 
بعضها، هكذا تتنامى الكواكب واألقمار بنفس 
الطريقة، لكن بداًل من أن تتشّكل األقمار حول 

النجوم فإنها تتشّكل حول الكواكب.
بعضها  عن  متباينة  يجعلها  الذي  ما  لكن 

للغاية إذا كانت مصنوعة بنفس الطريقة؟
فبالنظر  الفرق،  يشّكل  القمر  نشأة  مكان  إن 

أقمار  من  قمران  وهما  غانيميد  و  لكاليستو 
نشأ  فقد  جدًا،  مختلفان  أنهما  نجد  المشترى 
غانيميد بالقرب من المشترى حيث كان هناك 
من  الكثير  لوجود  ونظرًا  األطالل  من  الكثير 
عشرة  حوالي  في  سريعًا  القمر  تجمّع  المواد 
َفصَلت  الحرارة  أن  لدرجة  حارُ  آالف عام وهو 
فيُخبرنا  كاليستو  أما  الصخور.  عن  الجليد 
قصة مختلفة تمامًا، فقد نشأ على بُعد أكبر 
من غانيميد حيُث حرارة وأطالل أقل، بالتالي 
استغرق وقتًا طوياًل وبَرَد أكثر، وعلى نقيض 
لم  متجانس  سطح  ذو  فكاليستو  غانيميد 

ينفصل الجليد عن الصخور مطلقًا.
هيندركس  آماندا  الكواكب  عالمة  تقول 
)Amanda Hendrix(: »إن العامِل األساسي 
الطاقة،  هو  األقمار  شكل  على  يؤثر  الذي 
التنامي  أثناء  كحرارة  المعطاة  الطاقة  كمية 
العوامل  هذه  ُكل  المفقودة.  الطاقة  وكمية 
تُخبرنا عن سبب تصرف األقمار كحالها اليوم 
في  قمر   336 هناك  كذلك.«  تبدو  هي  ولمَ 
حول  يدور   قمر   173 منها  الشمسي،  نظامنا 
المعروفة،  الثمانية  الكواكب  كواكب من  ستة 
وعشرات  قزمة،  كواكب  حول  تدور  أقمار   7 و 
أصغر  أجسام  حول  تدور  التي  اأُلخرى  األقمار 
لديهما  ليس  والزهرة  عطارد  كالكويكبات. 
لديه  المريخ  واحد،  قمرُ  لديها  األرض  أقمار، 
قمران، المشترى لديه 67 قمر، زُحل لديه 61 
قمر، أورانوس لديه 27 قمر، نبتون لديه ثالثة 
الكواكب  أقمار  عن  الحديث  وعند  قمر.  عشر 
 4 لديه  المثال  سبيل  على  بلوتو  فإن  القزمة 
فهو  زُحل  بشأن  أخطأنا  لقد  حسنًا  أقمار. 
أكثر من بليون قمر، نعم بليون قمر  يمتلك 
وتكوّن جميعها حلقات زُحل. قد يكون القمر 
كتلة صخرية أو جليدية ال تناهز حجم الفقاعة، 
وبذلك  قمر.  فهو  كوكب  حول  يدور  دام  ما 
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جدًا  كثيرة  قطٍع  من  زُحل  حلقات  تتكون 
من الصخور والجليد تمتد من حجم الفقاعة 
الكواكب  عالِمة  وتقول  المدينة.  حجم  حتى 
»قد   :)Carolyn Porco( بوركو   كارولين 
ال نُشير لجميع جُزيئات حلقات زحل كأقمار 
التي قد تصل لعرض عشرة أو عشرين متر 
ـ رغم كونها كذلك-، لكن عندما نعثر على 
جُسيم بعرض كيلومتر أو كيلومترين حينها 
بالذكر  وجديرُ  ُقميرًا.«  أو  قمرًا  عنه  نقول 
أنه أحيانًا تدور األقمار حول الكويكبات، ففي 
عام 1993 وجدت مركبة الفضاء جاليليو قمرًا 
صغيرًا بعرض نصف ميل يدور حول كويكب 
يُدعى آيدا عندما مرّت بجانبه. حقيقة أن 
قمرًا يدور حول كويكب تُخبرنا أن هذا األمر 
الرّاوي  هي  الجاذبية  إن  شائع.  وأنه  البُد 
في  بها  تُمِسك  األقمار،  لقصة  والكاتب 
أسطحها.  وتشّكل  بواطنها،  تُسخن  مدارات، 
األقمار،  وموت  حياة  في  تتحكم  حرفيًا  إنها 
ينحرف  ُثم  عابرًا  مُذنبًا  أو  كوكيبًا  تخيّلوا 
بطريقةٍ ما عن مساره فيعبُر بُقرب كوكب 
كانت  إذا  الجاذبية،  تسحبه  َثمَّ  ومن  األرض 
بالكوكب،  يصطدم  فإنه  كبيرة  الجاذبية 
كانت  إذا  أما  يُفلِت،  فإنه  قليلة  كانت  وإذا 
كافية فإن الكويكب أو المُذنب يذهب ليدور 
حول الكوكب ويصير قمرًا جديدًا. على سبيل 
اسمهما  صغيران  قمران  المريخ  لدى  المثال 
كويكبان  وكالهما  ديموس  و  فوبوس 
يدور  وهو  للخارج  أحدهما  يندفع  سيّاران، 
المريخ  عن  أكثر  يبتعد  و  الكوكب  حول 
نحو  رحلته  ويُكمل  النهاية  في  وسيتحرر 
ويقترب  الداخل  ناحية  اآلخر  ويدور  الفضاء، 
أكثر من المريخ وسيصطدم به في النهاية. 
فقط،  أميال  ثالثة  بعرض  كويكب  كرويثن 
الثاني  القمر  بأنه  أحيانًا  وصفه  يتم  لكن 
كرويثن  كان  عام  آالف  بضعة  قبل  لألرض، 
كبالين  الشمس  حول  يدور  عاديًا  كويكبًا 
عن  بعيدًا  تهادى  لكنه  غيره،  الكويكبات 
مساره والتقطته جاذبية األرض لكن كروثين 
بداًل من أن يدور حول محور األرض بدأ يتبعها 
تسميته  لذا  بالمرة،  منتظم  غير  مسار  في 
إذ أنه في مداٍر  كقمر لألرض ليست دقيقة؛ 
مُستقٍل خاص به حول الشمس وليس حول 

األرض. 
ماذا عن قمرنا اللطيف، قمر كوكبنا األرضي؟

قمرُنا كالكثير من األقمار به نتوءات فوّهات، 
لكن من ناحية ُاخرى فهو فريدٌ في النظام 
الفلكيون  اعتقد  طويلة  ولمدة  الشمسي. 
أن قمرنا قد نشأ من األطالل المُتبقية من 
كوكب األرض، لكن الحقيقة حول قمر كوكب 
األرض مُدهشة للغاية، فقد نشأ في عنفٍ 
أتت  العشرين  القرن  ستينيات  في  بالغ. 
الفلكيين  نظرية مختلفة تمامًا عن اعتقاد 
فقد  المُدهشة  الحقيقية  هذه  تُخبرنا 
القمر نشأ من تصادُم  النظرية أن  افترضت 
ك.  ويليام  الكواكب  عالِم  يقول  ضخم. 
نشأة  نظرية  مؤسسي  أحد  وهو  هارتمان  

 :)William K. Hartmann( الجديدة  القمر 
»عندما راودتنا ألول مرة فكرة أن القمر قد نشأ 
الصيت،  من تصادم ضخم صارت فكرة ذائعة 
وأتى إلىّ عُلماء أصدقاء وزُمالء يقولون علينا 
أن نُلقى كافة النظريات التطورية الرتيبة قبل 
أن نتكلم عن الجائحات.« والدليل الذي احتاجه 
اكىتشافه،  بإنتظار  القمر  على  كان  هارتمان 
وظّل منتظرًا حتى خطا روّاد أبوللو هُناك عام 
1996 حيث أحضروا معهم مئات الباوندات من 
وكانت  الصخور  هذه  تحليل  وتم  القمر  صخور 
النتائج تتطابق مع الصخور في عُمق قشرة 
كوكب األرض بعدما سُخِّنَت بشدة. إذًا كيف 
تصير  أن  األرض  قشرة  من  عميقة  ألجزاء 
تيّقن  القمر؟.  على  وتنتهي  بشدة  مُسخّنة 
هرتمان من معرفة كامل فكرة أن أثناء تشّكل 
األرض قد صدمها كوكب بحجم المريخ تقريبًا 
أطلقوا عليه اسم ثيا، وعندما صدم ثيا األرض 
تفجّر نازعًا ُكل هذه المواد الصخرية ومن َثمَّ 
دارت كل هذه المواد حول األرض لتكوّن القمر. 
كيف  هو  السؤال  لكن  الفرضية،  هذه  كانت 

نُبرهنها على أرض الواقع؟.
التابعة  رينج  فان  فيرتيكال  مؤسسة  في 
التصادم  الفضاء ناسا يُعيدون تمثيل  لوكالة 
مرة ُاخرى. وقد نجح األمر في برهنة الفرضية 
على أرض الواقع، إذ تم فصل جُزء كامل من 
الُكرة التي تُمثل كوكب األرض وهذا الجُزء كان 
كافيًا لتكوين القمر. اآلن القمر يدور على بُعد 
هكذا  يكن  لم  لكنه  األرض  عن  ميل  ألف   250
 15 بُعد  على  يدور  كان  تكوّن  فعندما  دومًا. 
ألف ميل فقط !. تخيّلوا أنكم تنظرون للسماء 
بعد 500 مليون عام من نشأة القمر، ستجدون 
كان  ألنه  السماء  من  هائاًل  جزءًا  يحتل  القمر 
قريبًا، وحينها كانت األرض تدور بسرعة بحيث 
يستغرق اليوم ست ساعات فقط، لكن القمر 
جاذبيته  عَمِلت  بحيث  للغاية  قريبًا  كان 
صنعت  كوكبنا.  حركة  أبطأت  التي  كالمكابح 
جاذبية القمر تيارات مدّية ضخمة جاشت عبر 
المعادن  البحار فاختلطت  الكوكب، وتمخّضت 
والمُغّذيات ومن َثمَّ كان الحساء البدائي لنشأة 
أولى أشكال الحياة على كوكبنا. دون القمر لما 
كانت  لربما  مُطلقًا.  األرض  الحياة على  نشأت 
لربما  أيضًا،  بالحياة  ترتبط  ُاخرى  اقمار  هناك 

كانت األقمار هى المُختبرات الحيوية العظيمة 
للكون، المُختبرات الحقيقية للحياة.

أقمار  هُنالك  بالمفاجآت،  مليئة  األقمار 
شاسعة  بمحيطات  وأقمار  ضخمة،  ببراكين 
غنية  وأقمار  السميك،  الجليد  تحت  حبيسة 
الثاني  العضوية. ربما نجد نشوءنا  بالمركبات 
بداية  هو  الثاني  النشوء  وهذا  األقمار،  في 
فهمنا العميق للبيئة الحيوية للكون. وللوهلة 
لكن  للحياة،  مثالية  األقمار  تبدو  ال  قد  األولى 
الشمسي  نظامنا  اقمار  على  الحياة  اكتشاف 
تمامًا،  للكون  نظرتنا  طريقة  من  سُيغيّر 
الحياة  أن  يقول  نقاش  أي  سنرفض  وعندها 
مليارات  وبوجود  فقط.  األرض  على  موجودة 
األقمار في باقي األنظمة الشمسية في الكون 
بإنتظار  لكنها  بالفعل  موجودة  الحياة  رُبما 

اإلكتشاف، مَنْ يدري؟.
متنوّعة  عوالم  تزال  ال  لكنها  صغيرة  األقمار 
حقًا  تساعدنا  أنها  كما  بالحيوية،  ومفعمة 
بفهم كيفية عمل الكون، إنها تروس ضرورية 
األنظمة  لكانت  األقمار  دون  الكون.  آلة  في 

الشمسية مختلفة للغاية.

صورة محاكاة لما سيحدث لقمري المريخ
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»شكك، فالشك سيعزز نزعة اإلكتشاف والبحث 
لديك، وسيجعلك بمنأى من أن تكون ضحية ألي 

نوٍع من الدجل والخرافة والعلم الزائف«.



المنقرضة  األنواع  أحد  المنتصب  اإلنسان 
خالل  عاشوا  الذين   ، اإلنسان  ألسالف 
البلستوسيـن  الجيولوجية  الحقبة  معظم 
العصر  يعني  مصطلح   – )البلستوسين 
من  حوالي  استمر  والذي  األقرب،  الحديث 
تم  مضت،  سنة   11.700 إلى  سنة  مليون   2.5
إطالق هذا المصطلح من قبل السير تشارلز 
تم  التي  الحفريات  أقدم   .)  1839 عام  اليل 
مليون   1.9 لـ  تعود  النوع  لهذا  اكتشافها 
المنتصب نشأ في  سنة. يعتقد أن اإلنسان 
أوربا  إلى  منها  وهاجر  انتشر  ثم  أفريقيا، 
وآسيا – حتى وصل إلى جورجيا، أندونيسيا، 

الهند، سريالنكا، والصين.
الظهور: منذ 1.9 مليون سنة إلى 27.000 سنة 

مضت.
االنتشار: آسيا، أوربا، وجنوب شرق آسيا.

التسمية
أو  »بشر«  معناها  التينية  كلمة  هومو: 
يتم  الذي  الجنس  نفس  وهو  »إنسان«. 
يشير  والذي  الحديث،  اإلنسان  على  إطالقه 
إلى العالقة القريبة بين اإلنسان المنتصب 

ونوعنا.
اختيار  تم  ولقد  منتصب،  تعني  إريكتوس: 
على  النوع  هذا  لقدرة  نظرًا  االسم  هذا 

الوقوف مستقيمًا والمشي منتصبًا.
االكتشاف

مُلهمًَا بنظرية داروين في النشوء واالرتقاء، 
دوبوا  يوجين  األلماني  التشريح  عالم  قام 
كان  والتي  آسيا،  إلى  بالسفر   1886 عام 
وذلك   – اإلنسان  تطور  مهد  أنها  يعتقد 
أن  راسل واالس  ألفريد  اعتقده  لما  موافقة 
أصول اإلنسان الحديث قد تكون في الجنوب 
أن   – داروين  ذكره  ما  بينما  آلسيا.  الشرقي 
يكونا  ربما  أسالفه  وأقدم  اإلنسان  أصل 
الشمبانزي  أن  بذلك  مُستدِال  أفريقيا،  في 
والغوريال وهما أقرب أقرباء اإلنسان، تطورا 

ووجدا فقط في أفريقيا.
عام 1891، اكتشف فريقه أول حفرية تعود 
للبحث  مباشرة  كنتيجة  هومو،  للجنس 
تم  حفرية  أول  )حيث  المباشر  والتنقيب 
 ،1856 عام   – مصادفة  كانت  اكتشافها 
بالقرب  وذلك  النياندرتال(،  إلنسان  وتعود 
من ضفاف نهر سولو، بمنطقة ترينيل في 

شرق جاوه.
بيثكانثروبوس  اسم  دوبوا  عليها  وأطلق 
حيث  قرد-إنسان،  يعني  والذي  إريكتوس 

المفقودة بين  الحلقة  بأنه وجد  ظن دوبوا 
بالذكر،  والجدير  العليا.  والقردة  اإلنسان 
أول  تمثل  دوبوا  اكتشفها  التي  الحفرية  أن 
لإلنسان  اإلطالق  على  المكتشفة  الحفريات 
المنتصب، بل واألول من نوعها ألشباه البشر 
وأوربا،  أفريقيا  خارج  اكتشافها  يتم  والتي 
يعتبر  جاوه.  إنسان  حاليًا  عليها  ويطلق 
مشروع تشوكوديان والذي يقع تشوكوديان 
بالصين )يطلق عليها أحيانًا – موقع إنسان 
ساهمت  التي  المواقع  أهم  أحد  بكين(، 
المنتصب،  لإلنسان  االكتشافات  بتعزيز 
تعود  حفرية   200 حوالي  اكتشاف  تم  حيث 

ألكثر من 40 فرد.

النشأة األفريقية
بشرق  وُجدت  التي  االكتشافات  من  العديد 
أفريقيا، تقوي وتدعم الفرضية األولى، بأن 
أصل اإلنسان المنتصب يعود ألفريقيا. وبناًء 
على ذلك، فإنه اآلن مقبول على نطاق واسع 

أن اإلنسان المنتصب انحدر من:
مثل  السابقة  البشر  أشباه  أجناس   -1

األسترالوبيثكس، ولربما األرديبيثكوس.
عظام   ،2013 عام  في  اكتشاف  تم  حيث 
سنة  مليون   2.8 لـ  تعود  متحجرة  فك 
وتعتبر  بأثيوبيا،  أفارـ  بمنخفض  مضت، 
تم  التي  الحفريات  أقدم  من  الحفرية  هذه 
إلى  هومو  للجنس  ينتمي  مما  اكتشافها 
بين  انتقالية  حلقة  أنها  وتبدو  اليوم، 
حيث  هابيليس.  والهومو  األسترالوبيثكس 
عاش هذا الفرد بعد تغير رئيسي في المناخ 
– حيث استُبدلت الغابات والممرات المائية 

بحشائش السافانا المجدبة.
الهومو  من  له  السابقة  األنواع  إما   -2
الهومو  أو  الماهر(  )اإلنسان  هابيليس 

إرغاستر )اإلنسان العامل(.
اإلنسان  أن  الحديثة  االكتشافات  وتُظهر 
عاصرا  قد  المنتصب  واإلنسان  الماهر 
السنين  آالف  أو  مئات  تبلغ  لمدة  بعضيهما 
الماهر  اإلنسان  أن  فرضية  يدعم  مما   –
منفصلة  أنساب  إال  هم  ما  والمنتصب 
بينهما سلف مشترك. وأن السلف المشترك 
أن  بمعنى   )anagentic( يكن  لم  بينهما 
الحالة ليس خطيًا، فتطور  التطور في هذه 
عليه  يترتب  لم  السلف  من هذا  نوع جديد 
أي   )cladogenetic( كان  بل  انقراضه، 
تطور نوع جديد مع بقاء السلف المشترك. 
اإلنسان  كان  إذا  أنه  نستنتج،  هنا  ومن 
الماهر  فإن  المنتصب،  من  أقدم  الماهر 
ثم  المشترك،  السلف  هذا  من  أواًل  تطور 
األمر  نهاية  في  المشترك  السلف  هذا  تطور 
آخر،  ولدينا سيناريو  المنتصب.  اإلنسان  إلى 
فربما تطورت مجموعة فرعية من اإلنسان 
الماهر حتى أصبحت ال تستطيع التكاثر مع 
المجموعة األم – وتطورت في نهاية المطاف 

إلى اإلنسان المنتصب.
 التصنيف

كانت والزالت النقاشات حول تصنيف، سلف، 
المنتصب،  اإلنسان  من  المنحدر  والنوع 

وبخاصًة حول عالقته باإلنسان العامل.
واإلنسان  المنتصب  اإلنسان  أن  يعتقد   -1

المنشأ
لدينا فرضيتان لتفسير أصل ومنشأ اإلنسان 

المنتصب:
بشرق  األسترالوبيثكس  من  تطور  أنه   -1
البلستوسين  عصر  قبل  أو  خالل  أفريقيا، 
بدء  قد  أنه  ويظهر  سنة(.  مليون   2.58(
نظرًا  سنة  مليون   2 منذ  جزئيًا،  الهجرة 
الهجرة  إلى  به  دفع  مما  الواسع.  للتصحر 
القديم.  العالم  من  الكثير  في  واالنتشار 
ويُظهر السجل الحفري أن اإلنسان المنتصب 
خالل 1.8 مليون سنة إلى مليون سنة مضت، 
)حول  بأفريقيا  واسع  نحو  على  انتشر  قد 
دمانيسي  جورج(،  وأولدفاي  توركانا،  بحيرة 
جاوه،  وشرق  )بوسط  أندونيسيا  بجورجيا، 

وسينجران(، فيتنام، الصين، والهند.
ثم  وآسيا(،  )أوروبا  بيوراسيا  تطور  أنه   -2
الحفريات  تعود  حيث  أفريقيا،  إلى  هاجر 
 –  1.85 لـ  جورجيا  بدمانيسي،  وجدت  التي 
1.77 مليون سنة، وهو نفس الوقت أو قبله 

بقليل لظهوره بأفريقيا.
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سلسلة أسالف اإلنسان:
 اإلنسان المنتصب – هومو إريكتوس

 أحمد ابراهيم -المنوفيه



العامل ما هما إال نوع واحد، ومن ثمَّ يعتبر 
إلنسان  المباشر  السلف  المنتصب  اإلنسان 
النياندرتال،  إنسان  هايدلبرجنسيس، 

واإلنسان الحديث )الهومو سابينس(.
2- أو يُعتبر اإلنسان المنتصب نوعًا أسيويًا 
مختلفًا عن اإلنسان العامل. ويعتبر اإلنسان 
في  جانبي  كفرع  الحالة  هذه  في  المنتصب 
مباشرًا  ليس سلفًا  )أي  اإلنسان  شجرة تطور 
العامل  لإلنسان  ويُنظر  الحديث(،  لإلنسان 
ولكـن  لنا.  المباشرة  األسالف  أحد  أنه  على 
هناك وجهة نظر أخري، يعتبر بعض علماء 
الحفريات اإلنسان العامل ضرب من اإلنسان 
المنتصب  »اإلنسان  وأطلقوا  المنتصب. 
بالمعنى الحرفي« على النوع اآلسيوي فقط، 
بالمعنى  المنتصب  »اإلنسان  أطلقوا  بينما 
واإلنسان  اآلسيوي  النوع  على  الواسع« 
التي  المناقشات  أسفرت  بينما  العامل. 
الباحثين  بعض  طالب  أن   ،2013 في  حدثت 
الكبيرة  المورفولوجية  لالختالفات  طبقًا   –
الخارجي(  الشكل  في  )االختالف  بالجماجم 
العديد  بأن   – بدمانيسي  المكتشفة 
اإلنسان  مثل  األوائل،  البشر  أسالف  من 
وحتى  بل  رودولفنيسيس،  إنسان  العامل، 
اعتبارهم  يتم  أن  يجب  الماهر،  اإلنسان 
أن  آخرون  ويعتقد  المنتصب.  اإلنسان  من 
اإلنسان العامل هو السلف المباشر لإلنسان 
المنتصب  اإلنسان  أن  مقترحين  المنتصب، 
من  هجرته  خالل  مختلفة  أنواع  إلى  تفرع 

أفريقيا آلسيا.
تطور اإلنسان الحديث

1- نموذج سترينجر
والذي  المنتصب،  اإلنسان  يفترض سترينجر 
 2 خالل  وأوربا  أفريقيا  في  واسعًا  انتشر 
إلى  النهاية  في  تطور  بأنه  سنة،  مليون 
بدوره  تطور  والذي  هايدلبرجنسيس  إنسان 

إلى األنسان الحديث – المعاصر.
2- نموذج ريد

العامل هو  اإلنسان  بأن  ريد  يفترض  بينما 

سلف اإلنسان المنتصب، ثم يتطور اإلنسان 
لربما  أو  ضروبه،   من  ضرب  أو  العامل، 
إلى  المنتصب والعامل  هجيـن من اإلنسان 
إلى  النوع  هذا  بدوره  يتطور  والذي   ، نوع 

اإلنسان البدائي ثم الحديث.
الخصائص المورفولوجية

1- شكل وحجم الجسم:
فطبقًا للعينات التي تم اكتشافها بالصين، 
مقارنة  وممتلئًا  قصيرًا  كان  الجسم  فإن 

باإلنسان الحديث.
متوسط الحجم 45 – 55 كجم

متوسط الطول 150 – 165 سم
2- المخ:

السالفة،  باألنواع  مقارنة  المخ  حجم  ازداد 

فأصبح متوسط حجم المخ حوالي 1050 سم3. 
يتجاوز  اإلنسان  أسالف  من  سلف  أول  وهو 

حجم مخه 1000 سم3.
كما أصبح تركيب الدماغ مشابهًا لنظيره في 

اإلنسان.
3- الجمجمة:

مائلة  كبيرًا، وجبهًة  وجهًا  النوع  امتلك هذا 
ومنخفضة – وأنفًا عريضًا ومسطحًا.

زوايا حادة في  جمجمة طويلة وعريضة مع 
الجزء الخلفي منها. على النقيض من اإلنسان 
الحديث، والذي تتميز مؤخرة الجمجمة لديه 

بانحنائها – وتقوسها.
تميزت عظام الجمجمة بكونها سمكية جدًا.

4- الفكوك واألسنان:
كبيرة وسميكة، كما  الفكوك بكونها  تميزت 

أن الضروس امتلكت جذورًا كبيرة.
5- األطراف:

في  لنظيرتها  مشابهة  األطراف  أصبحت 
اإلنسان الحديث، برغم أنهم امتلكوا عظامًا 

أكثر سمكًا.
استخدام النار واألدوات الحجرية

مليون   2.6( القديم  الحجري  العصر  تزامن 
عصر  بداية  مع  سنة(   10.000 إلى  سنة 
كانت  البشر  بداية تطور  البلستوسين. فإن 
والتكنولوجيا  األدوات  ابتكار  مع  بالتزامن 
العامل  اإلنسان  استخدم  فقد  البدائية. 
عن  ومتطورة  بل  متنوعة  حجرية  أدوات 
بينما  المنصرمة.  األنواع  من  سابقيـه 
أدوات  المنتصب  اإلنسان  أوائل  استخدم 
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المحتمل  من  السبب؟  فما  بدائية،  حجرية 
استخدم،  ورث،  قد  العامل  اإلنسان  أن 
قام  ثم  أولدفاي  أدوات  بصناعة  وقام  بل 
أن  وحيث  األشولية.  األدوات  إلى  بتطويرها 
استخدام األدوات األشولية قد بدأ منذ حوالي 
المنتصب  اإلنسان  أن  1.8 مليون سنة، وبما 
األدوات  هذه  استخدام  قبل  تشعب  قد 
بحوالي 200 ألف سنة. فإنه من المعقول أن 
المهاجر  اآلسيوي  المنتصب  اإلنسان  أحفاد 
األدوات  أقدم  األدوات.  هذه  يستخدموا  لم 
الحجرية المعروفة والتي استخدمها اإلنسان 
المنتصب، صُنعت بالصين منذ مليون سنة 
بسيطة.  سواطير  عن  عبارة  كانت  مضت، 
أصغر  األدوات  أصبحت  الوقت،  بمرور  ثم 
أكثر  وأصبحت  بل  تصميماتها،  وتنوعت 
تعقيدًا مماثلة في ذلك األدوات التي صنعها 
أقدم  تشير  هايدلبرجنسيس.كما  إنسان 
تركيا،  في  عليها  عثر  التي  الحجرية  األدوات 
من  أنطاليا  بوابة  عبروا  اإلنسان  أسالف  أن 
حوالي  منذ  أوربا  إلى  متجهيـن  آسيا  غرب 
اإلنسان  أن  يُقترح  كما  سنة.  مليون   1.2
الطوافات  استخدم  من  أول  هو  المنتصب 
لعبور الماء. بعض المواقع بشرق أفريقيا، 
دليل  إلى  تُشير  بكينيا،  فورا  كوبي  مثل 
محتمل على استخدام النار. حيث عثر علماء 
من  قطع  على  كينيا   - بشيزوانجا  اآلثار 
أكثر  وجعلها  تجميدها،  تم  والتي  الصلصال 
التحليل،  أوضح  النار. كما  باستخدام  صالبة 
أنه لجعل تلك القطع من الصلصال تتصلب، 
فإنه يلزم تسخينها لدرجة حرارة تقرب من 
400 درجة سيليزية )752 فهرنهايت(. بينما 
يشيران  موقعيـن  على  فورا  بكوبي  عُثر 
إلى التحكم بالنار بواسطة اإلنسان المنتصب، 
وُجدت  حيث  سنة،  مليون   1.5 قبل  وذلك 
رواسب محمرة، تشير إلى تسخين المادة إلى 
درجة 200 – 400 درجة سيليزية ) 392 – 752 
والتي  الدالئل  أحد  تشير  كما  فهرنهايت(. 
أو  العامل  عثر عليها بإسرائيل، أن اإلنسان 
وذلك  النار  في  بالتحكم  قام  قد  المنتصب 

أيضًا  يوجد  كما  سنة.  ألف   790  –  690 قبل 
كان  المنتصب  اإلنسان  أن  الدالئل  بعض 
متحكمًا بالنار بالفعل منذ أقل من 250 ألف 
سنة. ويجدر بنا اإلشارة أن اإلنسان المنتصب 
500 ألف سنة.  كان يقوم بطهي طعامه منذ 
المتفحمة  العظام  تحليل  إعادة  قامت  كما 
بجنوب  عليها  عُير  التي  النباتات  ورماد 
اإلنسان  تحكم  على  الدليل  بدعم  أفريقيا، 

بالنار منذ ما يقرب من مليون سنة مضت.
وجدت  التي  الطعام  بقايا  تشير   .lالطعا
في  المنتصب  اإلنسان  مواقع  ببعض 
من  كبيرة  كميات  تناولوا  بأنهم  الصين، 
النباتية. وفي  اللحوم بالتوازي مع األطعمة 
العموم، فقد امتلكوا نظامًا غذائيًا مشابهًا 

لنظامنا.
السلوك االجتماعي

أسالف  من  األول  المنتصب  اإلنسان  يعتبر 
الذين عاشوا  البشر  أشباه  اإلنسان، بل ومن 
جمع  أن  بمعنى  الصيد،  مجتمعات  في 
بجمع  سواء  عنه  بالبحث  يتم  كان  الطعام 
من  وأول  الحيوانات،  مباشرة  أو  النباتات 
واستخدم  منظمة  مجموعات  في  اصطاد 
أدوات معقدة، واهتم برفقائهم من المرضى 
والضعفاء. ويعتقد بعض علماء اإلنسانيات 
اإلنسان  أن  ليكي  ريتشارد  رأسهم  وعلى 
اإلنسان.  مثل  اجتماعيًا  كان  المنتصب 
الجمجمة  ازدياد سعة  بطريقة مماثلة، فإن 
عادة ما يتزامن مع تطور األدوات المكتشفة 

مع الحفريات.
أهم الحفريات المكتشفة لهذا النوع

 :)2  Trinil  – جاوه  )إنسان   2 ترينيل   -1
ُقلنسوة جمجمة - تم اكتشاف هذه الحفرية 
على  باندونيسيا  جاوه  بجزيرة   ،1891 عام 
دوبوا،  يوجين  والطبيب  التشريح  عالم  يد 
يبلغ عمر هذه الحفرية بين 700 ألف سنة – 

مليون سنة.
 KNM-WT( 15000 2- كاي إن إم - دبليو تي
15000(: تمثل هذه الحفرية أحد أكثر الهياكل 
تم  اإلنسان  أسالف  ألحد  اكتمااًل  العظمية 

شاب  الحفرية  هذه  تمثل  عليها.  العثور 
عاش في جزء حار، وجاف من شرق أفريقيا 
تحليل  يشير  قديم.  مستنقع  من  بالقرب 
من  قريب  سريع،  بمعدل  نما  أنه  أسنانه 

معدل نمو القردة العليا اليوم.
 KNM-ER(  1808 آر  إي   - إم  إن  كاي   -3
1808(: تم اكتشاف هذه الحفرية عام 1974 
بواسطة كامويا كيمو، بكوبي فورا - كينيا، 
عظمة  وتمثل  سنة،  مليون   1.7 لـ  وتعود 
طبيعية  غير  طبقة  توجد  ألنثى.  فخذ 
هذه  تشير  الفخذ،  عظمة  على  العظام  من 
الوفاة.  قبل  المباشر  النزيف  إلى  الطبقة 
أن جرعة مفرطة من  الباحثون  وقد توصل 
آكالت  أحد  كبد  تناول  لربما   - أ  فيتامين 
كانت   – الفيتامين  هذا  يركز  والذي  اللحوم، 

السبب في نزفها حتى الموت.
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قزم في 
غرفتي: 

تجارب مع 
شلل النوم

عصام منير - بغداد

شلل  أو  الجاثوم  بمصطلح  سمعت  لطالما 
بالشدة  قبل  من  لي  يحدث  لم  ولكن  النوم 
ليلة  في  الماضي.  الشتاء  في  حدثت  التي 
النفسي  والتوتر  بالتعب  مملوءة  باردة، 
الثانية  الساعة  حدود  في  لفراشي  توجهت 
حتى  كبيرة  بسرعة  للنوم  وخلدت  صباحًا 
وأنا  مشلواًل  نفسي  ألجد  فجأة  استيقظت 
مضطجع على يميني. ال أستطيع أن أنطق أو 
أن أحرك أي عضلة في جسدي سوى عضالت 
الشلل بل من  بالخوف ال من  عيني. شعرت 
وجود ذلك القزم الواقف خلفي، شعور غريب 
لكائن لم اشهد مثله من قبل ولكني  مرعب 
أتذكر بأن دماغي بحث عن تسمية وقال أن 
الشيطان. شيطان قصير ال يتكلم  ذلك هو 
مرت  لحظات  موجود.  ولكنه  يصدر صوتًا  وال 
أن أنطق واصرخ  أن أفعل شيئًا،  أحاول  وأنا 
اللسان  ولكن  أهلي  من  أحد  مساعدة  طالبًا 
بدأت  إذ  يزداد  والخوف  الحركة  عن  يعجز 
بجسده  يميل  وهو  الكائن  بهذا  بالشعور 
وظللت  عيناي  أغلق  لم  أذني.  من  مقتربًا 
منه  ألمح  أن  محاواًل  ويسارًا  يمينًا  أحركها 
شيئًا أو أن أجد تفسيرًا في هذه الغرفة لما 
أخر  كائن  ظهر  البحث  هذا  وبوسط  يحدث، 
من  القمر.  بضوء  المُنارة  غرفتي  زاوية  في 
الصعب وصف الكائن الثانِ إذ لم أتمكن من 
ولكنه  مكانه  وضوح  من  الرغم  على  رؤيته 
بوجوده  أشعر  ذاته  الوقت  في  مرئي،  غير 
من  أطول  فهو  أبعاده  وصف  وأستطيع 
الكائن الذي خلفي وأكثر هدوءًا ولكنه مرعب 

أكثر وأكثر قتامة وسطحه أخشن بكثير. لم 
الذي  واستمر  الغرفة  زاوية  الذي في  يتحرك 
خلفي باالقتراب وازداد خوفي أكثر وأكثر حتى 
وفجأة  تظهر.  لم  الدموع  ولكن  البكاء  اردت 
حدث ما كنت اتمناه فقد تحرك اصبع قدمي 
المرعبان  الكائنان  اختفى  وبحركته  الكبير 
وبدأ جسمي بالحركة ولكني ال زلت خائفًا ومن 
ألرى  جسدي  أدير  أن  أحاول  لم  خوفي  شدة 
الذي  التوتر  بخفض  جسدي  بدأ  القزم.  هذا 
فيه حتى وصلت لمستوى يتيح لي أن اقفز 
أصبحت  اآلن  المصابيح.  ألنير  فراشي  من 
بداخلي  الطمأنينة  وانسابت  منارة،  الغرفة 

بعد أن تحدثت لصديق عن هذه التجربة.
موضوع  في  للبحث  التجربة  هذه  دفعتني 
شلل النوم وللبحث عن تجارب خاضها غيري 
حتى استطعت أن أجمع بعض الحاالت، منها 
من يعاني من الشلل فقط وال تحدث هلوسات 
بشخصيات  يهلوس  من  ومنهم  ذلك،  اثناء 
رآها في أحالمه، ومنهم من يستمع ألصوات 
الخروج من  غريبة، واخر أخبرني عن تجربة 
الجسد التي صاحبت ذلك، ولكن الحالة األكثر 
النوم،  واألكثر ندرة في تجارب شلل  دهشة، 
هي لفتى في العشرين من عمره عانى من 
شلل النوم لخمس سنوات وهذه هي تجربته:
الثانوية،  منذ  النوم  شلل  مع  تجاربي  بدأت 
ولذلك  كهذه،  ظاهرة  مثل  بوجود  أعلم  ولم 
عندما قصصت تجاربي على أهلي، ظنوا أنني 
تابعة  هناك  أن  أو  الجن  من  بمس  مصاب 
متشبثة بي. بالطبع، شعرت بالخوف كثيرًا 

أرى  كوني  أكثر  يزداد خوفي  تجربة  كل  وفي 
اجش،  صوت  وله  ضخم  الشكل،  اسود  كائنًا 
منه  أرى  ال  ولكنني  بحجمه  الشعور  يمكنني 
الركبتين.  مستوى  حد  الى  االرجل  سوى 
األولى،  تجاربي  في  واضحًا  يكن  لم  صوته 
صوته.  وضوح  ازداد  يوم  بعد  يومًا  ولكن 
لالقتراب  ومحاوالته  حركته  ازدادت  وقد  كما 
خالل  التجارب  هذه  استمرت  إليذائي.  مني 
السنين الخمس الماضية، وتطورت محاوالتي 
للتخلص من هذا الرعب، فتارة انظر لهاتفي 
وتارة  شاشته،  أنير  أن  محاواًل  بجانبي  الذي 
ولكن  الماء،  كوبًا من  أمسك  ان  أحاول  أخرى 
أخي  محاوالت  هي  فعالية  األكثر  المحاوالت 
إليقاظي عندما يرى التوتر على وجهي اثناء 
الماضية،  األشهر  خالل  اخي  تزوج  التجربة. 
ولذلك توقعت أن تزداد هذه التجارب شدة، 
إلى  أشير  أن  يجب  فعاًل.  حدث  ما  وهذا 
هذه  مثل  بوجود  معرفتي  عدم  حقيقة 
الظاهرة حتى بضع أشهر مضت، ولذلك فأن 
ما يُشاع في المجتمع هو ما آمنت به. ازدادت 
من  المساعدة  طلبت  حتى  شدة،  التجارب 
اهلي. بالطبع كانت استجابتهم كما سبقت، 
ولذلك اخذوني ألحدهم ليعالجني منه، ولكن 
لم ينفع ذلك. هجرت غرفتي وبدأت بالنوم 
في غرف البيت المختلفة، ولكن ذلك الكائن 
لم يتركني. في احدى الليالي، بعدما شعرت 
للنوم.  وخلدت  لغرفتي  رجعت  باليأس، 
يقترب  وهو  اقدامه  صوت  على  استيقظت 

مني، لم استطع الهروب منه فقد 
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شعرت  أذني،  في  يده  ووضع  عليّ  انقض 
وبعد  لثقله،  باالختناق  و  الشديد  باأللم 
يوم،  بعد  يومًا  رعبي  ازداد  اختفى.  ذلك 
توقع  بمقدوري  أصبح  النوم.  هجرت  حتى 
في  زيارات  خمس  بها.  سيأتي  التي  الليلة 
الواحدة.  الليلة  في  نوبات  وثالث  األسبوع، 
تذكرت شيئًا لم اذكره لك مسبقًا، فأنا مصاب 
استيقظ  ما  وغالبًا  النوم  أثناء  المشي  بحالة 
وانا بغرفة أخرى. هذه الحاالت دفعت أهلي 
النوم في سريرهم وفعلت  مني  يطلبوا  ألن 
الليل  يمض  لم  وراحتهم.  راحتي  طالبًا  ذلك 
كما أردت أو أرادوا، ففي الليلة االولى نمت ما 
بين امي وابي، ولكن ذلك الكائن لم يتركني. 
غرفتي  في  لوجوده  بإدراكي  التجربة  بدأت 
في الطابق الثاني. يمكنني أن أسمع صوته، 
بعد  خطوة  أفكاره.  وصوت  اقدامه  صوت 
»لن  لي  يقول  وببطء شديد  اسمعها  خطوة 
اهلك  مع  بنومك  أن  ظننت  مني..  تهرب 
ذلك  بعد  اليك«  قادم  انا  ها  مني؟  ستهرب 
دخل  رجله،  أرى  وانا  الدرج  من  بالنزول  بدأ 
ثم  ومن  مني  واقترب  وقف  الغرفة،  الى 
شعرت بألم شديد في رأسي. انتهت التجربة 
لم  معي.  أهلي  مفزعًا  فزعًا  واستيقظت 
ايامي  وأصبحت  الفجر،  حتى  النوم  أستطع 
بعدها  التركيز.  وفقدان  بالتعب  مملوءة 
تدعى  ظاهرة  بوجود  وعلمت  بالبحث  بدأت 
هذه  معرفتي  ولكن  النوم  شلل  أو  الجاثوم 
تختلف  اآلخرين  فتجارب  كثيرًا،  تنفعني  لم 
الجوانب.  ببعض  تشابهت  وان  تجاربي  عن 
الفترة  طوال  كهذه  التجارب  مثل  استمرت 
التي مضت، وها أنا اآلن أتحدث معك محاواًل 
معه  تحدثت  يحدث.  لما  تفسيرًا  أجد  ان 
تجاربي  شاركته  التجارب،  هذه  عن  طوياًل 
وبالتدريج  النوم  شلل  مع  االخرين  وتجارب 
فترة  بعد  سألته  باالطمئنان.  بالشعور  بدأ 
يشعر  إنه  وقال  تجاربه  وعن  حالته  عن 
وان  مضى  بما  مقارنًة  كثيرًا  بالتحسن 
تجاربه اقل عددًا ورعبًا، لم أتمكن من سؤاله 
بي  لقائه  تلت  التي  التجارب  بالتفصيل عن 

لظروف خاصة.
شلل النوم والدماغ

إذ  للوعي.  مميزة  النوم هو ظاهرة  إن شلل 
خالل  كبيرًا  نشاطًا  الدماغية  القشرة  تشهد 
التجربة، بينما تُكبح العصبونات المسؤولة 
عن الحركة، وكل ذلك بسبب جزء من الجهاز 

.Pons العصبي يدعى بالقنطرة
تتميز  مرحلة  وكل  للنوم،  مراحل  هناك 
بنشاط دماغي مختلف. من هذه المراحل هي 
وما   ،REM السريعة  العين  حركة  مرحلة 
يميز هذه المرحلة هو حدوث االحالم نتيجة 
لتنشيط القشرة الدماغية من قبل القنطرة، 
المنطقة  على  تعتمد  الحلم  وطبيعة 
المُفعلة. هناك دليل يشير إلى أن تنشيط 

المطاردة،  أحالم  إلى  يؤدي  الحركية  القشرة 
النائم حلمه وهو يركض.  الشخص  فيقضي 
بنومه  االنسان  يتحرك  ال  لمَ  هو:  والسؤال 
الحركية؟  القشرة  تنشط  من  الرغم  على 
تُرسل  التي  القنطرة  بسبب  هو  والجواب 
العصبونات  الى  كابحة  عصبية  إشارات 
الشوكي،  الحبل  في  الحركة  عن  المسؤولة 
يغير  بأحالمه.  االنسان  يتحرك  ال  ولذلك 
في  كثيرًا  النوم  في  وضعيته  من  االنسان 
او  التغيير  هذا  أسباب  ومن  الواحدة،  الليلة 
التقلب هو المحافظة على التنفس بصورة 
انسداد  يحدث  األحيان  بعض  في  جيدة. 
الجهاز  من  يتطلب  مما  التنفس،  لمجاري 
المسؤولة  العصبونات  تفعيل  العصبي 
ليغير  القنطرة(  كبحتها  )والتي  الحركة  عن 
ليأخذ نفسًا عميقًا،  او  الشخص من وضعه 
هذه  ليست  ولكن  جزئي.  وعي  حدوث  مع 
الحال مع الجميع، فالذي يحدث اثناء تجربة 
إلى  إشارات  تُرسل  التالي:  هو  النوم  شلل 
جذع الدماغ )القنطرة جزء من جذع الدماغ(، 
الكبح  ليُرفع  االوكسجين،  لنقص  نتيجة 
الشخص  وليصبح  الحركية  العصبونات  عن 
ألسباب  خطأ  يحدث  قد  هنا  جزئيًا،  واعيًا 
مع  الكبح  استمرار  الى  يؤدي  معروفة  غير 
حدوث وعي. هنا الوعي يكون جزئي، ونشاط 
القشرة يكون مرتفعًا نتيجة للحلم، عندها 
الشخص  فيبدأ  الواقع،  مع  الحلم  يتداخل 
يتفاقم  الواقع.  بحلمه في  يحدث  ما  برؤية 
الحوفي  الجهاز  الشلل، وهنا يتحفز  االمر مع 
)Limbic system( مؤديًا للشعور بالخوف، 
 Sympathetic( السمبثاوي  الجهاز  مُحفزًا 
لهورمونات  العنان  يطلق  الذي   )system
التوتر، فتتسارع دقات القلب ويزداد الدافع 
للتنفس ولكن! .. الحجاب الحاجز قد يصيبه 
الشلل أيضًا فتحدث صعوبة بالتنفس، مما 
)هناك  باالختناق  عميق  إلحساس  يؤدي 
وصفوا  ألشخاص  الطبي  األدب  في  حاالت 
التجربة  تجاربهم كحالة اغتصاب( وكل هذه 
)تنويه:  دقائق.  او  ثوان  بضع  تستغرق 
تجارب شلل النوم تختلف، فهناك من يشعر 
باالختناق فقط وتكون مدة التجربة قصيرة 
جدًا، وهناك من يعاني من شلل في األطراف 
مع  شلل  من  يعاني  من  وهناك  فقط، 

هلوسات مختلفة بأنواعها(.
بحسب  المختلفة  التجارب  نفسر  أن  يمكن 
المختلفة  المناطق  في  يحدث  الذي  النشاط 
من القشرة، فتحفيز القشرة الصوتية يؤدي 
إلى سماع أصوات تختلف بوضوحها، وتنشيط 
القشرة الحسية قد يؤدي لإلحساس باللمس 
الصدغي-الجداري  الرابط  وتحفيز  باأللم،  او 
الجسد.  من  الخروج  تجربة  الى حدوث  يؤدي 
اما تحفيز الجهاز الحوفي فهو المسؤول عن 
اللوزة،  لتحفيز  نتيجة  بالخوف،  اإلحساس 

جلب  إلى  يؤدي  الحُصين  نشاط  يؤدي  وقد 
المعتقدات لمستوى الوعي. ومهما اختلفت 

تجارب األشخاص، فمن الممكن تفسيرها.
المجال،  هذا  في  مستمرة  زالت  ال  األبحاث 
وبين فترة وأخرى يُنشر بحث يُفسر بُعد 
معين من هذه التجربة. ولكن األهم من كل 
ذلك هو أن نبين لكل شخص يعاني من هذه 
التجارب أن ما يحدث معه هو نشاط طبيعي 
البشر  من  كبيرة  نسبة  عند  يحدث  للدماغ 
ما  كل  تفسير  الممكن  من  وأن  الطبيعيين 

يحدث معه.
تود  هل  معك؟  النوم  شلل  حدث  فهل 
مشاركة تجربتك معنا؟ يمكنك اإلجابة على 

السؤالين:

 
اقرأ أكثر:

 Sleep Paralysis: Night-mares.
 Nocebos. and the Mind-body

Connection

تنويه: تم تغيري أجزاء من قصة الشخص الذي ذكرته 

تشابه  وأي  األسايس،  املحتوى  عىل  التأثري  دون  من 

مبحض  اال  هو  ما  شخص،  أي  مع  القصة  أحداث  يف 

الصدفة. هذا التغيري ال يشمل قصة الكاتب.
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العالم المحتال: حكايات عن غياب 
المألوف في متالزمة كابغراس

عصام منير - بغداد
تنظر  حولك،  من  تلتفت  صباحًا،  تستيقظ 
قميصك  حاسوبك،  القديمة،  خزانتك  إلى 
بجانبك.  يرقد  الذي  وهاتفك  المفضل، 
وجهك،  تغسل  المرآة،  في  تنظر  تنهض، 
أمك  لوجه  تنظر  المعتاد،  فطورك  تتناول 
غريب  شيء  ال  وسعادة،  حنانًا  يشع  الذي 
وال تتوقع أن يحدث شيئًا غريبًا. ولكن هل 
تسائلت في يوٍم ما عن إمكانية أن تبدو كل 
هذه األشياء » المألوفة » غريبة؟ تستيقظ 
ال  خزانتك،  ال  مألوفة،  غير  االشياء  فتبدو 
لن  أمك،  حتى  وال  قميصك،  ال  حاسوبك، 
تشعر بذلك الدفء والحنان، وربما لن تشعر 
بوجودك. دماغك لن يحتمل ذلك وسيعمل 
يكره  فالدماغ  ثانوية،  حلول  إيجاد  على 
المجهول ولذلك سيقول » إن كل هذه األشياء 
حقيقي  هو  وما  حقيقة،  ليست  نسخ  هي 
قد اختفى ». إن هذا ليس خيااًل علميًا بل 
كابغراس  بمتالزمة  تعرف  طبية  حالة  هو 
هذه  وصِفت   .)Capgras’ Syndrome(
النفس  عالم  قبل  من   1923 عام  المتالزمة 
 Joseph( كابغراس  جوزيف  الفرنسي 
Capgras( بعد أن الحظها في سيدة تدعى 
اشخاصًا  أن  اعتقدت  التي   « أم  السيدة   «
وقد  زوجها.  شخصية  تقمصوا  قد  محتالون 
بحتًا  نفسيًا  مرضًا  المتالزمة  هذه  ُأعتبرت 
كانفصام  مختلفة  نفسية  حاالت  يصاحب 
الشخصية )Schizophrenia( أو االضطراب 
ثنائي القطب )Bipolar Disorder( ولكن 
بعد ذلك لوحظت هذه المتالزمة في أمراض 
 ،)Alzheimer( كالزهايمر  أخرى  عصبية 

في بعض الحوادث التي تصيب الرأس، وفي 
األدوية،  بتناول  تتعلق  التي  الحاالت  بعض 
وسبب  المتالزمة  هذه  تفسير  فإن  لذلك 
جميعنا  الحالة.  لنوع  تبعًا  يختلف  حدوثها 
نكوّن صورة داخلية عن العالم المحيط بنا، 
شيء  وكل  األليفة  حيواناتنا  أهلنا،  منزلنا، 
محيط بنا وهذه الصورة ال تُخزن في ذاكرتنا 
تفاعاًل  تتطلب  بل  االعتيادية  كالصور 
فإن  ولذلك  المشاعر.  من  قلياًل  أي  معينًا، 
نظرتنا لوالدينا ال تشتمل فقط على التعرف 
على هيئتهما ولكن تتطلب » الفًة » أيضًا، 
ونفس الشيء ينطبق على األشياء المحيطة 
والفة  لنا  بالنسبة  مألوفة  أصبحت  التي  بنا 
هذه األشياء لن نشعر بها اال عندما نفقدها 
طالبة   )Janet( جانيت  المحيط.  يتغير  أو 
لتجد  غرفتها  إلى  دخلت  سنة   24 عمرها 
سألته  سريرها،  على  مطروحًا  غريبًا  رجاًل 
لشقتها  دخوله  كيفية  وعن  هويته  عن 
أن  بداخلها  جانيت  شعرت  مازحها،  ولكنه 
هذا الرجل غريب جدًا على الرغم من شبهه 
بمالبسه  حتى  منه  نسخة  هو  بل  بزوجها 
غير  الداخلي  الشعور  هذا  ولكن  وتصرفاته 
خالل  عليه  اعتادت  الذي  الشعور  موجود، 
جانيت  شعرت  مضت.  التي  سنين  الثالث 
بنسخة  زوجها  استبدل  ما  شخصًا  هناك  أن 
الحقيقي في مكان آخر، لذلك  له وأن زوجها 
من  يتخلصوا  لكي  بالشرطة  االتصال  حاولت 
تجد  لم  ذلك،  من  منعها  ولكنه  الرجل،  هذا 
إلى طبيبتها  جانيت تفسيرًا، ولذلك ذهبت 
النفسية، وبعد أن حكت لها ما حدث وجدت 

طبيبتها أن جانيت لم تأخذ دوائها لمعالجة 
نفس  تكرر  فترة  بعد  الشخصية،  انفصام 
المستشفى  إلى  المرة  هذه  لتدخل  الحادث 
الحوادث  هذه  تقتصر  ال  دوائها.  تأخذ  لكي 
األبناء،  إلى  تمتد  فقد  واالباء،  االزواج  على 
ُأستبدل بطفٍل  قد  أن طفلها  األم  قد تظن 
آخر وهذا » الظن » قد يسبب خطرًا للطفل 
كما في حالة ماري )Mary(. ماري سيدة في 
األربعين من عمرها، متزنة، ذكية، وفي كل 
نواحي حياتها تبدو طبيعية إال عندما تنظر 
طفلتها  أن  ماري  تعتقد  سارة.  طفلتها  إلى 
سارة قد حُجزت في دار رعاية لألطفال وأن 
سارة.  من  نسخة  هي  أمامها  التي  الطفلة 
أن  ماري  كثيرة، رفضت  أحيانٍ  ولذلك، وفي 
أعطوني   « قائلًة  المدرسة  من  سارة  تأخذ 
 .« بها  فعلتم  ما  أعلم  الحقيقية،  ابنتي 
حصلت  التي  التأكيدات  كل  من  الرغم  وعلى 
عليها من األقرباء والمسؤولين على أن هذه 
البنت هي سارة، إال أنها لم تقبل بها. مقدمًة 
تبريرات لظنها بقولها » لقد اخذتموها قبل 
أن أكلمها« أو » لقد رأيت سيارة تمر بجانبي 
اتمكن  ولم  الراكب  مقعد  في  جالسة  وسارة 
من الوصول إليها ». استمرت ماري على هذا 
الحال رغم األدوية التي أخذتها ولكن لم تنفع 
معها وحرصًا على سالمة سارة، فقد أخذوها 
أن  المجتمع.  رعاية  تحت  لتصبح  أمها  من 
مثل هذه الحاالت نادرة والحاالت األكثر شيوعًا 
هي التي تكون تجاه الزوج أو الزوجة أو تجاه 
االم. وكما قلنا سابقًا فإن هذه المتالزمة ال 

تقتصر على األمراض 
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النفسية أو على تناول األدوية فقط كما رأينا 
أيضًا  تحدث  ولكن  السابقتين  الحالتين  في 
عند التعرض إلصابة في الرأس كما في حالة 
والذي  كاليفورنيا،  جامعة  في  الطلبة  احد 
تمتد  كذلك  أمه.  على  التعرف  يستطع  لم 
الخرف.  أو  بالزهايمر  المصابين  إلى  الحالة 
والثمانين  التاسعة  في  رجل  مع  حدث  كما 
نفسه  جاك  وجد  جاك(،  )لندعوه  عمره  من 
التعرف على شقته على  ال يستطيع  تائهًا 
الشقة  أن  الشرطة  رجل  تأكيد  من  الرغم 
التي يقف أمامها هي شقته ولكن جاك أصر 
شقتين  لدينا  أن  أعلم   « قائاًل  رأيه  على 
 ...... ولكن  فيها  ننام  واحدة  متشابهتان، 
ولكني ال أستطيع أن أجد األخرى »، كان جاك 
تكلمنا  حالته.  تفسير  وهذا  بالخرف  مصابًا 
عن حاالت مختلفة ولكننا لم نقدم تفسيرًا 
في  اختلفت  التفسيرات  المتالزمة.  لهذه 
هذه المتالزمة فكيف يمكن أن نتعرف إلى 
كيف  ؟  العكس  أو  األم  إلى  نتعرف  وال  األب 
االخر  أحد أطفالي دون  إلى  أتعرف  أن  يمكن 
عنها  واالجابة  طرحت  االسئلة  هذه  كل  ؟ 
اختلفت. إن هذه المتالزمة يمكن تفسيرها 
عصبية.  ناحية  ومن  نفسية  ناحية  من 

الناحية النفسية
يقول المحللون النفسيون أن هذه المتالزمة 
في  المدفونة  السلبية  المشاعر  من  تنتج 
بكل  ما  شخصًا  تحب  أنك  أي  الشخص،  ذات 
ما تقول  سيئاته وحسناته ولكن بعد فترة 
أن هذا الشخص قد تغير عن أول مرة عرفته 
بها ولذلك ستبحث عن تفسير يظهر سيئات 
فإنك  بالذنب  تشعر  ال  ولكي  الشخص  هذا 
ستقول أن هذا الشخص هو نسخة من الذي 
شيء  بكل  ستلقي  وبذلك  مرة.  أول  عرفته 
سلبي على هذه » النسخة » بأمان. يُذكر أنه 

ال دليل يوجد على صحة هذه الفرضية.
الناحية العصبية

تكون  الدماغ  في  معينة  مناطق  هناك 
)شكله،  الشيء  إلى  التعرف  عن  مسؤولة 
تدعى  المنطقة  وهذه  الخ(   ... أبعاده 
 ،)Fusiform Gyrus( المغزلي  بالتلفيف 
الشيء،  هذا  على  التعرف  يتم  أن  بعد 
 Limbic( الحوفي  الجهاز  إلى  إشارة  سترسل 
عن  المسؤول  هو  الجهاز  وهذا   )System
في  ما  قطع  حدث  إذا  ولذلك  العواطف. 
نتيجة  الجهازين،  بين  يربط  الذي  الطريق 
سيتمكن  عندها  المثال،  سبيل  على  لحادث 
لن  ولكن  الشيء  على  التعرف  من  المريض 
توجد استجابة عاطفية تجاهه ولذلك نراه 
ابنتي(  )أمي،  زوجي  أين  أنت؟  من   « يقول 
الدكتور  قدمه  التفسير  هذا  الحقيقية؟«. 
ولكي   )Ramachandran( راماشندران 
مع  تجربة  إجراء  على  عمد  فإنه  يختبره، 
قياس  خالل   من  وذلك  المصابين  احد 

صور  عرض  خالل  الجلفانية  الجلد  استجابة 
يعرفهم.  وال  يعرفهم  مختلفين،  ألشخاص 
عندما  تزداد  الجلفانية  الجلد  استجابة  أن 
أي  إثارة مشاعرنا،  إلى  يؤدي  إلى شيء  ننظر 
قليلة  بدرجة  ولو  حتى  بالتعرق  سنبدأ  أننا 
راماشندران  الدكتور  له  توصل  ما  ولكن  جدًا 
كان غريبًا عندما عرض صور والدة المريض 
عليه، إذ لم تظهر أي استجابة تجاهها وهذا 

ما أكد صحة كالمه.
هل هذا كل شيء ؟

هذه  حول  تدور  االسئلة  من  كثير  زالت  ما 
المتالزمة، فالتفسير النفسي الذي ال يرضي 
فرضية،  كونه  عن  يعدو  ال  ألنه  الجميع 
العصبي  التفسير  فإن  اآلخر  الطرف  ومن 
القبول  من  الواسع  المستوى  ذاك  له  ليس 
يفسر  العصبي  فالتفسير  أسباب.  ولعدة 
وأمراض  الحوادث  من  الناتجة  الحاالت  لنا 
الدماغ كالزهايمر ولكنه ال يعطينا جوابًا عن 
وال  أبيه  إلى  الشخص  يتعرف  لماذا  سؤالنا، 
يتعرف ألمه؟، لماذا ال يستطيع التعرف إلى 
هذه  أشكال  تختلف  ولماذا  األشياء؟،  جميع 
يستطع  لم  الحاالت  بعض  في  المتالزمة؟ 
شقتهم  او  أثاثهم  على  التعرف  المرضى 
المتالزمة  هذه  مظاهر  أشد  ولكن  رأينا  كما 
على  الشخص  تعرف  قدرة  بعدم  تتمثل 
أن   « انه يرى وجهه ولكنه يقول  اذ  نفسه! 
هذا الشخص محتال » كما في حالة جوزيف 
جوزيف  نظر  عندما  روزاموند.  السيدة  او 
من  يره  لم  غريبًا  شخصًا  رأى  المرآة،  في 
الذي في  الرجل  قبل. قرص نفسه، فقرص 
جوزيف  ولكن  غريب  شيء  نفسه،  المرآة 
المرآة.  في  الذي  الرجل  بهذا  يشعر  ال  زال  ال 
الذين  جوزيف  سأل  مختلفًا؟«  أبدو  »هل 
نفسه؟«.  الشخص  زلت  ال  »هل  حوله.  من 
روزاموند،  السيدة  مع  حدث  الشيء  ونفس 
على  المنعكسة  المرأة  أن  ظنت  ولكنها 
لتعذبها،  أتت  قد  والمرايا  الشبابيك  زجاج 
إلى  زوجها  عمد  لذلك  منها.  زوجها  لتسرق 
تغطية جميع األسطح العاكسة في المنزل 
مهاجمة  ومن  الغضب  من  يمنعها  لكي 
نظرة  تعطياننا  الحالتان  هاتان  نفسها. 
وكيف  أنفسنا  إلى  نظرتنا  وعن  هويتنا  إلى 
نفسر  ولكي  أدمغتنا.  داخل  هويتنا  تتكون 
الناحيتين  نربط  أن  بد  ال  الحالتين  هاتين 
كيف  رأينا  ولقد  والعصبية،  النفسية 
المصابين  بعض  المتالزمة  هذه  تصاحب 
بانفصام  المصاب  إن  الشخصية.  بانفصام 
القشرة  في  ما  خلل  من  يعاني  الشخصية 
 )Prefrontal Cortex( الجبهية  قبل  ما 
التحكم واتخاذ  وهذه المنطقة مسؤولة عن 
القرارات، منها الموافقة على الشيء أو منعه، 
الشخصية  بانفصام  المصاب  أن  ونعلم 
بشخصية  عالم  صخب،  بعالٍم  يعيش 

أن  وأعتقد  وغيرها  بتخيالت  متكسرة، 
المصاب باالنفصام سيتخذ وضعية دفاعية 
ولذلك فإنه سيرسل إشارة إلى الجهاز الحوفي 
عمل  فيها  يوقف    )Limbic System(
واللوزة مسؤولة عن    )Amygdala( اللوزة
الخوف  منها  العاطفية  االستجابات  بعض 
وغيرها ولذلك إذا توقف عملها فلن تنبعث 
أي مشاعر حالما يتم التعرف على الشخص، 
ولهذا نالحظ أن هذه المتالزمة تظهر عندما 
الزهايمر  حالة  في  ادويتهم.  المرضى  يترك 
اللوزة  ونفسها  بالتضرر  الذاكرة  مراكز  تبدأ 
يعطينا  أيضًا  وهذا  تتضرر   )Amygdala(
في  المتالزمة  هذه  حدوث  لسبب  تفسيرًا 
تستغرب  ال  بالزهايمر.  المصابين  المرضى 
إذا علمت أن هذا المريض لو سمع صوت أمه 
فسيتعرف عليها بكل سهولة، فلو اتصلت 
به سيتعرف إلى صوتها ولكن حالما تظهر لن 
الذي  الطريق  أن  لنا  لها، وهذا يبين  يتعرف 
بالمراكز  بالسمع  المختصة  المناطق  يربط 
يربط  الذي  الطريق  عن  يختلف  العاطفية 
التساؤل  إلى  نأتي  وهنا  بالعاطفة،  النظر 
المصابين  المتالزمة؟«.  هذه  نعالج  »كيف 
نتيجة الحوادث غالبًا ما يرجعون إلى حالتهم 
المرضى  لبعض  بالنسبة  كذلك  الطبيعية، 
األدوية  أخذ  خالل  من  وذلك  النفسانيين 
المصابين  المرضى  حال  ما  ولكن  المناسبة، 
صعبة  الحالة  هنا  الزهايمر؟  أو  بالخرف 
ال  نقاش،  ال  عالمهم،  إلى  تدخل  أن  وعليك 
تصحيح لما يعتقدونه وعليك أن توفر لهم 
موقف  صعوبة  تخيل  تستطيع  لن  الدعم. 
تنسى فيه شخص تحبه وتعتقد أنه نسخة 
وضعت  أين  تنسى  أنك  أو  الحقيقي،  عن 
وغيرها  الصعوبات  هذه  كل  اشيائك، 
نتقبل  أن  وعلينا  المرضى  هؤالء  يواجهها 
حالتهم. قد تبدو لك هذه المتالزمة مثيرة، 
صعب  أمر  لهم  وبالنسبة  أهلهم  عند  ولكن 
وبالطبع  معه.  التكيف  هو  واالصعب  جدًا 
بيّنت هذه المتالزمة كيف يبحث الدماغ عن 

تفسير لكل شيء.
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هل العلم نوع آخر 
من اإليمان؟

حسنين داود - بغداد
هـل العلم نـوع آخر مـن اإليمـان؟ إن من 
يسـأل هـذا السـؤال عـادًة هـو شـخص 
أجـاب نفسـه عن سـؤال آخـر ربمـا أكثر 
أهميـة )أال يتوافـق العلـم مـع الديـن؟ 
فكالهمـا فـي نهايـة يجيب عن األسـئلة 
ذاتهـا؟( وهنـا يُِجبُ الشـخص نفسـه بـ 

اكيد! نعـم   :
وفـي الحقيقـة السـؤال هنا قبـل الجواب 
هو سـؤال فضيـع فآلية السـؤال اساسـًا 
فـي الديـن أو الفلسـفة تختلـف كليًا عن 
العلـم، أما طريقـة اإلجابـة فتختلف أكثر 
بكثيـر، فعندمـا تسـأل في الديـن تكون 
اإلجابـة موجـودة قبل السـؤال فـإذا قال 
ديـن معيـن ان قـوة خارقة )سـواء كانت 
المعتقـد(  بحسـب  كانـت  أيمـا  او  الهـًا 
مسـؤولة عـن كل شـيء فهذا يعنـي انك 
لو بقيت تسـأل أسـئلة مختلفة الـى االبد 
سـتكون اإلجابـة ذاتهـا )ألنهـا موجـودة 
اساسـًا قبـل السـؤال ومُسَـَلمْ بهـا دون 
اسـتدالل او سـؤال عـن الكيفيـة؟ وهـي 
ال تختلـف ضمنيـًا او كليـًا مـع أي عصـر 
او وقـت ( أمـا إذا جئنـا علـى الفلسـفة 
فقـد نجـد طبيعـة مختلفـة فـي تقبل 
إجابـات  عـن  للبحـث  واإلبحـار  االسـئلة 
اإلجابة  آليـات  المطروحـة لكـن  لألسـئلة 
هنا سـتكون مقيـدة جدًا، فالفلسـفة هي 
إبحـار عقالنـي فـي الحقائـق، الفلسـفة 
تقـوم علـى دور الفكر ال التجربـة. آلية كل 
مما سـبق مختلفة تمامـًا عن آليـة العلم 
فـي اإلجابة عن األسـئلة فالعلـم ال يعرف 
إجابات مباشـرة، وال اجابات أساسـًا قبل أن 
تمـر اإلجابة عبـر ثـالث نقاط أساسـية:

اقتفـاء الدليـل أين مـا كان االتجـاه الذي 
سـيؤدي إليـه ذلـك الدليل.

لـو أن لـدى شـخص معيـن نظريـة فهو 
بحاجـة الى أن يحـاول إثبـات خطئها بقدر 
مـا يحـاول إثبـات صحتهـا )راجـع قابلية 

التخطئـة لـكارل بوبر(.
هـو  للحقيقـة  النهائـي  الفيصـل  إن 
التجربـة. وهنـا نالحـظ اختالف تـام عن 

مـا سـبق مـن الطـرق لمعرفـة اإلجابـة 
)الديـن و الفلسـفة(، فهنا ليـس االرتياح 
الذي يسـتقيه الشـخص مـن المعتقدات 
السـابقة هـو أسـاس الحقيقـة أو الجمال 
أو الحسـن، و هكـذا تكـون اإلجابـة غيـر 
متوقعة مسـبقًأ ألنهـا تمر علـى تجربة و 
تنتج أدلـة، وعادة مـا ال تراعي مشـاعرنا.

أذًا هل العلم نوع آخر من االيمان؟
نسـتنتج ممـا سـبق ان الجـواب: طبعًا ال. 
ألن طريقـة السـؤال فـي العلـم تختلـف 
اساسـًا عـن طريقـة السـؤال فـي الدين 
اإلجابـة  أمـا  نفسـه(  السـؤال  كان  )وإن 
فهـي حتمـًا مختلفة كليـًا نظـرًا ألنها في 
الدليـل،  تعتمـد علـى  تجريبيـة  العلـم 
وهـي معرضـة لجميـع النقـد العلمي وإن 
ثبـت أنهـا خطـأ فسـوف يكـون العلماء 
سـعداء بتغييرهـا وال يأبه احـد ان كانت 
مشـاعرك الرقيقـة أحبـت هـذه اإلجابـة 
والطريقـة  الهـدف  فـإن  وبالتالـي  ال،  ام 
السـؤال مختلفيـن، وطريقـة اإلجابة  في 
التجريبيـة مختلفـا تمامـًا، والنتيجة حتمًا 
مختلفـة و تجريبية وقابلة لـإلدراك، وهنا 
النظـري  الفيزيائـي  سـوف أتـرك إجابـة 

لورانـس كـراوس نصًا عـن هذا السـؤال:
االيمـان؟  مـن  اخـر  نـوع  العلـم  هـل 
»بالتأكيـد ال، ألن العلمـاء مـن تفكيرهـم 
بواسـطة العلـم، العلماء يعترفـون أنهم 
مخطئون و سعداء ومتشـوقون ألن يتخلوا 
عـن أفكارهم لـو اتضح أنها غيـر صالحة. 
يقيـن  وعـن  بالتأكيـد  نعـرف  ال  إننـا 
إجابـات عـن األسـئلة قبـل أن نطرحهـا، 
إذن ومـن ثـم فإننـا نؤمـن بـأن الكـون 
ممكـن فهمـه لكـن أعظم مـا فـي العلم 
أن إيماننـا متزعـزع. يمكـن أن نتخلى في 
أي لحظـة عـن إيماننا بـأي شـيء آمنا به 
ذات مـرة لـو طرحـت الطبيعة عكسـه«.
مالحظـة: هـدف المقـال ليـس المقارنة 
أو مهاجمـة أي ديـن بـل علـى العكـس 
هـو مجـرد توضيـح لكيفية سـير األمور و 
األجابـة علـى سـؤال لطالما يُسـئل وبما 
أنـه يخـص العلـم فنحـن نـرى ان مـن 
واجبنـا اإلجابـة عليه كمجموعـة مختصة 

العلم. عـن  بالنشـر 
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حدود التضخم الكوني
 هل يمكن رسمها عبر األكوان المتعددة 

ونظرية االوتار؟
محمد طارق -األسكندرية

فـــي البـــدء نقتـــرح قـــراءة المقـــال 
)آالن غـــوث وإثبـــات صحـــة نظريـــة 
االنفجـــار الكبيـــر والتضخـــم الكونـــي( 
قبـــل الشـــروع بهـــذا المقـــال ألنـــه 
يمثـــل مقدمـــة جيـــدة للمعلومـــات 

الـــواردة فيـــه.
ــال  ــي المقـ ــاه فـ ــا قرأنـ ــد مـ وبعـ
ــذي  ــا الـ ــائل اآلن مـ ــابق نتسـ السـ
التضخـــم  يجعـــل  ان  يســـتطيع 
ـــيحدث  ـــذي س ـــا ال ـــف وم ـــي يتوق الكون
ـــا  ـــيتوقف فيه ـــي س ـــة الت ـــي اللحظ ف

ــم؟ التضخـ
ــن  ــرة مـ ــذه المـ ــة هـ ــي اإلجابـ تأتـ
الفيزيائـــى ألكســـندر فيلينكيـــن 
بجامعـــة   ،)Alexander Vilenkin(
ـــرة  ـــى فك ـــل إل ـــث توص ـــس حي تافت
غريبـــة وعبقريـــة فـــي نفـــس 
ـــة  ـــى اإلجاب ـــه عل ـــص فكرت ـــت، تن الوق

عـــن هـــذا التســـاؤل:
»بـــأن الكـــون  لـــن يتوقـــف ابـــدا 
ـــم  ـــار العظي ـــع وان االنفج ـــن التوس ع
ـــار  ـــذا االنفج ـــتمرار وأن ه ـــدث باس يح
ليـــس مميـــزا لكوننـــا فقـــط،  بـــل  
ــببه  ــأ بسـ ــتمرار وتنشـ ــدث باسـ يحـ
ــدث  ــاطة يحـ ــرى، ببسـ ــوان اخـ اكـ
ـــا  ـــرارا منتج ـــرارا وتك ـــار م ـــذا االنفج ه
أكـــوان كثيـــرة متعـــددة وال نهائيـــة 
ـــذرة  ـــة ب ـــي الحقيق ـــذه ف ـــت ه وكان
ــى  ــددة وهـ ــوان المتعـ ــرة األكـ فكـ
مازالـــت حتـــى اآلن نظريـــة لهـــا 
ـــة  ـــا أدل ـــد عليه ـــن ال يوج ـــواهد ولك ش

قطعيـــة حقيقيـــة حتـــى اآلن«  
لكـــي نعـــرف مـــدى روعـــة العلـــم 
وخصوصـــا الفلـــك البـــد أن نناقـــش 
قضيـــة أخيـــرة وهـــي قضيـــٌة 
ـــا  ـــر ايض ـــدل وتعتب ـــدا للج ـــرٌة ج مثي
جـــزء مـــن سلســـلة التســـاؤالت 
ـــدادًا  ـــا إمت ـــوث وأيض ـــا غ ـــى بدأه الت
لشـــواهد أخـــرى علـــى نظريـــة 
ـــريعا  ـــص س ـــددة.  لنلخ ـــوان المتع األك

ــم أن  ــه، إذا  نعلـ ــا إليـ ــا توصلنـ مـ
الكـــون يتوســـع فعـــال ولكـــن مـــن 
ـــع  ـــذا التوس ـــأ ه ـــرض أن يتباط المفت
بفعـــل قـــوة الشـــد الناتجـــة عـــن 
الجاذبيـــة بيـــن النجـــوم والمجـــرات 
ـــاس  ـــاء بقي ـــام العلم ـــا ق ـــن عندم ولك
ـــال  ـــيئا مذه ـــدوا ش ـــون وج ـــع الك توس
ــد  ــات.  وجـ ــكل التوقعـ ــا لـ و مخالفـ
ـــأ  ـــون ال يتباط ـــم الك ـــاء أن تضخ العلم
بـــل العكـــس،  فهـــو يتســـارع، 
ـــة  ـــوة خفي ـــود ق ـــوا وج ـــا افترض وهن
ـــرات  ـــع المج ـــة وتدف ـــس الجاذبي تعاك
ـــبب  ـــث تس ـــا بحي ـــن بعضه ـــدا ع بعي
ـــون.  ـــذا الك ـــم ه ـــي تضخ ـــارع ف التس
ــة  ــتطيعون رؤيـ ــاء ال يسـ وألن العلمـ
هـــذه القـــوة او الطاقـــة، فقـــد 
أطلقـــوا عليهـــا تســـمية »الطاقـــة 
ــة  ــر الطاقـ ــث تعتبـ ــة«. حيـ الداكنـ
الداكنـــة هـــي الســـبب فـــي زيـــادة  

ــى اآلن  ــون حتـ ــم الكـ ــارع تضخـ تسـ
ــه  ــك كلـ ــن ذلـ ــرب مـ ــن األغـ ولكـ
فـــي الحقيقـــة هـــي قيمـــة تلـــك 
ـــن  ـــك م ـــر ذل ـــة، ويعتب ـــة الداكن الطاق
اكبـــر االلغـــاز فـــي الفيزيـــاء حتـــى 
ـــر  ـــد س ـــاذا يوج ـــاذا؟ لم ـــن لم اآلن ولك

فـــي قيمـــة تلـــك الطاقـــة ؟
لكـــي نجيـــب علـــى هـــذا التســـاؤل 
ـــاء  ـــام العلم ـــف ق ـــم كي ـــب أن نفه يج
ـــام  ـــا.  ق ـــة عملي ـــك الطاق ـــاس تل بقي
العلمـــاء أوال بقيـــاس مـــدى تســـارع 
ـــد  ـــرعة تباع ـــالل س ـــن خ ـــم م التضخ
ــض  ــا البعـ ــن بعضهـ ــرات عـ المجـ
ومـــن ثـــم قامـــوا بحســـاب كميـــة 
ــذا  ــببة لهـ ــة المسـ ــة الالزمـ الطاقـ
التســـارع وكانـــت النتيجـــة صادمـــة. 
عالمـــة عشـــرية متبوعـــة ب 122 
صفـــر ثـــم 1. وهـــو رقـــم صغيـــر 
ـــاس  ـــة قي ـــي الحقيق ـــه ف ـــدا، ولكن ج



ــاهدة.   ــى المشـ ــي علـ ــي مبنـ عملـ
ـــي  ـــم الت ـــة الك ـــتخدام نظري واالن باس
ـــرة  ـــيمات الصغي ـــة الجس ـــم بدراس تهت
ـــر  ـــذري وتخب ـــتوى ال ـــى المس ـــدا عل ج
العلمـــاء بوجـــود الكثيـــر مـــن 
ـــذي  ـــري ال ـــال المجه ـــي المج ـــاط ف النش
ــاء.   ــة للفضـ ــح الطاقـ ــاهم بمنـ يسـ
ـــة  ـــاب قيم ـــاء بحس ـــام العلم ـــا ق ومنه
ـــن  ـــاء، ولك ـــي الفض ـــة ف ـــة الداكن الطاق
ـــة  ـــدا مقارن ـــرة ج ـــة كبي ـــة قيم النتيج
بالرقـــم الـــذي توصـــل لـــه علمـــاء 
ـــدى  ـــة م ـــالل مالحظ ـــن خ ـــك م الفل
تســـارع التوســـع الكونـــي. ببســـاطة 
ـــة  ـــة العملي ـــع أن النتيج ـــن المتوق م
ــة  ــة الداكنـ ــة الطاقـ ــاس قيمـ لقيـ
ــابات  ــا للحسـ ــدا طبقـ ــرة  جـ صغيـ
النظريـــة. حـــاول العلمـــاء جاهديـــن 
القيمتيـــن،  بيـــن  يوفقـــوا  أن 
ولكنهـــم فشـــلوا واعترفـــوا بذلـــك 
ــن  ــر مـ ــى اآلن تعتبـ ــل. حتـ الفشـ
ـــك  ـــم الفل ـــي عل ـــالت ف ـــر المعض أكب
ــل  ــن لنتأمـ ــا. ولكـ ــاء ايضـ والفيزيـ
قليـــال القيمـــة العمليـــة المقاســـة 
ســـابقة الذكـــر، انهـــا صغيـــرة 
جـــدا وهـــو شـــيء غريـــب ومنافـــي 
للمنطـــق تمامـــا كمـــا انـــه منافـــي 
ــت  ــي حاولـ ــة التـ ــات العلميـ للنظريـ

تفســـير ذلـــك.  
البروفيســـور ليونـــارد سوســـكيند  
ـــر  ـــاول أن يفس ـــتانفورد يح ـــة س بجامع
هـــذه القيمـــة الصغيـــرة جـــدا والغريبـــة 
ــث  ــة.، حيـ ــة الداكنـ ــة الطاقـ لقيمـ
أنـــه يســـتدل علـــى تفســـير هـــذه 
ـــا  ـــق بينه ـــالل التوفي ـــن خ ـــة م القيم
ـــة  ـــي نظري ـــرى ه ـــة أخ ـــن نظري وبي
األوتـــار الفائقـــة. ببســـاطة شـــديدة 
ــة  ــذه النظريـ ــوم هـ ــار تقـ وباختصـ
الجســـيمات  كل  أن  فكـــرة  علـــى 
الصغيـــرة ســـواء مـــن إلكترونـــات أو 
ـــن  ـــون م ـــات تتك ـــات أو نيوترون بروتون
ـــة،  ـــن الطاق ـــدا م ـــرة  ج ـــار صغي أوت
ـــن  ـــكل معي ـــز بش ـــار تهت ـــذه األوت ه
ــر، وكل  ــاد أو أكثـ ــرة أبعـ ــي عشـ فـ
نمـــط معيـــن مـــن هـــذا االهتـــزاز 
ــة  ــص معينـ ــي خصائـ ــبب فـ يتسـ
ــيمات  ــل الجسـ ــيم مثـ ــذا الجسـ لهـ
التـــي ســـبق ذكرهـــا،  ونركـــز هنـــا 
ـــرة  ـــن عش ـــون م ـــون يتك ـــى أن الك عل
ـــذه  ـــا له ـــر طبق ـــة  أو أكث ـــاد مكاني أبع
ــا  ــا ألننـ ــن رؤيتهـ ــة وال يمكـ النظريـ
ببســـاطة كيانـــات ثالثيـــة األبعـــاد 
ـــاد  ـــدرك أبع ـــتطيع أن ن ـــن ال نس ونح

ــة  ــي نظريـ ــك وهـ ــن ذلـ ــر مـ أكثـ
قويـــة جـــدا و اســـتطاعت تفســـير 
كثيـــر مـــن االشـــياء وايضـــا تنبـــأت 
ــم  ــى تـ ــياء التـ ــن االشـ ــر مـ بكثيـ
ـــة  ـــا عالق ـــال، إذا م ـــا فع ـــد منه التأك

ذلـــك بالطاقـــة الداكنـــة؟
كثيـــر مـــن علمـــاء نظريـــة األوتـــار 
ــة  ــادالت رياضيـ ــل معـ ــة حـ ونتيجـ
خاصـــة بنظريـــة األوتـــار كانـــوا 
ـــى  ـــدل عل ـــة ت ـــواًل رياضي ـــون حل ينتج
ـــدا،  ـــرة ج ـــة كثي ـــاد مكاني ـــود أبع وج
أكثـــر مـــن عشـــرة بكثيـــر.  حيـــث 
ــرت  ــى نشـ ــاث التـ ــض األبحـ أن بعـ
ـــا  ـــد متبوع ـــدد واح ـــود ع ـــت وج توقع
ب 500 صفـــر مـــن األبعـــاد المكانيـــة 
ـــديد  ـــاط ش ـــي إحب ـــببًا ف ـــك كان س وذل
ــود  ــار. نعـ ــة االوتـ ــاب نظريـ ألصحـ
ـــول  ـــث  يق ـــارد حي ـــير ليون ـــا لتفس هن
ـــا  ـــر منطقي ـــارض يعتب ـــك التع إن ذل
ــة  ــى فرضيـ ــا علـ ــدا اذا وافقنـ جـ
ــذه  ــال هـ ــددة، وفعـ ــوان المتعـ األكـ
ـــدل  ـــار ت ـــة األوت ـــن نظري ـــج م النتائ
ـــن  ـــي م ـــر نهائ ـــدد غي ـــود ع ـــى وج عل
األكـــوان المتعـــددة.  امـــا بالنســـبة 
ــن  ــة فيمكـ ــة الداكنـ ــة الطاقـ لقيمـ
ــرة  ــة الصغيـ ــار القيمـ ــا اعتبـ أيضـ
ــود  ــة وجـ ــدا بفرضيـ ــة جـ منطقيـ
ــذه  ــن هـ ــي مـ ــر نهائـ ــدد غيـ عـ
ـــدا  ـــل ج ـــم الضئي ـــذا الك ـــوان وه األك
مـــن الطاقـــة هـــو نصيـــب الكـــون 
ــا  ــه.  وإذا قمنـ ــش فيـ ــذي نعيـ الـ
ـــوان  ـــن كل األك ـــة م ـــع كل الطاق بتجمي
ــة  ــى قيمـ ــنحصل علـ ــددة سـ المتعـ
ـــن  ـــابها م ـــا بحس ـــي قمن ـــة الت الطاق

ميكانيـــكا الكـــم.
الخالصة

يمكـــن لنظريـــة األكـــوان المتعـــددة 
التوفيـــق فعـــال بيـــن القيمـــة 
الغامضـــة للطاقـــة الداكنـــة، فهـــي 
ـــب  ـــو نصي ـــذي ه ـــل ال ـــدر الضئي الق

ــا  ــة. وإذا قمنـ ــن الطاقـ ــا مـ كوننـ
ـــوان  ـــي كل األك ـــة ف ـــع كل الطاق بتجمي
ــل  ــذي حصـ ــم الـ ــتعطينا الرقـ سـ
ــادالت  ــن المعـ ــاء مـ ــه العلمـ عليـ
ـــاد  ـــة األبع ـــن قيم ـــا ع ـــة. أم النظري
ـــار  ـــة األوت ـــن نظري ـــة م ـــال متناهي ال
ـــدا  ـــة ج ـــح منطقي ـــًا تصب ـــي أيض فه
ـــة  ـــددة ال متناهي ـــوان متع ـــود أك بوج
فـــي أبعـــاد ال متناهيـــة أيضـــا.  
ــوان  ــة األكـ ــرت نظريـ ــك فسـ وبذلـ
ــن  ــت بيـ ــا وفقـ ــددة وايضـ المتعـ
كثيـــرا مـــن التعارضـــات والغمـــوض فـــي 
ـــزى  ـــرا عزي ـــة. واخي ـــن نظري ـــر م أكث
ـــذه  ـــة ه ـــن بصح ـــم تؤم ـــارئ إذا ل الق
النظريـــة فلـــك الحـــق فـــي ذلـــك،  
ـــل  ـــع ب ـــل قاط ـــم دلي ـــد العل ـــم يج فل
ـــات  ـــن نظري ـــة م ـــواهد نظري ـــي ش ه
ــن أن  ــدون مـ ــن متأكـ ــرى ونحـ اخـ
ـــق  ـــا للحقائ ـــًا م ـــيصل  يوم ـــم س العل
ـــى  ـــج العلم ـــع المنه ـــالل تتب ـــن خ م

الســـليم والجهـــد المســـتمر.
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محمد طارق -األسكندرية

فـــي البدايـــة كان االعتقـــاد الســـائد 
ــز  ــي مركـ ــر  أن األرض هـ ــدى البشـ لـ
الكـــون، حتـــى جـــاء علمـــاء مثـــل 
غاليليـــو وأثبتـــوا أن األرض تـــدور 
ـــٍي  ـــاٍم شمس ـــي نظ ـــمِس ف ـــول الش ح
منظـــٍم ودقيـــٍق. وتوالـــت النظريـــات 
ـــاء  ـــل العلم ـــى توص ـــافات حت واالكتش
 Big( لنظريـــة االنفجـــار العظيـــم
bang theory(، ولكـــن لمـــاذا يؤمـــن 
ــة؟ ــذه النظريـ ــة هـ ــاء بصحـ العلمـ

ـــم  ـــار العظي ـــة االنفج ـــرض نظري تفت
ـــف  ـــار عني ـــن انفج ـــدأ م ـــون ب أن الك
وضخـــم حـــدث منـــذ أربعـــة عشـــر 
ــون  ــدأ الكـ ــم هـ ــنة ثـ ــار سـ مليـ
وتالحـــم وســـمح ذلـــك بتكـــون 
ـــة  ـــرات ونتيج ـــب والمج ـــوم والكواك النج
ـــا زال  ـــون م ـــإن الك ـــار ف ـــك االنفج لذل
يتوســـع حتـــى اآلن، لكـــن عندمـــا نعـــود 
لنقطـــة البدايـــة للحظـــة االنفجـــار 
ـــا  ـــة ال تخبرن ـــنجد أن النظري ـــم س العظي
بـــأي شـــيء قبـــل لحظـــة االنفجـــار 
ـــبب  ـــا الس ـــار وم ـــدث االنفج ـــاذا ح لم

فـــي ذلـــك؟ مـــا الـــذي ســـبب  كل 
ـــوة  ـــى الق ـــا ه ـــار إذا ؟ م ـــذا اإلنفج ه

التـــى أطلقـــت كل شـــىء؟
ـــل  ـــي عق ـــرة ف ـــة الول م ـــدأت االجاب ب
عالـــم الفيزيـــاء النظريـــة األمريكيـــة 
آالن غـــوث )Alan Guth( البروفيســـور 
ـــا  ـــتس للتكنولوجي ـــد ماساتشوس بمعه
حاليـــا، حيـــث أفتـــرض عـــام 1979 
ــدوث  ــبب حـ ــن لسـ ــوذج معيـ نمـ
ـــم  ـــمى بالتضخ ـــا يس ـــو م ـــار وه االنفج
ـــي  ـــببت ف ـــي تس ـــوة الت ـــي والق الكون
حدوثـــه.  أفتـــرض غـــوث افتـــرض 
ــت  ــون كانـ ــي الطـــور األول للكـ أن فـ
ـــكل  ـــه بش ـــل في ـــة تعم ـــوة الجاذبي ق
ـــت  ـــة كان ـــث أن الجاذبي ـــس، حي معاك
ـــن  ـــام ع ـــد األجس ـــى تباع ـــل عل تعم
ـــدال  ـــا.  فب ـــن تقاربه ـــدال م ـــا ب بعضه
مـــن جمـــع األشـــياء مـــع بعضهـــا 
ــة  ــذه الجاذبيـ ــل هـ ــض تعمـ البعـ
ـــببة  ـــس مس ـــكل معاك ـــتهجنة بش المس
ـــا  ـــن طبع ـــم ولك ـــع ضخ ـــك توس بذل
ــا  ــا طبقـ ــا نظريـ ــذا نموذجـ كان هـ
ـــد  ـــط وال يوج ـــة فق ـــادالت النظري للمع

عليـــه اى دليـــل عملـــي. حيـــث 
ــى أن  ــوث إلـ ــابات غـ ــت حسـ توصلـ
ـــة   ـــت عظيم ـــك كان ـــة تل ـــوة الجاذبي ق
ـــدًا  ـــرًا ج ـــزءًا صغي ـــث أن ج ـــدا. حي ج
ـــا  ـــذرة تقريب ـــم ال ـــاء بحج ـــن الفض م
يتـــم تضخيمـــه مـــن خـــالل هـــذه 
ـــم  ـــارب حج ـــًا يق ـــغ حجم ـــوى ليبل الق
ـــل  ـــي أق ـــك ف ـــة وذل ـــرة درب التبان مج
ـــار  ـــن ملي ـــار م ـــن ملي ـــار م ـــن ملي م

ـــن. ـــة عي ـــن طرف ـــزء م ج
ــار  ــذا االنفجـ ــد هـ ــم  بعـ ــن ثـ ومـ
ــع  ــون التوسـ ــع الكـ ــم يتابـ العظيـ
ويهـــدأ ليســـمح للنجـــوم والمجـــرات 
ـــط  ـــدث بالضب ـــا يح ـــون كم ـــأن تتك ب
ــم.  ــار العظيـ ــة االنفجـ ــي نظريـ فـ
سُـــمي هـــذا التوســـع بنظريـــة 
 Inflationary( الكونـــي  التضخـــم 
ـــي  ـــم الكون ـــث أدى التضخ Theory(، حي
ــل  ــار، وتوصـ ــذا االنفجـ ــدوث هـ لحـ
ـــوذج  ـــى نم ـــه إل ـــا لنظريت ـــوث طبق غ
محـــدد للتوزيـــع الحـــراري لإلشـــعاع 
ـــي  ـــم ف ـــار العظي ـــن االنفج ـــج م النات
ــن  ــرض مـ ــاذا كان الغـ ــون.   مـ الكـ
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ـــعاع  ـــراري لإلش ـــع الح ـــوذج التوزي نم
ـــة  ـــت نظري ـــاطة اذا كان ـــج؟ ببس النات
ــب أن  ــه يجـ ــة فإنـ ــوث صحيحـ غـ
ـــعاع  ـــراري لإلش ـــع الح ـــق التوزي يتطاب
الكونـــي مـــع النمـــط الـــذي توصـــل 
ـــة.  ـــه النظري ـــن معادالت ـــوث م ـــه غ إلي
ـــى  ـــًا عل ـــاًل حقيقي ـــيكون دلي ـــذا س وه
صحـــة نظريتـــه عـــن التضخـــم 
الكونـــي،  أي أنـــه شـــيٌء يشـــبه 
بصمـــة االصابـــع اذا انطبقـــت تلـــك 
ــودة  ــة الموجـ ــع البصمـ ــة مـ البصمـ
ـــك  ـــيكون ذل ـــون س ـــي الك ـــل ف بالفع
ـــة  ـــى صح ـــاًل عل ـــرًا ودلي ـــارًا كبي انتص
ـــة،  ـــي الحقيق ـــن ف ـــوث. ولك ـــة غ نظري
ـــد  ـــى رص ـــادرة عل ـــا الق ـــإن التكنولوجي ف
ـــة  ـــة الناتج ـــعاعات الكوني ـــط اإلش نم
ــماة  ــر المسـ ــار الكبيـ ــن االنفجـ عـ
ـــروي  ـــة الميك ـــة الكوني ـــعاع الخلفي بإش
ــك  ــي ذلـ ــرة فـ ــن متوفـ ــم تكـ لـ
الوقـــت. ببســـاطة تنبـــأت النظريـــة 
ــيترك  ــريع سـ ــم السـ ــأن التضخـ بـ
ــى  ــن علـ ــط معيـ ــة ذات نمـ بصمـ
ـــتكون  ـــف س ـــن كي ـــعاع، لك ـــذا اإلش ه
ـــة ؟ ـــة النظري ـــدى صح ـــن م ـــة ع اإلجاب

إثبات نظرية غوث
ــا  ــة ناسـ ــت وكالـ ــام 1989 أطلقـ عـ

المستكشـــف  الصناعـــي  القمـــر 
ـــا بــــ  ـــون متبوع الك ـــة  ـــعاع خلفي لش
ـــعة  ـــن األش ـــون لتباي ـــبار ويلكينس مس
الكونيـــة ومختصـــره )WMAP( عـــام 
ـــي  ـــم،  وف ـــيدرس التضخ ـــذي س 2001 ال
ـــي  ـــر الصناع ـــتطاع القم ـــام 2003 اس ع
قيـــاس إشـــعاع الخلفيـــة الكونيـــة 
ــأة.   ــت المفاجـ ــة وكانـ ــة رهيبـ بدقـ
ـــا  ـــل إليه ـــي توص ـــج الت ـــت النتائ كان
ــث  ــن حيـ ــون مـ ــبار ويلكنسـ مسـ
ــبب  ــج بسـ ــراري الناتـ ــع الحـ التوزيـ
ـــوذج  ـــة لنم ـــي مطابق ـــم الكون التضخ
غـــوث. وهنـــا لـــم تصبـــح نظريـــة 
ــى ورق.  ــة علـ ــرد نظريـ ــوث مجـ غـ
ـــتطاعت  ـــن اس ـــن الزم ـــد م ـــد عق بع
ـــوث  ـــوذج غ ـــة نم ـــات صح ـــا إثب ناس
ــج  ــى نتائـ ــة علـ ــات عمليـ بقياسـ
نظريتـــه وبدقـــة شـــديدة ويعتبـــر 
ذلـــك دليـــل حقيقـــي علـــى صحـــة 
التضخـــم الكونـــي ونظريـــة االنفجـــار 
العظيـــم. عندمـــا يتطابـــق الواقـــع 
ـــم  ـــة العل ـــى روع ـــة تتجل ـــع النظري م
ــى  ــة التـ ــاء النظريـ ــة الفيزيـ وخاصـ
تتنبـــأ بأشـــياء تعجـــز التكنولوجيـــا 
ـــن  ـــود م ـــد عق ـــا إال بع ـــن تأكيده ع

الزمـــن.

صورة لألقمار الصناعية ومدى دقة قياس نمط إشعاع الخلفية الكونية مع التطور الكبير الذي تشهده صناعة األقمار الصناعي
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خرافات
 جامعة
 تكريت

 في العراق
 تتحدى

 سرطان الدم
 عبر بول
البعير

إنها ليست المرة األولى التي تولي فيها جامعة 
ولكن  البعير،  ببول  خاصًا  اهتمامًا  تكريت 
هذه المرة تقتحم هذا المجال ضمن الهواية 
السرطان.  صيد  هواية  الشائعة،  العربية 
الهواية الشائعة إلى جانب هوايات أخرى في 
البالد العربية مثل دحض النظرية النسبية 
الضوئي  االستنساخ  ربما  أو  األيدز  وعالج 
االعسم!  عدي  الشيخ  فعل  كما  لألجسام 
مرة يعالج السرطان بالماء ومرة بالقرنابيط 

ومرة باليخضور، وهذه المرة ببول البعير.
نعم إنها ليست المرة األولى لجامعة تكريت 
تكريت  جامعة  إعالم  مدير  ذكر   2013 ففي 
ياسين طه لصحيفة المدى أن الطالبة سارة 
البعير  وحليب  بول  فعالية  اثبتت  عمران 
في عالج الفطريات. طبعًا نتوقف هنا عند 
أيضًا،  الثانية  »الدراسة«  تقدمه  الذي  األمر 
وهو الربط بين تأثيري البول والحليب، كيف 
لهما  والحليب  البول  أن  نعتبر  أن  يُمكننا 
نتزمت  هل  معين؟  شئ  على  التأثير  نفس 

بالغباء إلى هذا الحد؟
قبل  يضع  لشخص  تعود  الجديدة  الدراسة 
اسمه حرف )د( في إشارة إلى أنه دكتور في 
الصورة  خلفية  في  ويظهر  تكريت  جامعة 
الفتة تشير إلى أن الدراسة صادرة من كلية 
الدكتور  ويقول  اإلنسانية،  للعلوم  التربية 
السامرائي أنه . نتساءل هنا هل يحق لطالب 
عالجًا  يقترح  أن  إنسانية  علوم  تربية 
التجربة  أن  أيضًا  الدكتور  يقول  للسرطان؟ 
كان  شخص  شفاء  عبر  بالنجاح  تكللت 

السرطان قد انتشر في جسده.
لقد تكلمنا كثيرًا عن مهازل التعليم الجامعي 
في  المختلفة  الظواهر  ونقدنا  العراق  في 
الجامعات العراقية لكننا لم نشهد من قبل 
وعلى مستوى الدراسات العليا ظهور عناوين 
كنا  الحد.  هذا  الى  وضارة  ومضللة  تافهة 
الطبية  المهن  ندعو دائمًا لتطبيق قوانين 
في البالد العربية للنيل من الدجالين الذين 
طرح  في  الطبي  المختص  دور  يتقمصون 
يصدر  ذلك  نرى  أن  لكن  األمراض،  عالجات 
من إحدى الجامعات، فهذا أمر يجعلنا نعيد 
النظر في أعلى السلطات العلمية الموجودة 
والحكومي  اإلداري  الكيان  بقدرة  وبالتالي 

خاص  بشكل  القانون  وسلطة  عام  بشكل 
من الوقوف بوجه الدجل والخرافة.

تناول  خطورة  مدى  عن  معروف  هو  ما  مع 
منظمة  بتحذير  سنذكر  لكننا  كالبول،  مادة 
الصحة العالمية من انتقال فيروس كورونا 
عبر الجمال وتحذير المنظمة من عادة شرب 
إحداث  في  خطورته  وكذلك  البعير.  بول 
من  ردودًا  تجد  قد  وأخيرًا  الكلية.  في  أضرار 
أشخاص ينسخون لك أبحاثًا من مواقع لنشر 
األوراق البحثية، تمهل، إقرأ اسماء الباحثين 
راجع  والمسلمين،  العرب  من  وستجدهم 
من  مراجعة  غير  وستجدها  المجلة  تسمية 

قبل األقران أو مختصة بالطب البديل.

سلسلة أسئلة
 كونية- النجوم
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سلسلة أسئلة
 كونية- النجوم

كيف يمكننا تعريف النجم؟
ــرة  ــا ك ــى أنه ــا عل ــا تعريفه بإمكاِنن
ــديد  ــاز ش ــن الغ ــة م ــة متوهج عمالق
الحــرارة. تقــوم النجــوم بإنتــاج الضــوء 
ــق  ــن طري ــا ع ــة ِبه ــة الخاص والطاق
عمليــةٍ تدعــى باإلنصهــار النــووي. 
يحــدث هــذا اإلنصهــار عندمــا يتــم دمج 
ــي  ــا لك ــع بعضِه ــف م ــر األخ العناص
ــدث  ــا يح ــل. عندم ــر أثق ــح عناصِ تصِب
هــذا، يتــم خلــق كميــاتٍ هائِلــة مــن 
ــطوع  ــي س ــبب ف ــا يتس ــة، مِمّ الطاق
النجمــةِ وإرتفــاع درجــة حرارتِهــا. تأتــي 
ــوان.  ــام واألل ــف األحج ــوم بمختل النج
ــٌة  ــال نجم ــبيل المث ــى س ــنا عل فشمسُ
ــم. إن  ــطة الحج ــرة، متوس ــة للصف مائِل
ــون  ــنا يك ــن شمِس ــر م ــوم األصغ النج
ــوم  ــون النج ــرة، وتك ــاًل للحم ــا مائِ لونه

ــاء. ــا زرق ــر منه األكب
مِمَّ تتكون النجوم؟

ــديد  ــاز ش ــن الغ ــوم م ــون النج تتك
الحــرارة. يتكــون هــذا الغــاز بغالبيتِــه 
ــا  ــوم، وهم ــن والهيلي ــن الهيدروجي م
أخــف عنصريــن. تســطع النجــوم عــن 
ــوم  ــن والهيلي ــرق الهيدروجي ــق ح طري
فــي ألباِبهــا، وتخلــق فيمــا بعــد 
عناصــر أثقــل. تمتلــك معظــم النجــوم 
ــل  ــر األثق ــن العناص ــة م ــاتٍ ضئيل كمي
ــجين  ــن، االوكس ــون، النيتروجي كالكارب
نجــوم  كوّنتهــا  والتــي  والحديــد، 
ــم كل  ــتهلك النج ــا يس ــاِبقة. عندم س
ــن  ــر م ــذف الكثي ــوم بق ــودِه، يق وق
مــوادِه إلــى الفضــاِء مــرًة أخــرى. 
ــذِه  ــن ه ــدة م ــومٌ جدي ــون نج تتك
المــواد. لِــذا بإمكاِننــا القــول بأنــه يتــم 
ــوم. ــي النج ــودة ف ــواد الموج ــر الم تدوي

كم تبعد النجوم؟
ــس  ــا بنف ــا عنّ ــوم كله ــد النج ال تبع
المســافة، فبعــض النجــوم قريبــة 
ــر.  ــدٌة أكث ــر بعي ــا اآلخ ــا وبعضه مِنّ
ــا،  ــًة مِنّ ــا قريب ــة م ــون نجم ــا تك كلم
ــًا،  ــد. أيض ــطوٍع أش ــرت بس ــا ظه كلم
تأتــي النجــوم بمختلــف األحجــام ودرجات 
ــوم  ــطع النج ــا تس ــادًة م ــطوع. ع الس
األكبــر بدرجــة ســطوٍع أشــد مــن درجــة 
ــًا. إذًا،  ــر حجم ــوم األصغ ــطوع النج س
ــي  ــوم ف ــطوع النج ــدى س ــد م يعتم
ــًا  ــا وأيض ــى حجمِه ــل عل ــماء اللي س
المســافة التــي تبعــد ِبهــا عنّــا. 
ــافة  ــا بمس ــوم عنّ ــرب النج ــد أق تبع
 39.900.000.000.000( ميــاًل   25.300.000.000.000
كيلومتــرًا(، بينمــا تبلــغ المســافة بيننا 
ــاف  ــن أضع ــوم باليي ــد النج ــن أبع وبي

ــافة. ــذِه المس ه
أيُّ النجوم أقرب إلينا؟

إن أقــرب النجــوم إلينــا هــي فــي 
تبعــد  والتــي  الحقيقــةِ شمسُــنا، 
ميــاًل   93.000.000 بـــ  تقــدر  بمســافةٍ 
ــم  ــرب نج ــي أق ــرًا(. ثان )150.000.000 كيلومت
ــيما  ــو بروكس ــمس ه ــد الش ــا بع إلين
ــينتوري )Proxima Centauri(، والتي  س
تقــع علــى مســافة 4.3 ســنة ضوئيــة 
ــي  ــاًل )حوال ــارب 25.300.000.000 مي ــا يق أو م
39.900.000.000.000 كيلومتــرًا(. ستســتغرق 
ــي  ــاًل ف ــرعة 60 مي ــير بس ــيارٌة تس س
ــنةٍ  ــون س ــن 48 ملي ــر م ــاعة أكث الس
ــرب  ــةِ األق ــذِه النجم ــى ه ــول إل للوص
ــينتوري  ــيما س ــم بروكس ــا. إن النج إلين
ــاٍم  ــن نظ ــزٌء م ــةِ ج ــي الحقيق ــو ف ه
ــًا   ــن أيض ــذي يتضم ــي، وال ــيٍّ ثالث نجم
 )Alpha Centauri A( ــينتوري أ ــا س ألف

 Alpha Centauri( ــينتوري ب ــا س و ألف
B(. إن هــذِه النجمــة هــي نجمــة 
ــر  ــا عُش ــغ حجمه ــراء، يبل ــرة حم صغي

ــنا. ــم شمِس حج
هل الشمس أكبر النجوم؟

ــا  ــر لن ــمس تظه ــن أن الش ــم م بالرغ
ــرى،  ــةٍ أخ ــن أي نجم ــر م ــا أكب وكأنه
ــوم  ــن النج ــد م ــد العدي ــه توج ــى أن إل
ــر  ــا. تظه ــر مِنه ــر بكثي ــي أكب ــي ه الت
ــة  ــر مقارن ــم الكبي ــذا الحج ــمس به الش
ــا  ــرب إلين ــا أق ــوم ألنه ــة النج ببقي
ــمس  ــرى. إن الش ــوم األخ ــن كل النج م
ــم  ــطة الحج ــة متوس ــي إال نجم ــا ه م
ــر،  ــوٍم أكب ــى نج ــااًل عل ــب. مث فحس
ــض  ــماء بع ــة بأس ــاه قائم ــد أدن توج
ــا  ــا، ومقارنته ــي مجرتِن ــوم ف ــر النج أكب

ــمس: ــم الش بحج
ميــو ســيفياي )Mu Cephi( – أكبــر بـــ 

1500 مــرة مــن الشــمس
جــووس(  )بيتــل  الجــوزاء  منكــب 
)Betelgeuse( – أكبــر بـــ 900 مــرة مــن 

ــمس الش
 - أنتاريــس )Antares( – أكبــر بـــ 530 

ــمس ــن الش ــرة م م
- دينيــب )Deneb( – أكبــر بـــ 145 مرة 

مــن الشــمس
كم يبلغ عدد النجوم؟

اليعلــم أي أحــدٍ عــدد النجــوم الموجودة 
ــوم  ــق. إن النج ــكٍل دقي ــون بش ــي الك ف
كثيــرٌة )يوجــد البالييــن والبالييــن 
منهــا( جــدًا إلــى درجــة أنــه مــن غيــر 
الممكــن القيــام بعدِّهــا كلهــا. تمتلــك 
ــات  ــة مئ ــة، بضع ــا، درب التبان مجرتن
ــن  ــد باليي ــوم. توج ــن النج ــن م الباليي
ــون،  ــي الك ــرى ف ــرات األخ ــن المج م

 زياد عبداله _ دهوك
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ــوم أو  ــدد النج ــس ع ــك نف ــي تمتل والت
ــر. أكث

كــم عــدد النجــوم التــي بإمكاِننــا 
رؤيتهــا ليــاًل؟

ــك  ــي بإمكان ــوم الت ــدد النج ــغ ع يبل
ــة  ــة )عديم ــةٍ صافي ــي ليل ــا ف رؤيته
ــدًا  ــة )بعي ــةٍ مظلم ــي منطق ــدر( ف الب
عــن أضــواء المدينــة(، حوالــي 2000 
ــماء  ــا ازدادت الس ــًا، كلم ــة. عموم نجم
ــي  ــوم الت ــدد النج ــا زاد ع ــًة، كلم ظلم
بإمكاِنــك رؤيتهــا. ينيــر القمــر المكتمــل 
ــالل، أو  ــن اله ــر م ــماء أكث ــدر( الس )الب
ــواء  ــوم األض ــا وتق ــدر. كم ــف الب نص
الصناعيــة أيضــًا بتقليــل عــدد النجــوم 
ــدن  ــي الم ــا. ف ــك رؤيته ــي بإمكاِن الت
الكبيــرة ذي األضــواء الســاطعة الكثيــرةِ 
ــة  ــى رؤي ــادرًا عل ــون ق ــد تك ــاًل، ق لي
دزينــةٍ النجــوم األســطع فقــط. عِندمــا 
تصبــح الســماء أكثــر ســطوعًا، تختفــي 
ــر  ــرًا أواًل. إن أكب ــة كثي ــوم الباهِت النج
ــن  ــن الذي ــبة للفلكيي ــاكل بالنس المش
ــا  ــو م ــى األرض ه ــن عل ــون م يعمل
ــي«  ــوث الضوئ ــه بـــ »التل ــق علي نطل
)Light Pollution( – وهــو الزيــادة فــي 
ــع،  ــرية الصن ــوء بش ــادر الض ــدد مص ع
ــاد  ــى األرص ــا عل ــر بدوِره ــي تؤث والت

ــاًل. ــماء لي ــى الس ــري عل ــي تج الت
ما هي الكوكبات النجمية؟

هــي   )Constellation( الكوكبــة  
ــعُ  ــي تصن ــوم الت ــن النج ــة م مجموع
شــكاًل تخيليــًا فــي ســماء الليــل. غالِبــًا 
ــماء  ــًا بأس ــميتُها تيمّن ــم تس ــا تتِ م
ــات وأشــياَء  شــخصيات، أشــخاص، حيوان
ــاٍء  ــي أنح ــاس ف ــام الن ــطورية. ق أس
ــع  ــل وصن ــم بتخيّ ــن العال ــةٍ م مختلف
ــها  ــع نفِس ــةٍ للمجامي ــكاٍل مختلف أش
ــبه  ــر أش ــطع. األم ــوم األس ــن النج م
ــي  ــط. ف ــاط بخ ــل النق ــة توصي بلعب
الماضــي، كان صنــع صــوٍر تخيليــة مــن 
ــفر  ــل والس ــدًا للتنّق ــرًا مفي ــوِم أم النج
ــع الفصــول. ِبمــا أن  ــاًل، وأيضــًا لتتبّ لي
ــة،  ــوم مختلِف ــن كل النج ــافات بي المس
فــإن شــكل الكوكبــاتِ ســيبدو مختلِفــًا 
كليــًا لســّكانِ كوكــٍب آخــر، يــدور حــول 

ــر. ــٍم آخ نج

لماذا تظهر النجوم لياًل فقط؟
إن النجــوم موجــودة فــي الســماء نهــارًا 
ــوم  ــار، تق ــرة النه ــالل فت ــاءًا. خ ومس
النجمــة الخاصــة ِبنــا، الشــمس، بإنــارة 
ــا مــن  ــذي يمنعن ــى الحــد ال ســمائِنا إل
رؤيــة النجــوم ذي الســطوع األخفــت. أما 
مســاءًا وعندمــا تكــون الســماء مظلمــة، 

ــوم. ــواء النج ــة أض ــن رؤي ــن الممك م
لِماذا تتألأل النجوم؟

ــل  ــوم، ب ــألأل النج ــة ال تت ــي الحقيق ف
تبــدو وكأنهــا تومِــض عندمــا نراهــا من 
علــى ســطح األرض. تومــض النجــوم في 
ــا  ــرات غالفِن ــبب تأثي ــاًل بس ــماء لي الس
الجــوي. عندمــا يختــرق ضــوء الشــمس 
غالفنــا الجــوي ويدخلــه، يتأثــر بالريــاح 
ــرارة  ــات الح ــة درج ــق مختلف والمناط
والكثافــات داخــل الغــالف الجــوي. هــذا 
ما فــي تــألأل الضــوء القــادم مــن النجوم 

ــى األرض. ــن عل ــا م ــا نراه عندم
لِمــاذا تكــون بعــض النجــوم 
ســاطعًة وبعضهــا اآلخــر خافِتــًا؟

ــس  ــا بنف ــا عنّ ــوم كله ــد النج ال تبع
المســافة فبعــض النجــوم قريبــة مِنّــا 
ــا  ــر. كلم ــدٌة أكث ــر بعي ــا اآلخ وبعضه
ــا  ــا، كلم ــًة مِنّ ــا قريب ــة م ــون نجم تك
ــي  ــًا، تأت ــد. أيض ــطوٍع أش ــرت بس ظه
ــات  ــام ودرج ــف األحج ــوم بمختل النج
ــوم  ــطع النج ــا تس ــادًة م ــطوع. ع الس
األكبــر بدرجــة ســطوٍع أشــد مــن درجــة 
ــًا. إذًا،  ــر حجم ــوم األصغ ــطوع النج س
ــي  ــوم ف ــطوع النج ــدى س ــد م يعتم
ــًا  ــا وأيض ــى حجمِه ــل عل ــماء اللي س

ــا. ــا عنّ ــد ِبه ــي تبع ــافة الت المس
ــو  ــفر نح ــا بالس ــًا م ــنقوم يوم ــل س ه

ــوم؟ النج
ــدًا  ــبٌ ج ــوِم صع ــى النج ــفر إل إن الس
لكوِنهــا بعيــدًة جــدًا. إن أقــرب النجــوم 
ميــاًل   25.300.000.000.000 تبعــد  إلينــا 
 = كيلومتــرًا   39.900.000.000.000 )حوالــي 

المصدر:
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/asks
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ضاء والكون
الف

ــتغرق  ــر(. سيس ــون كيلومت 39.9 تريلي
ــرع  ــل أس ــي تصِ ــنين لك ــر آالف الس األم
ــرب  ــى أق ــا إل ــي نمتلِكه ــخ الت الصواري
النجــوم. إن احتماليــة إيجــاد البشــر 
لطريقــةٍ للســفر إلــى النجــوم مســتقباًل 
هــي أمــرٌ واِرد دائِمــًا، لكنّنــا ال نمتلــك 
ــًا. ــا حالي ــن التكنولوجي ــوع م ــك الن ذلِ
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محاولة فاشلة أخرى لإلعجاز العلمي: 
حد الجلد والعالج بالجلد

يزن الحريري - حلب 

تعـد ادعاءات اإلعجـاز العلمي في اإلسـالم من 
أبرز العلـوم الزائفـة التي تلوي عنـق الدينية 
وتحـرف وتغيـر محتـوى البيانـات والنظريات 
العلميـة وذلـك للموافقة بينهمـا وخلق حالة 

االثنيـن واحد. بأن  الطمأنينـة  من 
ولذلـك ال يبـرح مُدعـوا اإلعجـاز سياسـتهم 
ليوافـق  العلـم  يكتشـفه  مـا  كل  بتحويـر 
يؤولـون  أن  إمـا  فتراهـم  معتقداتهـم، 
النصـوص الدينية لتوافـق العلـم أو يحورون 

الديـن. لتوافـق  العلميـة  األوراق 
ما سـنتناوله اليـوم كان قد مضـى عليه فترة 
وهو قيـد التـداول فـي الصفحـات والمواقع 
ذات الطابـع االعجـازي، إنـه عن زعـم بوجود 
دعـم علمـي لــ »حـد الجَلـد« في اإلسـالم، 
بجلـد مـن مـارس عالقـًة  والـذي يقتضـي 
جنسـية خـارج الحـدود الشـرعية المفروضة 
100 جلـدة للزانيـة أو الزانـي األعزبيـن. حيـث 
درجـت فـي الفتـرة األخيـرة بـأن الجَلـد هو 
عـالج علمـي لإلدمـان علـى الجنـس وذلـك 
وفقـًا لمعالج نفسـي روسـي يدعى سـيرغي 
الـذي   )Sergei Speransky( سبيرانسـكي 
يقـول بأنّـه عالـج أكثر مـن ألـف حالة عن 
طريـق الجلد! لكـن ما صحـة هذا الربـط الذي 

اسـتخدمه أنصـار اإلعجـاز العلمي؟
فلنقـل أنّـه ربـط خاطـئ فقـط ولنفـرض 
سـوء فهمهـم لهـذا العالـم وعملـه ال أكثـر، 
حيـث أّن العـالج الـذي اقترحـه سـيرجي هو 
المقـام  فـي  االنتحاريـة  واألفـكار  لإلكتئـاب 
األول ويمكـن أن يسـتخدم أيضًا لعـالج حاالت 
اإلدمـان المختلفـة )مخـدرات، كحـول، وحتـى 
إدمـان الجنـس( وهنـا تبـرز أولـى التناقضات 
التجربـة فمـا  وواقـع  اإلعجـاز  ادعـاء  بيـن 
يهمنـا فـي هـذه النقطـة هـو أنّـه عـالج 
المرضـي  الجنـس  »مدمنـي  لــ  يصلـح 
بـه  تأمـر  مـا  خـالف   »Nymphomaniac
الشـريعة اإلسـالمية القاضية بالجلد 100 جلدة 
وذلـك وفقـًا لآليـة الثانية مـن سـورة النور 
والتـي تقضـي بإقامـة هـذا الحد حتـى على 

الـذي قـام بـه مـرة واحدة.
أمّـا التناقـض الثانـي فيكمـن فـي توصيات 
العـالج المقترحـة، حيـث يقترح سـيرجي أن 
يتـم الجلـد على المؤخـرة وليس علـى الظهر، 
وكذلـك أن يتـم على جلسـات تبلـغ الثالثين 
يتـم فيهـا ضـرب المريـض 60 ضربـة وليس 
على جلسـة واحـدة يجلد فيها 100 مـرة! الجدير 
بالذكر بـأّن الجلسـة الواحـدة المضاعفة »حد 
الـردة« لـن تحقـق االسـتجابة المرجـوة التي 
تتحقـق في 30 جلسـة حيث يفسـر سـيرجي 

آليـة العمـل الخاصـة بعالجـه بـأن مرضـى 
االكتئـاب ومرضى اإلدمـان يملكون مسـتويات 
منخفضـة مـن الــ Endorphin المعـروف 
بــ »هرمـون السـعادة« وهـو هرمـون يفرز 
فـي الجسـم في حـاالت الكـرب والشـدة حيث 
يعـد األلـم محرّضـًا إلفـرازه، وهذا مـا يرجوه 
سـيرجي مـن خلـق حالة كـرب مسـتمرة على 
30 جلسـة هـو زيـادة مسـتوى هـذا الهرمون 
وليـس  بالحيـاة  التشـبث  زيـادة  وبالتالـي 

الذنوب«. مـن  »التطهيـر 
أمّـا التناقـض الثالـث فيكمـن فـي توصيات 
سـيرجي بـأْن يتـم الجلـد مـن قبل شـخص 
مـن الجنـس اآلخـر وهذا مـاال نراه في الشـرع 
اإلسـالمي حيث يُجلـد الذكر كما تُجلـد األنثى 

مـن قبـل ذكر!
بالجَلـد مـن  العـالج  إن صـح  هـذا طبعـًا 
أساسـه، وهـذا أمر لسـنا بصـدد نقاشـه ألّن 
العالجـات النفسـية دائمـًا مـا تكـون غريبة 
والجديـر  دقتهـا،  فـي  ومشـكوك  ونسـبية 
بالذكـر أّن هـذا العـالج غيـر مختبـر مـن أي 
هيئـة طبيـة وغيـر مدعـوم بورقـة بحثية 
نشـرها العالم وبالتالـي فهو غيـر مراجع من 
قبـل األقـران ممـا يجعلـه مجـرد ادعـاء في 

إطـار علمـي قـد يصيـب وقـد يخطئ.
ولكـن حتى لـو أصاب مسـتقباًل يبقـى بعيدًا 
كل البعـد عـن الحـد المفـروض في اإلسـالم 
للـ«زنـاة« غيـر المُحصَنيـن ويبقـى الربـط 

بينهمـا خطًأ مجـردًا.

المصادر:

Clinical Depression: 
Symptoms and Treatment
Whipping therapy cures 
depression and suicide crises.
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هلوسات 
فقدان 
البصر: 

متالزمة 
شارلز بونيه

عصام منير - بغداد
وغير  األرض  عن  مرتفعة  قماش  قطعة 
نادل بزي شرقي ال يتكلم  بأي شيء،  معلقة 
تظهر  مختلفة  حيوانات  بالنظر،  ويكتفي 
رجل  كتف  من  تقفز  قردة  فجأة،  وتختفي 
ما  هي  الهلوسات،  من  وغيرها  هذه،  آلخر. 
متالزمة  من  يعانون  الذين  األشخاص  يراه 
 Charles( بونيه  شارلز  بمتالزمة  تعرف 
Bonnet( والتي وُصفت عام 1760 وتتميز 
البصر  على  القدرة  فقد  من  عند  بحدوثها 
هذه  تختلف  جزئي.  أو  كلي  بشكل  حديثًا، 
كبير  بشكل  ألخر  شخص  من  الهلوسات 
ولكن األكثر حدوثًا هي الهلوسات الكارتونية 
هذه  تكون  ما  وغالبًا  الوجوه  وهلوسات 
وبالنتيجة  الشكل  منتظمة  غير  الهلوسات 
يتمكن الفرد من وصف هذه الهلوسات بغير 
المتالزمة  هذه  تحدث  أن  يمكن  الحقيقية. 
تحدث  ولكنها  عمر  وبأي  شخص  أي  عند 
بشكل كبير عند كبار السن وما يميزها عن 
في  حدوثها  عدم  هو  الهلوسات  من  غيرها 
حاسة أخرى سوى حاسة البصر. كما ويتميز 
أنها  أي  عقله،  ورجاحة  بذكائه  صاحبها 
ليست عالمة على الخرف أو أي مرض نفسي 
كما وال يمكن أن تعزى لتناول ادوية معينة 
كهذه.  مثل هلوسات  أن تسبب  الممكن  من 
وغالبًا ما يتحفظ المصابون بها من الحديث 
عما يرونه، خوفًا من أن يوصفوا بالجنون أو 

أن يجبروا على الدخول للمصحات النفسية.

ذكرت  اخسره«  أو  »استعمله  ومبدأ  الدماغ 
أن مثل هذه المتالزمة تحدث عند من فقد 
وقت  منذ  كليًا  أو  جزئيًا  البصر  على  القدرة 
يُقلل  الرؤية،  على  القدرة  وفقدان  قصير 
الدماغ  لكن  للدماغ.  البصرية  المدخالت  من 
المبدأ  حسب  وعلى  الحالة،  هذه  يُفضل  ال 
الدماغ  فإن  اخسره«  أو  »استعمله  القائل 
المناطق  في  العصبونات  بتنشيط  يبدأ 
بها  يحتفظ  أن  محاواًل  المختلفة  البصرية 
التحفيز  في  االختالف  ممكنة.  فترة  ألطول 
فلو  الهلوسات،  في  االختالف  إلى  يؤدي 
البصرية  القشرة  في  العصبونات  تحفزت 
 )Primary visual cortex( األولية 
أشكال  عن  عبارة  ستكون  الهلوسات  فإن 
هندسية. ولو تحفزت العصبونات الموجودة 
 Fusiform( المغزلي  التلفيف  منطقة  في 
عن  عبارة  ستكون  الهلوسات  فإن   )gyrus
األخرى.  للمناطق  بالنسبة  وهكذا  وجوه 
هؤالء  عند  الفراغات  يمأل  أن  الدماغ  يحاول 
أنت  عندك  بذلك  يقوم  ولكنه  األشخاص، 
أن  إذ  اليوم،  وطوال  اللحظة  هذه  في  أيضًا، 
البصرية  الفجوة  ملء  على  يعمل  الدماغ 
 ،)blind spot( المعروفة بالبقعة العمياء
إلنعدام  نتيجة  الشبكية  في  والموجودة 
الخاليا المستقبلة للضوء في هذه المنطقة 
كونها تمثل منطقة خروج العصب البصري، 
واستعماله  بها  يُحيط  بما  التنبؤ  من خالل 

في سد هذه الفجوة )لمعرفة تعقيد التنبؤ 
الذي يقوم به الدماغ، حاول أن تنظر لحائط 
هندسية  بأشكال  جدران  بورق  مغطى 
وانظر  اللون،  متباينة  بخطوط  أو  معقدة 
قدرة  ستتضح  عندها  واحدة،  بعين  إليه 
المحيطة  المعلومات  استخدام  على  الدماغ 
هذه  ملء  في  والذاكرة  العمياء  بالبقعة 
الثغرة(. مثل هذه الهلوسات ال تستمر لفترة 
الدماغ على  لتأقلم  السنة، نتيجة  تزيد عن 
سببتها.  التي  الحالة  شفاء  أو  البصر  فقدان 
بهذه  واسعة  معرفة  ذو  طبيب  مع  التكلم 
يعانون  الذين  المرضى  يُساعد  قد  الحالة 
منها ال سيما لو ُقدمت تفسيرات شعبية لها 
والتي ربما ستسبب ضررًا نفسيًا لمن يعاني 
منها وقد يؤمن صاحبها برأي من يحيط به 
كونه »على بُعد خطوة من القبر« أو »بدأت 
األرواح بزيارتك، وبالتالي ستموت« أو »بدأت 

بفقدان عقلك«.

المصادر:
- TED2009. «Oliver Sacks: What 

hallucination reveals about our minds | 

Video on». Ted.com. Retrieved 2013-07-

03.

-V.S. Ramachandran; Sandra Blakeslee 

(1988). Phantoms in the Brain. 

HarperCollins. pp. 85–7.
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الملصقات الشفائية 
 آخر صيحات

 العلوم الزائفة
أحمد الساعدي- بغداد

صانعوها  يدعي  كثيرة  منتجات  علينا  مرت 
أنها  أو  فعاليتها،  على  علمي  دليٍل  وجود 
في  لكنها  علمية.  مبادئ  وفق  صنعت 
وال  زائفة  علوم  سوى  ليست  الحقيقة 
فعاليتها،  على  رصين  علمي  دليل  يوجد 
 . الطاقة  قالدة  المنتجات  هذه  من  ونذكر 
واآلن جاء الدور على ملصقات تدعي الشركة 
المنتجة أنها ملصقات شفائية، حيث يمكنها 
اليومية  والضغوط  التوتر  من  تخليصنا 
لدينا، وهنا  الطاقة  احتياطي  والحفاظ على 
يزعم  التي  الطاقة  احتياطي  فكرة  أن  نذكر 
األفكار  من  هي  لها  اإلنسان  امتالك  البعض 
طريقة  حول  الزعم  ويكمن  العلمية،  غير 
للعمل  مبرمجة  بأنها  الملصقات  هذه  عمل 
على ترددات معينة بحيث تكون قادرة على 
اإلنسان.  جسم  يصيب  خلل  أي  استهداف 
مصطلحات  بذكر  لها  المروجون  ويستمر 
تجعلك  رنانة  جمل  في  ووضعها  علمية 
تحقيق  مع  لكن  كالمهم،  بصحة  مقتنع 
علمي بسيط في ما يقولونه ستجد انه مجرد 
أن هذه  المنتجة  الشركة  ادعاءات  هراء. من 
التي  الكاربون  الملصقات مصنوعة من مادة 
 )NASA( ناسا  الفضاء  وكالة  تستخدمها 
لفحص العالمات الحيوية لرواد الفضاء، حيث 
يرتديها رواد الفضاء أثناء رحالتهم. في حين 
لمكتبها  ممثل  عبر  صرحت  ناسا  وكالة  أن 
بل  الكاربون،  مادة  يستخدمون  ال  أنهم 

من  وغيرها  اصطناعية  بوليمرات  تستخدم 
صناعتها.  في  الكربون  يدخل  ال  التي  المواد 
وطلب ممثل وكالة ناسا من الشركة المنتجة 
التي تدعي  تقديم مراجعة األقران  للبحوث 
الشركة  وردت  الملصقات.  على  أجريت  أنها 
على كالم ممثل ناسا بالقول أنها »تعتذر من 
أي  تضليل  نقصد  لم  أننا  حيث  ناسا،  وكالة 
شخص. الخطأ حدث من أحد مهندسينا، حيث 
فريدة.  نوعية  ذات  أولية  مواد  نشتري  أننا 
من  للتحقق  إضافي  جهد  بذل  لعدم  نعتذر 
ذلك  ومع  بالمنتج.  ترفق  التي  المعلومات 
منتجاتنا«.  فعالية  على  يؤثر  ال  هذا  فإن 
اإلدعاء من منتج  بإزالة هذا  الشركة  وقامت 
أبقت  حين  في  له.  الترويجية  واإلعالنات 
لها  أساس  ال  التي  االدعاءات  من  الكثير  على 
من الصحة والتي تدرج ضمن العلوم الزائفة.
وتذكر أن الشركة تدعي عمل الملصقات يتم 
تكنولوجية  بيولوجية  »طاقة  مبدأ  وفق 
تم  علمي  غير  مصطلح  وهذا  مركبة«، 
اختراعه من قبل شركة تنتج أساور الطاقة 
تم  التي  الطاقة  قالدة  مثل  تعمل  )والتي 
تعتمد  الشركات  هذه  ومثل  سابقا(،  ذكرها 
أرباح  لتحقيق  الزائفة  للعلوم  ترويج  على 
مالية من خالل مصطلحات ظاهرها التعقيد 
اإلعالن  نهاية  في  العلمية.  والصبغة 
على  أن  الشركة  تذكر  المنتج  لهذا  الترويجي 
أماكن  في  وضعها  الملصقات  يستخدم  من 

عالمات  تسبب  لكونها  تظهر،  ال  الجلد  في 
هذه  كانت  فإذا  نزعها.  عند  الجلد  على 
على  صممت  وقد  شفائية  فعال  الملصقات 
تردد معين يجعلها ذات قدرة على اكتشاف 
هنالك  خلفها؟.  عالمات  تترك  لماذا  الخلل، 
هذه  في  والالعلم  الالمنطقية  من  الكثير 
أن هنالك  يزعم  التي  واالدعاءات  الملصقات 
أدلة على وجودها، وما يحتاجه أي شخص هو 

تحقيق علمي بسيط في هذه االدعاءات.
نتحقق  أن  علينا  منتج  أي  شراء  قبل  لذلك 
منه ومن فعاليته من الناحية العلمية عن 
من  فالكثير  المختصة،  المنظمات  طريق 
الشركات تعتمد على الخداع والكذب لترويج 
التي  الشركة  أن  اإلشارة  وتجدر  منتجاتها. 
تنتج هذه الملصقات المزيفة تعود للممثلة 
 )Gwyneth Paltrow( بالترو  غوينيث 
الذين  العراقيين  بالممثلين  ذلك  ويذكرنا 
لقالئد  للترويج  ماليًا  استغاللهم  يتم 
الطاقة. إنها ليست المرة األولى للتحالف بين 

الشهرة والعلم الزائف.

المصدر:
goop, Wearable Stickers that Promote 

Healing (Really!), 30.6.2017.

Rae Paoletta, 22.6.2017, NASA Calls 

Bullshit on Goop›s $120 ‹Bio-Frequency 

Healing› Sticker Packs, 30.6.2017.
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كثــرة  علــى  كثيــرون  يلومنــا 
مواضيعنــا فــي نظريــة التطــور 
مــن ناحيــة الغــوص فــي تفاصيــل 
حقيقــة التطــور أو من حيــث الخوض 
ــم  ــل عل ــة مث ــا الغني ــي فروعه ف
ــوري  ــب التط ــوري والط ــس التط النف
تركيزنــا  ورغــم  لكــن  وغيرهــا. 
بقيــة  علــى  متســاوي  بشــكل 
ــون  ــكاد يك ــكل ي ــات بش التخصص
متســاوي، نتفاجــئ هــذه األيــام 
ــك  ــا ذل ــتدعي من ــوي يس ــبب ق بس
اإلهتمــام اإلضافــي بنظريــة التطــور. 
ــس  ــف تدري ــهر توق ــدة أش ــل ع قب
النظريــة فــي الدراســات األوليــة فــي 
ــا  ــراق. فم ــي الع ــوم ف ــا والي تركي
ــي  ــور ف ــس التط ــع تدري ــو واق ه
ــا؟  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
ــى  ــور عل ــة التط ــع نظري ــاذا تق ولم
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ــلطات  ــم والس ــن العل ــار بي ــط الن خ
ذات النزعــة الدينيــة؟

مصر
مــن الزقازيــق خــرج ســالمة موســى 
ليكتــب لنــا كتابــه )نظريــة التطــور 
ــر  ــت مبك ــي وق ــان( ف ــل اإلنس وأص
ــرين )1928(.  ــرن العش ــن الق ــدًا م ج
ــده  ــم أن بل ــل ليعل ــن الرج ــم يك ول
مصــر، ســتضم 11% فقــط ممــن 
يؤمنــون بالنظريــة]1[ بعــد مــا يقارب 
التســعين عامــًا علــى كتابــة كتابــه. 
أوضحــت ذلــك الرقــم نــدوة أقيمــت 
فــي دار العيــن للنشــر فــي عــام 2009 
ــن.  ــارلز داروي ــالد تش ــرى مي ــي ذك ف
نــدوات كهــذه ليســت ممنوعــًة فــي 
مصــر، وتدريــس النظريــة حاضــر في 
ــن  ــة لك ــة واألولي ــج الجامعي المناه

الواقــع الشــعبي ليــس براقــًا. يأتــي 
رئيــس األزهــر ليخلــع عبــاءة الديــن 
ــا  ــم ويتحفن ــاحات العل ــم س ويقتح
ــبتمبر 2014  ــي س ــه ف ــي تصريح ف
ــة  ــي فرضي ــور ه ــة التط أن نظري

ــط]2[. فق
ــك،  ــن ذل ــة م ــر قتام ــع أكث الواق
ــي  ــراف ف ــد الص ــال ألحم ــي مق فف
ــتبيانًا  ــول أن إس ــس يق ــدة القب جري
ــاء  ــادة األحي ــدرس لم ــمل )30( م ش
فــي مصــر ممــن يقومــون بتدريــس 
فيــه  صرحــوا  التطــور  نظريــة 
بمجملهــم أنهــم ال يعتقــدون بصحــة 
نظريــة التطــور التــي يقومــون 

بتدريســها]3[.

 تدريس نظرية التطور في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
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العراق
خالل األيام الماضية شهدنا إيقاف تدريس 
معلن  غير  مستتر  بقرار  التطور  نظرية 
فوجئ  العراقية،  التربية  وزارة  قبل  من 
المهتمون باألمر من اختفاء الفصل الذي 
يشرح نظرية التطور في الكتاب المنهجي 
اإلعدادي.  السادس  للصف  األحياء  لمادة 
الدكتور  كان  بالقضية  المهتمين  أبرز 
محمد فوزي المختص بالهندسة الجينية 
الفصل  أن  يرى  الذي  بغداد،  جامعة  من 
وخالي  علميًا  فقيرًا  كان  حذفه  تم  الذي 
يوضح  أن  شأنه  من  الذي  التفصيل  من 
حقيقة التطور كاملة، لكنه مع ذلك يراه 
فكرة  إلعطاء  جدا  وجيد  محايد  »تبويب 
أساسية عن التطور« بحسب ما صرح في 

صفحته.
صديقي الدكتور علي البهادلي وفي نقاٍش 
يستفد  لم  أحدًا  أن  يذكر  األمر،  حول  لنا 
تدريسها  وأن  التطور  نظرية  دراسة  من 
غالبًا ما كان يُرفق بمالحظات سلبية من 
التدريسيين، وحين المراجعة نتذكر أننا 
قلما استطعنا االستفادة من تلك المواد. 
عند النظر إلى الكتاب سنجده يذكر المادة 
الذي  الفصل  لكن  به،  بأس  ال  بإسهاب 
بآية  ينتهي  كان   2005 عام  في  قرأته 

قرآنية تحذر من النظرية.
كنا متفائلين بطرح كمال الحيدري، رجل 
النظرية  على  أثنى  الذي  المتنور  الدين 
المقبول  العلم  من  نوع  ضمن  ودمجها 
من الدين ووصف داروين بالعارف باهلل 
فيها  يظهر  التي  المواقف  الى  الفتًا 
كتابه  سطور  ضمن  باهلل  مؤمنًا  داروين 
»أصل األنواع«. لكن تفاؤلنا لم يدم كثيرًا 
أي  من  يخلو  الذي  الجبان  القرار  بحلول 
جمهور  يحترم  ال  والذي  رسمية  صيغة 

العلم وطالبه في العراق.
إلى  اإلشارة  »تجدر  فوزي:  محمد  يكمل 
األساتذة  يضفي  كثيرة  أحيان  في  أنه 
على  معتقداتهم  أيضًا  الجامعات  في 
إنكارها  بصراحة  ويعلنون  التطور  مادة 
الخلق  معتقد  من  الند  في  ويضعونها 
أن  كما  الثانية.  إظهار صحة  مع  المباشر 
العراقية  الجامعات  النظرية في  تدريس 
ليس بذلك اإلسهاب المطلوب السيما في 

أقسام دراسة البيولوجيا، حيث يدرسون 
ورسم  المقارن  والتشريح  الحيوي  التنوع 
عام.  بشكل  الجينية  التطورية  األشجار 
وكما ذكرنا فإن األساتذة هم خط الهجوم 
الطلب  يعلمون  النظرية حيث  األول ضد 
على نبذ الفكرة على الرغم من تقديمها 

للدرس«.
في  موجودة  التطور  نظرية  زالت  ما 
الجامعات وال يوجد أي منع حكومي على 
يوجد  ال  كما  فيها،  النشر  أو  المطبوعات 
حول  والندوات  الحوارات  إقامة  على  منع 
النظرية. لكننا وإثر الخطوة األخيرة لسنا 
الجامعات  به  تمر  فما  كثيرًا،  متفائلين 
طبيعة  في  انتكاسة  من  العراقية 
الجامعات  مواقع  في  المنشورة  المواد 

المستضافة  الشخصيات  طبيعة  وفي 
والفعاليات المقامة ال يبشر بخير ويجعل 
المشاكل  إحدى  التطور  تدريس  منع 
التعليم  في  األساسية  المشكلة  وليس 

العراقي.
في  التطور  ذكر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المنهج العراقي لم يختفِ تمامًا حتى اآلن 
فإلى جانب كتاب األحياء للصف السادس 
التطور مذكورًا في كتاب  اإلعدادي ما زال 
)التاريخ  المتوسط  األول  للصف  التاريخ 
األحفوريات  نماذج  ويذكر  القديم( 
البشرية وأشباه اإلنسان القدماء ومواضع 
العراق  في  األثرية  والمواقع  وجودهم 
االحفوريات  تلك  فيها  وجدت  التي 

والهياكل العظمية.

صورة لكتاب علم األحياء مع منشور من صفحة تابعة لوزارة التربية العراقية
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بين السعودية وإيران
تستند معظم فقرات هذا الجزء على دراسة 
السعودية  بين  التطور  تدريس  لمقارنة 
المفتي  أصدر  التي  السعودية  وإيران]4[. 
كتابًا  باز  بن  عبدالعزيز  فيها  الراحل  العام 
حول  األرض  بدوران  يقول  من  فيه  يُكفر 
الشمس، لها مواقف مختلفة عن إيران حول 
نظرية التطور وإيران قد تمثل مفاجأة لقارئ 
هذا التقرير. تصرح وزارة التعليم السعودية 
المملكة مستمدة من  التعليم في  »سياسة 
اإلسالم  »مبادئ  آخر  موضع  وفي  اإلسالم« 
والحياة«  الكون  اإلنسانية،  حول  الكاملة 
وتتغنى بالتناغم التام بين اإلسالم والعلم. 
يستعين  للعلوم  السادس  الصف  كتاب  في 
على  كبرهان  قرآنية  آيات  بعدة  المنهج 
الخلق، وتتضمن كثير من المواضيع العلمية 
في المناهج نصوصًا دينية أكثر مما تتضمنه 
من حقائق علمية من الفيزياء والبيولوجيا 
وغيرها. وحينما شُرحت التكيفات التطورية 
فإنها  العاشر  للصف  البيولوجيا  مادة  في 
شرح  يتم  ولم  إلهي  إعجاز  أنها  على  ُقدمت 
آلية حدوثها التطورية. والمرة الوحيدة التي 
يُذكر فيها التطور هي في مادة الصف الثاني 
اإلنسان،  يتكلم عن أصل  عشر في موضوع 
الخلق  ينفي  أنه  داروين  الموضوع عن  يذكر 
اإللهي وأن الغرب يتبنى نظرية كنظريته وأن 
ال حاجة لتناول النظرية ولدينا كتاب اهلل الذي 
يذكر بأن اهلل خالق كل الكائنات. كما نعتت 
من  »كثير  ذاتها  المرحلة  كتاب  في  النظرية 
المسلمين يتبنون هذه النظرية دون علمهم 
بما فيها من اخطاء وكفر«. عند الدخول إلى 
بأن  نعرف  أن  بنا  جديرٌ  اإليرانية  الساحة 
الصورة ليست كما نتصور وبحسب ما نعرفه 
لنيل  بداخلك(  )السمكة  فكتاب  ايران،  عن 
داخل  قانوني  بشكل  ونُشر  تُرجم  شوبين 
إيران في عام  2013، كما أن تدريس نظرية 
المنهج بشكل يوضح  التطور موجود ضمن 

ماهيتها ومضمونها بشكل محايد]5[.
شيرازي  مكارم  اهلل  اية  المرجع  يتقدم 
بوصف لنظرية التطور، يظهر بأنه ال يفهمها 
القرن  اآلراء في  بشكل جيد فهو يذكر تنوع 
التاسع عشر وكأنها اختالفات قائمة وحية 
لكنه  حدسية،  علوم  بأنها  النظرية  ويسمي 
بالمقابل ال يقف بالضد منها ويؤيد قبولها 

في فتوى وجهت إليه في موقعه]6[.
بالضد من مرتضى مطهري ذو الموقف القديم 
في  المناهج  عن  التطور  ابتعاد  سبب  الذي 
يبدو  ال  الذي  مطهري  موقف  الثورة،  بدايات 
للنظرية  رافض  لكنه  الشديد  التطرف  عليه 
الحديث،  العلم  يقبلها  ال  وأوجه  وبأبواب 
هو  التطور  بأن  األمر  بادئ  في  يصرح  إذ 
سينا  وإبن  صدرا  مال  لدى  موجود  قديم  أمر 

صورة داروين في موضوع االنتخاب الطبيعي بمادة علوم الحياة للمرحلة اإلعدادية في إيران
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وفالسفة اليونان، حيث الربط بين النظرية 
الفلسفية بالفيض وبأن الكائنات تكمن في 
بعضها وتنشأ من بعضها، ومن المعروف أن 
هذا األمر ال عالقة له بأي شكل بالفهم الحالي 
بشكل  النظرية  مطهري  يسقط  للتطور. 
يسقط  بها  باالعتقاد  أن  يقول  إذ  خطير 
برهان النظم المستخدم إلثبات وجود اهلل. 

وبعد ذلك يطرح تساؤالت مثل:
للعراك  كوسيلة  الرأس  إستخدام  كان  »إذا 
ظهر  فلماذا  فيها،  القرون  ظهور  إلى  يؤدّي 
واحدٌ،  قرٌن  القرن  ولوحيد  قرنان  للثور 
وكأن  قرن«  أيّ  للحصان  يظهر  لم  حين  في 

للطفرات مخططات محددة لرسم التكيفات.
مع  كمقارنة  لكن  كثيرًا،  لإلسهاب  مجال  ال 
على  النقاش  يعد  بالتأكيد  السعودية 

الفلسفي  المستوى  وعلى  المستوى  هذا 
من  يخلو  ال  الطرح  كبيرًا،  تقدمًا  األقل  على 
لإلهتمام  مثير  وهو  الفهم  وسوء  التدليس 
للراغبين باالطالع على ردود دينية من هذا 

النوع]7[.
في  الخامس  للصف  العلوم  منهج  في 
يبدأ  األرض  تاريخ  موضوع  وضمن  ايران 
عبر  األرض  علماء  »توصل  بعبارة  الفصل 
بدأت  الحياة  أن  إلى  والدراسة  األحفوريات 
فإن  السعودية  المناهج  بخالف  البحر«  في 
المنهج اإليراني يحترم العلم ويوضح قوته 
وسلطته وأهمية المنهج التجريبي. تجد في 
تغير  »ثم،  يوضح  مقطعًا  نفسه  الكتاب 
أن  بحيث  األرض  كوكب  على  والهواء  الماء 

البيئة صارت مهيئة لتطور الزواحف«.
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شرح  وفي  الثامن  للصف  العلوم  منهج  في 
عن التطور وعن علم األرض يفتتح الفصل 
الحياة  أصل  وعن  االحفوريات  عن  بمقدمة 
مع مخطط زمني، الصفحة التالية تضم صورًا 
الركايوبتريكس  صورة  وفيها  ألحفوريات 
األرض،  على  طائر  »أول  مكتوبٌ  وتحتها 

والذي لديه ايضًا بعض صفات الزواحف«.
يتضمن  للجامعة  التأهيلية  المرحلة  في 
صفحة  أربعين  من  فصاًل  األحياء  كتاب 
فصل  إلى  باإلضافة  التطور  نظرية  عن 
 population( السكانية  الوراثيات  عن 
إلى  التطور  فصل  ويُقسم   ،)genetics
ودوره  بداروين  أولها  يختص  أبواب   3
فيتكلم  الثاني  أما  النظرية؛  في  وتأثيره 
الجزيئي  التماثل  وعن  المتحجرات  عن 
 molecular and structural( والتركيبي
أمثلة  فيتضمن  الثالث  وأما   )homology
اإلنسان  تطور  الطبيعي.  اإلنتخاب  عن 
الوراثيات  عن  الفصل  لكن  ما  نوعًا  مستتر 
السكانية يذكر بأن اإلنتقاء الطبيعي يعمل 

باألمثلة.  الكالم  معززًا  أيضًا  البشر  على 
تنتهي الورقة البحثية التي تقارن السعودية 
باستنتاجات  التطور  تدريس  في  إيران  مع 
فروقات  إلى  األمر  بادئ  في  مشيرة  عدة 
الفرق  هذا  لفهم  تمهيدًا  تعطي  قد  أخرى 
بين نظامين يفترض أن يكونا متشابهين، 
األقليات  ووجود  بحقوق  إيران  اعتراف  مثاًل 
الدينية كالمسيحيين واليهود والزرادشتيين 
تضع  كما  السنة،  المسلمين  عن  فضاًل 
التنوع  االعتبار  نظر  في  الدراسة  مؤلفة 
أكثر من نصف  اإليراني حيث يتكلم  العرقي 
الشعب لغات أخرى غير الفارسية في الوقت 
الذي تكون الغالبية الساحقة في السعودية 
بين  الفرق  على  لتركز  وتلتفت  العرب،  من 
االجتهاد  منهجية  وبين  الوهابية  المنهجية 
لم  نفسه  األمر  أن  )يبدو  إيران  في  السائدة 
إنتشار  رغم  التطرف  من  العراق  يسعف 
نفس المذهب في العراق وإيران( وإلى الفرق 
مع  التعاطي  حرفية  في  المنهجين  بين 
النصوص الدينية مقابل إعطاء دور لتقديم 

نشوء وتنوع الحياة فی الكتاب المنهجي االيراني

  من الكتاب المنهجي لعلوم األرض للمرحلة االعدادية
 في ايران وتظهر مستحثات اركيوبتريكس في الصورة

مع صورة اخرى لديناصور

منهجية  في  األزمنة  بحسب  جديدة  فتاوى 
المقارنة  الكاتبة  عن  يغيب  وال  االجتهاد. 
عهد  في  إيران  به  مرت  الذي  التحديث  بين 
المملكة  عاشته  الذي  التأخر  مقابل  الشاه 
السبعينات عندما  السعودية حتى  العربية 
تصدير  من  واضح  بشكل  تستفيد  بدأت 

النفط.
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في تركيا شمس العلم تغرب
ضد  تركيا  في  الحزبي  المخطط  يكون  يكاد 
نظرية التطور شبيهًا في درجة جبنه بالعمل 
سابق  دون  النظرية  أخفى  الذي  العراقي 
إنذار أو تشريع أو تعديل. يقول المسؤولون 
»من  النظرية  أن  التركية  التعليم  وزارة  في 
المواضيع التي تفوق فهم الطالب«]10[ حيث 
ستحذف  أنها  التعليم  مجلس  رئيس  يقول 
الدراسة  في  لتبقى  التاسع  الصف  مادة  من 
على  جديدة  الظاهرة  ليست  الجامعية. 
في  التناقضات  من  الكثير  تحمل  التي  تركيا 
هذه الصفحة، هارون يحيى أو عدنان أوكتار 
وما  كان  للدعارة  عديدة  بقضايا  المتورط 
زال يعمل كمبشر عالمي ضد التطور، كراسه 
إلى  يترجم  جميل  بشكل  والمطبوع  الملون 
العالم،  أنواع  لمختلف  ويرسل  عديدة  لغات 
تجمع  للجدل  المثيرة  التلفزيونية  وبرامجه 
التطور  ومهاجمة  الديني  التبشير  بين 
والرقص وعرض الفاتنات بأزياء متحررة جدًا.

نظرية  حول  ونصف  ساعتين  لمدة  حوارٌ 
 CNN( ترك  أن  أن  سي  قناة  على  التطور 
كل  من  محاورين   3 يجمع   2014 في   )Turk
قسم  أساتذة  بين  النقاش  ويحتدم  طرف 
األحياء  أقسام  من  ومناظريهم  اإللهيات 
 Teke( برنامج  في  آخر  وحوار  والفلسفة. 
ويجمع  ونصف  ساعتين  يدوم   )Tek
أستاذين جامعيين كالهما من أقسام علمية 
أحدهما مختص بالهندسة الكهربائية واآلخر 
وقتنا  وفي  كهذه  بالميكروبيولوجي. حوارات 
العربي وكأنها ظاهرة  للمطلع  تبدو  هذا قد 
حقيقة  نناقش  نحن  مهاًل،  لكن  صحية، 
أثبتها العلم منذ عشرات السنين ونناقشها 
شدة  على  ذلك  يدل  أكاديمي،  مستوى  على 
أوساط  من  النظرية  على  الواقع  الهجوم 
بهذا  اإلعالم  اهتمام  استدعى  مما  معينة 
الديني  االنفتاح  رائد  مع  وقفة  في  الشكل. 
التركي فتح اهلل كولن، األب الروحي لكثير من 
عليه  والمغضوب  الحالية  الحزبية  األدبيات 
الحاكم،  الحزب  قبل  من  حاليًا  أتباعه  وعلى 
في  يقول  إذ  للتطور،  الواضح  الرفض  نجد 
أيضًا  المترجم  كتابه  حول  العربية  الترجمة 
للعربية]11[: » لقد خرجت نظرية التطور من 
يمكن  علمية  فرضية-  -أو  نظرية  كونها 
دراستها ووضعها على المحك مثل النظريات 
العلمية األخرى، وأصبحت »أيديولوجيا« عند 
علماء التطور يدافعون عنها حتى ولو تطلب 
ولكن  مشينة.  تزوير  بعمليات  القيام  األمر 
أيديولوجيا؟  التطور  نظرية  أصبحت  لماذا 
يمكن  التي  الوحيدة  العلمية  النظرية  ألنها 
القيام  تدعي  لكونها  اإللحاد،  إلى  تؤدي  أن 
إلى  الحاجة  دون  والحياة  الكون  بتفسير 
الخالق. فإذا ظهر أن كل نوع من أنواع األحياء 
نتيجة  تظهر  لم  الحياة  وأن  خلق على حدة، 
مصادفات عشوائية، ألن هذا أمر مستحيل، 
وأن األحياء لم تتطور عن بعضها البعض فال 

يبقى هناك أي مجال أمام جميع العلماء 
سوى اإليمان باهلل تعالى.«

فتح اهلل كولن الذي أصدر فتاوى بخلع 
التي  األيام  الباروكة في  ارتداء  أو  الحجاب 
كان الحجاب فيها ممنوعًا في الجامعات، 
في  والمرونة  التساهل  من  وبنوع 
سياسته، لم يكن بذات المرونة مع نظرية 
المعروف  المتصوف  المعلم  التطور. 
 Cübbeli( أحمد  جوبه لي  بالخوجة 
الكبيرة  الشعبية  ذو   )Ahmet Hoca
في  حلقات  أيضًا  لديه  تركيا  في  جدًا 
»المدافعين  على  فيها  يرد  اليوتيوب 
عن نظرية التطور« بحسب وصفه. حتى 
الصحفية   )Nuray Mert( مرد  نوراي 
)Cumhuriyet( وحريت  في جمهوريت 
ضد  وقفت  العلمانيتين   )Hurriyet(
التطور في الحرب األخيرة ضد التطور في 

تركيا]12[.

 الجزء الثاني من الباب الرابع من منهج األحياء اإلعدادي ويظهر في
الصفحة صورة لتشارلز داروين مع مسار رحلة سفينة بيغيل

 الباب الرابع نشوء الحياة والتطور في مادة األحياء
للصف اإلعدادي األخير في تركيا
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المغرب
عماد  السوداني  الباحث  نشر  المغرب  في 
كتابه  الجنسية(  )بريطاني  بابكر  محمد 
نظر  وجهة  من  التطور  فيه  يشرح  الذي 
يكن  لم  والعلم،  الدين  بين  مقربًا  دينية 
معرض  في  كتابه  عرض  وتم  ممنوعًا  ذلك 
الدار البيضاء عام 2013. قدمت البروفيسورة 
األمريكية سوزان ليندي محاضرة في موضوع 
جامعة  في  التطور  نظرية  في  متخصص 
أشهر،  بضعة  قبل  طنجة  في  نيوانغالند 
تقرير  للتفاؤل؟  المؤشرات  هذه  تدعو  فهل 
اإلعالمي  الفنار  مركز  في  خاطري  سعدية 
تفتقر  إذ  جدًا،  قاتمة  صورة  لنا  يوضح 
المغرب لتدريس لنظرية التطور في مناهجها 
نظرية  تظهر  ولم  األولية،  أو  الجامعية 
في  مؤخرًا  إال  العليا  الدراسات  في  التطور 
يُمكن  الذي  األمر  الماجستير.  كورسات  أحد 
مراجعته في مناهج مادة العلوم الطبيعية 
اإلنترنت]13[.  على  المغربية  المملكة  في 
عن  خاطري  سعدية  تقوله  ما  جانب  إلى 
واقع المغرب فإننا وعند التقصي من بعض 
طلبة الجامعات المغاربة عرفنا أن الموضوع 
تتم دراسته على مستوى معين، وال نسلط 
اإللمام  أن  إذ  اللوم على تقريٍر ما  الكثير من 
الجامعي  التدريس  مناهج  بكافة  التام 
المناهج  أن  يُذكر  ما.  حدٍ  إلى  صعبٌ  أمرٌ 
المغربية كانت مطابقة للمناهج الفرنسية 
حتى عام 1979، وبعدها مع حدوث تغييرات 
 1979 عام  ومنذ  فرنسا  عن  للتحرر  مرافقة 
تم تأشير عبارة )وفق اختيار المدرس( على 
فصل التطور أي أن المدرس حر فيما إذا أراد 
أن يدرس المادة أم ال، وقد تم اإلبقاء عليه 
ضمن مادة المتحجرات في علم األرض، وفي 
وتم  تمامًا،  الفصل  حذف  تم   1994 العام 
اإلبقاء على الوراثيات السكانية مع عدم ذكر 

إسم داروين]15[.

الجزائر
ثانوي  الثانية  السنة  الحياة  في كتاب علوم 
والرياضيات،  التجريبية  العلوم  لشعبتي 
حول  المعلومات  من  الكثير  نجد  أن  يُمكننا 
عناوين  تحت  مذكورة  غير  لكنها  التطور 
)اسس  كان  الكبير  الفصل  عنوان  صريحة، 
ضمنيًا  يذكر  وهو  البيولوجي(  التنوع 
آليات  عن  كثيرًا  ويتكلم  الطبيعي  االنتقاء 
الدخول  دون  لكن  والوراثة  الطفرات  حدوث 
التطور  وشرح  الشائعة  المصطلحات  في 
بشكل أكثر دقة. لكن يُذكر التطور بصراحة 
عن  يتكلم  باب  في  الحية(  الكائنات  )تطور 
لالحفوريات  التطرق  يتم  وفيه  الجيولوجيا 
لألعمار  زمنية  لمخططات  ثم  ومن 
ظهور  ومعها  لألرض  المختلفة  الجيولوجية 
حتى  يستمر  ال  األمر  لكن  الحية.  الكائنات 

يبلغ اإلنسان بل ال يتعدى ذكر الديناصورات 
واألسماك والحشرات. بالمقابل ال يوجد تحذير 
ديني كالذي كان موجودًا في المنهج العراقي 
والذي يقول بأن ما ذكر في هذا الفصل غير 
وكأنه  كذا،  تقول  الكريمة  اآلية  وأن  صحيح 
السجائر  علبة  على  يوضع  الذي  اإلعالن 
الجزائر  في  يُمكن  السرطان.  من  للتحذير 
ماجستير في جامعة هواري  دراسة  نرى  أن 
بومدين في التنوع الحيواني والتطور وتضم 
موجود  ما  تشبه  مصطلحات  الدراسة  الئحة 
في الدراسة الثانوية مثل )التنوع البيولوجي(
كثيرة  التطور  بحوث  أن  نزعم  ال  لكن    .]14[
كانت  منتوري  جامعة  في  مثاًل  الجزائر،  في 
التطور  نظرية  حول  الواردة  األبحاث  معظم 
الجينية  الخوارزميات  نطاق  في  موجودة 
)Genetic algorithms( مع وجود بحوث 
أخرى نفسية وتدريس في كليات عدة منها 
دور  ظاهرة  والكيمياء.  االنثروبولوجيا  قسم 
التدريسي في تقييد فهم النظرية موجودة 
في الجزائر أيضًا، يذكر معتز أنه سأل مدرسة 
الفيروسات  عمل  آليات  تمثل  »أال  األحياء 
دلياًل للتطور؟« فأجابت »ال يُمكن أن نخلط 
العلم بالدين، سوف ندرس النظرية فحسب، 

آدم  كون  حول  األسئلة  نطرح  أن  يُمكن  ال 
وحواء هم أصل البشر«.

تونس
لست مؤهاًل للحكم على جودة الباب الثالث 
من كتاب علوم الحياة للصف الرابع الثانوي 
عنوانه  في  جدًا  صريح  لكنه  تونس،  في 
الغني  الفصل  تتزعم  التي  داروين  وصورة 
من  خجل  دونما  والتوضيحات  بالصور 
المصطلحات أو تحذيرات جانبية أو تكفير. 
من  جميل  وهو  الفرنسية  باللغة  الكتاب 
فيه  المواضيع  وتوزيع  تنسيقه  حيث 
من  مرموقة  مكانة  في  تونس  ويضع 
تصنيفنا في هذا المقال. يُذكر أن تدريس 
في   1991 عام  منذ  تونس  في  بدأ  التطور 

حملة إصالحية للمناهج التعليمية]15[.
أن  يُذكر  المغاربية  الدول  صعيد  على 
الجزائريين،  البيولوجيا  مدرسي   من   %90
التونسيين  من  و%70  المغاربة،  من  و%80 

يؤمنون بالخلقية]15[.

باب التطور في كتاب الرابع الثانوي قسم العلوم التجريبية تونس



لبنان
الحرب  بعد  التطور  لتدريس  فصل  أضيف 
األهلية في المناهج اللبنانية، لكن التدريس 
المادة  كانت  فقط  يتم،  لم  الصف  في 
المادة  تخفيف  تم  وقد  الكتب،  في  موجودة 
أن  ويذكر  دينية،  جهات  من  ضغوط  تحت 
ثلث المادة الخاصة بالتطور في كتاب األحياء 
داروين  يُذكر  كما  اإلنسان،  لتطور  مخصصة 
الكتاب  في  بوضوح  الطبيعي  واالنتخاب 

فضاًل عن مفاهيم تطورية عديدة]15[.

سوريا
ال يُمكن أن نصف فصل التطور في المنهج 
للصف  األحياء  علم  كتاب  والسيما  السوري 
الفصل  غني،  فصل  بأنه  الثانوي  الثالث 
التطور  للغاية وال يكاد يساند نظرية  فقير 
خلطًا  يسبب  أنه  بل  الكافية،  بالمفاهيم 
للقارئ في قضية نقاط ضعف طرح داروين 
بتغطيتها.  الحديثة  الداروينية  قامت  التي 
محتوى  عن  تعدو  ال  الموجودة  التطور  أدلة 
ولكن  األنترنت،  في  شائع  مبسط  مقال 
من  الكثير  يقدم  عامة  بصورة  الكتاب 

المعلومات حول الوراثة وتفاصيل أخرى.
يقول أحد الطلبة في سوريا وهو اآلن طالب 
تدريس  مع  تجربته  عن  الطب  كلية  في 
غالبًا  الفصل  »هذا   : الثانوية  في  التطور 
مايتم تجاهله لضيق الوقت أثناء العام وألّن 
 !30 أصل  من  عالمة  وعليه  اختياري  سؤاله 
إذا دُرس فهو يدرس بطريقة سيئة  وحتى 
مبدأ »هالشي غلط  األحيان، على  في غالب 
بس نحن مطالبين فيه«، أو يصرّح المدرس 
في  دينيًا  وخاطئ  علميًا  صحيح  هذا  بأّن 
مقارنة  في  النظرية  يضع  ثم  الوقت  نفس 
الكفة  مرجحًا  المباشر  الخلق  فرضية  مع 
قليلة  قلة  أّن  حين  في  الثانية،  لمصلحة 
الجامعات  في  أمّا  صحيح،  بشكل  تدرسها 
الكافي  بالشكل  اياها  تدريسنا  يتم  فلم 
او  محاضرات   4 كانت  بل  مستقل  كموضوع 
يقوم  وقد  عنها  سطحي  بشكل  تتحدث   3
جهارًا،  النظرية  بتوظيف  المدرسين  بعض 
وقد يلتف البعض اآلخر حولها في مواضيع 
النظرية  تبسط  أن  الممكن  من  عديدة 

المعلومة المطروحة«.

األردن
ستتفاجئ  التطور  نظرية  تكتب  حالما 
توضح  التي  الدجاني  رنا  للدكتورة  بفيديو 
الدين]16[،  التطور مع  عدم تعارض نظرية 
الدكتورة رنا أصبحت من مقاتلي الخط األول 
الناس  وتثقيف  التطور  نظرية  تدريس  في 
جهدًا  تدخر  لم  األردنية  الحكومة  لكن  بها. 
مادة  في  تُدرس  فالنظرية  أيضًا  ذلك  في 
الصف العاشر كما أنها تُدرس في الجامعات 

بشكل طبيعي ودون قيود. ال يُمكن اعتبار 
التي  فالشكاوى  تام  بشكل  سليمًا  الوضع 
تتكلم عنها الدكتورة رنا في مقالها بنيتشر 
التي نقرأها في  والمقاالت  العربي(  )اإلصدار 
مماثلة  معارضة  وجود  على  تدل  األنترنت 
الفرق  لكن  العربية  الدول  من  كثير  في  لما 
بمدى التمثيل الرسمي لتلك المعارضة على 

المناهج التدريسية.

اإلمارات العربية المتحدة
المتوفرة  القليلة  المصادر  وضمن   2007 في 
حول األمر صرح عبد القادر العيسى )مسؤول 
تدريس نظرية  أن  التعليم(  وزارة  أقدم في 
السنة  في  المنهج  من  سيزال  التطور 
يُمكن  مشين.  أمرٌ  وكأنها  القادمة]17[، 
الجامعات  في  دراسية  ومواد  أبحاثًا  تجد  أن 
اإلماراتية تذكر التطور. على الطرف اآلخر فإن 
مثل  اإلماراتية  العلمية  االعالمية  المواقع 
لنظرية  ذكر  أي  من  تخلو  المستقبل  مرصد 

لهذا  المخصصة  الميزانيات  كل  رغم  التطور 
التطوعية  الفرق  ينافس  الذي  الموقع 
الحقيقية  كالعلوم  العربية  العلمية 

وغيرها.
 

الخارطة
الدراسية  المراحل  1-      يدرس في جميع 

)سوريا، تونس، لبنان، مصر، األردن(
2-      هناك تغيير في المصطلحات للمرحلة 
المواضيع  بعض  ذكر  من  وتهرب  األولية 

)الجزائر، ايران(
المراحل االولية  3-      في طور االلغاء من 

للدراسة )تركيا(.
فوق  فما  الجامعات  من  يدرس        -4

)العراق، اإلمارات(.
فقط  العليا  الدراسات  في  يُدرس        -5

)المغرب(.
6-      ممنوع بشكل تام )السعودية(.

صفحة من كتاب علم األحياء للثالث الثانوي في سوريا
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