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 موجات العلوم الزائفة

بيـن فتـرة وأخرى تطـل علينـا خرافـات وعلـوم زائفة كانت قـد انتشـرت قبل بضعـة أشـهر أو بضعة 
سـنوات وتعـود لتحـدث تأثيـرًا موجيـًا مشـابهًا لتأثيرهـا السـابق فـي وعـي الجماهيـر غير المسـلحة 
بالمعرفـة والعلـم. والدافـع والمنبـع لهـذه الموجات يكـون مروج جديـد باإلضافـة إلى وسـيلة إعالمية 
يختبـر إعالميوهـا تجربة االطـالع علـى الخبر غيـر الدقيق والتأثيـر به من جديـد مثلهم مثل أي شـخص 

الجمهور.  مـن  عـارف  غير 
قبـل فتـرة ظهـر صيدالني عراقـي يقول أنـه عالج والده مـن السـرطان عبر تجويـع الخاليا السـرطانية. 
كتبنـا عـن الموضـوع ونقلنـا التجارب الفاشـلة التـي أقيمت حـول طريقـة العـالج الزائفة هـذه وحاولنا 
إيصـال الحقيقـة بكل ما نسـتطيع من وسـائل، لكن األمر يعـود اليوم عبر قنـاة فضائيـة ذات صدى كبير 
لتعـرض مريضـًا غيـر مختص بالطـب ليقول بعد أن اسـتكمل كافـة جرعات العـالج الكيمياوي أنه شـفي 

بتجويـع الخاليـا السـرطانية. والخبـر وفيديو اللقـاء معه وجد صـداه لينتشـر كالنار في هشـيم الجهل.
وجهنـا رسـالة للقنـاة نسـتنكر فيهـا مـا تـم تقديمـه ونعـرض عليهم تصحيـح األمـر بإسـتضافة أحد 
المختصيـن مقترحيـن شـخصًا من كادرنـا، لكـن دون إجابة، فأين سـتتوقف هـذه الموجـات؟ ومتى؟ هل 

علـى المجتمـع أن يكون مثقفـًا بالمجمـل؟ أم أن يكـون مشـككًا بالمجمل؟
فـي الواقـع إن العديـد مـن مروجـي العلـوم الزائفة يمتلكـون درجـاتٍ  علميـة ال تعصمهم مـن الوقوع 
فـي ترويـج العلـم الزائـف أو اختالقـه وبـث موجات جديـدة فـي المجتمـع. لكـن بالمقابل فـإن العملة 
النـادرة فـي المجتمـع هـي التشـكيك العلمي، السـالح الفعـال بوجه كافـة أنـواع الخرافات، إنه مـا يولد 
تلـك الحاسـة والذائقـة التي تسـتطيع التنبيه بوجـود خلل مـا، وذلك عبر مزيـج من اإلطـالع على منهج 

التشـكيك وعلـى المغالطـات والخرافات السـابقة، فضاًل عـن المعرفـة العلمية. 
نشـرنا مؤخـرًا أحـد المقـاالت التـي تلخـص ورقـة بحثيـة ذكـرت أن مـن أصل عشـرة آالف شـخص ممن 
شـاركوا فـي إحصائية حـول االعتقاد بالعلـوم الزائفـة لم يكن عـدد حصص العلوم مؤشـرًا لرؤيـة ثاقبة 
فـي معرفـة العلـم الزائفـة. بـل كان المطلعون علـى صحافـة التشـكيك العلمي والتـي تنتمـي العلوم 
الحقيقيـة لمدرسـتها كانـوا االكثـر قـدرة على الكشـف. الورقـة ذاتهـا تقترح إضافـة التشـكيك العلمي 
ووسـائل كشـف العلـوم الزائفة إلى طـرق تدريس مـادة العلوم. ومـن هنا فنحـن ندعو لألمـر ذاته فضاًل 
عمـا نقـوم به مـن موجات مضـادة لموجـات العلـوم الزائـف ونحن نعتقـد بأن موجـات التشـكيك هذه 

أمنـع وأكثر ديمومـة من موجـات العلـوم الزائفة.

هـذا نـداء لجميع مـدراء المواقع العلميـة العربية للعمل بهـذه المعاييـر لخلق صحافة علميـة حقيقية، 
فالقـدرات العلميـة الموجـودة لدينـا ليسـت قاصرة عـن كتابة مقال، ولسـنا قاصريـن عن قـراءة األوراق 
البحثيـة أو عـن االلتـزام بعدم سـرقة المقـاالت العلميـة والصور، كمـا أن األوان قـد حان لكـي نكتب من 
أرض واقعنـا وأن نحـاول الكتابـة والترجمـة بغرض مأل الفـراغ ال بغرض جلـب اإلعجابات وزيـادة القراءات، 

واألمـل فيكـم كبير بعـد كل مـا قدمتموه من جهـود تطوعيـة رائعة طيلـة السـنوات الماضية.

 كلمة العدد
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دراسة أثبتت أن خط يد اإلنسان ال عالقة 

له بشخصيته.    
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خدع

ـــوم  ـــاء العل ـــال لق ـــذا المق ـــم ه يض
الحقيقيـــة مـــع نبيـــل راجـــي، وهـــو 
ـــرح  ـــر يش ـــن الجزائ ـــة م ـــب خف الع
لنـــا بعـــض الخـــدع والمهـــارات التـــي 
ـــاعات  ـــض االش ـــا بع ـــاك حوله تح
ـــل  ـــن عم ـــحر أو م ـــا س ـــى أنه عل
الجـــن وفـــي الواقـــع مـــا هـــي 
ـــب  ـــى التدري ـــد عل ـــور تعتم إال أم
والمهـــارة والتقنيـــات المختلفـــة.

نبيل ما هي مهنتك؟
وكالـــة  فـــي  عامـــل  أنـــا 
مهنـــة  وأمـــارس  عقاريـــة، 
ألعـــاب الخفـــة بشـــكل فـــردي 
شـــهريًا، فـــي مدينـــة بجايـــة.

هل تنتمي الى طريقة صوفية؟
ــرق  ــا طـ ــم. لدينـ ــم أنتـ كال لـ
الطريقـــة  مثـــل  صوفيـــة 

ـــون  ـــم ال يمارس ـــاوية لكنه العيس
ـــا  ـــاج كم ـــيوف والزج ـــروض الس ع
ـــراق. ـــي الع ـــة ف ـــل الصوفي يفع
إذا ما هو دافعك للقيام بهذه الحيل؟

ــر  ــذ الصغـ ــة منـ ــي موهبـ هـ
واهتمـــام بألعـــاب الخفـــة.
أن  يقـــول  مـــن  هنـــاك 
ــارة  ــى مهـ ــد علـ ــر يعتمـ األمـ
ــة  ــدرة خارقـ ــى قـ ــس علـ وليـ
ذلـــك؟ فـــي  رأيـــك  مـــا 
نعـــم هـــي تقنيـــة وتقنيـــات 
ـــدم  ـــو ع ـــئ ه ـــم ش ـــدة وأه عدي
ـــرة  ـــور خط ـــض األم ـــوف. بع الخ
ــة  ــع الممارسـ ــن مـ ــدًا ولكـ جـ
تقـــل الخطـــورة. مثـــل أكل 
ــرًا  ــد خطيـ ــذي يعـ ــاج الـ الزجـ
ــه  ــتمر بـ ــك تسـ ــدًا ولكنـ جـ

شـــيئًا فشـــيئًا حتـــى يصبـــح 
ــة  ــادة الكميـ ــع زيـ ــًا مـ عاديـ
ــم  ــن أن يتعلـ ــج. يُمكـ بالتدريـ
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عمر المريواني - أربيل

 نبيل راجي
 العب خفة من الجزائر 
يكشف تفاصيل بعض 

مهاراته!
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ـــد. ـــغ الجي ـــي المض ـــة وه التقني
ــاول  ــة بتنـ ــن البدايـ ــاذا عـ مـ
ــون  ــا يكـ ــيما عندمـ الزجاج،السـ

ــادة؟ ــًا حـ ــاك أطرافـ هنـ
أننـــي  إذ  التعلـــم،  مســـيرة 
بـــدأت بحـــذر وبـــدأت بمضـــغ 
ـــات  ـــيئًا بكمي ـــيئًا فش ـــاج ش الزج
ـــيئًا  ـــيئًا فش ـــدًا. وش ـــرة ج صغي
كنـــت أزيـــد مـــن حجـــم 
القطـــع حتـــى اصبحـــت قـــادرًا 
ـــرة. ـــع الكبي ـــغ القط ـــى مض عل
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أي شـــخص هـــذه المهـــارات.
كيف تؤدي خدعة أكل الزجاج؟

عليـــك أن تمضغـــه جيـــدًا، 
أن  يقولـــون  المختصيـــن  ألن 
الخطـــر يـــزول عندمـــا يصبـــح 
ــن 7  ــل مـ ــة أقـ ــر القطعـ قطـ
ـــا.  ـــرر منه ـــي الض ـــنتمتر يختف س
ــل  ــة رمـ ــا حبـ ــح كأنهـ وتصبـ
ـــًا  ـــاج اساس ـــغ، فالزج ـــد المض بع
مـــن الرمـــل. لكـــن كل مـــا 
ــى  ــد علـ ــه يعتمـ ــوم عليـ نقـ

7

ـــاء  ـــض الم ـــرب بع ـــب أن تش يج
ـــهل  ـــك، ليس ـــي فم ـــدوره ف وأن ت
ــن  ــاج. لكـ ــع الزجـ ــرور قطـ مـ
المشـــكلة فـــي القطـــع التـــي 
ـــنان  ـــي األس ـــق ف ـــد تعل ـــد ق ق
سيكشـــفها  والتـــي  الحقـــًا 
ـــة  ـــد المضمض ـــاء عن ـــا الم ويزيله
ـــدًا. ـــا جي ـــد مضغه ـــم تعي ـــه، ث ب

لبعـــض  تعرضـــت  هـــل 
التعلـــم؟ عنـــد  الجـــروح 
لـــم أتعـــرض ألي جـــروح عنـــد
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كيف تقوم بإدخال سيخ المعدن إلى 
الفم؟

يمكننـي ادخـال القطعـة ولكن أهم 
شـئ أذكـره هـو االحسـاس باأللـم، 
باأللم  االحسـاس  يُنكـرون  كثيـرون 
لكنـه موجود وقـوي وواضح. تعلمت 
الخدعة وحـدي، وعانيت مـن جروح 
بسـيطة في البدايـة أثنـاء التعلم. 
أدخل السـيخ غالبـًا فـي وجنتي وال 

يغلـب ان تكون االجسـام سـميكة.
ماذا عن إدخال إدخال قطعة حديدية 

في رأسك من األنف؟
هنـاك ثقب فـي االنف وهـو يتصل 
عبـر قنـاة بالفـم، مـا أقـوم بـه 
ببسـاطة وكمـا يظهـر فـي الفيديو 
المقوسـة  القطعـة  أمـرر  أننـي 
لتخترق  القنـاة  تلـك  بمهـارة عبـر 
الفـم. مـن  وتخـرج  وتمـر  أنفـي 
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2017 علوم زائفة  - الثاني  تشرين 

أحمد الساعدي _ بغداد

 )astrology( للتنجيم  نظرنا  إذا 
حيث  علم.  أن  سنجد  سطحية  نظرة 
حول  العلمية  المعرفة  يستخدم  أنه 
استخدام  عن  فضال  الفلكية،  األجرام 
مثل  العلمي،  البحث  أدوات  بعض 
والكواكب.  للنجوم  البيانية  الرسوم 
التنجيم  يستخدمون  أشخاص  هناك 
األحداث  حول  توقعات  لوضع 
الصفات  حول  وكذلك  المستقبلية 
تشبه  وبذلك  لألفراد،  الشخصية 
التوقعات  تولد  التي  العلمية  األفكار 
التنجيم  أن  البعض  ويدعي  بدورها. 
مدعوم باألدلة، مثل تجارب األشخاص 
يعمل  التنجيم  بأن  يشعرون  الذين 
معهم. ولكن حتى مع تقمصه لصفة 
وسيلة  يعتبر  التنجيم  هل  العلم، 

علمية لإلجابة على األسئلة؟
العلمي  التحقيق  قائمة  لنستخدم 
مؤهل  التنجيم  كان  إذا  ما  لمعرفة 

ليكون علمًا أم ال!
هل يركز على العالم الطبيعي؟

على  أساسي  بشكل  يرتكز  التنجيم  أن 
والقمر  الشمس  الفلكية،  األجرام 
والكواكب واألبراج، حيث يدعي بأن لها 

تأثير على األحداث في األرض.

هل يهدف إلى شرح العالم الطبيعي؟
من  مجموعة  على  يعتمد  التنجيم 
القواعد حول الحركة النسبية لألجرام 
والتفسيرات  التنبؤات  لتوليد  الفلكية 
والصفات  األرض  على  لألحداث 
الشخصية لألفراد. على سبيل المثال، 
بأن  التنجيم  أشكال  بعض  تتنبأ 
الربيع  الذي ولد بعد اعتدال  الشخص 

من المرجح أنه يصبح رجل أعمال.
هل يستخدم أفكار قابل لالختبار؟

بعض التوقعات الناتجة عن التنجيم 
أي  تفسير  يمكن  بحيث  عامة  تكون 
التوقعات؛  تناسب  أنها  على  نتيجة 
التنجيم هكذا فهو غير قابل  كان  إذا 
لالختبار. ومع ذلك فيمكن أن يستخدم 
جدا  محددة  توقعات  إلعطاء  التنجيم 
العالم  في  منها  التحقق  يمكن  بحيث 
وفقا  المثال،  سبيل  على  الطبيعي. 
للتنجيم، عالمة أحد األبراج تؤثر على 
القيادة،  ناحية  من  الشخص  قدرة 
هذه  أن  وبما  والسلطة.  االحترام، 
فقد  السياسة،  في  مهمة  الصفات 
الشخص  أن هذا  التنجيم  يتوقع علم 
شخص  أن  حين  في  سياسيًا،  سيكون 
وعند  العالم.  صفات  فيه  تتوفر  آخر 

أن  يمكننا  كهذه  لتوقعات  استخدامه 
نقول أن التنجيم قابل لالختبار.

هل يستند على األدلة؟
التنجيم  قام  قليلة  حاالت  هنالك 
وتم  لالختبار،  قابلة  توقعات  بإعطاء 
في  متأنية  دراسة  في  النتائج  فحص 
نفس الوقت، لكن األدلة لم تؤيد صحة 
وهذه  التنجيم.  في  الموجودة  األفكار 
غالبا  حيث  العلم،  في  شائعة  تجربة 
يمكن  التي  األفكار  العلماء  يختبر  ما 
أحد  ان تكون خاطئة. ومع ذلك، فإن 
قابلة  أفكاره  أن  هي  العلوم  سمات 
توجب  أدلة  تتوفر  عندما  للتعديل 
أفكاره  بتغيير  التنجيم  يقم  لم  ذلك. 

تماشيا مع األدلة التي تعارضها.
هل يشارك المجتمع العلمي؟

إن مشاركة النتائج التي يتوصل إليها 
لنتائج  نقدي  بتقييم  والقيام  المرء 
ممارسي  صفات  من  ليست  اآلخرين 
التنجيم. حيث يمكن للمنجم أن يعمل 
أي  يقدم  وال  بالتنجيم  حياته  طول 
أي  ينشر  أو  علمي  اجتماع  في  نتائج 
ال  المنجمون،  ينشر  وعندما  مقال. 
في  نشرها  أو  مقاالتهم  عرض  يتم 
أماكن يتم فيها فحص دقيق من قبل 

هل ينطبق وصف العلم 
على التنجيم؟

9
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األوساط العلمية. حيث تظهر التنبؤات 
وليس  اليومية،  الصحف  في  الفلكية 
فحص  يتم  التي  العلمية  الصحف  في 

محتوياتها من قبل العلماء.
هل يقود الستمرارية البحوث؟

قد توقفت الدراسات العلمية الخاصة 
فاشلة  محاوالت  عدة  بعد  بالتنجيم 
ال  اآلن،  وحتى  أفكارها.  صحة  إلثبات 
التنجيم  من  وثقة  واحدة  حالة  توجد 

ساهمت في اكتشاف علمي جديد.
هل يقوم المنجمون بسلوك علمي؟

اآلخرين  قيام  ينتظرون  ال  العلماء 
التي  األفكار  دحض  أو  بتأييد 
جاهدين  يسعون  فإنهم  يقترحونها. 
الوصول  ومحاولة  أفكارهم،  الختبار 

وفي  البديلة،  الفرضيات  و  الحجج 
ال  التي  األفكار  عن  التخلي  النهاية 
يرغبون  ال  المنجمون  األدلة.  تدعمها 
يعتنقونها.  التي  األفكار  فحص  في 
هذا  في  األبحاث  قلة  من  يتضح  كما 
اختبار  يحاولون  ما  نادرا  إنهم  المجال، 
إلى  باإلضافة  عادلة.  بطرق  حججهم 
تجاهل المجتمع التنجيمي لألدلة التي 

تتناقض مع أفكارهم.
اآلن برأيك أنت، هل ترى التنجيم علم؟
على  اإلجابة  خالل  من  فنرى  نحن  اما 
بعلم.  ليس  التنجيم  أن  األسئلة  هذه 
المنجمين يسعون  أن  الرغم من  على 
أنهم  إال  الطبيعي،  العالم  تفسير  إلى 
أفكارهم  تقييم  يحاولون  ال  عادة 

التفسيرات  تلك  كانت  إذا  ما  ومعرفة 
صحيحة، وهذا جزء أساسي من العلم. 
أفكارهم  بتقييم  العلماء  ويقوم 
العالم  من  األدلة  مع  بمقارنتها 
الطبيعي ومن ثم تعدل تلك األفكار أو 
ترفض بناءا على األدلة. أما المنجمون 
النقدي  المنظور  نفس  يأخذون  فال 

على أفكارهم.
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يزعــم البعــض أن باســتطاعته 
ــك  ــخصيتك واهتمامات ــة ش معرف
ــي  ــة الت ــكل الكتاب ــق ش ــن طري ع
تكتبهــا فمــا صحــة هــذا الــكالم؟

ــول  ــم ح ــن أن المزاع ــم م بالرغ
صحــة علــم الخــط الداللــي ال تــزال 
تحصــل علــى بعــض التأييــد فــي 
ــى  ــد إل ــن ال يوج ــذا، لك ــا ه وقتن
ــم  ــة تدع ــة رصين ــة علمي اآلن أدل
علــم الخــط الداللــي. فعلــم الخــط 
ــة  ــس الخان ــي نف ــع ف ــي يق الدالل
مــع قــراءة الكــف والتنجيــم.

تاريــخ الكتابــة حــول علــم الخــط 
الداللــي

فــي عــام 1575 الطبيــب اإلســباني 
ــوان  ــان خ ــي دي س ــوان هوارت خ
 Juan Huarte de San  (
Juan ( ألــف أول كتــاب خــاص 
ــص  ــد »فح ــة الي ــل كتاب بتحلي
 Examen de ( »ــم ــة بالعل البراع
 )ingenios para las ciencia
ــره  ــا ذك ــر مم ــي الكثي ــتندا ف مس
الحــدس. علــى  الكتــاب  فــي 

كاميلــو  اإليطالــي  الفيلســوف 
بالــدي ) Camillo Baldi ( كتــب 
ــذه  ــول ه ــر ح ــو اآلخ ــا ه كتاب
 Trattato(  ــام 1622م ــألة ع المس
 come da una lettera missiva
 si conoscano la natura
  )e qualita dello scrittore
)معنــاه تقريبــًا: مــا تخبرنــا عنــه 

ــودة  ــة وج ــن طبيع ــرف ع األح
ــم تنتــه  الكاتــب( ولكــن الفكــرة ل
ــي  ــر، فف ــت متأخ ــى وق ــا حت حق
ــان  ــف ج ــر ال ــع عش ــرن التاس الق
Jean-( ميشــون  هيولــت   -
مجموعــة   )Hippolyte Michon
مــن األبحــاث حــول هــذا الموضوع. 
ــون  ــأن ميش ــول ب ــتطيع الق ونس
هــو مــن أوجــد علــم الخــط 
ــم  ــس »عل ــث وأس ــي الحدي الدالل
الخــط الداللــي االجتماعي«عــام 
ــه   ــل طالب ــد حم ــا فق 1871. وأيض
أفــكاره للخــروج بطريقــة شــمولية 
ــد  ــة. وبع ــة اليدوي ــل الكتاب لتحلي
ــرت  ــى انتش ــة األول ــرب العالمي الح
ــكا  ــا وامري ــي اورب ــرة ف ــذه الفك ه
ووجــدت الكثيــر مــن التأييــد.
ولكــن دراســة بعد دراســة فشــلت 
فــي الحصــول علــى دليــل موثــوق 
الداللــي.  الخــط  علــم  يدعــم 
ــي  ــم ف ــذا الزع ــدو ه ــم مؤي انقس
ــد  ــرا. فق ــاما كبي ــام 1929 انقس ع
 Milton(  ــر ــون بانك ــس ميلت أس
األمريكيــة  الجمعيــة   )Bunker
لتدريــس علــم الخــط الداللــي 
والتــي اعتمــدت األنمــاط الفرديــة 
ــج  ــاذ منه ــن اتخ ــدال م ــط ب للخ
ــذا  ــار ه ــد أنص ــمولي. ويعتق ش
ــي  ــة ف ــاك صح ــأن هن ــج ب النه
ــر  ــي تنظ ــة الت ــن األدل ــر م كثي
بــدال  الفرديــة  القرائــن  فــي 

ــع. ــى الجمي ــا عل ــن تعميمه ع
ماذا  يقول العلم حول الموضوع  ؟

علــم  بيــن  التفريــق  يجــب 
ــي  ــل الخط ــي والتحلي ــط الدالل الخ
ــب  ــي الط ــتخدم ف ــة تس )تقني
الوثائــق  لتحليــل  الشــرعي 
كاتبهــا(. ومعرفــة  والحــروف 
الخــط  علــم  يعتقــد  حيــث 
الداللــي بأنــه يُمكــن توقــع 
ســمات الشــخصية مــن خــالل 
اليدويــة.  الكتابــة  نمــط 
ال  العلــم  فــإن  وبالتأكيــد 
يتوافــق مــع هــذا االعتقــاد.
ــد  ــدة بع ــات واح ــرت الدراس أظه
المجــال  هــذا  بــان  األخــرى 
ــمات  ــأي س ــؤ ب ــي التنب ــل ف فش
ــد  ــام 1982 وج ــي ع ــخصية. ف ش
العلمــاء مــن خــالل تحليــل بعــدي 
)Meta analysis( )هــو تحليــل 
ــن  ــاء يتَضَمَّ ــم اإِلحص ــي عِل ف
تطبيــق اّلُطــرُق اإلحصائيّــة علــى 
نَتائِــج عِــدّة دِراســات قــد 
ــادّة،  ــة أو مُتض ــون مُتوافِق تك
تَعييــن  أِجــل  مــن  وذلــك 
ــه أو مَيــل لِتلــك اّلنتائِــج(  تَوجُّ
ــذي  ــل ال ــذا التحلي ــد ه ــد وج وق
ــم  ــة أن عل ــى 200 دراس ــق عل طب
ــى  ــادر عل ــر ق ــي غي ــط الدالل الخ
التنبــؤ بــأي ســمة شــخصية 
للشــخصية. اختبــار  أي  فــي 
ــك  ــذ ذل ــور من ــر األم ــم تتغي ول
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طريقــة  هنــاك  تكــون  قــد 
ــم  ــا ل ــخصيتك لكنن ــتنتاج ش الس
ــت  ــي الوق ــى اآلن. وف ــا حت نجده
ــك. ــح ذل ــر المرج ــن غي ــي م الحال

13
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ــت  ــا ليس ــان ايض ــخصية االنس ش
بالشــيء البســيط فهــي عبــارة عن 
ــر  ــاليب التفكي ــن أس ــة م مجموع
والتصــرف والمشــاعر. وليســت 
ربطــه  الممكــن  مــن  بشــيء 
ــة. ــي الكتاب ــخص ف ــلوب الش بأس
اضــف الى ذلــك انــه التوجــد كلمة 
ــان  ــخصية اإلنس ــف ش ــد تص ق
فالشــخص الــذي قــد تصفــه 
ــف  ــي موق ــده ف ــد تج ــوة ق بالق
ــة  ــد كلم ــف إذ التوج ــن ضعي معي
ــف  ــن ان تص ــن الممك ــة م ثابت
شــخصية اإلنســان طــوال حياتــه.

ــام 1988  ــة ع ــي دراس ــن، فف الحي
ــع  ــكل قاط ــون بش ــر الباحث أظه
الداللــي لــم  الخــط  أن علمــاء 
ــرات  ــؤ بعش ــن التنب ــوا م يتمكن
مايــرز  اختبــار  فــي  الحــاالت 
.)Myers-Briggs test(  بريجــز

ــد  ــذا فق ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
الشــركات  الكثيــر مــن  بــدأت 
ــي  ــط الدالل ــم الخ ــتخدام عل باس
ــن  ــى الزبائ ــر عل ــره الكبي لتأثي
أدلــة  أي  حتــى بــدون وجــود 
روان  يقــول  رصينــة.  علميــة 
ــو  ــن )Rowan Bayne( ) وه باي
عالــم نفــس بريطانــي ( »أن هــذا 
العلــم مغــٍر جــدا ألنــه وبمســتوى 
شــخص  ألي   يمكــن  بســيط 
أنيــق أن يميــل إلــى الكتابــة 
ــأن  ــا ب ــة« مضيف ــة األنيق اليدوي
ــا  ــل منه ــة ال طائ ــذه الممارس ه
وهــي غيــر مفيــدة اطالقــا.

النفــس  علــم  جمعيــة 
علــم  صنفــت  البريطانيــة 
ــب  ــى جن ــا إل ــي جنب ــط الدالل الخ
وتصــف  التنجيــم  علــم  مــع 
ــن. ــر فعالي ــا غي ــا أنهم كالهم

وتظهــر دراســات الدمــاغ بــأن 
ــى  ــدا. حت ــد ج ــي معق ــة ش الكتاب
فــي كتابــة شــي بســيط ك كتابــة 
ــب(  ــى الحلي ــول عل ــة )الحص جمل
ــرة  ــق كثي ــط مناط ــك تنش فإن
ــا  ــك. ام ــام بذل ــاغ للقي ــي الدم ف
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ــات  ــة أو الجلس ــة البافلوفي المحاكم
 Pavlovian( البافلوفيــة 
session( مثلمــا تُعــرف، المــكان: 
أكاديميــة العلــوم الســوفيتية 
ــن  ــي الثام ــخ: ف ــية(، التاري )الروس
 1950 حزيــران  مــن  والعشــرين 
ــي  ــوز، ف ــن تم ــع م ــى الراب وحت
ــم  ــام العل ــن أي ــئ م ــبوع س إس
ــوفيتي.  ــاد الس ــتار اإلتح ــت س تح
جوزيــف  الجلســة  يتــرأس 
والتاريــخ  الصيــت  ذو  ســتالين 
ــن  ــوة. لك ــل والقس ــئ بالقت المل
الجلســة ليســت كإحــدى محاكمــات 
ــدم  ــا ليع ــي يقوده ــن الت التخوي
علــى اثرهــا بعضــًا مــن خصومــه، 
بــل هــي جلســة لمحاكمــة العلــم. 
ثالثــة  محاكمــة  تتــم  حيــث 
الفســلجة  مــن طــالب عالــم 
 )Ivan Pavlov( ايفــان بافلــوف
 Leon( اوربيلــي  ليــون  وهــم 
سبيرانســكي  اليكســي   ،)Orbeli
بيوتــر   ،)Aleksey Speransky(
 )Pyotr Anokhin( أنوخيــن 
 Ivan( بيريتاشــفيلي  وايفــان 
ــة  ــل طائف ــن قب Beritashvili( م
مــن زمالئهــم، والتهمــة هــي 
ــة]1[. ــرات الغربي ــوع للتأثي الخض

إســباغ  نعتبــر  أن  يُمكننــا 
علــى  االيديولجيــة  التوجهــات 
ــي  ــم الت ــن الته ــوع م ــم كن العل
ــع  ــوم وتمن ــيرة العل ــد مس تُقي
تخصصاتــه، كأحــد أكثــر التأثيــرات 
ضــراوة وخطــرًا علــى مســيرة 
ــمولية،  ــة الش ــي األنظم ــم ف العل
ــى  ــرة األول ــن الم ــم تك ــك ل وتل
إذ  الســوفيتي،  اإلتحــاد  فــي 
ــينكو  ــن ليس ــاد تروفي ــبق أن ق س
ــي  ــاب حماس ــت بخط ــَة أنته حمل
قــاد اللجنــة المركزيــة للحــزب 

الشــيوعي فــي موســكو إلــى إقــرار 
التهــم التــي وجههــا لعلــم الوراثــة 
ليفتتــح  الداروينــي  والتطــور 
ــي  ــاهمت ف ــة س ــة مظلم مرحل
ــام  ــكل ع ــاء بش ــم األحي ــر عل تأخ
ــى  ــوفيتي حت ــاد الس ــي اإلتح ف
عــام 1965 عرفــت بالليســينكووية 
ــدرس  ــة تُ ــت الالماركي ــث كان حي
الداروينــي. للتطــور  كبديــل 
االســلوب فــي المحاكمــة الشــهيرة 
تنظيــم  بأســاليب  أشــبه  كان 
ــاء  ــام العلم ــم إته ــرف، إذ ت متط
آراء  عــن  باإلنحــراف  الثــالث 
ــراف  ــم اإلعت ــب منه ــوف وطل بافل
بمعــاداة مبــادئ بافلــوف، وكأن 
العلــم يضــع للعلمــاء مكانــة 
فــي  األنبيــاء  مكانــة  تشــبه 
األديــان بحيــث أننــا يجــب أن 
ــا. ــكٍل م ــم بش ــك بتعاليمه نتمس

بخطــاب  المحاكمــة  افتتحــت 
 Sergey( فافيلــوف  لســيرغي 
Vavilov(  رئيــس األكاديميــة وهــو 
يُذكرنــا بذلــك النــوع من األســاتذة 
العلــم  مــن  يتخــذون  الذيــن 
ــى  ــول عل ــيلة للحص ــَة ووس مهن
ــة  ــة واألجتماعي ــمة الحكومي األوس
والســعي  للشــغف  كموضــع  ال 
لتطويــر مجــال معيــن. حمــد 
ــه  ــى علي ــتالين وأثن ــوف س فافيل
ثــم ذكــر فضــل بافلــوف والنزعــة 
الماديــة فــي نظرتــه إلــى العقــل 
واللغويــات )موهمــًا المســتمع 
ــؤالء  ــاء ه ــافات العلم ــأن إكتش ب
وقــد  معاكســًا(  أمــرًا  تطــرح 
ــي ردود  ــوف ف ــح أن آراء بافل وض
األفعــال )Reflexes( هــي الطريــق 
الحصــري للفســلجة وأنهــى خطابــه 
بعبــارات الثنــاء والتمجيــد للحــزب 
وعلــى  ســتالين.  و«للزعيــم« 

ــب  ــرت الخط ــوال ج ــس المن نف
ــام  ــي النظ ــن موظف ــن م آلخري
ــة  ــذون صف ــن يتخ ــمولي الذي الش
ــة  ــت المحاكم ــا أعقب ــاء، كم العلم
ــور  ــن الحض ــن م ــات آلخري تعقيب
ــه  ــوم ذات ــن المفه ــت تتضم وكان
ــي آراء  ــى معارض ــم عل ــي التهج ف
بافلــوف وهــم يقصــدون تالميــذه 
ــر]2[. ــن باألم ــين والمتهمي الجالس
ــل  ــع عم ــا وقائ ــجل لن ــم تس ل
األســاتذة الثــالث خطــرًا علــى 
ــيئًا ال  ــن ش ــدام، لك ــم كاإلع حياته
يقــل خطــورة عــن األمــر كان قــد 
ــتوى  ــى المس ــس عل ــدث ولي ح
ــتوى  ــى المس ــن عل ــخصي ولك الش
ــوفيتي،  ــاد الس ــي اإلتح ــي ف الوطن
ــاء  ــف األعض ــم وظائ ــلك عل إذ س
ــذ  ــًا من ــارًا مختلف ــلجة( مس )الفس
ــون  ــل لي ــم يفص ــوم. ل ــك الي ذل
ــذي  ــي ال ــم األرمن ــي العال اوربيل
ــوف  ــة لبافل ــف كخليف كان يُصن
ــة  ــن جلس ــه، لك ــتمر بعمل واس
ــة  ــت كافي ــة كان ــة المرعب المحاكم
أو نشــره آلراء  لعــدم تصريحــه 
تعــارض اإلصــدار الــذي تســمح به 
الســلطة مــن العلــم]3[ وقــد حــد 
ذلــك مــن ريادتــه فــي مجــال كان 
مــن اوائــل األشــخاص الذين بــرزوا 
ــة  ــلجة التطوري ــو الفس ــه وه ب
.)Evolutionary physiology(
ــن  ــف أنوخي ــم يحال ــظ ل ــن الح لك
ــد  ــه وأبع ــن عمل ــل م ــد فص فق
 )Ryazan( إلــى مدينــة ريــازان
ــر  ــدم الكبي ــى التق ــه عل ــزاءًا ل ج
الــذي أنجــزه فــي علــم الفســلجة، 
ــاد  ــي إيج ــن ف ــاهم أنوخي إذ س
ــي  ــام الوظائف ــرف بالنظ ــا يُع م
والــذي   )Functional system(
يُعــد حلقــة للربــط بين الفســلجة 
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وعلــم النفــس وكجــزء مــن مســار 
ــت  ــد لقي ــوف]4[، وق ــتاذه بافل أس
نظريتــه الجديــدة باألخــص رفضــًا 
ــزءًا  ــت ج ــة، وكان ــديدًا ومحارب ش
مــن أركان المحاكمــة الشــهيرة.

أمــا بيريتاشــفيلي عالــم الفســلجة 
وتأســيس  العلــم  رواد  وأحــد 
فــي  االكاديميــة  التخصصــات 
مــن  عانــى  فقــد  جورجيــا، 
ــر  ــة لمــدة خمســة ســنوات اث عزل
المحاكمــة فأنقطــع عــن التواصــل 
ــم وعكــف  مــع العلمــاء فــي العال
ــل]5[  ــكل منفص ــه بش ــى أبحاث عل
ــورة  ــه المنش ــارت بحوث ــث ص حي
ــع  ــف وموض ــة ضع ــًا نقط خارجي
تهديــد بالنســبة لــه بــدل أن 
ــاح. ــر والنج ــًا للفخ ــح مقياس تُصب

بحســب  المحاكمــة  نتائــج 
المختــص بتاريــخ العلــم لــم 
ــوف  ــع آراء بافل ــوى من ــن س تك

نفســها]6[.  وضعــت المحاكمــة 
علمــاء  ألمــع  مــن  مجموعــة 
األعضــاء  ووظائــف  األعصــاب 
ــم أن  ــام ورغ ــص اإلته ــت قف تح
الســلطة لــم تجردهــم جميعــًا من 
ــًا  ــم جميع ــم تقيده ــم ول مناصبه
ــم  ــت لبعضه ــم وأعط ــكل دائ بش
ــرات  ــي فت ــآت ف ــًا ومكاف مناصب
الحقــة مــن حياتهــم، إال أنهــا 
كبلــت التوجهــات العلميــة بشــكل 
ــرَة  ــؤالء عب ــن ه ــت م ــام وجعل ع
ــث  ــون البح ــن يحاول ــم مم لغيره
ــري]7[. ــث أن يج ــب للبح ــا يج كم
ليــس ذلــك وحــده هــو مــا 
ــوفيتي  ــاد الس ــي اإلتح ــرى ف ج
ــة  ــد جلس ــر عن ــف األم وال يتوق
ــر  ــرض كثي ــد تع ــة، فق محاكم
ــب  ــاء والتعذي ــاء لإلقص ــن العلم م
ــاف،  ــاء واالختط ــجن واإلخف والس
والنفــي الطويــل فــي ســيبيريا لــم 

ــل  ــاء مث ــام علم ــًا أم ــن عائق يك
ديميتــري ييالييــف صاحــب أطــول 
ــي  ــم ف ــي العال ــن ف ــة تدجي تجرب
ــه  ــام ب ــذي ق ــار ال ــل الجب العم
ــذي  ــة وال ــاب الرمادي ــول الذئ ح
ــور  ــال التط ــر أعم ــن أكب ــد م يع
أســاتذة  تعــرض  المختبــري. 
ــس  ــى التجس ــًا إل ــون أيض المع
ــم  ــل تالميذه ــن قب ــاءة م واالس
الذيــن يمتلكــون رتبــة أعلــى فــي 
الحــزب، كمــا كانــت المحاكمــة هذه 
ــلطة  ــال الس ــن أعم ــا م وغيره
الشــمولية فــي اإلتحــاد الســوفيتي 
مــن التدخــالت الفريــدة مــن 
ــي  ــخص سياس ــوم ش ــا إذ يق نوعه
غيــر متخصــص بإمــالء آراءه علــى 
ــن  ــك م ــص وتل ــم المتخص العال
أكبــر النكســات التــي تعــرض لهــا 
ــرين]7[. ــرن العش ــي الق ــم ف العل
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فوائد البصل، فوائد الزنجبيل، فوائد 
الموز،  فوائد  التفاح،  فوائد  الكركم، 
تنتهي  ال  والقصة  الرمان.  فوائد 
عن  تتكلم  وفيديوهات  لمقاالت 
بشكل  الطبيعية  المنتجات  فوائد 
المادة  لتلك  تناولك  أن  تظن  يجعلك 
الصحية،  مشاكلك  جميع  سيحل 
ايضًا.  الحياة  في  مشاكلك  وربما 
تلك  تختص  بل  فحسب  هذا  ليس 
مثل:  معينة  بفائدة  أحيانًا  المقاالت 
االنتصاب،  تقوية  في  البصل  فوائد 
فوائد  السكري،  لمرض  الحلبة  فوائد 
البروستات. سرطان  منع  في  التفاح 

لن نعيب أي من تلك المقاالت لو كانت 
ومذكورة  مرقمة  مصادر  إلى  تستند 
وفرق  والعلماء  والجامعات  بالسنوات 
لكن  بالبحث،  القيام  وإجراءات  البحث 
بضعة  إلى  إال  يستند  ال  معظمها 
حكماء  من  أقوال  أو  نبوية،  أحاديث 
العرب، أو من الطب التقليدي الصيني 
تلك  تكن  لم  لو  )حتى  العربي   أو 
األصناف من الطب التقليدي ضارة وال 
بصلة(،  العلم  أو  الطب  لتسمية  تمت 
العلم  صفات  يتخذ  ما  هو  واألدهى 
أثبت  مثاًل:  فيقولون  مبهم  بشكل 
باحثون، قالت دراسة، أثبتت التجارب، 
المحلية  التجارب  إلى  تستند  وأحيانًا 
من  القريب  الحالق  قال  مثل:  القريبة 
بيتي، قالت جدتي، تقول والدتي...الخ.

نقول  ال  المقال  هذا  في  أننا  كما 
ضارة  الطبيعية  المواد  تلك  بأن 
عندما  يكمن  الضرر  لكن  بالضرورة، 
كبديل  المرضى  بعض  عليها  يعتمد 
وصفها  التي  وعالجاتهم  ألدويتهم 
عندما  يحل  الضرر  أن  أو  األطباء، 
المستعصية  األمراض  أصحاب  يعول 
السرطان  أو  األول  النوع  من  كالسكري 
كبديل  الطبيعية  المواد  على 

شاهد  المقال  وكاتب  لعالجاتهم، 
السكري  مرضى  من  كثيرة  أمثلة  على 
اإلنسولين  تركوا  ممن  األول  النوع  من 
من  لدعوات  تنفيذًا  خطيرة  لفترات 
العشابون  سوءًا  يزيدها  النوع  هذا 
ترك  المريض  على  يشترطون  الذين 
للمفعول  الوصول  أجل  من  العالج 
الفالنية  الطبيعية  للمادة  الفعلي 
للعمل. البنكرياس  لعودة  كشرط 
الدراسات،  إلى  يستند  لما  بالنسبة  أما 
فإن الدراسات غالبًا ما تنبع من أبحاث 
رئيسي  بشكل  تركز  األدوية  لصناعة 
للمادة  الطفيفة  التأثيرات  على  حتى 
بشكل  للحيوانات  بإعطاءها  وتقوم 
التأثير.  ذلك  تدرس  ثم  ومن  مركز 
بدراسة  الدراسات  من  كثير  تقوم  كما 

مادة  الستخدام  للمواد  مستخلصات 
الطبيعية في  المادة  تحتويها  معينة 
البصل  تأثير  مثاًل  دواء معين،  تطوير 
على اإلنتصاب، لم تصرح دراسة بذلك 
دراستين  هناك  بل  اإلنسان  على 
على  للبصل  معين  تأثير  عن  تكلمت 
هل   ،]2[ للفئران]1[  الذكري  الهرمون 
بأن  لنقول  الصالحية  ذلك  يعطينا 
البصل يحسن االنتصاب عند اإلنسان؟

مادة كالكركم مثاًل تحتوي على المئات 
مركب  يوجد  ولربما  المركبات  من 
يقوم  صحية.   فائدة  له  فقط  واحد 
المركب  هذا  باستخالص  العلماء 
داخل  فعالية  له  ليكون  وتركيزه 
الكركم  تستخدم  اذا  اما  الجسم.  
ملعقتين  باضافة  وتقوم  شخصيا 
كمية  ماهي  لالكل،   الكركم  من 
في  يذكر  شيئ  ال  المفيد؟   المركب 
الجسم ولهذا ال يكون له فائدة صحية 
االولية. المادة  من  استخدامه  عند 
أننا  المقال،  هذا  في  األهم  النقطة 
حول  مقال  بإعداد  نقوم  أن  يُمكن 
وحتى  بل  طبيعية  مادة  أي  فوائد 
المواد الضارة، الكحول مثاًل تذكر مصادر 
الموت من  بأنه يقلل من خطر  طبية 
إحتمالية  من  ويقلل  القلب،  أمراض 
الدماغية  التروية  بسكتة  اإلصابة 
من  ويقلل   )Ischemic stroke(
السجائر  بالسكري]3[.  اإلصابة  خطر 
موقع  على  آخر  مقال  في  مثل  أيضًا 
)livesciences(  يتكلم عن 5 فوائد 
للسجائر منها خفضه لمخاطر عمليات 
احتمالية  وتقليل  الكاحل،  إستبدال 
تلك  الباركينسون.  بمرض  اإلصابة 
منها  القصد  ليس  فقط  أمثلة 
الطبيعية  المواد  مع  المقارنة 
نبين  أن  يُمكن  أننا  نبين  أن  ولكن 
العالم. في  نتناولها  مادة  أي  فوائد 
الطبيعية  المواد  فوائد  عن  الكالم 
المادة  تتناول  أن  أبدًا  يعني  ال 
ما  معظم  عالجًا،  لتكون  الفالنية 
من  يخلو  الفوائد  مقاالت  تنشره 
دراسات  يتضمن  وما  داعمة،  دراسات 
تصرح  ال  الدراسات  تلك  فإن  داعمة 
االسبوعية  أو  اليومية  بالفائدة 
التفاح. أو  الخوخ  أو  البصل  لتناول 
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هناك فيديوهات منتشرة في االنترنت 
يدعون  أشخاص  أو  بوذيين  لرهبان 
التشي  بطاقة  عالي  تحكم  امتالكهم 
علم  ذاتها  بحد  هي  والتي  المزعومة 
الفيديوهات  تلك  وإحد  زائف معروف 
واسعًا  نطاقًا  شهرته  بلغت  والذي 
شخص  فيه  يظهر  فيديو  مقطع  هو 
يقوم بحرق ورقة بعد ثنيها وتوجيه 
ثم  يده  النار  تلفع  حتى  عليها  يديه 
الصحفيين  ليبدي جمعٌ من  يرفعها، 
إعجابهم بفعلته وليكون الفيديو هذا 
والحجج  األمامية  الدفاع  خطوط  أحد 
التشي  بطاقة  للمؤمنين  البارزة 
هو  فما  الخرافات.  من  شابهها  وما 
الدجالون؟ هؤالء  به  يقوم  ما  تفسير 

 Kat( اكينجبيد  كات  تشرح 
Akingbade( تلك العملية في قناة 
 science of( الخدع(  )علم  وموقع 
يجري  ما  أن  توضح  حيث   )scams

كيميائي  احتراق  تفاعل  ببساطة  هو 
وهو   )combustion reaction(
تفاعل يقود إلى االحتراق بشكل مباشر 
تفاعالت  هناك  أن  مثلما  يجري  حالما 
من  حرارة،  أو  ضغط  توليد  إلى  تؤدي 
النوع  هذا  من  تفاعل  على  األمثلة 
تفاعل  هو  اكينجبيد  تشرحه  والذي 

والذي    )Glycerol( الغيلسرين 
يوضع بشكل متقارب مع البوتاسيوم 
 )manganate( والمنغنات 
طيات  في  متجاورة  أكياس  وضمن 
في  الحكمة  تكمن  وهنا  الصحيفة. 
يثني  إذ  بها  يقوم  التي  الدجال  حركة 
يسلط  بأنه  يتظاهر  ثم  الصحيفة 
أن  ببساطة  يكفي  عليها،  طاقته 
الصحيفة  يترك  أن  الدجال  من  تطلب 
بالكامل. الحيلة  تفشل  لكي  منبسطة 
على  العثور  يُمكنك  أنه  دائمًا،  تذكر 
غير  واالالعيب  العجائب  من  الكثير 
أحد  في  قلياًل  الغوص  بمجرد  الخطرة 
من  وسترى  العلمية،  التخصصات 
توفره  ما  يفوق  ما  والغرائب  اإلثارة 
والتي  المغرضة  الزائفة  العلوم 
لعرض  مؤدلجة  نوايا  من  تخلو  ال 
تصورات  وفرض  علمية  غير  رؤى 
ميتافيزيقية مستندة لتلك األالعيب.

19

 شخص يحرق ورقة
بواسطة طاقة التشي؟

شرح الخدعة 
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لن تكون أحاديثًا أو آيات، ودون اإلثبات 
قيمة  أي  العالم  ألقوال  يكون  لن 
آخر.  شخص  أي  قول  على  مضافة 
المحاضرات  في  المحاضرات؟  عن  ماذا 
يقوم األساتذة والعلماء بإعداد عرض 
تقديمي للمحاضرة يقدمون فيه جميع 
مصادرهم، أو يقومون بإلقاء المحاضرة 
والذي  معين  كتاب  إلى  باإلستناد 
ايضًا. بالمصادر  معززًا  سيكون  بدوره 
عن  فترة  قبل  تكلم  كاكو  ميتشيو 
تقوم  التي  بالمناخ  التحكم  مؤامرة 
أنه  ورغم  األمريكية،  الحكومة  بها 
ما  ومفصل  مباشر  بشكل  يوضح  لم 
التحكم  في  الحكومة  دور  من  يقصده 
وأفترض  أمثلًة  ذكر  أنه  غير  بالمناخ، 
في  يجري  المختبر  في  يجري  ما  أن 
ايضًا.   الحكومات  به  وتقوم  الواقع 
فيما  بحثية  أوراقًا  كاكو  يقدم  لم 
رأي  سوى  قدمه  ما  يكن  ولم  قاله 
بما  به  غاص  قد  يكن  لم  مجال  في 
السابقة. وكتاباته  أبحاثه  في  يكفي 

قيمة  تسقط  هل  آخر،  طرف  من 
لما  العلمية  القيمة  تقل  أو  العالم 
الواقع  لرأي معين؟ في  نتيجة  قدمه 
إن أبعاد هذه النظرة دينية أيضًا وهي 
لما  نمطية  إفتراض صورة  نابعة من 
يجب أن يكون عليه الشخص الصالح، 
لكننا هنا ال نتكلم عن صالح األشخاص 
أو فسادهم. نحن نتكلم عن ما قدموه 
أدلة وتجارب  إكتشافات على ضوء  من 
قابلة للتكرار والكشف من قبل غيرهم 
الضوء  يسلطون  التي  الحقيقة  ايضًا، 
بواقعهم  صلة  ذات  ليست  عليها 
األخرى  آراءهم  بواقع  أو  األخالقي 
العالم.  العلمية حول  أو غير  العلمية 
إذًا لن يؤثر رأي معين لعالٍم ما على ما 
يقدم من نتاج ولن يؤثر القدح في رأي 
من آراء ذلك العالم بطروحاته السليمة 
علمية. وأعمال  وتجارب  أبحاث  من 
إلى  أحيانًا  نحتاج  أخرى  جهة  من 
عالم  مصطلح  حول  هالة  إسباغ  عدم 
الصفة  في  أكبر  بشكل  والتدقيق 
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قبل فترة نقلنا عن تجارب بورزينسكي 
عبر  السرطان  يعالع  أنه  أدعى  الذي 
المجتمع  رفضها  معينة  طريقة 
مطلع  في  كان  بورزينسكي  العلمي. 
شبابه باحثًا المعًا، ولكن مع التمسك 
أثبتته  الذي  الفشل  كل  رغم  بفكرته 
بدا من الواضح أن للرجل مساعي أخرى 
إلى  ننوه  لكننا  العلمي،  البحث  تتجاوز 
أنه كان باحثًا ناجحًا في مطلع حياته، 
واستمعت  ببورزينسكي  التقيت  ولو 
يقوله  ما  أن  تشعر  فقد  لكالمه 
صحيحٌ إلى حدٍ ما. فما هي أهمية ما 
يقوله العلماء أو الباحثون وهل يُمكن 
علمي؟ غير  رأي  يتبنى  أن  للعالم 

في الواقع إن فكرة إعطاء العالم سمة 
شبه مقدسة أو شبيهة بالعصمة من 
األخطاء الموجودة في الدين، هي أمرٌ 
ليس مستمدًا من العلم ولم يفترضه 
للعالم  يومًا.  العلمي  المنهج  أو  العلم 
ما  يقول  وأن  يريد  حيثما  يجلس  أن 
أقواله هذه  ولكن  يُريد،  ما  يريد متى 

عمر المريواني _ أربيل

 علماء مع آراء
غير علمية
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القرآن أن يعالج السرطان )مثلما حدث 
في جامعة تكريت حول الشخص الذي 
البعير(. ببول  السرطان  عالج  اقترح 
تم  التي  السائدة  الخرافات  من  كثيرٌ 
وغيره  الباراسايكولوجي  في  نشرها 
تم  المقاربة  الزائفة  العلوم  من 
صفات  لهم  أشخاص  من  تقديمه 
في  أو  النفس  علم  في  سواء  علمية 
ستيفينسون  آيان  أخرى.  مجاالت 
علم  في  مختصًا  جامعيًا  أستاذًا  كان 
يقدم  كان  الذي  نفسه  هو  النفس، 
لنا شهادات رواد مستشفيات العقلية 
تثبت  حقائق  أنها  على  الهند  في 
األرواح. بتناسخ  الشخصي  إعتقاده 
تمهل قبل أن يقول أحدهم أن الدكتور 
أو  بحث  الفالني  األستاذ  أو  الفالني 

فتسمية  ما،  أمرًا  اخترع  أو  اكتشف 
من  الصعوبة  بتلك  تعد  لم  دكتور 
نفس  وفي  عليها،  الحصول  حيث 
للتقصي  وسائلك  صارت  فقد  الوقت 
الرهان  أما  بكثير.  أسهل  هؤالء  حول 
بكثير،  أسهل  فهو  المهنة  على 
للطب  مروجًا  صار  طبيٍب  من  فكم 
عالج  قدم  نفساني  من  وكم  البديل، 
نقول  ال  بتاتًا.  مجدي  وغير  مضحك 
هي  التخصصات  بين  الجدران  أن  هنا 
لإلختراق  قابلة  غير  حديدية  جدران 
ليست  نفسه  الوقت  في  ولكنها 
بضعة  أو  لكتاب  يكفي  وال  منعدمة، 
الجدار. هذا  عبر  تنقلك  أن  مقاالت 
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فترة  قبل  شخص،  لكل  المناسبة 
نشرنا عن جليل الخفاجي الدكتور في 
في  بابل  جامعة  في  المواد  تخصص 
السرطان  معالجة  يزعم  الذي  العراق 
مثل  وكثيرين  جليل  باليخضور. 
صفتهم  في  يختلفون  ال  قد  جليل 
من  اينشتاين  البرت  عن  العلمية 
حيث موقعهم في جامعةٍ ما وكونهم 
الدكتوراه  درجة  على  حائزين  أساتذة 
هو  ما  أواًل،  أنتبه  لكن  ما،  مجاٍل  في 
عنه  تتكلم  الذي  الشخص  مجال 
لإلقتصادي  يحق  هل  عالمًا؟  بصفته 
أن  دون  فيزيائية  نظريات  يقدم  أن 
هل  كافي؟  بشكل  الفيزياء  في  يدخل 
السرطان؟  يعالج  أن  للخفاجي  يُمكن 
علوم  قسم  التربية  كلية  لطالب  أو 
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الحسن  الدين محمد بن محمد بن  نصير 
الحضارة  الطوسي عالم فارسي من علماء 
)قرب  ولد في طوس بخراسان  اإلسالمية 
الثالث  القرن  مطلع  في  اليوم(  مشهد 
ميالدية   1278 عام  في  وتوفي  عشر 
المغول  دخول  من  عامًا  عشرين  )بعد 
وعالم  فيلسوف  بأنه  وعرف  بغداد(  إلى 
رياضيات رائد ومشهور في عصره، متنقاًل 
وبين  إيران  في  اإلسماعيلية  قالع  بين 
اجتاحت  التي  االيلخانية  المغول  سلطة 
الشرق األوسط في القرن الثالث عشر]1[. 
لسنا في هذا المقال بصدد مناقشة حياة 
نصير الدين الطوسي التي تحفل بها كثير 
العربية  باللغة  والمقاالت  األبحاث  من 
بحث  مناقشة  بصدد  ولكننا  واإلنجليزية، 
جوراتي  هادي  االيراني  الباحث  طرحه 
 Ohio state( أوهايو  والية  جامعة  في 
والذي   ،2015 عام  في   )university
يناقش في جزء منه تغير طبيعة عمل 
نصير الدين الطوسي تبعًا للجهة الراعية 
له والسعي الدؤوب للباحث وهو يبحث عن 
ليعمل.  المستقرة  البيئة  وعن  الحماية 
األمر الذي يلفت اإلنتباه لطيف واسع من 
علماء الحضارة اإلسالمية وال يقتصر على 
قرأنا  لو  لوحده.  الطوسي  الدين  نصير 
اإلسالمية  الحضارة  من  عالم  أي  سيرة 
لفوجئنا بالتشتت الكبير في التخصصات 
فمثاًل  العلماء،  هؤالء  عليها  يُركز  التي 
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لدى  حاضرًا  اإلسالمي  الفقه  نجد  أن  البد 
الكثيرين، تليه الفلسفة ومن ثم مجاالت 
والتأريخ  األدب  عن  فضاًل  عدة  بحثية 
بأنه  يُعرف  مثاًل  الجاحظ  والجغرافيا. 
اهتمام  له  معتزلي  دين  ورجل  أديب، 
القالئل  بالسياسة، كما يُعرف بأنه أحد 
أعالم  من  الحيوان  بسلوك  المهتمين 
كثيرون  يرى  اإلسالمية]2[.  الحضارة 
الباحث  مميزات  من  يُعد  األمر  ذلك  أن 
اإلسالمية،  الحضارة  في  العلمي  والبحث 
هؤالء  موسوعية  إلى  يشيرون  حيث 
)العالم  تعريف  ويكاد  والباحثين  العلماء 
الموسوعي( يطغى على شخوص الحضارة 
الواقع  لكن في  اإلسالمية بشكل واضح، 

ما  اإلشكاليات  من  يحمل  قد  األمر  فإن 
يفوق المميزات في واقع البحث العلمي. 
نتاج  طبيعة  في  التغير  جوراتي  لفت 
الجهة  بحسب  الطوسي  الدين  نصير 
حيث  والتتار،  اإلسماعيلية  بين  الراعية 
كان  بينما  الفلسفي  النتاج  على  ركز 
توجه  بينما  اإلسماعيلية  حماية  في 
في  كان  بينما  الفلك  وعلم  التنجيم  إلى 
بالط المغول. ال يُعد هذا األمر في حياة 
أمرًا محمودًا أو مفضاًل أو مشجعًا  الباحث 
على التخصص، ففي فترات االضطرابات 
السياسية والكوارث البشرية يفقد العلماء 
في تلك العهود التي ال يفهم الحكام فيها 
بعيدة  غايات  لتحقيق  كوسيلة  العلم 

 واقع نصير الدين الطوسي 
وسط اضطرابات القرون الوسطى
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آنية  غايات  لتحقيق  كوسيلة  فقط  بل 
في  األثر  ذات  الفلسفية  الطروحات  مثل 
الصياغة األيديولوجية المطلوبة للحاكم، 
األحداث  لمعرفة  كوسيلة  التنجيم  أو 
في  السائد  االعتقاد  )وفق  المستقبلية 
أبرز  أحد  يُعد  قد  بدوره  وهذا  وقتها(، 
في  العلمية  التخصصات  تشتت  أسباب 
تشتت  وباألخص  اإلسالمية  الحضارة 
نفسه. الواحد  العالم  لدى  التخصصات 

بذلك  سعيدًا  الطوسي  يكن  لم  وبدوره 
كباحث  ال  كأسير  نفسه  يصف  إذ  األمر 
متطوع في إحدى المرات وقتما كان الجئًا 
االجتياح  غضون  في  لإلسماعيليين 
التي  الثانية  المعضلة  إليران.  المغولي 
في  تتمثل  التشتت،  ذلك  إلى  تؤدي 
التي  البشرية  والكوارث  االستقرار  عدم 
مستمر،  بشكل  العلماء  تنقل  إلى  تؤدي 
الطوسي  مضى  المغول  تقدم  ومع  حيث 
ثم  ومن  أصفهان  ثم  الري،  نحو  غربًا 
يحتاج  تخصصًا  لنتخيل  الموصل.  إلى 
تقدير  أقل  على  أو  المعدات،  بعض  إلى 
األوراق والكتب التي يحتاجها الباحث والتي 
تتطلب بدورها إلى نقل قد يتعذر أحيانًا 
أنه  على  إليه  يُرمز  كان  الذي  السفر  في 
لم  حيث  وقتها،  في  سقر«  من  »قطعة 
يكن األمر كما في آينشتاين عندما سافر 
بيسر الى الواليات المتحدة ليكمل أبحاثه 
التي أرفد بها البشرية ونقلها نحو نظرة 
جديدة إلى العالم. أما المصادر اإلسالمية 
التقليدية فما زالت حتى يومنا هذا تضع 
الباحثين في حسابات السياسة مثل ابن 
تُشير  ما  الطوسي، حيث غالبًا  أو  خلدون 
وزيرًا  وكان  خائنًا  كان  أنه  على  للطوسي 
للمغول، وفي واقع األمر لم يكن الطوسي 
سوى مستشارًا موجهًا للعمل في المرصد 
يُشدد  الذي  األمر  مراغة،  في  أقامه  الذي 
إليه.  النظر  ويُلفت  جوراتي  عليه 
البحث  أن  جوراتي  لنا  يوضح  بإختصار 
كان  الذي  األبرز  الطابع  هو  الحماية  عن 
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الذي مات وهو  الطوسي  يخيم على عمل 
بعد  مراغة  مغادرًا  لبغداد  طريقه  في 
مكاتباته مع رجل الدين الشيعي الجويني، 
ويلفت جوراتي نظرنا  بغداد.  القائم في 
في  والعلماء  الباحثين  من  العديد  إلى 
بهم  عصفت  ممن  اإلسالمية  الحضارة 
نشاطهم  لتقيد  السياسية  إضطرابات 
السياسة  تقتضي  بحسبما  توجهه  أو 
بن  الحسن  أيضًا  األمثلة  ومن  الراعية 
من  لينجو  بالجنون  تظاهر  الذي  الهيثم 
بعدما  الفاطمي  اهلل  بأمر  الحاكم  بطش 
على  مشروعه  تنفيذ  إمكانية  عدم  رأى 
النيل وخشي من غضب الحاكم. األمر الذي 
هو  تام  بشكل  وغيره  الواقع  هذا  أنقذ 
تمول  مستقلة  كجهات  الجامعات  نشوء 
ذلك  صنع  الذي  واألمر  بنفسها،  نفسها 
البشرية  والمعارف  الخبرات  تراكم  هو 
ما  حدٍ  إلى  مغرية  يجعلها  الذي  بالشكل 
أو  أموالهم  فيها  يستثمروا  لكي  للطلبة 

الداعمة  الجهات  أموال  أو  عوائلهم  أموال 
تؤهلهم  لكي  العمل  سنوات  عن  فضاًل 
فيما بعد لينالوا مكانة إجتماعية ووضعًا 
ماليًا يليق باإلستثمار المبذول من أجلها. 
قطعي  بشكل  النقاش  هذا  يحسم  ال 
علمي  لمجتمع  مراكز  إنشاء  كيفية  حول 
مستقر في مكانٍ ما، أو العامل الرئيسي 
األبرز إلنشاء تلك النواة، هل ينتهي األمر 
ونظرتها  الحكومة  ودعم  أيضًا  بالسياسة 
المعارف  بكم  يتعلق  أم  المعرفة؟  إلى 
إلى  نحتاج  أننا  أم  الموجودة؟  والخبرات 
ننال  لكي  المجتمع  في  فقط  اإلستقرار 
النهضة العلمية؟ لكننا نحتاج إلى الكثير 
إلى واقع  التمهل والبحث في نظرتنا  من 
واألسباب  اإلسالمية  الحضارة  في  العلم 
التي قيدت اإلنتاج العلمي وحددت آفاقه 

في تلك الفترة.

تمثال نصير الدين الطوسي في أذربيجان
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أجسام  ظهور  توثق  قصة  كل  تقريبا 
قائمة  في  تدخل  السماء  في  غريبة 
وأكثرها  الموثقة  القصص  أفضل 
أن  يمكن  ال  ذلك،  مع  مصداقية. 
حقيقية  القصص  هذه  جميع  تكون 
درجة  إن  إذ  لها،  الترويج  يجري  مثلما 
الوثائق  حسب  تختلف  صدقها 
تكون  ما  غالبا  والتي  عنها  المجمعة 
سرية. حكومية  وبيانات  مصادر  من 

يعود تاريخ إحدى أشهر هذه القصص 
طهران،  مدينة  في   1976 عام  إلى 
سجل  مباشرة،  الليل  منتصف  فبعد 
السماء،  في  غريبة  أجسام  ظهور 
القوات  قبل  من  توثيقه  تم  ما  وهو 
المخابرات  ووكالة  األمريكية  الجوية 
التي  الثورة  اندالع  قبيل  الدفاعية، 
أتت على المواد المكتوبة التي جمعها 
الحادثة. عن  اإليراني  الجو  سالح 

قبل  ما  وقت  في  أنه  القصة  تقول 
منتصف ليلة الـ 19 من سبتمبر، اتصل 
المدينة  سكان  من  أشخاص  أربعة 
عن  ليبلغوا  المحلي  مهرآباد  بمطار 
مشاهدة ضوء ساطع في السماء. كان 
رادار المطار قيد اإلصالح، لذلك اتصل 
شاهروخي  بقاعدة   يوسفي  الجنرال 
الواقعة  همدان،  في  الجوية  للقوات 
على بعد 275 كيلومتر غرب المدينة، 
القاعدة  رادار  لكن  األمر،  من  للتأكد 
المألوف. عن  خارج  شيء  أي  يظهر  لم 

الساطع  الضوء  الجنرال يوسفي  شاهد 
في الخارج بنفسه، لذا أمر طائرة مقاتلة 
من نوع إف-4 فانتوم، قادها المالزم 
أقلعت  نظرة.  بإلقاء  نظيري،  يادي 
والنصف  الواحدة  الساعة  في  الطائرة 

صباحا من  شاهروخي، وبمجرد وصولها 
جميع  أن  نازيري  أفاد  طهران،  إلى 
أجهزة االتصاالت في الطائرة تعطلت، 
وقد  القاعدة،  إلى  للرجوع  اضطره  ما 
أفاد الحقا أن األجهزة عادت إلى العمل 
الحادثة. موقع  عن  ابتعاده  فور 
ثانية  طائرة  انطلقت  هذا،  إثر  على 
المالزم  بقيادة   ،1:40 الساعة  في 
جسما  رادارها  ورصد  جعفري،  برويز 
ساطعا يحمل نفس بصمة طائرة الـ 
جعفري  وأفاد  سي-135،  كيه  بوينغ 
الجسم  من  صدرت  التي  األضواء  أن 
واألحمر  األزرق  بين  تتناوب  كانت 
بسرعة  وتتحرك  والبرتقالي،  واألخضر 
آن واحد. كلها في  بحيث كانت مرئية 
تبعت المقاتلة الحربية الثانية الهدف 
طهران،  جنوب  إلى  الساطع(  )الجسم 
مضيء  جسم  ظهر  ذلك،  أثناء  وفي 
نحوه  يتجه  أنه  جعفري  اعتقد  آخر، 
بواسطة  إسقاطه  حاول  لذا  مباشرة، 
الحمراء.  باألشعة  موجهة  صواريخ 

كل  فقد  بذلك،  شروعه  لحظة  لكن، 
التحكم  على  القدرة  وكذا  االتصاالت 
الجسم  شاهد  ثم  الطائرة،  باسلحة 
الجسم  مع  يندمج  يتعقبه  كان  الذي 
آخر  جسما  لمح  لحظات،  بعد  األول. 
مخلفا  األرض،  نحو  مباشرة  يتجه 
واسعة  أثرا مضيئا على مساحة  وراءه 
كيلومترات. ثالث  نحو  إلى  وصلت 
الطائرة،  لحقت  التي  األعطاب  عقب 
مطار  في  بالهبوط  جعفري  باشر 
القاعدة  إلى  العودة  عوض  مهرآباد، 
الحربية  المقاتلة  لكن  شاهروخي،  في 
التي  لتلك  مشابهة  ألعطال  تعرضت 
الغريب،  لحقت بها وهي تتبع الجسم 
تعطلت  كما  االتصاالت  انقطعت  إذ 
طائرة  أبلغت  وقد  المالحة،  أجهزة 
تعرضت  أنها  المنطقة  في  تجارية 
ألعطال تقنية مماثلة، إال أنها لم تؤكد 
ساطعة. غريبة  أجسام  أي  مشاهدة 
جعفري  توجه  التالي،  اليوم  في 
هليكوبتر  طائرة  في  ومساعده 
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ظنوا  الذي  المكان  على  نظرة  إللقاء 
لكنهم  الضوء،  فيه  شاهدوا  أنهم 
غريب  جسم  ألي  أثر  على  يعثروا  لم 
صفيرا  التقطوا  أنهم  إال  بالمنطقة، 
تبعوا  مستجيب،  مرسل  جهاز  من 
إشارته إلى أحد المنازل، وقال قاطنوه 
وشاهدوا  عالية  ضوضاء  سمعوا  أنهم 
الليل. خالل  الضوء  من  المعا  وميضا 

رئيس  موي،  أولين  الكولونيل  سجل 
فرع القوات المسلحة األمريكية حينها، 
هذه الحادثة في مذكراته، انطالقا من 
اإلفادات التي أدلى بها اإليرانيين الذين 
أبلغوا عن الواقعة، وقد نشرت القصة 
بعدها بشهرين في الواليات المتحدة 
لمجموعة  تابعة  إخبارية  نشرة  في 
موضوع  في  البحث  في  متخصصة 
الطائرة. واألطباق  الغريبة  األجسام 

يصعب  معطيات  مع  الحادثة  تتركنا 
العسكرية  الوثائق  أولها،  تفسيرها، 
تدخل  ال  التي  السرية،  األمريكية 

ما  حدث  إذا  إال  التصنيف  هذا  تحت 
ال  عادي  غير  )شيء  هذا  يستوجب 
ثانيها،  للعموم(.  به  التصريح  ينبغي 
المنبعث  والضوء  األم،  السفينة  رؤية 
والطيارين.  السكان  قبل  من  منها، 
ثالثها، التشويش االنتقائي لالتصاالت 
إطالق  ونظام  اإللكترونية  واألجهزة 
القدرات  حدود  يتعدى  الذي  األسلحة، 
هذا.  يومنا  إلى  المعروفة  العسكرية 
رادار  رصد  المعطيات،  هذه  رابع 
في  يحلق  جسما  الثانية  الطائرة 
المنطقة. خامسها، القذائف المضيئة 
التي كادت أن تصيب المقاتلة الثانية، 
واألخرى التي اتجهت نحو األرض تاركة 
الصفير  وأخيرا،  مشعا.  مسارا  خلفها 
المستجيب. المرسل  جهاز  عن  الصادر 
تصف  التي  الوثائق  العتبار  بالنسبة   
فذلك  سرية،  مستندات  الحادثة 
افتتاحية  لكونها  أساسا  يرجع 
تعنى  التي  الفصلية  اإلخبارية  النشرة 

بالخدمات األمنية المقدمة من القوات 
الجوية األمريكية. وبما أن هذه النشرة 
والتشويش  التجسس  لمكتب  تابعة 
والتدخل، الذي تتطلب معاينة وثائقه 
تصريحا أمنيا، فقد جرى إدراج النشرة 
السرية  الوثائق  سجل  في  اإلخبارية 
في  الباحثون  يلوح  ما  غالبا  المحمية. 
التي  الوثائق  الغريبة  األجسام  مجال 
تصنف تحت هذه الخانة كأدلة مقنعة 
على وجود األجسام الغريبة والصحون 
الطائرة، فلو لم تحصل حقا، لما جرى 
التستر عليها وإخفائها عن العامة، لكن 
بالكاد يوجد شيء مميز بخصوص تلك 
صيغت  هذه،  حالتنا  في  المستندات. 
الكولونيل  جمعها  التي  المعلومات 
ما  شيق،  درامي  سردي  قالب  في  موي 
على  السحري  المفعول  ذلك  أعطاها 
قارئيها، ودفع البعض إلى تصديقها.
)الجسم  األم  السفينة  بخصوص  أما 
طهران(،  سماء  في  الساطع  الغريب 
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بدقة،  كانت  ما  تحديد  يمكن  فال 
اقترح  كالس  فيليب  الصحفي  لكن 
وهو  المشتري،  كوكب  يكون  قد  أنه 
في  الباحث  قدمه  الذي  ذاته  التفسير 
أوبرج.  جيمس  الجوي،  الفضاء  ميدان 
مجال  في  الباحثين  من  العديد  رفض 
األجسام الغريبة هذا التفسير قائلين 
كان  الحادثة،  إثر  المشتري،  اتجاه  إن 
هذا  لكن  درجة،   90 بزاوية  خاطئا 
المصداقية  ببعض  يتحلى  االقتراح 
خاطئا  يكن  لم  االتجاه  أوال،  لسببين. 
سارعت  فقد  الباحثون،  قال  كما 
طهران  شمال  إلى   4-F الـ  طائرات 
وليس نحو النور، وبمجرد وصولهم رأوا 
النور فقط حيث كان المشتري. ثانيا، 
اتصلوا  الذين  والشهود  يوسفي  وصف 
غرار  على  الساطع  الضوء  بالمطار 
وبما  بكثير،  إشراقا  أكثر  لكن  نجمة، 
السماء  في  كان  المشتري  كوكب  أن 
هو  ترجيحا  األكثر  فاالستنتاج  وقتها، 
أن الكوكب كان مسؤوال بدرجة أو أخرى 
عن ما رآه شهود العيان في تلك الليلة.

بفشل  تتعلق  التي  الثالثة  النقطة 
قد  الطائرة  في  االتصاالت  أجهزة 
تتبع  بعد  لكن  ما،  نوعا  مقلقة  تبدو 
اتصال  على  كانوا  أمريكيين  مقاولين 
بمجريات الحادثة، توصل كالس إلى أن 
الطائرة الثانية فقط هي التي تعرضت 
الرحلة. أثناء  كهربائية  لمشاكل 

كان  الطائرة  تلك  أن  أيضا  وجد  كما 
التيار  لها تاريخ طويل مع انقطاعات 

التقنيون  يتمكن  لم  التي  الكهربائي، 
أمرا  اعتبر  ما  وهو  إصالحها،  من 
كانت  شاهروخي  قاعدة  ألن  عاديا، 
الجودة  منخفض  بعملها  معروفة 
فقد  لذلك،  للسجالت.  حفظها  وسوء 
أعطاب  سيواجه  جعفري  المالزم  كان 
تعرضه  عن  النظر  بغض  تقنية 
وبما  ال،  أم  غريبة  أجسام  من  لهجوم 
أنه كان الحاضر الوحيد في االستجواب، 
المالزم  قدمه  الذي  التقرير  فإن 
انتقاله  بعد  الحادثة،  عن  نظيري 
الشك  يتخلله  المتحدة،  الواليات  إلى 
تقول  أخرى  قصص  مع  ويتناقض 
أعطال. ألية  تتعرض  لم  طائرته  أن 
الطيار  رافق  الذي  األسلحة  أفاد ضابط 
جعفري أن رادار المقاتلة رصد شيئا ما 
ما  وهو  المنطقة،  في  تحليقها  خالل 
قد يكون حدث حقا، خاصة أن معظم 
تتطلب  كانت  الطيارين  هؤالء  مهمات 
العتراض  مراقبة  بعثات  في  الخروج 
ميج-25،  طراز  من  العدو  مقاتالت 
سواء كان كوكب المشتري في السماء أو 
لم يكن. لكن هناك احتماالت أخرى قد 
تفسر ما رصده الرادار، ومنها أن الرادار 
كان معطال أو في حاجة إلى إصالح، أو 
قد يكون ضابط األسلحة نقل التحكم 
إلى الوضع اليدوي دون أن يدرك ذلك، 
ما جعله يرصد الجسم المزعوم. كيفما 
كان الحال، وأي كان االحتمال الصحيح، 
يعني  ال  الرادار  على  ما  شيء  فظهور 
فوق  فعال  حلق  غريبا«  »جسما  أن 

طبقا  أن  أو  الليلة  تلك  طهران  سماء 
طائرا حاول إسقاط المقاتلة اإليرانية.
التي  المشعة  القذائف  يخص  فيما 
نحوه، فنجد  اتجهت  أنها  ذكر جعفري 
بمسار  األرض  مرور  في  تفسيرها 
هالي،  المذنب  يخلفها  التي  البقايا 
على  نيازك  سقوط  يرافقه  والذي 
 ،1984 عام  نشر  كتاب  وفي  األرض. 
أن  كرونك،  غاري  الفلك،  عالم  يذكر 
تاريخ الـ19 من سبتمبر 1976 يوافق 
ثالث  بقايا  مدار  من  األرض  اقتراب 
 Gamma هي    نيزكية  مجموعات 
و  Southern Piscidsو  Piscids

فسقوط  لذلك،   .Eta Draconids
أجسام  البعض  اعتبرها  التي  النيازك، 
سفينة  آخرون  وعدها  مشعة  غريبة 
البحر  فوق  بسرعة  حلقت  أمّ  طائرة 
مفروغا  أمرا  كان  المتوسط،  األبيض 
منه وينبغي أن نتوقع حدوثه، بغض 
قدمها  التي  التفسيرات  عن  النظر 
الغريبة  األجسام  مجال  في  الباحثون 
الحقا لهذه الحادثة. واستخلص كالس 
على  الضوء  تلقي  قد  أخرى  تفاصيل 
حديثه  خالل  من  الحادثة  مالبسات 
أن  وهي  األمريكيين،  التقنيين  مع 
لم  شاهروخي  قاعدة  في  الطيارين 
يعتادوا التحليق بالمقاتالت ليال، وأن 
الليلة  تلك  خرجتا  اللتين  الرحلتين 
المعروفة  الوحيدة  الرحالت  كانت 
هناك،  الفنيين  تمركز  فترة  طوال 
أشار  موي  العقيد  تقرير  أن  كما 
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صعوبات  واجهوا  الطيارين  أن  إلى 
من  يتمكنوا  لم  ألنهم  الهبوط  في 
الليلية. القيادة  متطلبات  مع  التأقلم 

المستجيب  المرسل  أما بالنسبة لجهاز 
اليوم  الحادثة في  الذي وجد في مكان 
في  موي،  الكولونيل  أفاد  فقد  التالي، 
تقريره، أنه يخص طائرة أمريكية من 
المفترض  من  كان  إذ  سي-141،  طراز 
هذه  الكبيرة  النقل  طائرات  تطلق  أن 
حادث،  وقوع  حالة  في  الجهاز  هذا 
بخصوصها،  مشاكل  واجهت  أنها  إال 
الطائرة في مطب جوي،  فبمجرد مرور 
تسقط هذه األجهزة دون سابق إنذار.

إذا نظرنا إلى جميع عناصر القصة دون 
أجسام  ظهور  عن  مسبقة  افتراضات 

الوحيد  الشيء  يصبح  محلقة،  غريبة 
الخارج عن المألوف حول حادثة طهران 
أجرام  تطارد  كانت  الطائرات  أن  هو 
هناك  معطوبة.  بمعدات  سماوية 
العديد من الحاالت التي تعطلت فيها 
أجهزة الطائرة، مثلما هناك العديد من 
الطائرات  مطاردة  شهدت  التي  الحاالت 
الخطأ،  طريق  عن  سماوية  أجسام 
أن  يحصل  واألخرى،  الفينة  بين  لكن، 
الرحلة. نفس  على  كالهما  يجتمع 
الباحثون في  الذي يستخدمه  المنطق 
لتفسير هذه  الغريبة  األجسام  ميدان 
الحوادث منطق متهافت، يعتمد على 
اإلمكانيات  من  جملة  استبعاد  عملية 
أن يصلوا  إلى  الواقعة  التي قد تفسر 

الذي  الممكن  الوحيد  التفسير  إلى 
يكن  لم  فإذا  إشاعته،  في  يرغبون 
أو  كوكب  أو  نجم  المرصود  الجسم 
مركبة  هو  فبالتأكيد  طائرة،  أو  نيزك 
آخر  فضائية غريبة قدمت من كوكب 
نريد  ما  األرض.  سطح  على  وحطت 
معرفته هو حقيقة الشيء الذي جرى 
هنا،  ومن  عليه،  ليس  ما  ال  رصده، 
فاألدلة ليست كافية إلقناع من يبحث 
أرجحية  أكثر  بديلة  تفسيرات  عن 
موضوع  ألي  أو  للموضوع،  بالتحمس 
عن األجسام الغريبة واألطباق الطائرة.
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السـويدية  األكاديميـة  أعلنـت 
الملكيـة للعلوم األربعـاء )الرابع من 
فـوز   )2017 األول/أكتوبـر  تشـرين 
السويسري جاك ديبوشـيه واألمريكي 
المولـود فـي ألمانيا يواخيـم فرانك 
هينردسـون  ريتشـارد  والبريطانـي 
للكيمياء لعـام 2017  بجائـزة نوبـل 
يعمل  إلكترونيا  مجهـرا  لتطويرهـم 
بتقنيـة التجميـد العميـق، والـذي 
يحقـق تحديـدا عالـي الدقـة لبنية 
الحيوية في حالة سـائلة. الجزيئـات 

ربمـا ال نتذكـر بدايات تكـون الوعي 
لدينـا في هـذه الحياة ولكـن من رأى 
استكشـافهم  بدايـات  فـي  األطفال 
لألشـياء فـإن لديهـم الرغبـة دائما 
واستكشـافها  األشـياء  لتلمـس 
بأبعادهـا الثالثـة، ومـا ان يبـدؤوا 
فإنهـم  البنـاء،  بمكعبـات  باللعـب 
المختلفـة  األبعـاد  يسـتخدمون 

وقدرتهم علـى التمييز لبناء لعبتهم.
الواقـع  يختلـف  ال  أجسـامنا  وفـي 
تحسـم  الثالثـة  فاألبعـاد  كثيـرا، 
بعـض  عمـل  آليـة  كبيـر  بشـكل 
ارسـال االشـارات  البروتينات وكيفية 
فـي خاليانـا، كثيـر مـن البروتينات 
والمفتـاح  القفـل  باليـة  تعمـل 
وبعضها يشـبه إلـى حد كبيـر لعبة 
المفاتيح  أبعـاد  المكعبـات، فمثلما 
لفتـح  مالئمتهـا  تحـدد  وأسـنانها 
أقفـال األبـواب، فـإن الكثيـر مـن 
وجـود  دون  تعمـل  ال  البروتينـات 
مفتاحهـا الجزيئـي المالئـم، والـذي 
من الممكن ان يكـون جزيئة صغيرة 
او بروتيـن آخـر، وما يحـدد المفتاح 
المناسـب هو الشـكل الجزيئـي، فلو 
الجزيئـي  الشـكل  إيجـاد  اسـتطعنا 
مـن  سـنتمكن  تفاصيلـه،  بـكل 
نريـد  تصميـم مفاتيـح وفـق مـا 

فـي  ابـواب  فتـح  علـى  تعمـل 
خاليانـا مـن شـأنها عـالج امراض، 
أشـكال  بتغييـر  نقـوم  ربمـا  او 
االقفـال حتـى ال تتمكـن مفاتيحها 
الحاليـة مـن فتـح أبـواب األمراض.
خاليانـا  فـي  التعقيـد  ولكـن 
والديناميكيـة الموجـودة فـي عمل 
وتناهيهـا  المختلفـة  البروتينـات 
الشـكل  دراسـة  جعـل  بالصغـر 
الجزيئـي امـرًا صعبًا، وآليـات تحديد 
األشـكال الجزيئية تطـورت كثيرا في 
السـنوات السـابقة، ألن الحديث عن 
آليـة عمـل بروتين مـا او جزيئة في 
داخـل خاليانـا دون معرفـة كيـف 
يكـون شـكلها هـو كوجود شـخص 
لديـه خمـس دقائـق فقـط لفتح 
قفـل البـاب ومـع وجـود خمسـين 
مفتـاح باليـد، والمفتـاح الصحيـح 
هـو المفتـاح االخيـر ولكنـه يبـدأ 
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نتخيـل. ان  ولنـا  االول  بالمفتـاح 
الحيويـة  الجزيئـات  رؤيـة  بدايـات 
المجاهـر  فـي خاليانـا تمـت عبـر 
وفـي كثير مـن الحـاالت كانـت تتم 
عبـر طـرق كيميائيـة تعمـل على 
نراه  التغييرات ومـا  إحـداث بعـض 
األبعـاد. ثنائيـة  صـورة  إال  ليـس 

اليـوم  يرغـب  الكثيـر  ان  كمـا 
األفالم بتقنيـات ثالثية  بمشـاهدة 
األبعـاد، العلمـاء لـم يقفـوا عنـد 
الصـور الثنائية، بل حاولـوا الوصول 
إلى الشـكل ثالثـي األبعـاد لجزيئات 
وتحـدد  أجسـامنا  تشـكل  حيويـة 
صحتنـا، بيـن األعـوام 1986-1975 
فقـد قـام يواخيـم فرانـك ببـذل 
الجهد لتجميـع صور ثنائيـة األبعاد 
ثالثيـة  الصـورة  لتكويـن  ودمجهـا 
االبعـاد، فـكان يأخـذ صـور ثنائية 
األبعـاد مـن جهـات مختلفـة ومن 
ثـم يعمـل علـى تجميعهـا وفـق 
والجزيئيـة  الكيميائيـة  الخصائـص 
األبعـاد. ثالثيـة  صـورة  إلنتـاج 

فـي نهايـة الثمانينـات مـن القرن 
الماضـي  قام ريتشـارد هينردسـون 
االلكترونـي  المجهـر  باسـتخدام 
األبعـاد  ثنائيـة  الصـور  اللتقـاط 
وتجمعيهـا بنفـس الطريقـة ولكن 
ان  هينردسـون  دراسـات  ميـز  مـا 
اإللكترونـي  للمجهـر  اسـتخدام 
علـى  الصـور  التقـاط  مـن  مكنـه 
عملـه  ليتـوج  الـذري  المسـتوى 
فـي عـام 1990 بالحصـول علـى اول 
للبروتيـن. األبعـاد  ثالثيـة  صـورة 

هـذا االنجـاز العظيـم كان يقـف 
أمامـه عائـق هـو عـدم الحصول 
على صورة مباشـرة بأبعـاد ثالثية 
معالجـة  إلـى  الحاجـة  بسـبب 
الجزيئـات والخاليـا فبالتالي الصورة 
تكـون فـي حالـة السـكون، كأنما 
القـدم عبـر  لكـرة  تنقـل مبـاراة 
التلفـاز عـن طريـق الصـور فقط 
وليـس عن طريـق الفيديـو، وهذا 
اليه جـاك ديبوشـيه،  التفـت  مـا 
حتـى توصـل إلـى أن تجميـد هذه 
تصـل  حـرارة  بدرجـات  الجزيئـات 
إلـى سـالب 120، فإن المـاء الموجود 
سـيصنع درعـًا صلبـًا حـول هذه 
الجزيئـات وبالتالي يمكـن مراقبتها 
علـى  التأثيـر  دون  وتصويرهـا 
حركيتهـا وأشـكالها، وبفضل جهود 
تكون  وانجازاتهم  الثالثـة  العلمـاء 
مـا نعرفه اليوم المجهـر االلكتروني 
Cryo-( بتقنيـة التبريد العميـق
.)Electron Microscopy
الكثيـر  تبعهـا  االنجـازات  هـذه 
مـن التطويـر خصوصـا مـع تطور 
ودخـول  الحيويـة،  المعلوماتيـة 
وتطـور  بالتحليـل  الكمبيوتـر 
االلكترونـي، فحتـى عـام  المجهـر 
2013 اغلب االشـكال ثالثيـة االبعاد 
كانـت كما فـي الصورة على شـكل 
كـرة، ولكـن مـع التطـور الهائـل 
يمكننـا  األخيـرة  السـنوات  فـي 
الثالثي  الشـكل  إلى  الوصـول  اليوم 
الدقة. متناهيـة  األبعـاد بصـورة 
للمجهـر  االسـتخدامات  آخـر  ومـن 

التبريـد العميق  اإللكترونـي بتقنية 
إيجـاد  مـن  العلمـاء  تمكـن  هـو 
المرضيـة فـي فايـروس  الجزيئـات 
زيـكا، مما سـهل عمليـة تحديد باب 
يمكـن قفله من خـالل تطوير اللقاح 
القفل. المفتـاح  المالئم كمـا يالئم 
اليـوم  التقنيـة  هـذه  تسـتخدم 
أشـكال  دراسـة  مجـال  فـي  كثيـرا 
تصميـم  ومحاولـة  البروتينـات 
فـي  خصوصـا  المالئمـة  األدويـة 
وعملـت  السـرطان،  أبحـاث  مجـال 
هـذه التقنيـة علـى تغييـر رؤيتنا 
الكثيـر  زال  وال  الحيويـة  للكيميـاء 
التقنية كشـفه. الذي يمكـن لهـذه 
هـذه التقنية هـي من أكثـر األمثلة 
للتعـاون بين  لمـا يمكـن  وضوحـا 
الباحثيـن، وعـدم ادعـاء المعرفـة 
في  بباحثيـن  واالسـتعانة  الكاملـة 
مجـاالت مختلفـة للوصـول إلـى حل 
العربـي  يبتعـد عالمنـا  تطبيقـي، 
عـن جوائز اقـل مـن جائـزة نوبل 
تبقـى  ولكنهـا  نعرفهـا،  السـباب 
شـماعات نسـتخدمها للتغافـل عن 
حقيقة مهمـة، وهي أن زينـة العلم 
شـاطئ  ال  بحـر  والعلـم  التواضـع، 
فيـه، ان دخلتـه عليـك بمواصلـة 
وإن  اسـتطاعتك،  حـد  السـباحة 
توقفـت، فعلـى اآلخرين البـدء من 
حيث توقفـت، ال يوجـد عالم مطلق 
بـكل االسـرار بيننـا، متى مـا وعينا 
هذه الحقيقة سـنجد المجـال لتعلم  
فيـه. والبحـث  الحقيقـي  العلـم 
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أسئلة

لدي 3 أطفال توفوا نتيجة الميكروسيفالي وقد قال لي األطباء 
أن المصابين بهذا المرض يُمكن أن يعيشوا بشكل طبيعي، 

أود أن أعرف هل لهذا المرض عالج؟
ح. أ - الجزائر

الجواب :
حــاالت نــادرة مــن المايكروســيفالي تعيــش لكــن يعانــون مــن حــاالت اعاقــة عقليــة وحركيــة 
ــد  ــرض بع ــذا الم ــالج له ــد ع ــى االن ال يوج ــر، حت ــر صغي ــون بعم ــان يموت ــب االحي ــي اغل وف
الــوالدة لكــن إذا تــم تشــخيصه قبــل الــوالدة فمــن الممكــن أن يعالــج امــا بتدخــل جراحــي أو 

أدويــة لكــن تبقــى احتماليــة والدة طفــل معــاق كبيــرة.
نظــرا الختــالل حجــم الدمــاغ فمــن الممكــن أن يصــاب المريــض بنوبــات صــرع او خلــل عضلــي، 
وبهــذه الحالــة تتــم معالجتهــا، أحــد أســاتذتنا كان مصابــًا بالمايكروســيفالي لــذا فمــن الممكــن 
ــلوكي  ــب الس ــة والتدري ــالت الطبي ــع التدخ ــي م ــكل طبيع ــهم بش ــة عيش ــول بأمكاني أن نق
ــة اذا كان  ــة لمعرف ــل وراثي ــل تحالي ــاب عم ــر باإلنج ــل التفكي ــل قب ــع، يفض ــل المجتم وتقب
ــة  ــاول أدوي ــت األم تتن ــرة ، أو إذا كان ــول بكث ــاول الكح ــن يتن ــد االبوي ــًا، او اذا اح ــبب وراثي الس

ــل .. ــالل الحم خ
ــام  ــن عظ ــر بي ــات المبك ــالق اليافوخ ــو انغ ــيفالي ه ــبب المايكروس ــون س ــن أن يك ــن الممك م
الجمجمــة وبالتالــي عــدم فســح مجــال للدمــاغ للنمــو بشــكل طبيعــي وهــذي عالجهــا الجراحــة، 
وفــي احيــان اخــرى يكــون الســبب فــي حالــة مرضيــة تصيــب الدمــاغ تمنعــه مــن النمــو وهذه 
تقســم إلــى أمــراض وراثيــة أو والديــة أو حــاالت تصيــب الدمــاغ مــا بعــد الــوالدة. وهنــاك ســبب 
آخــر وهــو عندمــا تكــون االم مصابــة ببعــض األمــراض المزمنــة يــؤدي ذلــك بالتالــي ضعــف 

فــي نمــو الطفــل.
د. علي البهادلي 

احمد كريم
رغد قاسم

هشام الصباحي
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»عدم التناظر بين في الضرر بين الجنسين له ابعاد تطورية 
معناه تعقيم االنثى وعدم انجاب اي طفل.«

اإلناث  إستثمار  الفرق في  ما هو  لكم،  مقال  العبارة في  هذه 
اإلناث  يعود على  وال  الذكور  يعود على  الذي  ما هو  والذكور؟ 

من فوائد؟
رحيم غازي - العراق

الجواب :
المــرأة اســتثمارها التطــوري فــي اإلنجــاب، علــى اعتبــار عــدد بويضاتهــا ثابــت منــذ الــوالدة، 
ال يتــم انتــاج بويضــات جديــدة بعــد الــوالدة، عكــس الرجــل اإلنتــاج مســتمر عنــده للســائل 

المنــوي. 
التفســير علــى كــون المســألة تطوريــة ولهــا عالقــة بإنهــاء الحمــل، لكــون الضــرر مــن هــذه 
األمــراض اغلبــه يقــع علــى المــرأة، الرجــل اقصــى حــد يصلــه هــو العقــم مــن هكــذا إصابــة، 
ــار  ــر انفج ــاك خط ــرأة هن ــي الم ــن ف ــالج، لك ــد الع ــي بع ــت ينته ــا مؤق ــم غالب ــى العق وحت

انبــوب فالــوب، وهــذا يعنــي عقــم نهائــي وخطــر المــوت فــي بعــض الحــاالت حتــى. 
هذا المقصود بعدم التناظر في الضرر.

القصــد أن هــذه األمــراض تطــورت إلنهــاء الحمــل مــن األســاس لصالــح تعــدد الشــركاء، وإعــادة 
العمليــة الجنســية دائمــا بــدون انتظــار، و الجنــس كمــا هــو معــروف  أمــر يرفــع مســتويات 

الدوباميــن وغيرهــا مــن الهرمونــات المســؤولة عــن الشــعور بالســعادة.

رغد قاسم
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بيني  نقاش  صار  معين  موضوع  بخصوص  استفسار  »لدي 
وبين احد االشخاص وادعى المقابل أن هناك أحاديث وبحوث 
تثبت ان اجنحة الذباب التنقل االمراض ويوجد في جناح داء 
وفي جناح شفاء. على حسب حديث ألحد الصحابية. بصراحة 
علمي  دليل  عن  أبحث  أن  فأحببت  بجوابه   اقتنعت  ما  انا 
للموضوع لكن الموضوع ليس من اختصاصي وال أعرف كيف 
تدحض  مقالة  او  بمصدر  تساعدوني  أن  .أرجو  عنه  ابحث 
جراثيم  فيها  ليس  الذبابة  أن  معقولة   . الشي  هذا  تؤيد  او 

واجنحتها فيها مواد تقتل الجراثيم؟« 
والء - العراق

الجواب :
اهــال والء مــن الصعــب علــى المجتمــع العلمــي أن يدقــق فــي االف االدعــاءات والخرافــات الصادرة 
مــن مختلــف القبائــل والتقاليــد والديانــات وفنــون الطــب الشــعبي. لكــن بصــورة عامــة فــرأي 
العلــم أنــه ال فــرق فــي توزيــع الجراثيــم بيــن جنــاح الذبابــة هــذا أو ذاك وأن الذبابــة ككائــن 
حــي لديهــا إفرازاتهــا التــي تحتاجهــا هــي ألجــل حياتهــا لكــن ليــس لديهــا مصنــع لألدويــة 
ــوق  ــارة. وف ــم الض ــن الجراثي ــم م ــتودع ضخ ــم مس ــة تض ــم ان الذباب ــا العل ــول لن ــا يق وايض
ذلــك فــإن الشــخص الــذي ناقشــك يستشــهد بنصــوص مقدســة لديــه كأدلــة لــذا فلــن تكــون 

معظــم أدلــة النقــاش مفيــدة فــي حــاالت كهــذه علــى االغلــب.
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هل لديكم موقع بنفس المحتوى باإلنجليزية؟
سالي - مصر

الجواب :
أهــاًل ســالي، العلــوم الحقيقيــة هــي الموقــع العربــي العلمــي التشــكيكي األول، وبالتالــي فــإن 
معظــم نشــاطنا يتركــز علــى المعرفــة باللغــة العربيــة. ولكنــا أيضــًا أنشــأنا فرعــًا انجليزيــًا 
لموقعنــا وهــو يركــز علــى نقــل بعــض مــا ننتجــه ويفتقــر اليــه االنترنــت باللغــة االنجليزيــة 
يمكنــك اإلطــالع عليــه: en.real-sciences.com، بالمقابــل يُمكنــك اإلطــالع علــى الكثيــر 

مــن المواقــع ذات التخصصــات الشــبيهة بموقعنــا مــن خــالل القائمــة التاليــة:
http://real-sciences.com/?p=5933
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