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إنه نوع معين من الصرع وليس مس شيطاني

معحتىتشخيصهايمكنالقدأخرىأنواعهناك
علىالسيطرةلصعوبةوذلكالمستمرةالمراقبة
ومعحيثالحركةبفرطتتسمنوباتهناك.المريض

اكهن.عنيفةبصورةبالحركةالمريضيبدأالنوبة،بدء
بالركضالمريضيبدأحيثبالركض،تتسمحاالت
جدارًا،كانأمامه،يقبعبمامباٍلغيرواحدباتجاه
.مرتفعامسيارة،

مننوعهكذامثلتشخيصصعوبةتستنجولعلك
باإلمكانيكونولنالكابالتستنقطعاذالنوبات،
ولذلك.المريضللشخصالدماغيالنشاطتسجيل

الاذالقانونيةالمشاكلمنمرضىهكذامثليعاني
انواالسوء.بشيءمصابونبأنهمالمجتمعيصدق
.عليهموقعلسحراوالجنمنلتلبسحالتهمُتعزى

ال ينطبق جميع ما تشاهدونه في اإلعالم من: مالحظة
مزاعم على الصرع، كثير من الحاالت هي محض تمثيل 

الغرض منه هو الترويج والدعاية ألساليب العالج  
.الروحاني والخرافات

:القراءةمنلمزيد

Stefan H, Ben-Menachem E, Chauvel P, 
Guerrini R, editors. Case Studies in 
Epilepsy: Common and Uncommon 
Presentations. Cambridge University 
Press; 2012 Nov 22.

أةفجيسقطشخصصورةللمخيلةتجلبكلمةالصرع،
كأنهنتبدولثواٍنبعنفباالهتزازويبدأاألرضعلى

االهتزازهذاينتهينفسهاوبالسرعة.طوالدقائق
عاصفة.الذهنمشوشوهوالشخصهذاويستيقظ
كأنيبدوفجعلتهالشخصهذادماغاجتاحتكهربائية

كماالمقدس،المرض.تلبسهقدخارجيعالممنشيئًا
عنالتعبيربطرقالعلماءيدهشزالالقديمًا،سمي

.نفسه

ًاجالسأخيكووجدتلياًلاستيقظتلوستفعلهالذيما
علىيقعالذيالحائطتجاهبأصبعهمشيرًافراشه،في

ولكنهتراهانيمكناللشيءبعينهمتتبعًايساره،
لحظاتوبعديجيبك،فالتحدثه.باتجاهكيتحرك
عنفيسألكويستيقظيدهوتسترخيعينيهيغلق
نستذهبوكنتملوفيماتأثيرللثقافةفزعك؟سبب

ألشخاصحاالتهناكولكن،.روحانيمعالجاولطبيب
للمعالجيناهليهمفلجأالعالماتهذهعليهمظهرت

تطارداالسالفمنلروحالسببعزواالذينالروحانيين
ولكن.المنزلهذافيُقتلتلروحاوالعائلةهذه

لنشاطنتيجةتحدثصرعيةنوبةهذهانالحقيقة
اليدحركةعنالمسؤولةالمنطقةفيكهربائي

.العينينحركةعنالمسؤولةوالمنطقة

االعتيادي،الدماغتخطيطفيتظهرالقدكهذهنوبات
علىالمريضلمراقبةاالعصابطبيبيلجًاقدولذلك

تعملكاميراتعلىتحتويمتخصصةغرففيأياممدار
24مدىوعلىمستمربشكلالمريضتسجيلعلى

بصورةالدماغنشاطيراقبلجهازمربوطوهوساعة
.مستمرة

بغداد-عصام منير : إعداد
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من المستوي السلوكي : العادات واألهداف
الكيميائيوحتى المستوى 

الضغطعلىتدريبهتمالثانيوالفريقمرة،100الزر
مناألولىالمرحلةكانتتلكمرة،500المقبضعلى

فييتالعبأدامزأرادالثانيةالمرحلةفيالتجربة،
علىالضغطعنالفئرانستتوقفهلليريالمكافأة

الفئرانبحقنفقامال،أمالجائزةغيابعندالزرهذا
مثللهذيانمسببةبمادةالمقبضعليتضغطالتي

ال،أمالمقبضعلىالضغطعنسيتوقفونهلراقب
100الزرعلىتدربالذيالفئرانفريقأنالنتيجةكانت

حقنهتمحينعليهالضغطعنتوقففقطمرة
يضغطظلمرة500تدربالذيالفريقأماالمادة،بتلك
.1يتوقفولمالزرعلى

معينسلوكلهالفئرانمنفريقكلأنرؤيةيمكننا
األولالفريقللهذيان،المسببةبالمادةحقنهعند

بمادةحقنهتمعندماالمقبضعليالشدعنتوقف
أنعلييدلمماالفعل،لهذانتيجةلهمحببةغير

منالفأرقياموالفعلنتيجةبينعالقةهناك
قامالعالقةهذهولفهمالفعل،بهذااألولالفريق

أنهفوجدوالدراستهاالتجاربمنبعددالباحثون
بإعطاءالتجربةعليالقائميتوقفحينما

ر،الزذلكعلىالضغطعنالفأريتوقفالسكروز،الفأر
فةبصللفأرالسكروزالتجربةعلىالقائميوفرعندماأو

قيمةتقلاألساسمنللمقبضالحاجةدونمستمرة

أن(العاداتقوة)كتابهفيجيمسويلياميخبرنا
وفيبها،نقومالتيالعاداتمنيتكونسلوكنا

فهيسلوكنا،فيكبيرةأهميةلهاالعادتأنالحقيقة
التيلألهدافمتفرغةأذهانناجعلعلىتساعدنا

الوصولعنتعرقلناقدأيًضاولكنهاتحقيقها،نريد
علىالسلوكعلماءحاولاألهميةولهذهاألهداف،لهذه

فيمركزهاهووماالعاداتهيمامعرفةالتاريخمر
ةسهلتكنلماألسئلةهذهعلىاإلجابةالبشري،المخ
معنسيرأنهوالمقالهذافينريدهوماأبًدا،

فياختالفاتمالحظةمنالفكريةرحلتهمالباحثين
يفتعرإلىالمختلفةالظروففيالتجاربفئرانسلوك

كيفيةإلىثمومنغيرهاعنتمييزهاوالعادات
المسؤولةالرئيسيةالدماغيةالمنطقةعنالكشف

.تفعيلهاعن

عامنتائجهاونشرأدامزكريستوفرأقامهاتجربةفي
تمالتجارب،فئرانمنمجموعةسلوكليراقب1982
الضغطعليتدريبهموتمالفئرانمنمجموعةجلب
الزرعلىالفأريضغطمرةكلفيمعين،زرعلي

الفئرانتقسيمتمالسكروز،منقطعةعلىيحصل
علىالضغطعلىتدريبهتماألولالفريق:لفريقين

القاهرة-عبدالرحمن عبدالخالق : إعداد
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منتصففيمنطقةمنماجزءإزالةعندأنهالمفاجأة
منالنوعهذاينشأال”*المخططالجسم“تسمىالدماغ

فيالفئرانسلوكيتأثروالالفئران،لدىالسلوك
إذاأوعنهمالسكروزمنعتمإذاحتىالزرعلىالضغط

وهنريدعىمما.آخربشكلعليهالحصولاستطاعوا
هوالمخططالجسممنالجزءهذاأنباستنتاجزمالءه

تم،مماثلةتجربةوفيالموجه،السلوكعنالمسؤول
منوكانأدامزتجربةفيالثانيكالفريقالفئرانتدريب

نويتوقفواالعتياديالسلوكعندهمينشأأنالمتوقع
السكرمكافأةفيالحادثةللتغيراتاالستجابةعن

منطقةاستئصالعندأنوجدوهماولكنلهم،المعطاة
االعتياديالسلوكينشأالالمخططالجسممنأخرى
اوةالمكافأبغيابمتغيرًاسلوكهمويبقىالفئران،لدى

الباحثيندعىمماللهذيان،مسببةبمادةاستبدالها
دىلاالعتياديبالسلوكمتعلقالجزءهذاأنالستنتاج
ىلدفقطتتوقفلمالتجاربأنالحقيقةفيالفئران،
جدوفقدالقرودواإلنسانلتشملامتدتولكنالفئران

الجسمفي**الذنبيةالنواةأنوزمالؤهترايكومي
هانشاطيتغير(الفئرانفيكما)اإلنسانفيالمخطط

إليتؤديأفعالهمأنبالتجربةالمشاركينيظنعندما
الجزءهذاأنعلىيدلمما!لهمماديةخسارةاومكسب

–بالمكافأةارتباطهوالموجهبالسلوكعالقةله
عليها،يحصلونسوفالتي–الحالةهذهفيالمالية

والموجه،بالسلوكمرتبطالجزءهذاأنعلىيدلمما
في***البطامةنواةأنالباحثونوجدأخرىتجارٍبفي

عنمسؤولة(الفئرانفيكماأيًضا)المخططالجسم
األجزاءأنالواضحفمنالقردة،فياالعتياديالسلوك

كالفيهاًمادوًراتلعبالمخططالجسمفيالمختلفة
هذايعودماذاإلىولكنالموجه،واالعتياديالسلوكين

؟الفارق

يتمكيففهمأوًلاعليناالسؤالهذاعنلإلجابة
فوكيالدماغأجزاءوباقيالمخططالجسمبينالتواصل
والبعض،بعضهامعالمخططالجسمأجزاءتتواصل

ىتسمكيميائيةمادةالسؤالهذاعلىاإلجابةفييأتي
فيالمادةهذهالعصبيةالخالياتستخدم،الدوبامين

مادةتؤديحيثالبعض،بعضهامعالتواصل
علىالمدىطويلةتكونقدتغيراتإلىالدوبامين

مادةولكنعليها،تعملالتيالعصبيةالخاليا
سمالججزءباختالفمختلفتأثيرلهانفسهاالدوبامين

الجزءعلىالدوبامينفتأثيرفحصه،المرادالمخطط
ئينشأنهأيمحفًزا،يكونالموجهبالسلوكالمرتبط
رةلالستثاعرضةأكثرويجعلهاالخالياهذهفيتغيرات

العصبيةاإلشاراتإليهاتصلعندمااستجابةأسرعو
يؤثرعندماعنمختلفتأثيروهو،التاليةالمرةفي

العاداتبسلوكالخاصةالمناطقعلىالدوبامين

عنيتوقفوسلوكهعنويمتنعالفأرلدىالفعلهذا
عليبالضغطيقومالفأرقيامكانفإذاأيًضا،الضغط

لهمحبًباشيًئاالفعلهذانتيجةتكونعندمافقطالزر
العالقةيعرفالفأرأنيدلهذاالسكروز،كمادة

ةالحقيقوفيالنتيجة،وهذهالفعلهذابينالسببية
قويطلالنتيجة،-بالفعلالتعلممنالنوعهذايسمي

”الموجهالسلوك“اسمالحالةهذهفيالسلوكعلي
الفأر،يريدهمعينلهدٍفموجًهايكونالفعلأنحيث

روز،السكعليفعلهيعتمدفلمالثانيالفئرانفريقأما
حجرةداخلالمقبضكانطالمافعلهفياستمرولكنه
إذاحتيسلوكهفيكبيًراتغيًُُّرايظهرالوالفأرالفأر،
بهذاللقيامالحاجةدونآخربشكلالسكروزلهتوفر

حينأوإطالًقا،بالسكروزُيكاَفألمحينحتيأوالفعل،
بالشدبهايقوممرةكلفيلهمؤذيةبمادةحقنهتم

عالقًةيبنيلمالحالةهذهفيالفأر!المقبضعلي
،األولالفريقفعلكمانتيجتهوالفعلبينسببية

الفأرحجرةفيالمقبضوجودأنالواضحمنولكن
عنالنظربصرفعليهبالضغطيقوملكيينبهه

-منبه“بالـالتعلممنالنوعهذاويسميالنتيجة،
تنابلغنحننسميهماأواالعتياديالسلوكأو”استجابة

زيادةنتيجةالسلوكمنالنوعهذاينشأوقد،”العادة“
مثلأخريبطرقأوالسابقةالتجربةفيكماالتدريب
الحًقا،سنرىكماأوالتدريباتجدولفيالتالعب

2.الدماغمنالمختلفةباألجزاءبالتالعب

السلوكنشوءلكيفيةلفهمناحيوٌيسؤاليوجداآلن
المناطقهيما:إلجابتهيدعوناوالموجهاالعتيادي
وأالتعلممنالنوعينهذينفيتتحكمالتيالدماغية

أممختلفةدماغيةمناطٌقهيهلالسلوكين؟هذين
المفهومعلىبناًءأنالحقيقةوفيالمنطقة؟نفس

علىوبناًءوالموجهاالعتياديللسلوكوجدناهالذي
السابقة،كالتجربةالمعملفيتمييزهعلىقدرتنا
طريقعنوذلكالسؤال،هذاعناإلجابةيمكننا

هذاتأثيررؤيةثمالدماغفيمختلفةأجزاءتعطيل
أرالفلدىمعينسلوكيتوقفوحينالفأر،سلوكعلى
هذابأنالقوليمكنناالمخ،منالجزءهذاغيابفي

اأيًضيمكننا.السلوكمنالنوعهذافييتحكمالجزء
أثناءاإلنسانأوالفئرانلديالدماغيالنشاطمشاهدة

السلوكأواالعتياديالسلوكتتطلببمهامالقيام
.فيهاالنشاطيقلأيهاونشاطهايزداداألجزاءأيورؤية

منمجموعةجلبحيثالمبدأ،هذاِينهنرياستخدم
ةالتجربفياألولالفريقتدريبنفسودربهمالفئران

هذهسلوكيكونأنالمتوقعمنوكانالسابقة،
يعتمدوموجًها-السابقةكالتجربةأيًضا–الفئران

ولكنلهم،ِينأعطاهاالتيالسكروزمكافأةعلى
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المادةبهاتشعرهالتيللمكافأةالمدمنيسعىحيث
إلىالمدمنيعودحيثاعتياديوبعٌديتعاطاهاالتي

فيهاتعاطىالتيلألماكنيذهبأنبمجردالتعاطي
.التغييرصعبةالعادةمنكنوعقبًلا

Corpus:المخططالجسم* Striatum

Caudate:الذنبيةالنواة** Nucleus

Putamen:البطامة***

المصادر

CD Adams, “Variations in the Sensitivity of 
Instrumental Responding to Reinforcer
Devaluation”:https://journals.sagepub.c
om/doi/10.1080/14640748208400878

Sean B. Ostlund and Bernard W. Balleine, 
“On habits and addiction: An associative 
analysis of compulsive drug seeking 
“: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2891067/

Henry H. Yin and Barbara J. Knowlton, 
“The role of the basal ganglia in habit 
formation”:https://www.nature.com/ar
ticles/nrn1919

Jeffery R. Wickens, Jon C. Horvitz, Rui M. 
Costa, and Simon Killcross, 
“Dopaminergic Mechanisms in Actions 
and 
Habits”: http://www.jneurosci.org/cont
ent/27/31/8181

المستقبالتأنإلىالتأثيرفياالختالفهذاويعود
كالفيالدوبامينعليهايعملالتيالعصبية

تلكعلىتأثيرهايختلفبالتاليومختلفةالمنطقتين
آخربعًدالنايطرحهناالدوبامينووجود،3الخاليا
فيوتحديًدااالعتيادي،والموجهالسلوكينلرؤية

.االعتياديالسلوكإلىالموجهالسلوكمنالتحول

فأرالندربعندماأنناوجدناآدامز،كريستوفرتجربةفي
يفنستمرحينولكنموجًها،يكونالسلوكفإنمرة100

إلىموجهمنالتدريبيتحول500الالمرةإلىالتدريب
هذاللغزتفسيًراالدوبامينمادةتحملوقداعتيادي،

مادةيفرزالجسمأنالمعروفمنفأوًلاالتحول،
أنمثل)حدثقدجيًداشيًئاأنيظنحينماالدوبامين

نممبلًغاالمرءيكتسبأوالسكرمنقطعةالفأريأكل
مكافأتهتتمالجسمفييحدثماهذاوبالتالي(المال
نحقنعندماأنناوجدناثانًيامعين،سلوكعلى

أرالفيتوقفالعمل،عنالدوبامينتمنعبمادةالفئران
أنيستطيعالحيثالموجهبالسلوكالقيامعن

فيالدوبامينلغيابنظًراالمكافأةهذهإلىيسعي
فيالعملمنالدوبامينمادةنمنعحينولكنجسده،

قدالفأريكونحينماالتدريبمناألخيرةالمراحل
ليحمالالدوبامينأننجداالعتيادي،السلوكاكتسب

وبالتاليإطالًقا،السلوكمنالنوعهذاعلىتأثيًرا
التحولوالتعلمأثناءمتناقًصادوًراالدوبامينيحمل

التيالجائزةفيهتتحكمالذيالموجهالسلوكمن
يتمالذياالعتياديالسلوكإليالفأرعليهايحصل
بةتجرفيالزراو)المنبهرؤيةلمجردالفأرلدىتلقائًيا

ذلكتفسيرويمكنمحدد،هدفإلىالسعيدون(أدامز
الدوائرتقويةعلىالدوبامينيعملالدوبامينبأن

المسماةالتعلمطريقةعنالمسؤولةالعصبية
ادياالعتيالسلوكأثناءتعملالتي”استجابة-منبه”ب

يرىيالتالتاليةالمرةفيللمنبهاستجابةأكثرويجعلها
الدوائرهذهتقويةازديادومعالمنبه،هذاالفأرفيه

تصلحتىفأقل،أقلللدوباميناحتياجهايصبح
لتعملآخرمحفزأيالدوائرهذهفيهاتحتاجاللمرحلة

(أدامزتجربةفيالمقبضأو)المنبهذلكرؤيةغير
استجابةوتصبح،الدوبامينعلىاعتمادهاويتوقف

اي،المكافأةعلىمعتمدةغيرالمقبضلرؤيةالفأر
.5اعتيادًياسلوكهيصبح

والسلوكالموجهالسلوكفهمأنالحقيقةوفي
همامنبكلالمرتبطةالكيميائيةالموادوفهماالعتيادي
امفتاًحلناسيوفرعنهمالمسؤولةالدماغيةوالمناطق

الوسواساضطرابمثلاألمراضمنالكثيرلفهم
،أفضلبشكلاإلدمانفهمفيسيساعدناكماالقهري

موجٌهبعٌدبعدين،ذااإلدمانيكونأنيمكنأنهحيث

https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/14640748208400878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ostlund%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20582332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balleine%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20582332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2891067/#R9
https://www.nature.com/articles/nrn1919
http://www.jneurosci.org/content/27/31/8181
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نسج الخرافات حول تجربة االقتراب من الموت 
األخرىوالهلوسات 

فيماالباراسايكولوجيعلىأدلةأياثباتراينحاول
هووالعقليةالمصحاتفيسنواتستيفنسونقضى

خًاتناسيمثلونأنهمعلىالمجانينبأقواليستشهد
ندالهفييتجولوكانبلغاتهم،يتكلمونوأنهمآلخرين

.األرواحتناسخمفهومفيهايشيعالتيوالمناطق

مابقدرالعلممناالقترابيدعيالجبسونأنالفرق
”الرببصمات“كتابهفيالروحانية،منقريبهو

بأبناءهالوثيقةاهللصلةعلىالدليل“:يقول
لهوبتواصوالعالم،الكونفيالمعماريبفنهاألرضيين،

جبسونموقفأنالواضحمن.”الرسلمعالمستمر
يستعينوهو.دينيطابعذوهوبلعلميًاليسهنا

يذكرنا.دينيةألغراضالموتمناالقتراببتجارب
بصاحبأو.بيرساللبولالقلبشيفرةكتاببصاحب

لدنكنللروحوزنوجودإلثباتغرام21الـتجربة
.مكدوغال

وليسطبيبًاليسهونووي،مهندسهوجبسون
دمللتقكتبهفيموكبايكنلمأنهكماأعصابطبيب
عنيستعيضوهوالوعيظواهرمناقشةفيالعلمي

بمحاولةوالوعيبالدماغمختصغيركونه
نوعهامنفريدةقفزةفيفيزيائيًا،الظاهرةشرح
والطبالبيولوجيابحقيرتكبهاالالتخصصاتبين

جسدناعنالفيزيائيجسدناانفصاللحظة“
أنهيفترضفيديومقطعافتتحهكذا”الواعي

هذهماعلميًا،الموتمناالقترابتجربةيناقش
الوعيمننوعبوجودمسبقافتراضالعبارة؟

ديوالفيصاحبيكمل.الفيزيائيالجسدعنالمنفصل
جديدعالمإلىالجسمفيالموجودةالطاقةتنتقل“

علمإلىتوجهناهل)”مختلفةبأبعاد
كمحلتعرضلمالعبارةهذه.(الزائفالطاقات
وطاقة”جديدعالم“بوجودكجزمعرضتبلتشكيك

رؤيتهاعلىالقدرةنمتلكأندوننراهاوأشياء
في.حقيقةكأنهعرضذلككل.الطبيعيبوضعنا

والهلوساتاألوهامعرضطريقةسنتناولالمقالهذا
إلثباتتنتهجوالتيالموتمناالقترابتجربةمثل

.ميتافيزيقيةظواهروجود

علىعملوعالمكخبيرجبسونبآروينتسمعقد
عنيختلفالوهوالموت،مناالقترابتجربةإثبات

ستيفنسونآيانأوديوكجامعةمنراينجوزيف
عملهماانفصلواللذانفرجينياجامعةمن
.فيهايدرسانالتيالجامعاتعن

http://real-sciences.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%81%d8%a9/%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a8/
http://real-sciences.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A/
http://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7/
http://real-sciences.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%81%d8%a9/%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a8%d8%b0%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
http://real-sciences.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%81%d8%a9/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84/
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لنجبسونإليهايستندالتيالتجاربفيالتجوال
شديدةهلوساتإنهاواحدة،حقيقةإلىسوىيقودك
.يوحدهاأنيستطيعالوحدهجبسونوحتىالتباين

بلذاتها،بالظواهرتنتهيالالعجيبةالخلطات
منالخروجتجربةمثلأخرى،بظواهرباالستعانة

ماوكأنهبالترادفاألمرينتسمعأنُيمكنحيثالجسد،
كهناوالذيالمظلمبالنفقيتعلقماكل.واحدةتجربة
مناالقترابتجربةفيوجودهعلىاإلجماعبعض

الذينهؤالءعنومنفصلمختلفذلككلالموت،
أجسادهموشاهدواأجسادهممنخرجواأنهميقولون
الثانويالسقففيالموضوعةوالورقةالغرفةوسقف

يمزجكما.ذلكغيرأوالخزانةعلىالفئرانمصيدةأو
ثتحدالتيالعشوائيالتذكروعملياتبالهلوساتذلك
.سريعبشكلالحياةذكرياتاسترجاعمثل

صاألشخابرواياتدائمًاالحاالتهذهفياالستشهاديتم
غيرأشياء)حتىتحقيقإمكانيةدونأوتحقيقدون

يرغفهيوبالتالي(بوبركارلمبدأوفقللتخطئةقابلة
أىرقدأنهشخصلكيقولالعلمي،لالستشهادصالحة

نمالخروجبتجربةمربينماالثانيةالغرفةفيشيئًا
بأيشبيهكالمهفإنمباشربشكلتكذبهلمماالجسد،

يكونقد.لإلثباتقابلغيروهوفرديةهلوسةأوحلم
وأالثانية،الغرفةفيالشيءبوجودعلمعلىالشخص

علمعلىكانتالفئرانمصيدةوجدتالتيالمرأةأن
الدليلقلة.آخرينمعمتفقةكانتأوبوجودها،

لتكذيبهاتدعوناهذهالتجاربوعشوائيةالعلمي
ربةوتجمختلفةقصةيرويشخصفكلأساسيبشكل

بذختالتيواألموالالتحشيدمنالكثيروهناكمختلفة،
المانعفماهذهمنقيمةأقلأكاذيبإعدادأجلمن
.روحانيةتجربةلترسيخأشخاصتعاونمن

مثلما)صلةذاتغيرمصادرتحشيدهويحدثماأيضًا
القليلةالحقائقذاتالمصادروخلط،(جبسونفعل

ممظلنفقوجودعنتتكلمالتيالدراسةمثل)المؤكدة
(الموتمناالقترابتجربةفيإيجابيوشعورواضواء

.جبسونمصادرمثلباطلةمصادرمع

عًاواسطيفًاالباحثونيصفمثاًل،بارنياسامدراسةفي
القلبيةالسكتةمرضىلدىحدثتالتيالظواهرمن

مروا%46والموت،مناالقترابتجربةمن%9منها
تذكرالعائلة،،الديجافومنهاادراكيةأنماطبسبعة
بهذهستسمععندما.لإلصابةالسابقةاالحداث
وسيتمالظواهرهذهمنبواحدةاألمرسيختزلالدراسة
.أساسًاذكرهابعدمالتدليسأوالنسبتضخيم

كيفينيصفه.الزائفالعلممروجوسوى
Kevinليفينغستون Livingstoneالجيناتأستاذ

قارئللتشويشًايسبببأنهدبلنفيترنتيكليةفي
يقولكما.لديهالمجالعلىالكافياالطالعإلنعدام

واضحةكانتالتيالرببصماتأن“ليفينغستون
نظرًاليبالنسبةجدًاضبابيةكانتلجبسونبالنسبة
بلكتاقراءتهفيوذلك”شاركهاالتيالتجاربلطبيعة
انكالكتابفيالكثيرأنيذكر.لجبسونالرببصمات

بيولوجيةأخطاءمعلكنالدينيلإلقناعطريقةيدور
مناالقتراببتجربةتنتهيالفصولوكانتواضحة،

التيالفصولمحتوياتمعمرتبطغيركدليلالموت
قوانينعنكثيرًابالكالمأشبهاألمر.األمرتناقش

.لهصلةالبيولوجيبأمراالستشهادثمفيزيائية
بمواضيعأخرىفصولفيجبسونيفعلوهكذا
.وفيزيائيةكونية

لوحتىحقًا؟متشابهةهيفهلللتجارببالنسبةأما
فقووذلكمعلكنهاكجبسون،مصدربمصداقيةسلمنا

نليفنينغستويقولكمافهيتمامًا،مختلفةروايته
وأالتجربة،لنفستمامًامختلفةذكرياتتكونأنإما“

بمنهذايذكرنا”تمامًابعضهاعنمختلفةتجاربأنها
عيناتبضعةمنتكونتوالتيغرام21الـتجربةيروي
يضفي.فقطمنهالواحدالنتيجةهيغرام21كانت

أوموحدًاطابعًاالحالةهذهفيالزائفالعلممروجو
العشوائيةالظواهرأوالهلوساتمنلنوعمعينًانمطًا

.موحدةظاهرةوكأنهاتبدولجعلها

عجيبةخلطات

متخصصةمجلةوفي2000عامالمنشورةورقتهفي
التفسيراتجميعجبسونيستعرضالزائف،بالعلم

فيماالموتمناالقترابلتجربةالمطروحةالعلمية
يفمباشرةليقفزمختلفة،عصبيةدراسة20الـيقارب

ةتجربوصفتالتياألبحاثفي“:قائاًلالتاليالمقطع
شخصيةأنالمرجحمنيبدوالموت،مناالقتراب
وفي!”وروحانيفيزيائيجسدفيتتواجداإلنسان
منذكرهاالتيالكميةعلىوتدليسافتراءهذهعبارته

فيوتظهر.يقوللمابصلةتمتالوالتيالدراسات
التيالتجاربأوصافبينالواضحةالفروقاتالورقة
الضوء،بالكهرباء،الروحيصفمنفهناكعليهااعتمد

فيلهيشارالذيالمظلمالممرأما.االهتزازاتالطاقة،
التجاربأصحابعرفهفقدالموتمناالقترابتجربة

اء،سودثقوبمظلم،نفقمتعددة،اكوان:ايضًابتباين
فيتنقلهاحيثمنمسليةالورقة.دوديةثقوبأو

حافلةوكونهاوالفيزياءالبيولوجياأنحاءكافة
عنفضاًلمختلفةلشخصياتشخصيةباقتباسات

.أنفسهمالتجاربأصحاب
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المؤكد

خللنتيجةتحدثحالةهيالموتمناالقترابتجربة
االوكسجين،بقلةصلةذويكونقدالدماغعملفي

نفقوجودحولماحٍدإلىفيهاالمشاهداتوتجتمع
فإنكليًاالدماغمنتنبثقالوعيظواهرأنوبمامظلم

هيبديأمرهوالمسبباتلتشابهنتيجةالظواهرتشابه
ةالذاكرنفقدأونسقط،بأنناكثيرًانحلممثلماجدًا،

.الكوابيسونرىجزئيًا،

عنمنفصلةحالةهيالجسدمنالخروجتجربة
منكانوقدالنومأثناءتحدثوهيالموتمناالقتراب
يأللدماغ،الكهربائيالتحفيزخاللمناحداثهاالممكن

كهربائيًا؟تستثارالتيهذهروحانيات

وكافةنحبهمالذينواألشخاصوالموتىاألشباحرؤية
عملنطاقضمنتحدثاألشخاصحولالهلوسات
مرضىلدىأوالسعادةتجلبالتيالعقاقير

يفاعتياديغيرنشاطًايمتلكونالذينالباركينسون
.الدوبامين

:يليمايفعلونالدجالون
.يخلطون هذه التجارب سوية•
يوحدون أنماط الهلوسات •

.ويجعلونها تبدو وكأنها متكررة
يخلطون الصالح والطالح من •

.المصادر
يستعينون بالدجالين على أنهم •

.علماء

http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84/
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تعتقدزراعة الطعام في المريخ، أهم مما 

كناإذامامسألةإلىجديدةمعلوماتيضيفوالذي–
ياكافتحفيزايمنحنا–المريخكوكبعلىحياةسنجد

فيللمساعدةالمياهتلكاستخدامإمكانيةلدراسة
منواحدةسوىليستالمياهبالطبعلكنالغذاء،زراعة

الجنسلمنحتخطيهايجبالتيالعديدةالعقبات
المريخ،علىالئقطعامعلىللحصولفرصةالبشري

منكغ1إرسالتكلفةأنالعلماءيرىعندماخصوصا
الفضاءمحطةإلىدوالرألف22حاليايكلفالطماطم

،للحسابمباشرةغيرطرقوباستخدام!فقطالدولية
دوالرألف250حواليحالياستكلفناأنهاالبعضيتوقع
ومع!المريخإلىالطماطممنكيلوغرامإلرسال

بمعطياتواألخذ2030سنةفيلرحلةتعديلها
30عنسيقلالسعرأنُيعتقدفالالحجماقتصاديات

دوالر،ألف30بسعرالطماطممنكيلوغرام!دوالرألف
علىالبشريةقدرةيهددجديعائقالعلماءيرىهنا

يجبومنهالحقبة،هذهفيالمريخكوكباستعمار
كميةبأقلالمريخفيالزراعةعلىاإلعتمادعلينا

.إنتاجيةوبأفضلاألرضيةالمواردمنممكنة

اتللبعثبالفعلجاريةاالستعدادات،يورينتهبرياردو
العقدخاللالمريخكوكبعلىتهبطسوفالتي

هذهأدتإذاوساكنوهخیالمرزوارسيأكلولكن.القادم
للكوكبالدائماالستعمارإلىالنهايةفيالمهمات
التيهيالخاصةالشركاتأنبماباألحرىأواألحمر؟

األفضلفالسؤالالمستعمراتهذهإنشاءرحلةتقود
علىللحصولاقتصاديًاالطرقأفضلهيما:سيكون

المريخ؟فيمستقرغذائيإمداد

سيالرئيالتحديسيكون’المريخإلىالبشريصلعندما
الغذاء،منمستقرةإمداداتتوليدهومستعمرةألي

منإمدادهاوإعادةالمواردإلطالقالهائلةفالتكاليف
رالبشسيحتاج.عمليغيرتطبيقاهذاستجعلاألرض

حتىأوالكاملاالعتمادعناالبتعادإلىالمريخعلى
يقعماأواألرضمنالمشحونةالوجباتعلىالنصفي

الزراعةمنعالمستوىوتحقيقمدارها،في
شيئأهميكونأنيجبالذاتيواالكتفاءالمستدامة

المريختهيئةطرقإتخاذسأحاول)الكوكبتهيئةبعد
:حاليالكن.(القادمةكتاباتيفيرئيسيكموضوع
المريخسطحعلىالسائلةللمياهاألخيراالكتشاف

سيدي بلعباس–زكريا بوط : ترجمة
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المريخ؟فيالنباتاتلتكييفخطتناهيماإذن

البيولوجيااستخداموهوعقالنية،أكثربديلهناك
يالتحدهذا.للمريخمخصصةمحاصيللتطويرالتركيبية

بناءطريقعنبسرعةوتعقبهمعالجتهيمكنالهائل
.النباتعلىيركزمريخيبيولوجيمختبر

هندسةتسريععلىقادرًااآلليالمرفقهذاسيكون
ظروفظلفيأدائهاواختبارالبيولوجيةالتصميمات

كافيوتمويلدوليتعاونوجدإنفقط،.المحاكيةالمريخ
فيالمتطورالمرفقهذاليساهمالمخطط،هذاإنجازيمكن

المحاصيللجعلالمطلوبةالسماتمنالعديدتحسين
سنوات،عشرعنتزيدالمهلةفيالمريخسطحعلىتنمو
:يشملوهذا

فيةللمساعد)الضوئيةوالحمايةالضوئيالتمثيلتحسين
فوقواألشعةالشمسأشعةمنالنباتاتحماية

.(البنفسجية

.البرودةوالجفافتحملتحسين

.اإلنتاجيةعاليةالوظيفيةالمحاصيلهندسة

تربةجودةوتحسينالسمومإلزالةالميكروباتتعديل
.المريخ

مقدرةضمنتقعتحدياتكلهاهذهحظنا،لحسن
نامجالبرهذافيواإلستثمار.الحديثةالتركيبيةالبيولوجيا

وقتأقربفيالمريخفيالعيشعلىيساعدنالنالعلمي،
كوكبعلىمهمةعقباتتخطيعلىسيساعدنابلفقط،
الطلبيزدادالعالمسكانعددتزايدومعإذكذلك،األرض

ةاإلنتاجيزيادةعلينايجبالطلبهذاولتلبية.الغذاءعلى
لًباسالتأثيردونبذلكالقيامعلينايتعينولكنالزراعية

مإستثمارهمنالبشرأرباحصافييظهروهنابيئتنا،على
ةفائديجلبأنشأنهمنالذيالمقترحالعلميالمرفقفي

ينبتحسالبيئة،علىوالحفاظالغذائياألمنلصالحهائلة
بأنناعلمااإلحاطةيرجىهذا،كلومع.الموجودةالمحاصيل

ثرستؤالتيالمتغيراتوإبرازالمقالهذافيالتعميمحاولنا
منطقيةستكونوبطريقةمختلفةأطعمةزراعةعلى

وببساطةحالياالعلماءيستطيعفحالياالبعيد،للمدى
فيجيدبشكلالتجريبيةالغذائيةالموادمنالعديدزراعة
الخسمثلالمختلطةالخضرحيث،المحاكىالمريخيالتراب

مستمرإمدادوجودبعدمحتىمبهرةنتائجأظهرتواللفت
.للمياه

:األصليالمقال

Briardo Llorente, “How to grow crops on 
Mars if we are to live on the red planet”, The 
Conversation, July 26, 2018

نتحدث؟نحنطعامأيعنحسنا،

:وأهمهانظروجهاتعدةالعلماءيقترح

:المث).المريخعلىللغذاءكمصدرالميكروباتاستخدام
.(طعامإلىالبشريةاإلفرازاتتحويل

البيئيةواألنظمةالمائيةالزجاجيةالبيوتاستخدام
علىالموجودةالمائيةالدفيئةمثلللرقابة،الخاضعة

.المحاصيللزراعةالدوليةالفضاءمحطةمتن

األداءلتحسينالمتقدمةالتركيبيةالبيولوجياإستخدام
يفاقترحمثلماالمريخ،علىالنباتيةللحياةالمحتمل

األحياءعلمغينيسمجلةمن2018يوليونسخة
مبادئويجمعالنموسريعمجالهواالصطناعية

الكمبيوتروعلومالنوويالحمضعلوممعهندسية
.(الحيةالكائناتإلىومحسنةجديدةوظائفلنقل

األرض؟عنالمريخيختلفكيف

شبهةالكواكبأقربهوالمريخأنمنالرغمعلى
.جوانبعدةمنيختلفانواألرضالمريخأنإاللألرض،

.األرضعلىثلثهاحواليالمريخكوكبجاذبيةتبلغ
3.711m/s²:المريخ .9.807m/s²:األرض–

التيالشمسأشعةنصفحواليالمريخيستقبل
أعلىمستوياتينالولكنهاألرض،علىعليهانحصل
واألشعةالضارةالبنفسجيةفوقاألشعةمنبكثير

وهشاشتهالجويغالفهطبيعةبفضل)الكونية
.(باألخص

(ستينسالب)60-حواليالمريخسطححرارةدرجة
ثانيمنأساسامصنوعرقيقجوولهامئويةدرجة

.الكربونأكسيد

بالمغذياتوالغنيةالرطبةاألرضتربةعكسعلى
خالمريفإنالنبات،نموتدعمالتيالدقيقةوالكائنات

تحتويقاحلةمادةوهذه.الصخريبالحطاممغطى
.للبشرسامُّةبيركلوراتيةكيميائيةموادعلى

سطحتحتمائيةبحيراتاكتشافمنالرغمعلى
فييوجدالمريخسطحعلىفالماء–مؤخراالمريخ
المنخفضالجويالضغطويؤديثلج،شكلعلىالغالب

ةالدرجمناقترابهعندالسائلالماءغليانإلىللكوكب
.مئوياالخامسة

https://theconversation.com/profiles/briardo-llorente-513956
https://theconversation.com/how-to-grow-crops-on-mars-if-we-are-to-live-on-the-red-planet-99943
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ثورة في كشف الزيف عبر وسائل التعلم اآللي 
والفيسبوك

كشفدراساتمجالفياألخبارأتصفحكنتبينما
اآلليالتعلموطرقاللغويةالمعالجةعبرالزيف

ةاثارواألكثراألهماعتبارهاُيمكندراسةاستوقفتني
مقدمةفي.عليهاطلعتماجميعبينمنلالهتمام

زمالئهمعطريقتهأنايوجينيويذكرالدراسة
عينةوجودمعحتى%99دقةإلىالوصولتستطيع

!%1عنتقلتدريب

تتعرفإحصائيةطرقهواآلليالتعلمفإنللتوضيح
علىاالعتمادخاللمنالنتائجعلىأوالحلعلى

بلقمنصحيحبشكلمسبقًاعليهاالحكمتمبيانات
بعدهالتستطيعالبيانات،واقعقبلمنأوالخبراء

بغيابالصنفنفسمنأخرىبياناتعلىالتعرف
االحتسابخاللمنذلكيتم.النتائجأوالحلول

المعطياتبينالرياضيةللعالقاتمعقدةبطريقة
التيالطريقةاألمريشبه.النتائجلظهورأدتالتي

مسائلخاللمنالتنبؤعبراأللغازبحلبهانقوم
.مشابهةأخرى

بغداد-عمر المريواني : إعداد
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قوالبفينعيشأنناالدراسة،هذهفيالنظريلفتما
والعلمالخرافةتجاهتفكيرنانمطحيثمنثابتة

بحسبللمنشوراتالدقيقالتمييزإمكانيةالزائف،
أنواحد،لشيءتشيربهاباإلعجابقمناالتيالصفحات

أيبيتقاطعالبالخرافةوالمليءالساذجالفكريالقالب
هجوالمنالنقديبالفكرالمعززالفكريالقالبمعشكل

نحوجيدبشكلأنظارنانوجهيجعلناوهذا.العلمي
المقاالتنكتبأواألفرادنناقشونحندقةأكثرأهداف

وعلىالشخصيصعيدناعلىالعلومبتدريسنهتمأو
.دولنافيالدراسيةالمناهجصعيد

:الدراسةرابط

Tacchini, Eugenio, et al. “Some like it hoax: 
Automated fake news detection in social 
networks.” arXiv preprint 
arXiv:1704.07506 (2017).

ىعليعتمدمامنهاكثيرة،وسائلفلهالزيفكشفأما
الحصولوهو(crowdsourcing)الجماعيالتعهيد

الضخمةوالحشودالجماهيرخاللمنالمعلوماتعلى
توفرمععليهاالعتمادزادوالذياألشخاصمن

نممعلوماتيوفرممااالتصالشبكاتوتطوراالنترنت
اًلفض.تلقائيأوموجهبشكلاألشخاصماليينأوآالف
fact)الحقائقفحصمثلأخرىوسائلعن

checking)المباشرةواالحصائيةالرياضيةوالطرق.

فيهاتقدممتكاملةبياناتوجودذلكعلىيترتب
معينةإعداداتبضبطيقوملكيللحاسوبالنتائج

لهتقدمثمومنالبيانات،لهذهمعينةوخصائص
.حيحصبشكلبهاليتنبأالنتائجمنالخاليةالبيانات

التنبؤمنوالجيدةالصحيحةالطرقتصلماعادة
قةالدمنعاليةمستوياتإلىسليمةببياناتوالمزودة

أماجدًا،الناجحةالسيناريوهاتفي%90علىتزيدقد
فيالعشوائيةالصدفةمستوىتقاربالتيالطرق
أنأردنالوأنناحيث%50الـتقاربمافهيالتنبؤ

إلىفسنصلعنهمعطياتوجوددونشيئًانتوقع
.الصوابمن%50نسبة

لمئاتالجماعيالتعهيدعلىيعتمدتاكينيبهقامما
نيدلوالتياإلعجابتفاعالتوعبراألشخاصمناآلالف

اتالصفحمنمجموعةتاكينيصنف.فيسبوكفيبها
العلومتدعمصفحاتبكونها(صفحة30)فيسبوكفي

فبتصنيقامثم.علميةصفحاتأووالخرافاتالزائفة
واقامالتيالصفحاتبحسباألشخاصمناآلالفمئات

بحسبمصنفيناألشخاصليكونبها،باإلعجاب
اإلعجاباتمجموععلىباالعتمادقامثممجموعتين،

نوعلتحديدالطرفينمناألشخاصبهايقومالتي
.علميمنشورًاأمزائفًامنشورًاكانإذافيماالمنشور،

طرقفيالدخولدونباهرًانجاحًاطريقتهأدتوقد
ةالواردالمفرداتمستوىعلىوالتعاملاللغويالفحص

.المنشوراتفي

ىأخردراساتأماماآلفاقتاكينيدراسةتفتحأنُيمكن
اطبيعتهخاللمنالمنشوراتعلىالحكمفيتتوسع
يتاكينطريقةإلىالرجوععبرنشرهامصادرأواللغوية

الذيالدقةمنالعاليللمستوىبالنظركمرجعية،
أنُيمكنكما.كثيرةمعطياتإلىالحاجةودونتوفره
ماتلالهتمااإلدراكيةللدراسةالبابالدراسةتلكتفتح

لنافتكشأنوُيمكن.أشكالهبشتىواالنحيازالشخصية
وعماعنايعرفهومافيسبوكبهيقومماالدراسة

عننحنندركهاالقدوبأشياءبهونفكربهنقوم
.أنفسنا

https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://arxiv.org/pdf/1704.07506&hl=en&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=4215211204735204524&ei=wJ8_XKb7EoSNmgGV0KHQBw&scisig=AAGBfm1n7FFgfjQ9IEmZC5PlYkEa2p6gww
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ة هل يمكن للجينات أن تحدد الحمي: الحمية الجينية
المناسبة لنا؟

بعضبينرابطوجوداقترحتقدكانتقديمةدراسات
الدهونِبأيضالمرتبطةالجيناتفيالطفرات

لكونايطاليةدراسةتوصلتوقدوالكربوهيدرات،
ءبنالهمخصيصًامصممةحميةيتبعونالذيناالشخاص

أفضلبنسبةالوزنيفقدونالجينيةمعلوماتهمعلى
لكن.عشوائيةحميةيتبعونالذيناولئكمن%33ب

يقودهمالعلماءمنِلفريقضخمةجديدةدراسة
منتعدلألبحاث،ستانفوردمركزمنغاردنركريستوفر

الحمياتصحةمدىتحريفيوصرامةدقةالدراساتأكثر
املةكسنةلمدىتتبعهابعدالجينيالفحصعلىالمبنية
.المزاعمهذِهصحةعدمإلىالدراسةهذِهتوصلت

عالقةالأنأوضحتاألمريكيالطبمجلةفيأخرىدراسة
اصاألشخفقدإذالحمية،ونجاحالجينيالفحصنتائجبين

اتخذوها،التيالحميةنوععنالنظربغضمتقاربةأوزانًا
قًاوفالموصوفةالحمياتاتبعواالذيناألشخاصنتائجوإن

الحميةاتبعواالذينأولئكعنتختلفلملجبناتهم
.الجينيفحصهممعتتوافق

لَكمعينةرياضةأومعينةحميةإقتراحَفإنوأخيرًا
كماليَسأمرهوالنووي،حمضكمقاييسحسبمصممة

فقدانصعوبةمنيعانونمنيتمنىوكماله،ُيصور
للمجمعالمنتخبةالرئيسةراموساريكاتقولإذالوزن،

حثةبابدورهاتعملوالتيالجينيين،للمستشارينالوطني
:نفسهاهليكسشركةتدعمهإختصاصيمختبرفي

أحدثمناالستفادةتحاولعالميةشركاتاليومتنتشر
نيمكالوبالطبعتجاري،بشكلوالطبيةالعلميةالبحوث
بحياةوالوعودالجينيةالمصطلحاتجاذبيةمدىإغفال
لجذبلجيناتك،وفقًالَكحصريُّبشكلوصحيةطويلة

.المهتمينمنأكبرعدد

منتزعمحيثاأليام،هذِهرائجموضوعالجينيةالحمية
تحليللكُتجريأنبعد–بإمكانهابأنالشركاتخاللها

نمطللتغذية،نظامًالَكتصممأن-الدناالنوويالحمض
نمتفضلهبماتخبرَكأنحتىوبإمكانهابلمخصص،حياة

ستصممأنُّهاتزعم3اوريغنمثلشركةكانتفإذاأطعمة،
أسمهاشركةتقوملجيناتك،وفقًالَكمناسبةحميةلَك

ريقةبطلجيناتكوفقًالَكالمفضلالنبيذببيع”هيلكس“
.علميًامثبتةأنهاالشركةتقول

العلماءرأي

،التشكيكمنبالكثيرالمزاعمهذِهمثلإلىالعلماءينظر
ال“هارفردجامعةفيالجيناتعالمغرينروبرتيقولإذ

.”إثباتإلىبحاجةاألمريزال

بغداد-رغد قاسم : إعداد
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موضوعفيمهمةلمسألةاإلشارةالمهممنأنهكما
يعنيالممرضجينعلىحصولكأنوهو:الجينات

فيكونكمسألةوأيضًا.بالمرضإصابتكبالضرورة
ستصاببكونكيجزمالمعين،بمرضلالصابةخطر

.بالفعلبِه

:المصادر

ROBBIE GONZALEZ, “YOU DON’T NEED 
A PERSONAL GENETICS TEST TO TAKE 
CHARGE OF YOUR HEALTH”, 
wired.com, 02.21.18

“Can a home DNA test kit help me lose 
weight?”, bbc.com

Sarah Klein, “Can a DNA Test Really 
Pinpoint Your Perfect Diet and Workout? 
Here’s What Science Says”, health.com

Vanessa Chalmers, “I took three DNA 
genetic tests for diet and fitness and got 
three VERY different results”, 
healthista.com, February 06, 2018

فقدهتمالذيالوزنفيالفرقأنالدراساتأوجدتهما“
لمممنفقطبقليلأكثرجينيةحميةاعتمادعند

تكسبلْنأنُّكيعنيالهذالكنجينية،حميةيعتمد
َففقدانالجينية،الحميةهذِهتعتمددمتماوزنًا

سعراتمنتحرقماومقدارنشاطكعلىيعتمدالوزن
.”جيناتكعلىاعتمادهمنأكثرتستهلك،بمامقارنة

شخصيةتجارب

سافانيتجربةلإلهتمامالمثيرةالشخصيةالتجاربمن
التيوالصحةالتغذيةبأمورالمختصةالصحفيةتشارلز،

جينيةشركاتثالثمنفحوصاتلثالثخضعت
ةمختلفنتائجأعطتهاشركةكلوياللعجبمختلفة،

:البعضلبعضهامناقضةتكونتكادبل

صعوبةمنيعانيجسمهاأنأخبرتهاالشركاتإحدى
أنبالضبطأخبرتهاأخرىوشركةالالكتوز،هضمفي

سةمتحسليستألنهاالالكتوزبشأنتقلقالأنعليها
جيناتلديهاأنأخبرتهاالشركاتإحدىوأيضًا.منه

اإلحساسوبطءباألكل،ِباألفراطالميلإلىبهاتؤدي
األشخاصمنأنُّهاأخرىشركةٌتخبرهابينمابالشبع،

يأكلونهبماالتحكمعلىالقادرينالشهية،قليلي
،الصوديمِلملححساسةأنُّهاتقولشركة.بسهولة

!للملححساسًاليسجسمهاأنتخبرهااألخرى

األخطاءسبب

لكنالصعوبة،بهذِهليسأمرهوالشخصجيناتفك
وقائع،الىالبياناتتلكترجمةهوالخطأمصدر

تمتوالسمنةِبالوزنالمختصةالجيناتأنصحيح
العلماءيستطعولمفقط،قريبعنلكنمعرفتها،

وإذ.المعلوماتهذِهمنلإلفادةطريقةإيجادبعد
فيلكنُّهابحوث،علىمزاعمهافيالشركاتتعتمد
علىإحصائيًاينطبقوماالحجم،صغيرةبحوثالغالب

األفرادعلىبالضرورةينطبقالالبشر،منمجموعة
ثرأكفينتائجهاتكراريتملمالبحوثهذِهأنكما.كلهم

تمويلأنوالسببصحتها،منالتأكدليتمبحثمن
اللذاللغاية،ُمكلُفأمرهوالمجالهذافيكبيرةبحوث

ضهارفأوالنتائجتلكتأكيدتودالتيالمختبراتتحصل
العلماءيفضلالواقعوفيلتمويلها،المالعلى

ةالحميموضوعمنجديةأكثربحوثفيالمالاستخدام
!مالشخصالمفضلالنبيذنوعوتحديدوالوزن،

تمولالالمجالهذافيالعاملةالتجاريةوالشركات
،أواًلالعاليةالكلفةبسببالجادة،البحوثتلكأمثال

مزاجهم،النتائجتوافقالأنمنالخوفوبسبب
.كبيرةبخسارةاألمرلهمفيتسبب

https://www.wired.com/author/robbie-gonzalez
https://www.wired.com/story/you-dont-need-a-personal-genetics-test-to-take-charge-of-your-health/?fbclid=IwAR0Kq49XJkK0i3bggOJfdY-Yr6qC4mm34bgML3SGTNUUFiO0t9tkf2oFkrU
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1RGD6hLXrN66HKzqRYRCWlk/can-a-home-dna-test-kit-help-me-lose-weight?fbclid=IwAR0wW5AJ8Im3n7csww6uXyYNUALkac4FEMPjNiEzc9OdIwNgeY6AZqM9uEk
https://www.health.com/author/sarah-klein
https://www.health.com/weight-loss/helix-dna-test-diet-exercise-science?fbclid=IwAR2U4191cVOHOdR_beC2-TN0TPELXTeQEOT3aVvpDoGEApZGdRlXsBfzeLI
https://www.healthista.com/dna-genetic-test-review-three-different-diet-fitness-results/?fbclid=IwAR1GbigDxcpKS01K7_jO8WGHOIoLcA2EsP_hS7EAPX54UpcsKkZiw9lr0Rk
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إلكترونيًاالتخاطر –مستقبل التخاطر 

ECOG،إنالدماغ،بواسطةالطباعةليتعلموا
أوالالمريضإطالعيجريإذ.بسيطةالجهازهذامعايرة

علىالتركيزمنهيطلبثماألحرف،منسلسلةعلى
التياإلشاراتحاسوبويسجل.حرفكلعلىعقليا
فيوكما.حرفكليمسحوهوالدماغمنتصدر

حتصبالشخصي،القاموسُيصنعإنماأخرى،اختبارات
ًاأمرفيه،التفكيربمجردالشاشة،علىماحرفطباعة

.سهاًل

ممابكاملها،محادثاتنقلالممكنمنأنهكاكويرى
هذاأنهيالمشكلةلكن.بالتخاطرالنقليسرع

آالفبين(لواحدواحد)شخصيةخارطةصنعيتطلب
لولكنMRI.وEEGوECOGمنوإشاراتهاالكلمات
إشاراتيميزأنالمثال،سبيلعلىالمرء،استطاع

عيستطيفقدالمختارة،الكلماتمنمئاتلعدةالدماغ
.(4)نفسهاالعاديةالمحادثةبسرعةكلماتنقل

جملفيالكلماتفيسيفكرالمرءأنهذاويعني
.الحاسوبوسيطبعهامحادثة،فيبكاملهاوفقرات

ب،والكتاللصحافيين،جدامفيدايكونأنلهذاويمكن
يرالتفكببساطةيمكنهمالذينوالشعراءوالروائيين،

الحاسوبوسيصبح.إمالءاتهمبأخذالحاسوبليقوم
اءإعطمنمستقبالوسنتمكن.عقليةسكرتيرةأيضا

أوعشاءحولاآلليةالسكرتيرةإلىعقلياتعليماتنا
التفاصيلهيوسترتبعطلة،أوبالطائرةرحلة

.كلهابالحجوزاتالمتعلقة

اميومايمكنقدبل.فقطاإلمالءعنيتوقفالفاألمر
سيهمهم.الطريقةبهذهالموسيقىصناعة

عقولهم،فيالتيأغانيببساطةالموسيقيون
هذاولفعل.موسيقيةنوتةعلىحاسوبوسيطبعها

منبسلسلةعقليايهمهمأنالشخصعلىيتوجب

مستقبل“كتابهفصولأحدفيكاكوميشيوتحدث
اآلنأصبحالتخاطرأنمؤكدًاالتخاطرعن”العقل

العالم،حولجامعاتعدةفيمعمُّقبحثموضوع
اءةلقرحسُّاساتاستخداممسبقاالعلماءاستطاعحيث

.ماشخصدماغفيمفردةوأفكاروصوركلمات

المستقبلفيسنتمكنأنناIBMشركةعلماءيقول
عننستغنيوقدالحاسبات،معبالعقلالتواصلمن

معللتواصلنستخدمهاالتياألدواتاستعمال
وسنتحكم(إلخ…المفاتيحولوحةكالفأرة)الحاسوب

.فقطالعقلقوةبمجردعقلياحواسيبنافي
معالتفاعلالحاليالقرنمنتصففيوسيصبح
.عاديًاأمرًامباشرةالعقلبواسطةالحواسيب

قوةباستخدامالمستقبلفيسنتمكنأننايعنيوهذا
رالفواتيودفعالهاتف،علىالناسمعلالتصالالعقل

نمسنتمكن.إلخ…لقاءاتوترتيباالئتمان،ببطاقة
.فيهتفكيرنابمجردكلههذا

تتحركعندماكهربائيالدماغأنكاكوميشيويعتبر
ذاوإ،كهرومغناطيسيًاإشعاعًايصدرفإنهإليكتروناته

رجتخالتيالراديويةالموجاتعلىالنظريةتلكطبقنا
نميُّزأنعندئذوسعنافييكونسوفأدمغتنا،من

.مختلفةأوامرعنالناتجةاإلشاراتمنكبيرًاعددًا

منقريبنموذجإلىالتوصلالعلماءاستطاعحيث
علىمثبتةEEG.ماسحاتتثبيتطريقفعنذلك،

التيصورةإعطاءتستطيعخوذة،بواسطةالدماغ
.الشخصذلكفيهايفكر

أنهمرةإعتبرماإنجازغاالنتالدكتوراستطاع
الناساألفكارتصويرمنتمكنفقدمستحيل،

،(MRI)الميغناطيسيالرنينآلةباستخدام.فيديويا
الدملتدفقاألبعادثالثيةصورةبخلقتقومالتي

المرئيةللصورمبهمفيديووخلق…(2)الدماغضمن
.عقلكخاللتمرالتي

تدعىتقنيةاستخدامخاللمنالعلماءويستطيع
ECOG،وبهذه.(3)العقلداخلالكلماتتمييز
محادثةعلىالحصولالممكنمنيكونقدالتقنية

ةالدماغيالسكتةضحايايتمكنوقد.بالتخاطرتحدث
صوتيمخلُّقخاللمن”التكلم“منتماماالمشلولين

.المختلفةللكلماتالدماغأنماطيدرك

ريجيالدكتوربهاقامالتيبالتجربةمثاالكاكوأعطى
بحساساتبوصلهمقامإذالصرع،لمرضىشيه

نورالدين عزار: إعداد
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ومراجعمصادر

الحرةويكبيدياموسوعة:ميشيو،كاكو1-

العلمياالجتهادالعقلمستقبل:ميشيو،كاكو2-
الدينسعدترجمةوتقويته،وتطويرهالعقللفهم

،447عالمعرفة،عالمسلسلةعنصادرخرفان،
.87ص،2017ينايرالكويت،

.88صنفسه،المرجع:ميشيو،كاكو3-

.90صنفسه،المرجع:ميشيو،كاكو4-

.91نفسه، صالمرجع -5

.منهالكلمعينةكهربائيةإشاراتتولدالتيالنغمات
يطبعبحيثالطريقة،لهذهقاموسأيضاسُيخلق

.(5)بهاتفكيركحالموسيقيةنوتةالحاسوب

مازالالتقنيةهذهمنكبيراقدراأنمنالرغموعلى
فيحقيقةإلىببطءيتحولالتخاطرفإنبدائيا،
رعبالعالممعسنتفاعلربماالمستقبل،في.الحياة
.العقل

هو عالم فيزياء أمريكـي مـن   كاكوميشيو
أصل يابـاني، ولـد فـي كاليفورنيـا فـي      

م، له إسهامات 1947الواليات المتحدة سنة 
ميشـيو . هامة في نظرية األوتار الفائقة

ة هو أستاذ الفيزياء النظرية في جامعكاكو
وقد نشـر  (. 1)وجامعة نيويوركبرنستون

الفضاء “: عدة كتب علمية مهمة منهاكاكو
فيزيـاء  “–” ما بعد أينشتاين“–” المفرط

لم عوا“–” فيزياء المستقبل“–” المستحيل
ــة ــتاين “-” متوازي ــون أينش رؤى “–” ك
مسـتقبل “، وكان أخرها كتاب ”مستقبلية

، الذي يتناول فيه المؤلف عددًا من ”العقل
المواضيع المرتبطـة بكـل مـن العقـل     
والكون، ويعتبرهما أعظم سرين من أسرار 

.الطبيعة كلها



!من حقول الذرة إلى جائزة نوبل
بغداد-عمر المريواني 

باربارا مكلينتوك

قلة مـن العلمـاء مـروا بالمسـيرة الحافلـة      ( 1992–1902)باربارا مكلينتوك 
بعلـم الوراثـة الخلويـة صـاحبة     العالمـة المختصـة   والدؤوبة التي مرت بها 

ـ الكروموسوميالتعابراالكتشافات الهامة في علم الوراثة وتحديدًا ظاهرة  د وق
مكلينتوك أنهت دراسة . 1983لعام الفسلجةتوجت نجاحاتها بجائزة نوبل في 

وكانت قد بلغت الخامسـة والعشـرين   1927عام كورنيلالدكتوراه في جامعة 
.من العمر
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كونيتيكــتبواليــة هــارتفوردباربــارا فــي ولــدت 
ا األمريكية، وقد نالت من أبويها الحرية في ممارسة م

عارضت . تحب وكانت مولعة بالوحدة وغير اجتماعية
والدتها انضمامها إلى الجامعة، األمر الـذي لـم يكـن    
شائعًا في حينها، لكن أبوها دعمها في ذلـك القـرار   

أظهرت براعـة فـي درس   . كورنيلفانضمت لجامعة 
إلـى الدراسـات   لتوجييهـا الوراثة مما أدى بمدرسـها  

العليا، أنهت دراسـتي الماجسـتير والـدكتوراه فـي     
ة التجارب حول مورثات النباتات وتم تعيينها كمرشـد 

.في قسم النباتات

في الوقت الـذي بـدأت بـه باربـارا بالعمـل كانـت       
المورثات تالحظ عبر المجهر ويجـري العمـل عليهـا    
بطريقة بسيطة، قامت باربارا مكلينتـوك وزميلهـا   

الطريقة التي تعـرف  بتطوير ( Creighton)كريتون
( Staining Techniques)حاليًا بتقنيـات الصـبغ   

ية ساعدت على رؤية أفضل بكثير للمادة الوراثوالتي 
. في الخاليـا وطـور ذلـك أبحـاثهم بشـكل واضـح      

وكنتيجة للتطوير الحاصـل فـي الصـبغ اكتشـفت     
.نكريتومع زميلها الكروموسوميالتعابرمكلينتوك 

مـن خـالل عمليــة   الكروموســوميالتعـابر يحـدث  
. التكاثر الجنسـي أثناء ( meiosis)االنقسام المنصف 

ت نحصل على الصفاالكروموسوميالتعابرعن طريق 
كال من الكروموسومات التي تولد البيضة المخصبة من

أي أنه الطريقة التـي يـتم فيهـا تبـادل     . الوالدين
ـ   اثر الصفات الوراثية بين النطفة والبيضة فـي التك

معروفـًا بشـكل  الكروموسوميالتعابركان . الجنسي
نظري قبل مكلينتوك بعشرين سنة، حيث أشـار لـه  

قامت به وما ( Thomas Morgan)توماس مورغان 
مكلينتوك وزميلها هنا هو إثبات ما كـان قـد ُعـرف    

.بشكل نظري فقط

دامباستخمكلينتوكبدأتالثالثيناتمنتصففي
وعالموضإلىأشارتوقدأبحاثهافيالسينيةاألشعة

يعرفماوهويومنا،فيالبحثقيديزالماالذي
-breakage)التجسير-االلتحاق-االنكساربدورة

rejoining-bridge cycle)عندتحدثوالتي
لتمثوالتي(الطرفيالقسيم)التيلوميراتانقسام
هذهاالتزانعدمحالةتسببالكروموسومات،نهايات
أبحاثتوقفتوقدالسرطان،أبرزهاعديدةحاالت

1973عامصرحتحيثلغموضهافيهامكلينتوك
BFBدورةعناستنتاجاتأوتقاريرًاأنشرأعدلم"

استنتجهفيماثقتيانعدامالحظتحيثزمنمنذ
يرللتغيالمناسبالوقتحتىننتظرأنعليناويجب

."الظاهرةهذهلدراسةالمنهجي
انتباهجذب،1944عاموتحديدًااألربعيناتفي

حباتعلىبقعفيالموجودالوردياللونمكلينتوك
انتقالوهوالظاهرةلهذهسببًاالحظتوقد!الذرة

مختلفةمواقعإلىولكنالذريةإلىالجيناتبعض
مواضعللجيناتأنيعتقدكانذلكقبل.تمامًا

ذلكتغيرمكلينتوكاكتشافمعلكنثابتة،
jumping)القافزةبالجيناتذلكعرف.االعتقاد
genes)المتغيرةالمواضعذاتوبالعناصر

transposable)للنقلالقابلةبالعناصر
elements).

لكتفيدورلهاالتياألجزاءمكلينتوكاكتشفتكما
(activators)بالُمفعالتعرفتهاوقدالتحركات

االكتشافهذاابعاد(Dissociators)والمفككات
ثابتةحقيبةليستالجيناتبأنتمثلتالخطير

ظروفوتحتبلتغيير،دونآباءنامننستلمها
انمتلكهالتيالجيناتتتغيرأنالممكنمنمعينة

.لدينامعينةصفاتتفعيلتبطلأوتفعلوأن

ىإلالقافزةالجيناتحولمكلينتوكنظريةتعرضت
عزيمتهامنذلكأضعفوقدوالتشكيكالنقد

يثبطلمذلكلكن1953عامالنشرعنفتوقفت
بشكلالذرةعلىبأبحاثهاالقيامفيعزيمتها
مطلعومع.األكاديميةالحياةعنومنفصلمستقل

ىحتاكتشفته،ماأهميةيدركالعالمبدأالستينات
1983عامفيالعملذلكعلىنوبلجائزةنالت

جائزةفيأحدًاتشاركلمالتيالوحيدةالمرأةوكانت
.مجالهافينوبل

:المصادر

جامعةمنالبشريالسلوكبيولوجيامحاضرات-
(الثانيةالمحاضرة)ستانفورد

مكلينتوكباربارااإلنجليزية،ويكيبيديا-

-Famous Scientists, “Barbara 
McClintock”

- " BFB cycle", Chromosomes and 
Cancer

https://chromosomesandcancer.com/tag/bfb-cycle/
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المتـرجم مـن قبـل    ( كيف تروض ثعلبًا وتصنع كلبـاً )صدر هذا الشهر الكتاب 
كتاب المجتبى الوائلي الكاتب والمترجم في موقع العلوم الحقيقية، وسيكون ال

.موجودًا في معرض بغداد للكتاب لهذا الشهر
بـة  الكتاب يتناول تجربة الثعالب الرمادية التي جرت فـي سـيبيريا أثنـاء الحق   
.احًاالسوفيتية والتي تعد إحدى أبرز التجارب إلثبات نظرية التطور وأكثرها نج
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االقصىحدهالسرطانوفياتمعدلوصل

السكانعددالىذلكيعزى،1991سنةفي
عنالكشفطرقوتطورالسنكبارمن

معدالتوالحينذلكمنذ.السرطان
ماكثابت،تناقصفيبالسرطانالوفيات

الوقتفي.البيانيالرسمفيُيرى
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أعمقنظرةلنأخذلكنماحدإلىمتسقة
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ومعدالتالسرطانبسببالوفياتومعدل
الشخصسيعيشكم)السرطانمنالنجاة
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االصابةحاالتزيادةبالضرورةيعنيال

المرضتشخيصعامفبشكل.بالسرطان
الوقتبمروريزدادعنهالمبكروالكشف
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إصابات الرجال

إصابات الرجال والنساء

إصابات النساء

وفيات الرجال

وفيات الرجال والنساء

وفيات النساء

معدل وفيات السرطان في 
تناقص مستمر

ضرغامغند: ترجمة
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