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كتب(skeptic.com)ترافيسكارول
فكرةعنكتابةفيهورويتزميتش

للتفكيريمكنكيف:وهيبسيطة،
اةالحيفيمجتمعناتشكيلإعادةاإليجابي

لمهمةباالستجابةقامحيث.المعاصرة
مجموعةفيمعلمهقبلمنإليهأوكلت

.الشتويةالتخييمرحالتإحدىخاللدعم
اللونورديةدالءعنالبحثكانتوالمهمة

يفيرغبنالالالتيللفتياتقلببشكل
لقضاءالجليديةالغابةفيالمغامرة
لعدةالدالءعنبالبحثقامفقد.حاجتهن

اشتكتالتيزوجتهأغضبماوهذاأيام،
للمهامالجهدبنفسقيامهعدممن

يبحثكانماوجدفترةوبعد.المنزلية
أحدفيالمناسبةالدالءوجدحيثعنه،

بشكلتحاولعندما"وقال.البقالةمتاجر
يفتبذلهاانيمكنالتيالجهودكليتجاوز
سوىأمامكيبقىوالالطبيعية،الحالة

ستحصلفأنكوحيد،كخياراالستسالم
شيءألييمكنالمعنويةشحنةعلى

."احتواها

هذهعلىردكيكونأنالمحتملمن
التفكيرحركةعلىالردنفسهوالقصة

فيفكرتهل.عامبشكلاإليجابي
سردمنلهياالدالء،قائمةعنالتحدث"

والمثابرةاإليجابيالتفكيرعنجميل
فيفكرتأنكأم،"المتوقعالغيروالنجاح

شكلعلىورديةبدالءيرغبونلماذا"
حاجتياقضيسوفميتششكراقلب؟،

يجباللذلكخاصتي،المنزلمرحاضفي
اقلقأنأوالليل،طولالبولرائحةأشمأن

تلكعنوماذا.الصباحخاللبهبالتعثر
رغميفعلهايكنالتيالمنزليةالمهام

."منه؟زوجتهطلب

الجانب المظلم من علم النفس اإليجابي

أحمد الساعدي: ترجمة
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منمنزعجةاصبحتالسنينمرعلى
عليهاعترضالأنا.اإليجابيالتفكير

اعترضلكنللحياة،عامةكاستراتيجية
مزعومةفوائدفييبالغعندماعليه
مرعلى.علميةمشكلةتنتجوالتي

للكتبمستمرتحديثحصلالسنين
معالنفسلعلمالتمهيديةالمنهجية

Caroleويدكارولالكاتبة Wade،حيث
اقنطتضييقإلىالجديدةاالبحاثتقودنا

علمفوائدحولالسابقةمناقشاتنا
أحدثففي.ماحٍدإلىاإليجابيالنفس

ابياإليجالنفسعلمأصبحلدينااإلصدارات
.السابقحجمهأمامقزم

شيءلكيحدثعندما.بالتفاؤللنبدأ
ستحصلبأنكتفكرسوففإنكسيء،
سوفأنكأوبالمقابل،جيدشيءعلى
فيبماضدي،كلهالعالم"نفسكتخبر
يجعل."وتاسمانيامينيابوليسذلك

التعرضعندممكنةالحياةالتفاؤل
خاصفاألش.أساسيبشكلعرضيةلنكسات

عندتتحسنسوفاالمورأنيتوقعون
المحتملومنصعب،لموقفتعرضهم

هذالتحقيقالسعيسيواصلونأنهم
الفاشلة،األنديةمشجعيحتى.التوقع

انتصارات،أينواديهمتحققلمالذين
مفادهمجنونبتفاؤليحتفظونفهم

حتىانظروا"آخرعامهنالكسيكون"
.النهايةفيفعلهاالفالنيالنادي

إلىتشيرالدراساتكانتمضى،عقدمنذ
وحتىوالرفاهيةللصحةمفيدالتفاؤلأن

وحتى.التشاؤممنأكثرالعمريطيلأنه
نأيزعمونالنفسيينالمرشدينبعضأن

حياةيطيلأنيمكنمتفائلةرؤيةوجود
امراضمنيعانونالذيناألشخاص

فقد:كاذباألملهذاأنثبتلكن.خطيرة
ينالذاألستراليينالباحثينمنفريقوجد

علىالرئةبسرطانمريضًا179تابعوا
يحدثلمالتفاؤلأنسنواتثمانيمدى
مافي.الحياةقيدعلىالبقاءفترةفيفرق

،التفاؤلفوائدتظهرالدراساتكانتمضى
أيتظهرلمدراساتهنالككانتبينما
لهيكونانيمكنانهاظهربلله،تأثير
منأنهإلىوباإلضافةهذا.ضارتأثير

لعبفيالمتفائلينيستمرانالمرجح
وقداكثر،أموااليخسرواأنإلىالقمار

عدمحالفيلالكتئابعرضةأكثريكونوا
بينمن).المأمولةالورديةالنتيجةحدوث

يصبحأناحتماليقلواألرامل،السنكبار
مناكثرمكتئبينالمتشائمون
إلىيؤديالتفاؤلانكما.(المتفائلين

مناألشخاصيمنععندماعكسيةنتائج
ألنهم)الجراحةلمضاعفاتأنفسهمإعداد

بفكرةالجراحيةالعمليةمخاطريلغون
او"(يرامماعلىشيءكلسيكونحسنا،"

االستهانةإلىاألمربهميؤديقد
.بمخاطرها

يتحقق،لكيالعملإلىيحتاجالتفاؤل
بعضمعالتفاؤلإنالقوليمكننالذلك

يءشكل"القوليمكنك.مطلوبالتشكيك
!"سيعملشيءكل!رائعأنا!يرامماعلى

رالكثيلكيلبلنلكنهاليوم،فيمرة20
بيج.(جيرانكمنالقلقنظراتباستثناء)

وإلىالواقع،إلىمستندًاالتفاؤليكونان
بشكلأنفسهملرعايةاألشخاصتحفيز
يئةالسواألخبارالمشاكلإلىوالنظرأفضل،

عليها،التغلبيمكنصعوباتباعتبارها
يحتاج.مشاكلهملحلاالريكةمنوالخروج
.العملوهومهمشريكإلىالتفاؤل

أطولمنواحدةطريقعنذلكتأكيدتم
.النفسعلمفيعلىأجريتالتيالدراسات

Lewisترمانلويسبدأفقد Terman
طفل1500منأكثربمتابعة1921عامفي

هؤالءتعقبتم.حياتهممدارعلى
النملعليهميطلقكانالذياألطفال،
سنبلوغهمحتىطويلةلفترةاالبيض،

1956عامفيترمانتوفىوعندماالرشد،
أكملحيث.آخرونباحثونالمشروعاكمل

هواردالنفسعالميمنكالالمشروع
Howardفريدمان Friedmanوليزلي

Leslieمارتن Martin،كتابمؤلفا
عنتساءلالذي،"العمرطولمشروع"

مرتبطةتكونأنيمكنالتيالعوامل
يكنولم.العينةهذهفيالعمربطول

يرالتفكأشكالمنأيأوالتفاؤلأنهالجواب
علىالقدرة–االجتهادكانبل.اإليجابي

األهداف،لتحقيقالسعيفياالستمرار
االستمتاعبشرطولكنالجادالعمل

تجاهمسؤوالتكونانوتحدياته،بالعمل
اجتهاد.الفرديةااللتزاماتوعناآلخرين

.......أنهمبمعنىالمتفائليناالشخاص

https://www.amazon.com/dp/0452297702/?tag=skepticcom20-20
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ثمارها،ستؤتيجهودهمأنيعتقدون
بسلوكيقومواأنذلكمناألهمولكن
تم.ممكنةالتوقعاتهذهلجعلطرق
مستقلةأخرىعينة20علىالتجربةتكرار
فيالمشاركينمنكبيرعددكانحيث

،البيضومنالوسطىالطبقةمنالتجربة
.مطابقةعينة20الـمعالنتائجوكانت

ملعلاألساسيةالمفاهيممنأيتصمدلم
رتقديلنأخذ.األدلةأماماإليجابيالنفس

الجميعلدىيكونانواتمنى)مثاًلالذات
البرامججميعفيفكر.(لذواتهمتقديرًا

الاألطفلدىالذاتتقديرلتعزيزالمصممة
جمليرددونجعلهمخاللمنوالبالغين

جيدفهذا!"محبوبانا"مثلإيجابية
عاليةثقةيمتلكونالذينلألشخاص
،محبوبونبأنهميقينعلىوهمبالنفس،

بالنسبةولكن.الوقتلمعظماالقلعلى
كافيتقديريملكونالالذيلألشخاص

وتوقعاإليجابيةالجملتكرارإنلذاتهم،
مناكثربسوءيشعرونيجعلهمصحتها

اوالعباراتهذهيكررونالالذيناألشخاص
هذهصحةعلىيركزونالالذيناألشخاص
لقد)"بهالمبالغالثناءانكما.العبارات

لألطفاليمنحعندما"(رائعارسمارسمتم
ونيكللذاتكافيتقديرلديهمليسالذين
المدىعلىاومؤقت،بشكلمرضي

مواجهةفييشجعهماللكنهالقصير،
عدميخشونالتيالجديدةالتحديات

تقديريكونلكي.تجاوزهاعلىقدرتهم
مواحتراالثناءيرتبطأنيجبفعااًل،الذات
الشخصيركزانيجب:الواقعمعالذات
القيمالحقيقية،قوتهنقاطعلى

ثمومنالجيدةالصفاتاإليجابية،
علىوالعملاالختباراتفياستخدامها

.األهدافواقعية

لألشخاصبهمبالغيعتبرالمرحأنكما
يمكنالأمروهذاالسيء،المزاجأصحاب
عالماستعرضحيث.مفاجئاعتباره
Josephفورجاسجوزيفالنفس

Forgasكنتقلق،ال"مقالتهفي
بماوالدراسات،التجاربمنالعديد!"حزينا

يكونعندماأنموضحاتجربته،ذلكفي
تتحسنانفيمكنكآبةحالةفيالمرء

يزدادالحكم،فياألخطاءتقلأنالذاكرة،
قبواًلأكثريجعلهذلطأنكماالحافز،

تقليلمعاآلخرين،لطلباتومراعاة
معالتعامالتفيالنزاهةمقابلاألنانية

وزيادةالسذاجةتقليلعنفضاًلاآلخرين،
المحتملةالحقيقةوتحديدالشكوك

اكتشافهذاهل.والشائعاتللخرافات
واترفعأنيجبالمتشككينماذا؟امكبير

وعندالنومقبلكئيبًاكن:جديدشعار
.االستيقاظ

السلبي،المزاجعنيتحدثكانفورجاس
استمرارحالةففي.العاطفةعنوليس

حتىاوالقلقأوالحزنأوالشديدالغضب
تحسينإلىيؤديمانادرااألمرفإنالفرح

فكرةفإنذلك،ومع.النقديالتفكير
التيوحديثاالمكتشفة"اإليجابيةالنسبة"

النفسعلماءقبلمناقتراحهاتم
فريدريكسونباربارااإليجابيون

Barbara Frederickson
Marcialلوساداومارسال Losada،

علىللحفاظبحاجةأنناعلىتنصوالتي
إلىاإليجابيةالمشاعرمن3:1نسبة

تمالرفاهية،أجلمنالسلبيةالمشاعر
براوننيكقبلمنببراعةدحضها

(Nick Brown)العلياالدراساتطالب
يةاالساسالبياناتبانذكرالذيالبريطاني

نالممكغيرمنيجعلبشكلمثاليةكانت
ففي.حقعلىوهوصحيحة،تكونان

يخلصتقييمًا،وزمالؤههونشر،2013عام
تجريبيأونظريأساسوجودعدمإلى

أيوأنالسلبية،إلىاإليجابيةلنسبة
."تماماالصحةمنلهاأساسال"مطالباته

فريدريكسونباربارا 

http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B1/
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التفكيرحركةعنجديدشيءيوجدال
نالقرفيولدتوالتيأمريكا،فياإليجابي
ايديبيكرماريفلسفةمععشرالتاسع

Mary BakerEddyذاتالعلومفي
وفلسفةالمسيحية،الدينيةالطبيعة

Phineasكويمبيفينس Quimby
نحوالتوجهأنتوقعوالقد.الجديدللفكر

الناسيبقىأنيمكنالسلبيالتفكير
ويشاركهممعاناتهم،تجاوزعنعاجزين

والمعالجونالرواقيونمنكلالتوقعهذا
بالطبع،.الحاضروقتنافيالسلوكيون

مشاعرناتؤثرانألفكارنايمكن
ايواجههالتيالمشكلةلكن.وتصرفاتنا

منالمزيدإلىالحاجةليستمجتمعنا
عددإلىالحاجةبلاإليجابيين،االشخاص

بعلميشككونالذيناألشخاصمنكافي
.اإليجابيالنفس

:المصدر

Carol Tavris, “Negative side of
positive psychology”,
skeptic.com, from Carol Tavris’
column, “The Gadfly,” that
appeared in Skepticmagazine
19.3 (2014).

https://www.skeptic.com/reading_room/negative-side-of-positive-psychology/
https://www.skeptic.com/magazine/archives/19.3/
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القرنبدايةفقطإنهالبعيدباألمرليس
فيهاكانالتيالحقبةتلكالعشرين،

عاًما،وأربعينخمسًةالفردعمرمتوسط
بحصدكفيلبسيطمرضحينهاكان

الحالإنه!األرواحمنالماليينبلالمئات
المضادات»..الحياةترياقاكتشافقبل

ساهمالذيالسحريالعالجذلك«الحيوية
فيالبشرمنالماليينحياةإنقاذفي

.الماضيالقرن

المضاداتقبلالحياةكانتكيف
الحيوية

الحيويةالمضاداتعصرفينشأجيٍلفي
ُيعالجحيثواسع،نطاقعلىالمتاحة

علىأياٍمبضعةخاللفتًكاأمراضهأشد
المعاناةتخيُّلالصعبمناألكثر،

منقديًماتنُجمكانتالتياإلنسانية
المستشفياتكانت!مابكتيريالتهاب

بالعدوىالمصابينبماليينتعُج
المختلفة،بأنواعهاالبكتيرية

..كالجدريمرٍضالمثالسبيلعلىفهناك
أصبحوقدالمرض،ذلكيدخلهلممنزٍلأي

ًماقديلكنهطبيعًيا،أمًرااآلنمنهالتعافي
المرضذلكحصدفقدكذلك؛يكنلم

ولم!شخصمليون300منأكثروحده
وحسب،المرضذلكعلىالمأساةتقتصر

واألوبئة،األمراضمنالعديدهناككانبل
أودتوقدأيامنا،فيُتذكرتكادالالتي

مثلاألشخاصمنالماليينبحياةحينها
وباءننسىالبالطبعالتيفوئيد،الكوليرا،
حياةحصدالذي«األسودالموت»الطاعون

!اآلالف

الحيويةللمضاداتالقديمالتاريخ

التيالتاريخيةاألدلةمنالعديدهناك
القديمةالحضاراتاستخدامعلىتشهد

والهنودواإلغريقالمصريينالقدماءمثل
منأنواعلبعضاليونانيينوكذلك

الحامضوالحليبالخبزكعفنالنباتات
.العدوىلعالج

كيف بدأت قصة المضادات الحيوية؟
منة حمدي: إعداد
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بلوحسب،ذلكعلىاألمريقتصرولم
بواسطةُنشرتمقالةذكرتهلماطبًقا

العلوملتقدماألمريكيةالرابطة
"American Association for the

Advancement of Science"عام
-التتراسكلينآثاراكتشافتمأنه،1980

في-الحديثةالحيويةالمضاداتإحدى
تمالتيالبشريةالعظميةالهياكل

االحتاللأثناءالنوبةمناستخراجها
.لمصرالروماني

والتنويرالنهضةعصر

واكتشافالجراثيملعلمدراسةأولبدأت
،1676عامفيالدقيقةالحيةالكائنات
باحث،ليفينهوكفانأنطونيبواسطة

القرنأواخروفي.هولنديمجهرياتوعالم
رباستلويسمنكًلاتمكناعشر،التاسع
بينتربطعالقةإيجادمنكوخوروبرت

وبعضالبكتيريامنمعينةأنواع
نظريتهباستورنشرفقداألمراض؛

قدالبكتيرياأنأثبتتالتيالجرثومية
.األمراضببعضاإلصابةُتسبب

كانفقدالنظرية،هذهكوخروبرتتبنى
يالتالمضادةاألجسامبطبيعةدرايةعلى

ومنهاما،مرضلمقاومةالجسمُينشأها
تساعدأنيمكناألجسامهذهأناستنتج

للمرض،المسببةالبكتيرياتدميرفي
التيالمحددةالبكتيريابعزلقاموبذلك

السلمثلمعينة،أمراضفيتسببت
منهاالتوصلأبحاثبعدةوقام.والكوليرا

اللقاحاتطريقعناألمراضلعالج
.المناعيةواألمصال

حيويمضادأول..البنسلين

ألكساندربقصةدرايةعلىجميعنا
-البنسلينالكتشافالشهيرةفليمنج

مهاجمةيمكنهاطبيعيبشكلتنمومادة
-البكتيريابعض

ألكساندريعملكانفحينما،1928عامفي
صيدليوطبيبنباتاتعالم،فليمنج

أنالحظمختبرهفياسكتلندي،
ذاكحينالشائع(توتاتومالبنسليوم)فطر

تالمكورابكتيريامستعمراتعلىنمىقد
.تدميرهافيوتسببالمزروعةالعنقودية

قأطل-مادةيصنعالفطرهذاأنواستنتج
أنيمكنها-بالبنسلينبعدفيماعليها
.نموهاوُتعيقالبكتيرياتذّوب

ينللبنسلفليمنجاكتشافكانهل
!صدفة؟محض

،ساندرسونجونالسيرقام،1870عامفي
،بأكسفورداألعضاءوظائفعلمفيباحث

بالعفنالُمغطىالسائلدوربوصف
العاموفي.البكتيريانمودونبالحيلولة

جراح،طبيبليستر،جوزفقامالتالي،
وتحديدًا)الفطرأنواعأحدباستخدام
دليمماالتطهير،في(توتاتومالبنسليوم

للجراثيممضادتأثيرلهوجدقدأنهعلى
.البشريةاألنسجةعلى

إرنستالحظ،1897عامفيأخيًرا،
اأوالًدأنفرنسي،طبيبوهو،دوتشيسني

يعالجونخيولإسطبلفيالعربمن
منالخيولمنهاتعانيالتيالسرجقروح
هذهعلىالعفنلنموالسماحخالل

هذامنعينةالطبيبأخذحينها.السروج
البنسليوم)فطرأنهوتأكدالعفن

منتمّكنتجاربعدةوبعد،(توتاتوم
التيفوئيدمرضلعالجبنجاحاستخدامه

.حينذاك

أنفليمنجأدركالسابقةالتجاربهذهمن
البنسليوم)فطرفيهائلةإمكاناتهناك

ةكبيرتحدياتثّمةكانتولكن،(توتاتوم
وأنبلمختبره،فيذلكإثباتفي

إلىالتجاربتلكلترجمةأكبرالتحديات
وظل.واسعنطاقعلىإتاحتهيمكندواء
إلىوتوصلالحظحالفهأنإلىتجاربهفي

.البنسلينمادة

باحثونعدةبدأسنوات،عدةبعد
صنعمنوتمكنوا.فليمنجتجارببإعادة

ارهاختبفيللبدءالبنسلينمنيكفيما
عاممنوابتداًء.البشرثمالحيواناتعلى
واسعنطاقعلىاستخدامهتم،1941

العالميةالحربخاللالجنودلعالج
ساحةفيالجرحالتهاباتلعالجالثانية،
فازالذياألمر..الرئويوااللتهابالمعركة

نوبلبجائزةوآخرونفليمنجإثرهعلى
وظائفوعلمالطبفي(1945)عام

.األعضاء
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جعالفيالبنسليننجاحومعالنهاية،في
إلنتاجالسباقبدأاألمراض،منالكثير

هذه،أيامناففي.أخرىحيويةمضادات
وصفةمليون150عنيقلالماكتابةيتم

كلالمتحدةالوالياتفيالحيويةللمضادات
خطيرتحديأمامالبشريةيضعوهذاعام،

المضاداتضدالجراثيممناعةوهوآخر
.الحيوية

المراجع

1- Kate Gould, “Antibiotics:
from prehistory to the present
day”, (05 February 2016 in
Journal of antimicrobial
chemotherapy

2- EJ Bassett, MS Keith, GJ
Armelagos, DL Martin, AR
Villanueva, “Tetracycline-
labeled human bone from
ancient Sudanese Nubia (A.D.
350)” in American Association for
the Advancement of Science

3- "The discovery and
development of penicillin 1928-
1945," produced by the
American Chemical Society and
the Royal Society of Chemistry
in 1999.

4- Penicillin and Ernest
Duchesne, Sunsation
Restoration, May 1, 2018

5- world health organization, 5
February 2018

https://academic.oup.com/jac/article/71/3/572/2364412
https://science.sciencemag.org/content/209/4464/1532/tab-article-info
https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/flemingpenicillin.html
https://www.sunsationrestoration.com/blog/2018/05/01/ernest-duchesne-father-penicillium/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
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اإلعالميتغاضىكثيرة،اكتشافاتمثل
قطعهالذيالطويلالعلميالطريقعن

ذروةعلىويركزالشهرة،ينالوالمآخرون
صورةمعحصلماوهذا.االكتشافحدث

عرف.مؤخرًاُنشرتالتياألسودالثقب
آخرومختصالبياناتعالمةصورةالعالم
التيالخوارزميةإنشاءعلىعمالمعها

أخذهاتمالتيالمختلفةالصورتجمع
صورةالنهايةفيلتولداألسودللثقب

يلتفتلمما.األسودالثقبعنتقريبية
تمالذيالمذهلالمبدأهواإلعالمإليه

وهوبذاتها،الصورإلىللوصولإنشاؤه
.التلسكوباتمصفوفة

أفقتلسكوببواسطةالمشروعانجز
Eventالحدث Horizon Telescope

المقاربمنضخمةبمصفوفةوالمتمثل
خاللمنالبياناتتجمعوالتيالراديوية

مديدالتداخلبقياسُيعرفلمامحطات
دوليبتعاونالمشروعأنشأوقد.القاعدة

الوالياتمنبحثيةمؤسسةعشر13بين
المكسيك،ألمانيا،تايوان،المتحدة،

2009عامالمشروعوبدأ.وهولندااليابان
أسودينثقبينرصدوهومحدد،لهدف

فيواآلخراإلهليلجيةالمجرةفيأحدهما
.التبانةدربمجرتنا

بعدإالالحدثأفقمشروعإنشاءيتملم
فيزياءحقلفيطويلةنظريةجهود

بالقرصُيعرفماحولوتحديدًاالفضاء
Accretionالمزود diskبحزاموالمتمثل

بالثقبتحيطوالغازاتالنجميالغبارمن
وهواألخرىالفضائيةالظواهرأواألسود
بحسباألشعةمنمختلفةموجاتيصدر

ففيمنها،ينبعثالتيالظاهرةطبيعة
الطيفويكوناألسود،الثقبحالة

والنجومالسوداءالثقوبمنالمنبعث
لوضعمهد.أكسأشعةهوالنيوترونية

األسودالثقبلتصويرالنظرياألساس
جانالفرنسيالعالمأبرزهمعدةعلماء
Jean-Pierreلومينيهبيير Luminet
باريسمرصدفيعملهأثناء

Observatoire de Paris،عنفضاًل
الذيثورنكيبالعالممثلآخرينجهود
اكتشافعندكثبعنالعالمعرفه

.الجاذبيةموجات

الراديويالتلسكوب

هومالكنما،نوعًابعيدًااألمريبدوقد
رصدفياستخدامهتمالذيالتلسكوب

مافالراديوي،التلسكوبإنهاألسود؟الثقب
الراديوي؟التلسكوبهو

فيمراصدعننسمعونحنعديدةلقرون
مولالتيالمراصدمثلالقديمة،الحضارات

بإيرانفرغانةفيالمغولبناءها
حتىفجأةتغيرالذيمالكنالحالية،

اآلباء المؤسسون لصورة الثقب األسود

المريوانيعمر : إعداد

لومينيهجان بيير 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Luminet
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األكثراألجسامرؤيةعلىقادرينأصبحنا
قادرةالمراصدتلكتكنلملماذابعدًا؟

؟اليومنراهمارصدعلى

األقدمالجيلفإنكثيرة،مجاالتبخالف
ريةالبصالتلسكوباتوهيالتلسكوباتمن

أجيالهاأنمثلماومستخدمًا،قائًمزالما
جميع.المتاحففيمحفوظةاألقدم

(مقرابجمع)المقارباوالتلسكوبات
الضوءرصدعلىعملهافيتقومالقديمة
منمحدودةمجموعةيمثلوالذيالمرئي،
الكهرومغناطيسيالطيفترددات

Electromagnetic spectrum
صريةالبالتلسكوباتتقدمتفقدبالتأكيد
زالتمالكنهاأسالفها،عنالحديثة
الطيفتردداتمنمحدودبنطاقمحدودة

.المرئيالطيفوهوالكهرومغناطيسي
اياالمرعلىالبصريالتلسكوبعمليعتمد

آخرشهدوقد.بينهماوالمزجوالعدسات
يعرففيماالثمانيناتفيلهتطوير

Activeالنشطةبالبصريات optics.

بدأفقدالراديوية،التلسكوباتأما
رصدأولوُيعزىالثالثينات،منذتطويرها
جانسكيكارلللعالمالراديويةللموجات

وتكاد.المتحدةالوالياتفي1938عام

التيالحديثةالظواهراكتشافاتمعظم
تعزىأنالفضاءفيرصدهايتم

رصدعلىالقادرةالراديويةللتلسكوبات
الطيفتردداتمنأوسعنطاق

التلسكوبسيبدو.الكهرومغناطيسي
فإنوبالتأكيد)بالناظورأشبهالبصري

بنيةذاتستكوناالحدثالتلسكوبات
التلسكوبسيدوفيما(جدًامعقدة

نمالبثاستقبالبصحنشبيهًاالراديوي
أسطحفيوالموجودالصناعيةاألقمار
.المنازل

هلالتطوير؟منالمزيدنحتاجلماذالكن
فيقصورهناكهلأومشكلة؟هناك
الحقيقة،فيالراديوي؟التلسكوبعمل

إلىحاجةهيمابقدرمشكلةليستهي
الناتجةفالصور.المعلوماتمنالمزيد

أوالحديثةالبصريةالتلسكوباتمنسواء
.صغيرةتكونالراديويةالتلسكوباتمن

الصغيرمتناهيةنقطةفينعيشنحن
كانفلوذلك،معلكنواسع،فضاءفي

رصدنقطةمنأوسعالرؤيةنطاق
نحصلأنالممكنفمنذاتهالتلسكوب

نقطةتصويرتخيلأفضل،صورةعلى

عبر المحاكاة التي انشأها للقرص المزود في الثقب األسودلومينيهالصورة التي كونها 
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اللحظةنفسفيكاميراتبعدةمعينة
مقارنتهاُيمكنهلنقاط،عدةومن

التشبيهطبعًاواحدة؟كاميرامنبصورة
هيهنااألرضفكلالشكل،بهذاجائزغير

قياسمبدأوباستخداملكن.واحدةنقطة
الممكنمنصارالقاعدة،مديدالتداخل
منأعلىدقةوذاتأفضلصورتشكيل

آالفبعضهاعنتبعدراديويةتلسكوبات
.األرضسطحعلىالكيلومترات

ومبدأالتلسكوباتمنمصفوفة
التداخل

طوٍرعلىكانتاماإذاموجتان،تنطبق
تاكانإذاأما،بناءًاتداخاًلفستشكالنواحد
.هدامًاتداخاًلفستشكالنمختلف،بطوٍر

ُيضعففيماشدة،أكثرموجةاألوليشكل
هوهذا.يلغيهاأوالناتجةالموجةاآلخر
معالمبدأهذاُيستخدم.التداخلمبدأ

روغيالمرئيةالمختلفة،الموجيةاألطياف
التداخلقياستطبيقاتوتقومالمرئية

نقطتينتواجدعلىالفضاءعلمفي
.للمالحظة

الموجاتعلىالمبدأهذاتطبيقمع
منيصبحالفضاءمنالقادمةالراديوية

منالدقةعاليةصورعلىالحصولالممكن
عوماألرضسطحعلىمتباعدةتلسكوبات

المتعلقةالمتغيراتكافةاحتساب
والفارقوالمسافةاألرضدورانبأنماط
منرصدهايتمالتيالموجاتبينالزمني

ُيمكنكما.المختلفةالتلسكوبات
بالغةحساباتتوفيرنفسهابالطريقة

أجسامإلىنسبةاألرضدورانحولالدقة
.الفضاءفيمالحظتهاتتمأخرى

توظيففيالمستخدمالمبدأُيعرف
الفضائيةبالقياساتالتداخلقياس

عملوقدالصور،تركيبأوالبؤرةبتركيب
Sirرايلمارتنالسيرمنكلتطويرهعلى

Martin Ryleهيويشوأنطوني
Antony Hewishعلىحصالوقد

1974عامالفيزياءفينوبلجائزة
منكلقدم.المجالهذافيلبحوثهما

جانسكيكارل 
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عنيبعدانتلسكوبينتوحدبؤرة
الجهودأثمرتوقدكيلومترات،5بعضهما

التداخلقياسبتأسيسبهاقاماالتي
.الحقًاالقاعدةمديد

القاعدةمديدالتداخلقياسخاللمن
Very-long-baseline

interferometry،اعتبارالممكنمنصار
أشبهالمتباعدةالتلسكوباتمجموعة

تعادلضخمةواحدةعدسةأوبتلسكوب
اتالتلسكوبجميعبينالمسافةبحجمها

إلىالوصولفيساهموقد.المستخدمة
روجرالعالمالقاعدةمديدالتداخلقياس

Rogerجينيسون Jennisonوذلك
closureاإلغالقطورتقنيةعبر

phaseمتعلقةاألخطاءتعالجالتي
يتمالتيالمختلفةالموجيةباألطوار
نفسفيمختلفةاجسامرصداثررصدها
.الوقت

إلنتاجمتكاماًلشيءكليبدواآلنحتى
القرنسبعيناتفياألسودالثقبصورة

سنةحتىاألمرتأخرإذًالماذاالماضي،
أولهوالحدثأفقتلسكوبيكنلم؟2019

فيذكرنا،فكماالتلسكوبات،منمصفوفة
وقد،وهيويشرايلبهقامالذيالمنجز

افيمومايكلسونمورليذلكفيسبقهما
فشلتوالتيالفاشلةبالتجربةيعرف
كانالذيالمضئاالثيروجودبأثبات

حيثاالثير،نظريةضمنسائدًامفهومًا

إلىقدماهالذيالتداخلمقياسيرجع
.عشرالتاسعالقرننهاية

الحاجزهيتكونقدالتقنيةالعقباتإن
هاونقلوخزنهاالصورتوليدأخرالذياألكبر

استخدامالعالميعرففلمينبغي،كما
الراديويةالتلسكوباتمعالتداخلمبدأ

الثمانينات،مطلعحتىفاعلبشكل
كارلمصفوفةبناءانتهىعندماالسيما

Karlالكبربالغةجانسكي G. Jansky
Very Large Arrayعامفيسميتوقد

كارلالعالمبجهودتيمنًااإلسمبهذا2012
لمثوالمشاريعالسنواتتوالت.جانسكي
ريالبصالبؤريللتركيبكامبرجتلسكوب

Cambridge Optical Aperture
Synthesis Telescope1995عام

البصريةالتلسكوباتعلىقائموهو
الراديوية،التلسكوباتعلىالالحديثة
.Wفيكيكامدبليوومرصد M. Keck

Observatoryالوالياتفيهاواي
والتعاونالتقنيةإذًا.1996عامالمتحدة

لحاالذيالوحيدالعائقكاناالعلميالدولي
مبكرًا،األسودالثقبلصورةرؤيتنادون

مسافاتعلىحجمًاأصغرمشاريعنشوء
رالتصويتقنياتفيعوائقووجودقصيرة

جعلناذلككلوتحليلهاالمعلوماتونقل
.2019عامحتىنتأخر

هيويشانطوني  رايلمارتن 
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1969تلسكوب راديوي في استراليا يعود للعام 
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لآلباءالعرفانمننرىفإنناختامًا،
رنذكأنرأيناها،التيللصورةالمؤسسين

أدىالذيبالمصاعبالمليءالطريق
فيبذاتهاتمثلالوالتيللصورة،لوصولنا

تكونتكادبلكبيرًا،برهانًاالعلمميزان
ليس.النظريةالفيزياءفيرمزيةقيمتها

والجمهوراالعالموسائلمعالحالهوكما
رؤيةمنبداًلالصورلرؤيةالمتحمس
.والحساباتالمعادالت

المصادر

الحدثأفقتلسكوب

الراديويالتلسكوب

جانسكيكارل

القاعدةمديدالتداخلقياس

جينيسونروجر

فلكيًاالتداخلقياس

التداخلقياسمبدأ

مايكلسونالبيرت

مورليادوارد

ومايكلسونمورليتجربة

المضيءاألثير–أكاديميخان

األثيرنظرية

Luminet, J-P. "Image of a
spherical black hole with thin
accretion disk." Astronomy and

Astrophysics 75 (1979): 228-235

2019مقارنة التصور حول الثقب االسود والصورة التي تم انتاجها في عام 

https://en.wikipedia.org/wiki/Event_Horizon_Telescope
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_telescope
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Guthe_Jansky
https://en.wikipedia.org/%E2%80%A6/Very-long-baseline_interferometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Clifton_Jennison
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_interferometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Interferometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_A._Michelson?fbclid=IwAR0ysch2RBYVolakk6gQ532ofwSWTWmYd4YvmSn-yrZBpJIYg5c4DJ7_Nsc
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_W._Morley?fbclid=IwAR0km5A5_aaskFmJ73dWqOrWRaDAP_OWcvd8VxbCeRK5ide-W8EazwBY-Jg
https://www.khanacademy.org/science/physics/special-relativity/michelson-and-morleys-luminiferous-ether-experiment/v/light-and-the-luminiferous-ether
https://en.wikipedia.org/wiki/Aether_theories
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اءأجزتغطيكبيرةداكنةبقعرؤيةيمكنك
تقريبًايومكلفيالشمسسطحمن

هذهتسمى.بسيطةادواتوباستخدام
عبقإنها.الشمسيةالبقعالداكنةالبقع

عتتسالشمسسطحمنقلياًلبرودةأكثر
رباألمتبدوالقد.تحركهاأثناءوتتقلص

أنيمكنولكنللدراسة،المهمأوالالفت
الحاليالمناخعلىكبيرتأثيرلهايكون

.عالمنامستقبلعلىوكذلكلألرض،

الشمسية؟البقعتتكونكيف

سطحعلىالشمسيةالبقعتتشكل
المجالخطوطبسببالشمس

داخلمنالقادمةالقويةالمغنطيسي
لبشكوتظهرالسطحتخرقالتيالشمس

مقارنًةداكنةبقعأنهاعلىواضح
البقعهذهتصبحأنيمكن.بمحيطها
األرضمنمراتبعدةأكبرالشمسية

منبرودةأكثرألنهامظلمًةتكونماودائًما
لتصأنيمكن.بهاالمحيطالشمسسطح
إلىالكبيرةالشمسيةالبقعحرارةدرجة
كبيًراالرقمهذايبدو.مئويةدرجة3700

الغالفحرارةدرجةمعذلكقارناإذاولكن
5500حواليتبلغوالتيللشمسالضوئي

.كبيًرافرًقاهناكأنفستجدمئوية،درجة
البقعإخراجاستطعناإذاالحقيقة،فى

سماءفيووضعهاالشمسمنالشمسية
نير،المكالبدرتماًمامشرقًةفستكونالليل
قورنتماإذاجًداكبيرتباينوهو

.نفسهاالساطعةبالشمس

ويقليزيدالبقععددأنالعلماءيعتقد
ذروتهإلىويصلالوقت،بمروردوراتعلى

-األقصىالشمسيبالحديسمىفيما-
.ذلكنحوأوعاًما11كل

اخمنإلىالشمسيةالبقعتصلكيف
األرض؟

علىمرةأولالشمسيةالبقعتأثيرلوحظ
زيادةأنالعلماءأدركعندمااألرضمناخ

تداخًلايخلقالشمسيةالبقعنشاط
علىالمغناطيسيةاألدواتمعمتزايًدا

.األرضسطح

كثب،عنالظاهرةتلكدراسةتمتعندما
الشمسية،البقعمنبالقربأنهالحظوا

الشمسمنحرارةاألكثرالمناطقتتفاعل
البقعةخارجالمغناطيسيالمجالمع

شمسي،توهجفيوتتسببالشمسية
منكبيرةحزمةالتوهجاتتلكتشعحيث

السينيةاألشعةذلكفيبمااألشياء،
الغالفنحوتندفعالتيالطاقةوجزيئات

عاصفةشكلفيلألرضالجوي
البقعكانتإذا.أرضيةمغناطيسية

منالمزيدفستؤدينشطة،الشمسية
نشاطزيادةإلىالشمسيةالتوهجات
.لألرضاألرضيةالمغناطيسيةالعاصفة

للبقعاألقصىالعددوجودخاللفإنهلذا،
اراألنوفيزيادةاألرضستشهدالشمسية،

لمحتمتعطلويحدثوالجنوبيةالشمالية
.الطاقةوشبكاتالالسلكياإلرسالفي

تغيرأنحتىالعواصفلتلكيمكن
أنيمكنالتيالصناعيةاألقمارقطبية

.هابالمتطورةباإللكترونياتالضررتلحق
األحيانمنكثيرفيالعلماءيقوملذلك

مختلفاتجاهفيالصناعيةاألقماربوضع
المتزايدالشمسياإلشعاعمنلحمايتها

طردأوقويشمسيتوهجحدوثعند
.إكليليةكتلة

!؟كيف تؤثر البقع الشمسية على مناخ األرض

حمدي عرقوب: إعداد
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مناخعلىالشمسيةالبقعتأثيرطبيعة
األرض

دايًةبالشمسيةللبقعالتأثيرطبيعةتأتي
المغناطيسيالمجالقوةحقيقةمن

ةبالنسبالنسبيةوبرودتهامنهاالنابع
أولفإنولذلكنبهناكماالشمسلسطح

خنامناعلىالشمسيةللبقعملحوظتأثير
والجنوبية،الشماليةاألضواءهي

مع.القطبيالشفقباسموالمعروفة
األشعةفيزيادةتأتيالشمسيةالبقع
قةالحلمنتنبعثالتيالبنفسجيةفوق

.األرضنحوالشمسيةللبقعالخارجية
فوقاألشعةفيالزيادةهذهتؤثر

الجويالغالفكيمياءعلىالبنفسجية
أنهكما.األرضطاقةوتوازنالخارجي
ىعلالشمسيةالبقعزيادةأنأيًضايعتقد
كميةمنتقللأنيمكنالشمسسطح

األرض،علىالموزعينوالضوءالطاقة
إلىيؤديقدالطاقةفيالنقصوهذا

الجليديةالعصور"وإلىالطقسبرودة
البعيدةاألرضمنأجزاءعلى"المصغرة

التأثيرهذاأنالحظ)اإلستواءخطعن
خطعنالمنطقةبعدبحسبمتباين

ولكنعامعالميارتفاعفهناكاالستواء
عنالبعيدةالمناطقفيانخفاضهناك

تقضيلماذاندريال.(االستواءخط
هادئةحالةفيوقتهامنجزًءاالشمس

عللبقاألدنىالحدكانإذاومامغناطيسًيا،
يكفيمنتظمبشكليحدثالشمسية

القادمةالحلقةحدوثبوقتللتنبؤ
.الهادئة

مجموعأنالعامبالحدستفترضقد
دعدزيادةمعسينخفضالشمسياإلشعاع

ومع.(بصرًياالمظلمة)الشمسيةالبقع
األقمارقياساتأظهرتفقدذلك،

ذلكعكسلإلشعاعالمباشرةالصناعية
البقعمنالمزيدأنيعنيهذا.تماًما

الجويللغالفأكبرطاقةتوفرالشمسية
منتزدادالقادماالشعاعقوةألنوذلك

ثبحيالشمسية،للبقعالمجاورةالمناطق
ماولكنالعالمية،الحرارةدرجاتترتفع

بظاهرةربطهيمكنوهلالتأثيرهذامدى
!؟لألرضالحاليالحرارياالحتباس

مناخعلىالشمسيةالبقعتأثيرطبيعة
األرض

دايًةبالشمسيةللبقعالتأثيرطبيعةتأتي
المغناطيسيالمجالقوةحقيقةمن

ةبالنسبالنسبيةوبرودتهامنهاالنابع
أولفإنولذلكنبهناكماالشمسلسطح

خنامناعلىالشمسيةللبقعملحوظتأثير
،والجنوبيةالشماليةاألضواءهي

.القطبيالشفقباسموالمعروفة

http://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88/
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عةاألشفيزيادةتأتيالشمسيةالبقعمع
قةالحلمنتنبعثالتيالبنفسجيةفوق

.األرضنحوالشمسيةللبقعالخارجية
فوقاألشعةفيالزيادةهذهتؤثر

الجويالغالفكيمياءعلىالبنفسجية
أنهكما.األرضطاقةوتوازنالخارجي
ىعلالشمسيةالبقعزيادةأنأيًضايعتقد
كميةمنتقللأنيمكنالشمسسطح

األرض،علىالموزعينوالضوءالطاقة
إلىيؤديقدالطاقةفيالنقصوهذا

الجليديةالعصور"وإلىالطقسبرودة
البعيدةاألرضمنأجزاءعلى"المصغرة

التأثيرهذاأنالحظ)اإلستواءخطعن
خطعنالمنطقةبعدبحسبمتباين

ولكنعامعالميارتفاعفهناكاالستواء
عنالبعيدةالمناطقفيانخفاضهناك

تقضيلماذاندريال.(االستواءخط
هادئةحالةفيوقتهامنجزًءاالشمس

عللبقاألدنىالحدكانإذاومامغناطيسًيا،
يكفيمنتظمبشكليحدثالشمسية

القادمةالحلقةحدوثبوقتللتنبؤ
.الهادئة

مجموعأنالعامبالحدستفترضقد
دعدزيادةمعسينخفضالشمسياإلشعاع

ومع.(بصرًياالمظلمة)الشمسيةالبقع
األقمارقياساتأظهرتفقدذلك،

ذلكعكسلإلشعاعالمباشرةالصناعية

البقعمنالمزيدأنيعنيهذا.تماًما
الجويللغالفأكبرطاقةتوفرالشمسية

منتزدادالقادماالشعاعقوةألنوذلك
ثبحيالشمسية،للبقعالمجاورةالمناطق

ماولكنالعالمية،الحرارةدرجاتترتفع
بظاهرةربطهيمكنوهلالتأثيرهذامدى

!؟لألرضالحاليالحرارياالحتباس

!هذا؟كيف"الشمسيعاكسالمناخ"

الحرارياالحتباسفيالمتشككينبعض
إلىُيرجعونهالبشريالنشاطعنالناتج

الشمسعنالناتجةالطبيعيةالتغيرات
الرياحأوالشمسيةالبقعبسبب

منالعديديتفقهذا،ومع.الشمسية
الشمسيةالبقعأنعلىالمناخعلماء

فيدورًاتلعبأنيمكنالشمسيةوالرياح
نأترىالعظمىالغالبيةلكنالمناخ،تغير
يعزونوهمللغايةضئيلالتغيرهذا

األولىبالدرجةاألرضحرارةدرجةارتفاع
النشاطعنالناتجةاالنبعاثاتإلى

التىالدراساتمناآلالفولديهمالصناعي
.االدعاءهذاتبطل

الالسنواتمدىعلىالمثال،سبيلعلى
إلىاتجاهالشمسأظهرتالماضية35

الحرارةدرجاتتستمرذلكومع.البرودة
.الزيادةفيالعالمية

سنة الماضية200البقع الشمسية خالل الـ 

http://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88/
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بينماتنخفضالشمسطاقةكانتإذا
تكونأنيمكنفالاألرض،حرارةترتفع

زيادةفيالرئيسيالمتحكمهيالشمس
.الحرارةدرجة

اهاالتجالمرفقالتوضيحيالشكليوضح
مقارنةالعالميةالحرارةدرجةفي

تيالالشمسيةالطاقةكميةفيبالتغيرات
علىالشمسطاقةتتقلب.األرضتضرب

تتغير.قلناكماعاًما11حواليطولهادورة
كانتإذا.دورةكلفي٪0.1بحواليالطاقة

الشمسفيهاتتحكماألرضحرارةدرجة
تكونأنالمفترضفمنأساسي،بشكل
لمهذاولكن،2008و2000عاميبينباردة

فقطيعرضونالمشككينفإنلذا.يحدث
فيهاتتفقالتيالفتراتمنالبيانات

ىإلويخلصونمًعا،والمناخالشمسبيانات
القليلةالعقودبتجاهلخاطئةنتيجة

نتيجةالبياناتُتظهرعندماالماضية
.تماًمامعاكسة

المصادر

-Chris Sherwood: How Do
Sunspots Affect Climate? (April
24, 2017) [0nline]. Available:"
https://sciencing.com/sunsp
ots-affect-climate-

4567096.html"

-What are sunspots? [Online].
Available:"
https://www.spaceweatherliv
e.com/en/help/what-are-
sunspots?fbclid=IwAR2tTczeyr
mRiMcqqMXrxpY4FqHgBEYDk
jOzSMtTNUtBKjV9LkkcPDCKlO
E"

- The Role of Sunspots and
Solar Winds in Climate Change
[Online]. Available:"
https://www.scientificamerica
n.com/article/sun-spots-
and-climate-
change/?redirect=1"

- Sun climate: moving in
opposite directions by Sarah
(April 2, 2017) [Online]. Available:"
https://skepticalscience.com
/solar-activity-sunspots-
global-warming-basic.htm"

االشعاع الشمسي وحرارة االرض

https://sciencing.com/sunspots-affect-climate-4567096.html
https://www.spaceweatherlive.com/en/help/what-are-sunspots?fbclid=IwAR2tTczeyrmRiMcqqMXrxpY4FqHgBEYDkjOzSMtTNUtBKjV9LkkcPDCKlOE
https://www.scientificamerican.com/article/sun-spots-and-climate-change/?redirect=1
https://skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming-basic.htm
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الكمالنحوبالتسابقمشحونواقعأمام
إلىاألشخاصمنكثيٌريسعىالجسدي،

طريقةبأكثرالعضلينموهمتعزيز
حولالخالفورغمممكنة،طبيعية

أنإالأساسًا،طبيعيهومامفهوم
مازيادةعلىاالعتمادهوهناالمقصود

إلىالالذكري،الهورمونمنالجسميفرزه
ومنالهرمونهذامنخارجيًاأخذهيتمما

سنتطرقالمقالهذافي.الستيرويدات
لزيادةالمعروفةالطرقالشهر

إلىنتطرقلنلكنناالتستوستيرون
ماإلىبلودورهالتستوستيرونتعريف

حقيقةولنناقشإفرازه،منيزيدأنهيقال
.المفعولذلك

قتالمؤوالتأثيرالجنسيةالمنشطات

نسبةباحثونقارنالتجاربإحدىفي
منمجموعتينفيالتستوستيرون

الجنسنغإحداهماأعطيتالفئران،
Panaxاآلسيوي ginsengأحدوهو

لزيادةاالستخدامشائعةالجنسنجأنواع
التيالنسببعض.الجنسيةالفعالية
معلكنمجدية،تكنلمللفئرانأعطيت

ارتفعالجنسنغمناعلىنسبةإعطاء
3.63ng/mlمنبنسبةالذكريالهرمون

.التحكممجموعةعن(5.91ng/mlالى

الجنسية،الفعاليةالذكري،الهرمون
العضليةالقدراتزيادةالعضلية،القدرات

هذايقودناأالالنساء،عنالرجالعند
ماطالبالفياغراالبعضسيفكرما؟لشيء

نسبةبزيادةنجحقدالجنسنجأن

غالجنسنينجحالفلماذاالذكريالهورمون
العضلي؟البناءزيادةفيالفياغرااو

خلصواباحثونلهتوجهمافهذاوبالفعل
اتالبروتينتشكلمنتزيدالفياغراأنإلى
!العضلياإلجهادمنوتقللالعضالتفي

والقضيةدقيقًايكنلموجدوهماأنغير
.البساطةبهذهليست

التيالدراسةنتائجنيباردجيفيناقش
البناءتحسنكمادةالفياغراتقترح

فيالباحثيستدعيوهوالعضلي،
يورنالعضليواأليضالبروتينات
Jornترومولين Trommelenمتكلمًا

كان.البحثهذاحولالهاتفعبرمعه
بحقنةالفياغراقارنقدالبحث

مليغرام200-100بينتتراوحتستوستيرون
اهايتعاطالتيبالحقنتشبيهًا)لألسبوع

يطرح.(قانونيغيربشكلالرياضيون
وهواألهمية،شديدأمرًاهناترومولين

هذايستغرقهاالتيالفترةطولمدى
حيتراوقدالذيالفياغرامنالناتجالتأثير

الجرعاتبخالفوالساعتينالساعةبين
والتيالرياضيونيتعاطاهاالتيالكبيرة
.كاملأسبوعطيلةتستمر

بخصوصيطرحأنُيمكننفسهالسؤال
واالجابةآخر،جنسيمنشطوأيالجنسنغ

محدودسيكونالتأثيربأندومًاستكون
نعذلكيختلفولنقصيرةزمنيةبفترة
منوالناتجةوكميًازمنيًاالمحدودةالزيادة
علىاالطالعوُيمكن.البروتيناتتناول

يةزيادة التستوستيرون عبر الوسائل الطبيع

المريوانيعمر : إعداد
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نجدلنلكنالمثبتةالجنسنجفوائد
.العضليالبناءتحسينعنشيئًاضمنها

والنومالطعام

فيزيادةالباحثونوجددراسةفي
43.5nmolالى7·30)التستوستيرون

h/l)الدهونمنغرامات5إضافةعند
الحاجةذلكيستدعيوقدالوجبة،في

فيالدهونمنالصحيةالخياراتلتضمين
اعلينذلك،معلكن.دائمبشكلالوجبات

المتواضعالمقدارالحسبانفينضعأن
وأالالتستوستيرونزيادةمنوالمؤقت

مريالعضليالنموسيجعلذلكأننتصور
.لذلكنتيجةبطفرة

دراستها،تمتالتياألخرىالتأثيراتمن
الطعامالنقطاعالسلبيالتأثيرهي

عنالنظربغضالطعامعناالنقطاع)
نسبةعلى(الماءتناولعدمأوتناول

قدكانتهذهالدراسة.التستوستيرون
وجدتوهكذا.الريسوسقردةعلىتمت

10لمدةالطعامقطععنأخرىدراسة
.ساعات

بنسمنبدورةيمرأيضًاالتستوستيرون
نباحثووجدفمثاًلاليومأثناءلهمختلفة

عماالصباحفي%50بنسبةأعلىيكونأنه
وجدوقد.الظهربعدوقتفيعليهيكون

تقليلأننفسهالبحثفيالباحثون
لم(الدراسةضمنساعات5)النومساعات

التستوستيروننسبةعلىسلبًايؤثر
.ملفبشكل

الرياضيةالتمارين

قدماوأولبالتمارين،يتعلقفيماأما
نمطهوبالتمارينللتفكيريدعو

دفقاألثقال،رفعتمارينأثناءاالستراحة
عندمحدودةزيادةالدراساتإحدىوجدت
يمافالتمارين،بيناالستراحةوقتتقليل
استراحةفترةوضعأندراسةوجدت

تمارينمجموعةوسطفيثوانيلعشرة
ةنسبحيثمنسلبيًايكنلمتكرارًا10من

هياكمالنسبةبقيتبلالتستوستيرون،
.االستراحةفائدةنيلمع

فقدالتمارين،بنمطيتعلقفيماأما
أخرىلدراساتجامعةأخرىدراسةذكرت

تمارينتضمينأنذاته،الموضوعحول
jumpوالقفزالربض squatsمع
benchالمصطبةعلىالدفعتمارين

pressالتستوستيرونفيزيادةسبب
%7زيادةمعبالمقارنة%15الى%7من

مافي.المصطبةعلىالدفعلتمارينفقط
تؤدىالتيالتمارينأنذاتهاالدراسةذكرت
ثنيتمارينمثلالصغيرةالعضالتعلى

bicepsالرأسينذاتالعضلة curlsلم
رغيالتستوستيرون،زيادةفيأثرًايحدث

الساقينتمديدتمارينإضافةأن
bilateral knee extensionsقدكان

نسبةفيملحوظةزيادةفيساهم
كبيرةزيادةتتوقعال)التستوستيرون

.(%20عنتقلنسبعننتكلمفنحن

تتضمنالتيالتمارينتظهرعامبشكل
اوالعضالتمنمتعددةمجاميعاشتراك

مثلأكبرعضليةمجموعاتاستخدام
نسبةفيأكبرزيادةاالفخاذ،

جزةالمنبالتمارينمقارنةالتستوستيرون
أنالدراساتأظهرتكما.األصغرللعضالت

ضعفتفرزconcentricالتمركزتمارين
.eccentricالتمركزعدمتمارينتفرزما

وضعيةوجودتتضمنالتيالتماريناما
wholeمعينةلفترةثابتة body

vibrationعدمباحثونرأىفقد
زيادةفيفاعلبشكلمساهمتها

.التستوستيرون

ونالتستوستيرزيادةنسبفإناآلنحتى
ًاأيضمحددةنسبهيبالرياضةالمتعلقة

ليستأنهاكماالتمرينبعدمابفترة
منكثيرًاأنعنفضاًلكبيرة،بمقادير
االثقالرفعهواةبهايقومالتيالتمارين

ىعلللتأثيرالمطلوبالحدالىتصلالقد
الذيالتأثيرلذلكنضيف.التستوستيرون

لألشخاصالدراساتفيلهويشاريحدث
فينقصمنيعانونالذين

ملتحسنهيشاروالذينالتستوستيرون
فمثاًل.العادييناألشخاصمعبالمقارنة

%17بنسبةزيادةالدراساتإحدىوجدت
نالسفيالكبارلدىالتستوستيرونفي

فينقصمنيعانونالذين
ينالتمارأداءنتيجةالتستوستيرون
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نسبتتباين:الفرديةالتباينات
كورالذمنالرياضيينلدىالتستوستيرون

قيمفيتكونفيماجدًاكبيربشكل
يمارسناللواتيللنساءمانوعًامتقاربة
أفرادًايوضحأدناهالمخطط.الرياضة

الرجالمنمختلفةرياضاتيمارسون
نسبةقياستموقدوالنساء

منساعتينبعدالتستوستيرون
عومبهايقومونالتيللرياضاتممارستهم

وُيمكن.للمنشطاتتعاطيهمعدمثبوت
للرجالالتستوستيروننسبأنمالحظة
القراءةصعبةيجعلهابشكلمتباعدة

علىالرياضاتإحدىلترجيحوالفهم
تحديدهاتمالتيالحرجةالنسبة.األخرى

نسبةوهي10nmol/lمقدارهي
فحوصاتفياولمبيامعتمدة

أنمالحظةوُيمكن.التستوستيرون
هذهتجاوزواقدالرياضاتبعضممارسي
رياضاتُتظهرفيمابمعظمهم،النسبة

النسبكافةعلىشاماًلتوزيعًاأخرى
رةاإلشاوتجدرللتستوستيرون،الموجودة

طبيعةعلىيعتمدقدذلكأنإلىأيضًا
جهدًاتتضمنقدوالتيهذهالرياضات

.متوازيبشكللألفرادوليسللفريق

نفسستنطبقهللكن،HIITالمكثفة
مشكلة؟أيمنيعانيالمنعلىالنتيجة

حولالدراساتاحدىفيأيضًاوردماهذا
زيادةفيساهمالذيالماليزي،الجنسنغ

نقصمنيعانونمنعندالتستوستيرون
.فيه

المحفزات؟عنماذا

علىسابقًاذكرناهماجميعاعتبارُيمكن
لكنالتأثير،المحدودةالمحفزاتمنأنه

موادبصفتهاتباعالتيالموادعنماذا
هذهاحدىالتستوستيرون؟إلفرازمحفزة
شبيهةمادةوهيNMDAالـهيالمواد

اءبنهواةبينالتداولكثير)بالجلوتامين
المادةهذهأنباحثونوجدوقد(االجسام

التستوستيرونزيادةفيمؤثرةتكنلم
وجودمنيمنعالهذالكن.الجسمفي

محدودنطاقضمنالمحفزةالموادبعض
D-Asparticمادةمثلأيضًا، acidالتي
الذكريالهرمونإفرازمنتزيدأنهاتبين

.الفئرانلدى

تيريستريستريبولوسمادةأما
Tribulus Terrestrisتعيدنافهي

وجودبينالفارقحولالسابقةللمالحظة
وجودعدممنيعانونمنعلىالتأثير
ينوبالتستوستيرونمنطبيعيةنسبة

باحثونوجدحيثالطبيعيين،األشخاص
التستوستيرونإفرازمنتزيدالمادةأن

مشكلةمنيعانونالذيناألشخاصلدى
معالحالوهكذا.التستوستيرونإفرازفي

التجارباحدىوجدتالذيدفيتامين
.السنكبارعلىلهواضحًاتأثيرًا

األخرىالمؤثرات

علىالمؤثراتأكبرأحدالعمريعد:العمر
كلوبشالجسم،فيالتستوستيرونإفراز

لبشكوأيضًاالسابقةالمحفزاتكليفوق
تتوفرلوحتىالتغييرعلىعصيًايجعله

هأدناالبيانيالرسم.مثاليةالظروفأكثر
المراحلعلىالتستوستيرونيوضح

.المختلفةالعمرية
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نوع أولمبي من رفع )رياضة القوة -1: الرياضات المدرجة في المخطط بحسب األرقام
-7الكنوركوب -6الماراثون -5السباحة -4كرة القدم -3كرة السلة -2( األثقال

-12الجودو -11رفع األثقال –10التزلج على المنحدرات -9التزلج الريفي -8التجذيف 
الساحة والميدان -15كرة اليد -14هوكي الجليد -13الباندي
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نسبةعلىيؤثرالعرقأنرغم:العرق
يرًا،كبليستأثيرهأنغيرالتستوستيرون،

القضيةهذهتناولتدراساتهناك
فروقاتالىتشيرأرقامالىوخلصت
ينبالتستوستيرونمستوىفيبسيطة
.األعراق

بسيطةفروقاتهناكأيضًا:االقتران
المرتبطينعلىالمرتبطينغيرلصالح
كما.1998عامأجريتدراسةبحسب
فيالدراسةبحسبالتستوستيرونيرتفع

.الطالقبفترةالمحيطةالسنوات

فروقاتبوجوديعتقدمنهناكوأخيرًا
صبالمنبحسبالتستوستيروننسبةفي

وبحسبلكنالمؤسسات،فيالقيادي
علممجلةفي2016عامنشرتدراسة
وجديالفإنهالنفسي،العصبيالصمالغدد
عالقةهناكلكنالحالتين،بينترابط

وبينالقيادةفيالسلطويالنمطبين
.التستوستيروننسبة

خالصة

محفزةمادةهناكإنالقولالصعبمن
الىتؤدي(التقليديبالمفهومطبيعية)

نعيزيدماالىالتستوستيرونافراززيادة
الحظناكمابكثيرذلكمنوأقلبل30%

التيالحقنمعبالمقارنةالمقال،في
قدوالتياألجسامبناءهواةيستخدمها

.%100عنتزيد

ونالتستوستيرلزيادةالمحفزاتمنكثير
هاليكونفقدوبالتاليالتأثيرمؤقتةهي

علىالالجنسياألداءعلىملموستأثير
تكوينزيادةيتطلبالذيالعضليالبناء

.العضالتفيالبروتينات

اجراؤهايتمالتيالتجاربمنكثير
تمتالالتستوستيرونتزيدموادبخصوص

تميماأي–الحالتينكلتاوفيالبشرعلى
ىعلتجريبهيتمماأوالبشرعلىتجريبه

الواضحالتأثيرفإن–الحيوانات
علىعديدةتجاربفييظهروالملموس

افرازفينقصمنيعانونمن
ىتجرالتيالتجاربمثلالتستوستيرون

يعانونالذيناألشخاصاوالسنكبارعلى
ذلكيعنيوالالجنسيةالقدرةضعفمن
الشخصعلىستتحققالنتيجةنفسأن

.السليم

عبرفالخاصةالرياضيةالتمارينمنكثير
رون،التستوستيفيتأثيرًاتحدثالاألثقال

االوزانذاتالتمارينمنهاوالسيما
تستهدفالتيالتمارينأوالمنخفضة

تحدثفيما.صغيرةعضليةمجاميع
عضليةمجاميعتستهدفالتيالتمارين

.واضحًاتأثيرًاكبيرة
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حدوثأنماطالمتقطعالتوازنيشرح
الكائناتفيالحاصلةوالتغيراتالتطور
األحفوريالسجلدراسةخاللمنالحية

تتعلقالتياالسئلةعنويجيب.لها
،الكائناتبعضتطورفيالحاصلبالركود

،السنينلماليينمعينبشكلبقاءهاأي
نحوعلىتحدثالتيالتغيراتمقابل

علىالمتقطعالتوازنويعتمد.أسرع
يصفكمااآلتيةوالنقاطالمالحظات

Eldredgeوكولدإلدريدج and
Gouldهذهتأسيسفيالرائدان
:النظرية

غنيمصدرهواألحفوريالسجل-1
تالفرضياتطويرفيالمفيدةبالبيانات
.المهمةالتطورية

وعبالتنمرتبطبشكلالكائناتتنشأ-2
ضيقةالمجموعاتفيالجغرافي،
عددعلىتحتويالتيجغرافياوالمقيدة

.األفرادمننسبياقليل

وروتتطبطيءبشكلتتكيفالاالنواع-3
الزمنمنطويلةفتراتامتدادعلى

.الجيولوجي

أوركوداتظهرالتياألنواعسالالت-4
تهيمنوالتغييراتالتحوراتفيغيابًا
معلوماتوتوفراألحفوريالسجلعلى

.تطورهاوطريقةسرعةعنمفيدة

لألنواعاألولالظهوريكونالعادة-5
نقطةهواألحفوريالسجلفيالجديدة

األنواعتمثلبللألنواع،التطورياألصل
المعزولةاألنواعمننوعًاالجديدة
التوسعمعأسالفها،نطاقضمنجغرافيا
.والوفرة

6

حوالييستغرقالجديدةاألنواعظهور-6
مناقصروقتوهوعام،5000-50000

السجلفياألنواعظهورمدةمتوسط
.األحفوري

نطاقعلىالمتقطعالتوازنأهميةتمتد
.األنواعداخلالتطورأنماطشرحمنأوسع
الجديدةالطرقمنالعديدأمامنافتحفقد

جديدنظامابتكارعلىوساعدللبحث
الدقيقبالتطوريعرف

macroevolutionإدراكنايوسعوهو
لفهموآثارهاللطبيعةالهرميللهيكل
فيويساعد.التطوريةوالعملياتاالنماط

الحفرياتعلمدمجإعادة
paleontologyلعلمالسائداالتجاهمع

evolutionaryالتطورياألحياء
biology.

نموذجيةأمثلة

المتقطعالتوازنعلىالنموذجيةاألمثلة
عامفيوجولدإلدريدجبحثمنجاءت
الفصوصبثالثياتالمتعلق1972

فيإلدريدجركزحيث.(2صورة)والقواقع
جنسمنالفصوصثالثيةعلىبحثه

تتواجدوالتي((Phacopsفاكوبس
طاألوسالديفونيالعصرصخورفيبوفرة

شرقفي(سنةمليون380-385حوالي)
األنواعتكونحيث.الشماليةأمريكا

باستثناءتقريبا،متشابهةالمختلفة
صفوفعددفيبسيطةاختالفات
.(3صورة)العينفيالعدسات

المتقطعالتوازن 

احمد الساعدي: ترجمة

األنماط الزمنية المختلفة للتطور

ثالثي الفصوصفاكوبس-2صورة 
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الفاكوبزمنالجديدةاألنواعتطورتفقد
القديمة،األنواعتطورمعموازيبشكل

نطاقإلىأخرىمرةهاجرتثمومن
أخذتحيثوالجغرافي،البيئياالسالف

الاألوليةالتشكلأحداثبعد.باالنتشار
كبيرةشكليةتغيراتأيالفاكوبزتظهر
كما.السنينماليينبعدانقراضهاحتى

مشابهانمطابحثهفيوصفجولدأن
يأراضفيبالقواقعيتعلقملحوظبشكل
الجديدة،القواقعأنواعتطورتوقد.أخرى
هاقشرتبخصائصالمرةهذهتختلفوالتي

بعدكبيرتغيرأيتظهرولمالدقيقة،
.األوليةالتشكلأحداث

الحقةأمثلة

علىالالحقةاألبحاثمنالعديدركزت
االدلةخاللمنالمتقطعالتوازنتوثيق

فقد.األنواععندالركودفيتظهرالتي
Stanleyويانغستانليأجرى and

Yangالتحليالتأكثرأحد1987عامفي
أظهرالذي،(4صورة)لالهتمامالمثيرة

ذواتمننوعًاعشراثنيمنأكثرأنفيه
رخويحيوان:bivalves)الصدفتين

العصرفيالموجود(المحاريشبه
مدىعلىتغييردوناستمرتالنيوجيني

التوازنتأكيدوتم.السنينماليين
جيثماناجراهادراساتخاللمنالمتقطع

Cheethamعلى1994عامفي
العصرفيBryozoaالحرازيات

ليبرمانفعلكماالنيوجيني
Lieberman1995عامفيوآخرون

هذهكلمراجعةوتمت.(5صورة)
منالعديدمعشامل،بشكلالدراسات
.األخرىالدراسات

الركوداستثناءات

النمطوكأنهيبدوالركودأنمنالرغمعلى
بقاءأي)االحفوريالسجلفيالمنتشر

هنالكأنإال،(كبيرةتغييراتدونالنوع
التغيرأنعلىدليًلاتقدماستثناءات

هذهبعضوتأتي.الحدوثنادرالبطيء
المنخرباتأحافيرمناالستثناءات

foraminifera.الزمنمالحظةفعند
اراالختبعيناتبعضأنيبدوالجيولوجي،

غيرتدريجًيا،تغيرًاتظهرالمنخرباتمن
المحيطأرجاءفيالواسعانتشارهاأن

هذهنمطدراسةالصعبمنجعلالهادئ
إذاماتحديدأيضًايصعبكما.التغييرات

جميعفيموجودةالتغيراتهذهكانت
.األنواعمنضيقةنطاقاتفيأواألنواع،

تسببالتيلآللياتأهميةهذامنحوقد
فيالتغييرحدثسواءعام،بشكلركودا

حدثأمجغرافيامقيدةواحدةمجموعة
.األنواعجميعفي

هيالركودتحدتالتيالدراساتأكثر
عامفيGingerichجينجيريجدراسة
الثديياتأحافيرعلىأجريتوالتي1976

الوالياتغربفيالبيجورنحوضمن
فيSheldonشيلدونودراسةالمتحدة،

ثالثياتعلى(6صورة)1987عام
األردوفيسيالعصرمنالفصوص

Ordovicianكلتاوخلصت.ويلزفي
تظهرأنيمكناألنواعأنإلىالدراستين

طوالالتشكلفيتدريجيةتغيرات
هذهتتناولولم.التطوريتاريخها

الجغرافيالنطاقمنجزءسوىالدراسات
التغيراتأنيعنيوهذا.المعروفةلألنواع

مجردتكونقدمالحظتهاتمتالتي
وليسفردية،مجموعاتداخلتحوالت
.بأكملهااالنواع

التطورنظريةعلىالمترتبةالنتائج

هوالمتقطعللتوازنالمهمةالجوانبأحد
يفيشملالدقيقالتطورأنإلىيشيرأنه

التجددعنبدالفرعيةأنواعتكوينالعادة
هويحدثماأنأيالنوع،أفرادجميعفي

التخلقمنبداًلتفرعيتخلقأوتكون
ايزالتميفترضالتجدديالتخلق)التجددي

تطورالذيالنوععنالناتجللنوعالكلي
الطفراتمنكافيعددوجودنتيجةمنه

(التدرجيفترضالتفرعيالتخلقبينما

ثالثي الفصوصفاكوبسعين 3صورة 
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عدةخاللمنجديدةاألنواعوتنشأ
ساللةنشوءعنبدالالتطورية،اتجاهات

الزمنعبرتدريجياوتتباعدتتطورواحدة
واالنتقاءالتكيفأنصحيح.(7صورة)

تاريخولكنبالحدوث،يستمرانالطبيعي
ىعلالتفرعيالتخلقعمليةتسودهالحياة
إلىتؤديالعناصرهذهوكل.واسعنطاق

speciesاألنواعانتقاءتكوين
selection:أنعلىتسندفكرةوهي

بسببليسالزمنعبرتتالشىاألنواع
بسبببلالتكيف،علىقدرتهاعدم

.بينهااالختالفمعدل

التطوروأنكأفراد،األنواعتمييزإن
وهوتفرعي،تخلقعنعبارةهوالدقيق
المستوىعلىلألنواعأكبرداللةيعطي

نيتضمالمتقطعالتوازنإنكماالتطوري،
نظريةوإطارهيكليةتوسيعإلىالحاجة
دُيعاألحفوريالسجلبأنويقترح.التطور

التطورنظريةدراسةمواضعأفضلأحد
جرىمالمتابعةاآلليةيوفرأنهبما

.الزمنمنجدًاطويلةفتراتعبرلألنواع

تاريخيةسوابق

يعدالمتقطعالتوازنأنمنالرغمعلى
ركزاقدوكولدإلدريدجأنإالجديدة،فكرة
العلماء،منسبقوهمامنأعمالعلى

يدارونبالتوليفالمتعلقةاألبحاثخاصة
Neo-Darwinianالجديد Synthesis

.SimpsonوسيمبسونMayrمايرمن
يجبأنهنموذجهفيسمبسونرأىفقد
التطورأنماطمعاملةالعلماءعلى

أنهاعلىاألحفوريالسجلفيالمحفوظة
.ضعيفةكشواهدوليسحقيقيةأحداث
يركزكانسيمبسونأنمنالرغمفعلى

المستوياتفيالتطوريةاألنماطعلى
قادرينكاناوجولدإلدريدجأنإالالعليا،

االنماطفيالمنطقهذاتطبيقعلى
السجلفيالمحفوظةلألنواعالتطورية
كولدأنإلىاإلشارةويجب.االحفوري

أنإظهارعلىقادرينكاناوإلديريدج
علىتحتويالجغرافياالنتواععينات

التغيرمنبدالمتقطعة،توازنات
المبادئأحدفإنوهكذا،.التدريجي
نتكاالجديدالداروينيللتوليفاالساسية
منأكثرالمتقطعالتوازنمعمتوافقة

.التدريجيالتغير

علماءاحدكانمايرأنإلىوبالنظر
الجغرافياالنتواعنموذجوأنالتوليف،

جعلهذافإنعالميا،قبولهتمقدكان
أكثرالنهايةفيالمتقطعالتوازننظرية

حاالتهنالككانتالواقع،في.قبوال
الداروينيةتنبؤاتفيهاتتوافقلمأخرى

على.األحافيرعلمالواقعمعالجديدة
إلدريدجمنكلاستطاعالمثال،سبيل
انإظهارمنالعلماءمنوغيرهموجولد
مدىعلىاألنواعفيالتدريجيالتغير

.شرحهالصعبمنيكونالسنينماليين
سوفالتغيراتهذهمثلألنوذلك

للعملصغيرةانتخابيةضغوطًاتتطلب
الصعبفمنالسنين،ماليينمدىعلى

يظهران البيفالفيزنوعان من -4صورة 
ركودًا على مدى فترات زمنية طويلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86
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،ذلكتسببقدالتيالضغوطتلكتصور
بشكلالتغيراتهذهتمييزيمكنكيفأو

هناالجينيالتراكممستوىعلىمعقول
الرئيسيةعناصرمناثنينجمعتم

عالمتقطالتوازنأنإلىلإلشارةللتوليف
منالتطورنظريةفيواقعيةأكثركان

.األخرىالبدائل

لالهتماممثيرةأخرىحقيقةهنالك
صغيرًاأمرًايعتبركانالركودأنوهي

منلعقودالحفرياتعلمفيوتافهًا
معظمكانالعمليةالممارساتوفيالزمن،
فيموجودأنهيعلمونالحفرياتعلماء

يكرهونماغالباكانوالكنهممكان،كل
.األحياءعلماءتحديمنخوفابهاالعتراف

إلدريدجقبلمنبالركوداالهتمامأنغير
قدكانجريئة،خطوةُيعدوالذيوجولد

التوازنعبرجيدبشكلشرحهتم
التوليفمبادئإلىاستندالذيالمتقطع
.الجديدالدارويني

والجدلالخالفات

كبيراجدالالمتقطعةالتوازناتأثارت
أيظهورعندالحالهوكماواسعا،ونقاشا

هوالخالفجوانبأحدكان.جديدةفكرة
اءوعلماألحياءعلماءيعنيهمابينالفصل

بةبالنس."السريعالتغير"بعبارةاألحافير
تتراوحالتيالفترةفإناألحافير،لعلماء

تغيرلحدوثكافيةغيرعام5000-50000
حدودبسببسيماالسريع،يعتبرفهو

والتياألحفوريالسجلفياالستبانة
االستقرارمنالسنينماليينيقابلها

ذلك،منالنقيضوعلى.المورفولوجي
مدةوجولدإللدريدجتمثلالفترةفهذه

الفترةمنأطولتعتبر:الوقتمنكافية
التطوريالتغير"لحدوثتكفيالتي

"سريع"معنىاختالفبسبب."التدريجي
كانالحفريات،وعلماءاألحياءعلماءبين

إلىللنظريميلوناألحياءعلماءبعض
تغيرايحدثأنهعلىالمتقطعالتوازن
غيرأمروهو)وفعاالفورياتطوريا
.(صحيح

فيوجولدإلدريدجذكرالسياقنفسوفي
1972عامفيبهاقاماالتيدراستهم

حريصين1977عامفيدراستهموكذلك
المورفولوجيةاالختالفاتأنذكرعلى

ذاتاألنواعبينتفصلنسبياالصغيرة

الديفونيأنماط الركود في فصائل العصر -5صورة 
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أنالخصوصوجهوعلىالوثيقة،الصلة
تفجوابينهاتفصللمالمختلفةاألنواع

كانذلكومع.تجاوزهايمكنالتطورية
.النقطةهذهحولوجدلارتباكهنالك

حولخالفهنالككانالنهاية،وفي
بعضرأىحيث.الركودتحديدكيفية
منقدرأيأنالمتقطعالتوازنتحدوا

مرورمعاالنواعساللةداخلالتغيير
األدلةمنالستبعادهكافيايعتبرالوقت

إلدردجوناقش.الركودعلىتدلالتي
للركودالرئيسياالختبارانعلىوآخرون

أنيمكن.إضافيتغيراييكونالأنيجب
الركودمعاالنواعتغيرعدمنمطيتطابق

بعدللتشكلاقربنمطأوالمورفولوجي
هذهمثلستكون.عشوائيةتغيرات

التياآللياتأنواعحولمفيدةاالختالفات
سيكونوكالهماالركود،تسببقد

.نفسهالركودمعمتوافقا

الركودآليات

دالركوتسببالتياآللياتعنالبحثكان
التيلالهتمامالمثيرةالبحثمجاالتأحد

كانفقد.المتقطعالتوازنعننتجت
أنههوالمسألةهذهمناألساسيالجزء
منالتاريخية،الزمنيةالمقاييسعبر

علىقادرةاألنواعكانتوقرون،عقود
علىولكنالتغير،منكبيرةكمياتإظهار
لبشكثابتةكانتالسنينماليينمدى

مجموعةومناقشةاقتراحتم.أساسي

منالعديدفيالركوداآللياتمنمتنوعة
التياألفكارإحدىأحدوكانت.الدراسات
هي،1972عامفيوجولدإلدريدجاقترحها

تمتلكقداألنواعداخلالحيةالكائناتأن
تقييدعلىتعملالتيالقيودبعض
الذيالموفولوجيالتغييرونوعمقدار
بأنسائدًااالعتقادزالما.يحدثأنيمكن

تتململكنما،دورًاتلعباآللياتهذه
تطورأنيبدوألنهتماماعليهاالمصادقة

تغطيتهتمتقديكونالقدالحيالكائن
الهائلالنطاقفيفكر:كاملبشكل

أنتجتالتيالجيدنوعفيلالختالفات
.المحليةالكالبمنسالالت

علىتعتمدأخرىآليةاقتراحتمحينفي
مجموعاتإلىتنقسماألنواعأنحقيقة

هذهمنواحدةوكل.مختلفةجغرافية
مستقلتطوريلتاريختخضعقداألنواع

مورفولوجيةتغيراتستحدث.البقيةعن
يروالتغالسكانية،المجموعاتفيمختلفة

معيتساوىالزمنعبراالنواعداخلالكلي
إلىبالنظر.مكوناتهاجميعفيالتغيرات

تتكيفسوفالمجموعاتهذهمنكلأن
التغيرفإنمختلفة،بيئيةمعاييرمع

فيالعادةفيسيكونالمورفولوجي
.التحوراتنطاقمنمختلفةاتجاهات

األردوفيسيأنماط التغير التدريجي في ثالثيات الفصوص من العصر -6صورة 
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عادةالتغيراتإجماليإلغاءيتملذلك
دامتماذلك،علىعالوة.(5صورة)

تزالالالمختلفةالسكانيةالمجموعات
تميلالتغيراتفإنالتهجين،علىقادرة

يهالنهائيةالنتيجةوستكونللتجانس
.الركود

للمستقبلالتطلع:المتقطعالتوازن

يةالتجريباألدلةبتقييمالعلماءيستمر
اجراءذلكويشملالمتقطع،للتوازن

أنكما.األحفوراتفيللركوداختبارات
أوتحورًاكانسواءالتغييرطبيعةدراسة

مستمرة،زالتماجزيئيًاتغيرًاكان
اتالتغيرتلككانتإذامالتحديدوالسيما
الباحثونويناقش.الأمأنواعًاستنتج

وصلتهالجغرافياالنتواعمسألةأيضًا
اسئلةعلىلالجابةالمتقطع،بالتوازن

التيالجغرافيةالحواجزبدورتتعلق
إلىتعدادهاوتشطرمعينةأنواعًاتفصل

دورحولاالسئلةعنفضاًل.قسمين
.التطورعمليةفياألنواعانتقاء

:المصدر

Punctuated Equilibria, Bruce S.
Lieberman and Niles Eldredge
(2008), Scholarpedia, 3(1):3806.
doi:10.4249/scholarpedia.3806

التدريجي مع تلك الناتج من التجدديالتخلق تحوراتمقارنة التوجهات الناتجة من -7صورة 
والتوازن المتقطعالتفرعيالتخلق 

http://www.scholarpedia.org/article/Punctuated_equilibria?fbclid=IwAR0mbpUruo46wlFUHuIUF6v1K5_GuCcX9HUuYSc3nTERRWCMwM3zUBEodlA
http://dx.doi.org/10.4249/scholarpedia.3806
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ذيوالاأليونيبالسحروشعرُتاختبرُتلقد”
واإلقتناعالعلوم،بوحدةاإليمانيعني

بأن–إقتراحًاكونهمنأكثر–الراسخ
ددعبواسطةللتفسيروقابٌلمرتٌبالعالم
كتابويلسون،أوإي“.القوانينمنصغير

Consilience،5–4صفحات

مختصرتاريخ:األيونيالسحر
العلميةللطبيعانية

الذيناألشخاصهمالطبيعيينإن
حدعلى–األولىبالدرجة–يختبرون

:"األيونياإلحساس"ويلسونأوإيتعبير
األناقةتجاهوالدهشةبالعجبشعور

يةالسببمنالمنظمةوالشبكةالرياضية
جميعوتوحدتحكمالتيالطبيعية
ومنالمجرات،إلىالجسيماتمنالظواهر،
يالطبيعانوإحساس.الميماتإلىالجينات

معبالتزامنيحدثالعالمتجاهباإلعجاب
يستحوذالماديالعالمأنالتاماإلقتناع

فالعاَلم.كاماًلاستحواذًاالواقععلى
الموجود،الوحيدبوصفهالطبيعي،

تتقيدالذينالبشرويتضمنيشتمل
بنفسوأفكارهمأفعالهموتنحصر

ماتالجسيتحكمالتيالفيزيائيةالقوانين
–بالتأكيد–البشرنحن.األساسية

وتظهرتنمأفعالناكونفيفريدون
منوالعديد،الهادفيةالعقالنية،

عنتواصلنامثلاإلجتماعيةالمدلوالت
الممارساتإلىباإلضافةلغةطريق

يدرك–ذلكمع–فالطبيعاني.الثقافية
منبالعديدالبشريالجنسبتفرد

عنبرؤيةاالحتفاظمعلكنالبصمات،
والذيبالكاملطبيعيةككائناتأنفسنا

المبدأحيثمنسلوكهاتفسيرُيمكن
.األساسيةالعلميةالطرقباستخدام

فيالتقدمألنوذلكجيدة،أخباٌرهذه
سنة500الـمدىعلىالطبيعيةالعلوم
الكتسابموثوقةبطرقزودناقداألخير

.منهجزٌءنحنالذيالعالمعنالمعرفة
قناعاتفإناإليمان،فعلمجردمنوبداًل

مالتقدمنمستوحاةالفكريةالطبيعاني
فشلإلىباإلضافةالراهن،العلمي

أنبالغيبيةالقوةإلىوالمناشداتالنداءات
عبرالمهيمنهوالعقالنيالقبولتجعل

ىعلتحافظأنحتىأوالمختلفةالثقافات
وتتجاوز.والمعقوليةالداخليالتماسك
مجردللعالمالطبيعيةالرؤيةنجاحات

المعرفةإمتدادفإن.فكريةإنجازاتكونها
الحديثالعلميالبحثحققهالذيالنظرية

يفوإبداعيالنهائيبشكلتوظيفهتمقد
نللتعاوجديدةوتكنولوجياوسائلتطوير

التقدماتهذهمنحتوقد.االجتماعي
توقع،فيمسبوقةغيرقوةالبشر

فيذلكوكلالطبيعةوحمايةبلالتحكم،
تاريخفإنلذا.األرضعلىازدهارناصالح

هوماهناأعرضهالذيالطبيعيالمذهب
النجاحات،منسلسلةعلىعامةنظرةإال

يلالطولتساؤلناثمرةاعتبارهُيمكنوالذي
ةلرؤيالفكريوصراعناالطبيعيالعالمعن

.فيهجوهريكجزءأنفسنا

الجزء األول-تاريخ المذهب الطبيعي 
أحمد ابراهيم: ترجمة

تمثال سقراط، في عمل روماني يعود للقرن 
األول الميالدي
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القدماءاإلغريق

لوصفويلسونأوإيمحاولةفي
يختبرالذيالشخصأنهعلىالطبيعاني

يدًاتقليتبعويلسونفإناأليوني،السحر
عاشالذي)طاليسإلىاإلشارةفيشائعًا
القرنفياإلغريقيةأيونيابمملكةوعمل

للمذهبكجد(.الميالدقبلالسابع
غريبةبرؤيةطاليستمسك.الطبيعي
إالهوماشيٍءكلفاعتبرللكون،مشهورة

بطرقمعدلة–الماء–واحدةلمادةصورة
"طبيعانيأول"لقبإن.لهانهايةال

أنهوذلكلطاليسأحقيتهفيمشكوك
ُيشاعالواقع،لطبيعةالماديةرؤيتهبرغم
لخسوفناجحتنبؤأولحقققدأنهأيضًا

ابالكتسحديثةوسائلباستخدامالشمس
ومالحظاترياضيةحسابات:المعرفة

ريعتبطاليسأنوبرغم.مفصلةفلكية
المذهبتاريخالفتتاحقياسيااختيارًا

بمقدورهكانويلسونفإنالطبيعي،
األفرادلهؤالءالفضلينسبأنبسهولة

البشريةالمجتمعاتمنالمجهولين
.سنةألف250منذعاشتالتيالمبكرة

البيولوجيةقدراتهمسخرواالذين
ولغةالعقالنية،للفضول،التطورية
للتعاونراقيةأنظمةطورواقدتواصلية

مثل–األدواتمنوسلسةاالجتماعي
سمحااللذين–المزاميرالحفارات،الرماح،

هابوالتحكمالطبيعةقوىباستغالللهم
.مجتمعاتهمورفاهيةخيرزيادةلصالح
والعمليالتجريبيالموقففإنولذلك
فهمهيمكنالطبيعيللمذهبالدافع

صلبفيراسٌخوظيفيتكيفأنهعلى
.عقولنا

بالخطوةطاليسقامفقدذلك،ومع
الطبيعيالعالمتصورطريقعنالحاسمة
الشعورعديمةالمادةمنكمكاٍنبالكامل
بشكلتعملالتيشخصيةالغيروالقوى

.الغيبيةأواإلنسانيةاإلرادةعنمستقل
ذلك،فيالقدماءاإلغريقبعضتبعهوقد

دورأيمناألولمبوسجبلآلهةمجردين
النظاملمصدرنظرياتهمفيتفسيري
مثل–والبعض.الطبيعيةفيوالمعنى

–بروتاجوراسالشهيرالسوفسطائي
بدونالمعرفةوجودبإمكانيةاعتقد
النصوصأوإلهيًاإليهمالموحىاألنبياء

تلكأنُمِصرًاالمفروضة،الثقافية
التفكيرعلىتقومأنيمكنالمعرفة

اأصبحواللذينالعقالنيةوالحجةالنقدي
وضعوقد.بالجدلبعضفيهماُيعرفان
اناإليمتعليقبمعنى–للالأدريةاألساس
عندما–األدلةلنقصنظرًاآلهةبوجود

أيأمتلكالإننىاآللهة،بخصوص":قال
أوالأمموجودينكانواإْنلمعرفةوسيلة

منفالعديد.يكونواقدنوٍعأيمنحتى
غموضمنهاالمعرفةتمنعاألشياء

".اإلنسانحياةوقصرالموضوع

سقراطوتأمالتتساؤالتتعتبروربما
المذهبنحوكبرىخطوةاألخالقية
ففي.بروتاجوراسالأدريةمنالطبيعي

سقراطيقوم،يوثيفروأفالطونمحاورة
تتحدىشهيرةمنطقيةمعضلةبصياغة

األخالقياألساسبوضعتقومأخالقأي
.اإللهيةاألوامرأواإلرادةفيسواءللبشر
القيمةاالشياء(1)أنسقراطُيالحظحيث

ذاتتكونسوفاإلنسانيةللحياةبالنسبة
أواآللهةإرادةعنمستقلبشكلإماقيمة

ةالبشريالقيمكانتفإن.كذلكتكونلن
الاآللهةفإناآللهة،إرادةعنمستقلة(2)

غيرالكليالمصدرهيتكونأنُيمكن
سوفالحالةهذهفيألنهللقيم،المحدود
.اآللهةتوجدلموإْنالقيمتلكتتواجد

المعضلةمناآلخرالجانبفإنذلك،ومع
األخالقترابطوعدمتفككيدين

(3)البشريةالقيمكانتإنحيث.اإليمانية
بمعنى–اإللهيةاإلرادةعنمستقلةغير

لهةاآلتقررهلماأساسيبشكلتابعهكونها
مناثنتْينلدينايصبحسوفحينها–

تعتبرقد(أ):للحدسالمخالفةالعواقب
اعتبرتهاإنصالحةالقتلمثلأفعال
فيصالحةتكونوسوفكذلكاآللهة

نفسعلىاآللهةظلتإْنالمستقبل
الاآللهةطاعةنحوواجبنا(ب)واالعتقاد

هذاأناإلدعاءتمفإنتفسيره،يمكن
تصبحسوفللبشريةالخيرفيهالواجب

منناُيطلبأْنبمعنىمفرغةدائرةلدينا
لقد.ذلكأرادتألنهااآللهةإرادةنتبعأن

يوثيفروفيسقراطحججوالزالتكانت
ترىأخالقأليدائمدحٍضبمثابة

كلبشمعتمداإلنسانيوالصالحالفضيلة
القوةوأحكامأوامرعلىوجوهريأساسي
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.اآللهية

كانوااإلغريقالفالسفةهؤالءأنوبرغم
إختيارهجرواأنهمبمعنىطبيعييـن

وتبريراألحداثتفسيرفياإللهيةاإلرادة
ضئيٍلبمقداٍراحتفظواأنهمإالاألخالق،

تصورفي(الصوفية)الروحانيةمن
وحسًاعمليًاذكاًءُمنحتوقدالطبيعة

وراءاألساسوهماالحواستدركهماالعامًا
أعطىالذيللعالمالعقالنيالترتيب

ألصبحتولوالهماللمادةوالهيئةالشكل
العالممنحإن.الهيئةعديمةفوضى

المنطقىالعقلخصائصالطبيعي
بواسطةهجرهتمقدوالحصيف

قبلعاشالذيديموقريطسالفيلسوف
المفكرينمنمجموعةوألهمسقراط،
وقد."الذريين"اسمعليهمُأطلقالقدماء
الفلسفيةمبادئهمالذريونهؤالءاستمد

بالكلية،ماديًاباعتبارهللعالمرؤيةمن
جوهرإلىمفتقرًاوالوهم،السحرمنخاليًا

جميععلىومكونروحي،أوذهني
منمختلفةتجمعاتمنالمستويات

مافيالبعضببعضهاتصطدمالتيالذرات
اقترحتوقد.فارغفضاءفهوذلكعدا
بشكلللكونالصارمةالماديةالرؤيةهذا

فيالملحوظةاالنتظاماتأنضمني
نولكإلهية،لنيةنتيجةتكنلمالطبيعة
أنوقيل.نفسهاالجامدةللمادةخصائصًا

يكتشفأنيفضلكان":ديموقريطس
بعرشالفوزمنبداًلواحدةسببيةعالقة
».فارس

باعأتأحدأبيقورالهلنستيالفيلسوفكان
فيلسوفًاأبيقوركان.ديموقراطيس

أنيجباألفعالجميعأنعلَّمأخالقيًا
ظتحافلكيتصرف:بسيطةبقاعدةتحكم
فيواللذةالمتعةمستوياتأعلىعلى

نبتجمعتتوافقوالتيوالمجتمعشخصك
-األخالقاألبيقوريـينتصورولقد.األلم

ومنافسيهممعاصريهممثلمثلهم
بشكلقائمة-الرواقيـين:األخالقيـين

علمتفقد:طبيعيةمبادئعلىأساسي
،الطريقةاختالفبرغمالمدرستْين،كلتا
منتتبعالصالحةاإلنسانيةالحياةبأن

–معإنسجامفيللعيشالعقلاستخدام
التيالسببيةالمبادئ–خصومةمنبداًل

فقد.البشريةواألفعالالطبيعةتحكم

ْلُتِحلْمإْن":المثالسبيلعلىأبيقورقال
إلىمناسبةكلفيأفعالكمنفعلكل

ةبواسطعليهاالمنصوصالنهائيةالغاية
منبداًلولكن،(اللذةمباشرةأي)الطبيعة

فإنأخرى،غايةتجنبأواختيارفيذلك
وذلكنظرياتك،معتتوافقلنأفعالك

أحد".خاطئةتكونسوفنظرياتكألن
هواآلخرينالذريـينالمفكرين

طويلة،أطروحةكتبوالذي،لوكراتيس
الطبيعيالمذهبعنالشعرتشبهوراقية
قصيدةتعبر.األشياءطبيعةفي:اسمها

منالعديدفيبالغيبأسلوبلوكراتيس
الطبيعيةالرؤيةوسناءرفعةعنالفقرات

اباألسبمنومنسقةهائلةكشبكة:للكون
:اإلنسانفهمأمامهايتواضعوالتي

عديدة،بُطرقبضرباتالذراتُأِخذتولقد”
األزليةاألزمنةمنوزنهابواسطةوُحملت

الحركةاعتادتلقد.الحاضرعصرناإلى
افكونه.السبلبكلببعضهاواالصطدام

زمنخاللواسعٍةمساحٍةفوقمنتشرة
اإلرتباطمننوٍعكلمحاولةشاسٍع

التيهذهالمطاف،نهايةفي.والحركة
مثلالعظيمةاألشياءأنتجتمعاتجمعت
الكائناتوأجيالالسماء،البحر،األرض،

“.الحية

:المصدر

Prado, I., (2006, June). History of
Naturalism. Naturalism.org

ابيقور
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طريقةإالهوماالعلميالمنهحإنَّ
المعلوماتجمعخاللهامنيتممنهجية

التحقيق)األسئلةطرحعمليةأثناء
نظريةبناءعنهاوينتج،(واالستفسار

نموالتحققتجريبيأساسعلىللطبيعة
هذهأكثرنفهمولكي.بإثباتهاصحتها
عائدينُنسافرأنعلينايتوجبالجملة،

هذاتطوركيفنرىلكيبالزمنالوراءإلى
فيالحديثالعلميالمنهجنشأ.المنهج

:متضمنًا17القرنفيأوربا

منبدايًةاألبحاثمنسلسلة-1
أدتوالتينيوتنبـوانتهاًءكوبرنيكوس

إلى

الشمسيللنظامالجذبيالنموذج-2

اهذعنللتعبيرالنيوتنيةوالفيزياء-3
النموذج

ةالفكرياألسالفمنالعديدهناككانلقد
الخيمياءتعتبرفمثاًل،.الحديثللعلم

alchemy)الحديثالكيمياءلعلمسلفًا
الخيمياءكانتلقد.علمًاليستولكنها

العمليةالممارساتبينالتخبطمننوعًا
ففي.نظريًاالمعللةغيروالفروض

اء،المإلىينظركان،ألورباالوسطىالعصور
الموادأنهاعلىوالترابالنار،الهواء،

ونوالكنراهشيٍءكلتشكلالتياألساسية
الحديثة،أوربافياآلنبينما.عامبشكل

لمالعامنهايتكونالتياألساسيةفالمواد
والجزئيات،الذراتوالكتلة،الطاقةهى

.والجسيماتالمجاالت

الحديثالرياضياتعلمفإنآخر،مثال
الهندسةفيمهمةتاريخيةجذورًايمتلك

والجبرالقديمة،والمصريةاإلغريقية
الهندسةعلميدمجيتملمولكن.العربي
رينيهقامعندما،1619عامحتىوالجبر

.التحليليةالهندسةبتأسيسديكارت

لموالتكاملالتفاضلحسابفإنوبالمثل،
عندماوذلك،1693عامحتىتأسيسهيتم
تفاضلحساببإضافةنيوتنقام

الهندسةإلىالصغرمتناهيةالكميات
.التحليلية

نشأة المنهج العلمي
احمد ابراهيم: إعداد

إن العلم أكثر مـن مجـرد مجموعـة مـن     »
بل هو طريقة للتفكيـر، طريقـة   . المعارف

الستجواب الكون بشكل ُمتشِكك مـع فهـٍم   
فـإن لـْم نسـتطْع أن    . تام للضعف البشري

نسأل أسئلة قائمة على الشـك السـتجواب   
، هؤالء الذين ُيخبروننا بأن شيئًا ما صـحيحاً 

وأن ُنصــبح شــكوكين فــي هــؤالء الــذين 
«.ًةيملكون السلطة، فسنصبح لقمًة سائغ

ساغانكارل 
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مساهمستقل،وبشكلالوقتنفسوفي)
مث(.التكاملحساباستحداثفيليبنتز

القرنفيالحديثالرياضياتعلمنما
الرياضياتعلماءقامحيثعشر،الثامن
الحديثالتحليلياألساسعلىبالبناء

والتكامل،التفاضلالجبر،للهندسة،
.المجموعاتنظريةوالحقًاالمتجهات،

تمامًامغايرًامفهومًاالحضاراتإمتلكت
فيالعلميالمنهجنشأةبعدللطبيعة

.نشأتهقبلعنمنهعشرالسابعالقرن
ُاعتبرتفقدالعلمي،المنهجنشأةقبل

الغيبيةللقوةوتجليمظهرالطبيعة
.للعالمالدينيةالرؤيةأيملحوظة،الغير

فالطبيعةالعلمي،المنهجنشأةبعدأما
فيمالحظتهُيمكنمافقطهىاآلن

التفكيريتمالحالي،الوقتفي.العالم
خاللمنالطبيعةوتفسيروصف،بشأن،

نحن.والعلميةالنظريةوالنماذجالتجارب
السحرمنعالمفينعيشنعدلم

حديثعالمفينعيشنحن.والغيبيات
.رالسحدونوالتكنولوجياالعلمعلىقائم

لعلمالعظيمالتركيبفقبللذا،
ملنيوتن،إسحاقبهقامالذيالميكانيكا

يكنلماألقلعلىأوعلم،هناكيكن
الحديثالعلم.اآلننعرفهكماالعلم
نيوتنقام.ونماذجمنهجمنيتألف

طريقعنوذلكالعلميالمنهجبتركيب
للبياناتطبقًاالنظريةوبناءتصميم

نموذجأولبإنشاءأيضًاوقام.التجريبية
.(الميكانيكيةالنظرية)اآلليةوهوعلمي

العلميالمنهج

بدمجبدأالحديثالعلمأنالقولُيمكن
:وهمأفرادستةأبحاثواقتران

جاليليو،كيبلر،براهي،،كوبرنيكس
هؤالءلماذاولكن.ونيوتنديكارت،

المميزوماالخصوص؟وجهعلىاألشخاص
التاريخ،فيمرةألولعملهم؟بشأن

العلميللمنهجالمكونةاألفكارتتجمع
قاعدةعلىنظريةمؤسسينمعًا،

:تجريبية

طريقعنلإلثباتقابلعلمينموذج-1
(كوبرنيكوس).المالحظة

.النموذجإلثباتدقيقةمالحظات-2

(براهي)

.التجريبيةللبياناتنظريتحليل-3
(كيبلر)

.التجاربمنممتدةعلميةقوانين-4
(جاليليو)

امباستخدالنظريةاألفكارعنالتعبير-5
(وديكارتنيوتن).الرياضيات

تجريبيلنموذجالنظرياالستخالص-6
(نيوتن).لإلثباتقابل

كوبرنيكسنيكوالس

ندعوهمأنيمكنمامثلكوبرنيكسكان
،(المنظرين)النظريينبالباحثيناآلن

فيلسوف"أنهعلىنفسهرأىولكنه
أنفكرةكوبرنيكساقترح."طبيعي

معنمذجتهإعادةيتمأنيجبالكون
منبداًلالكونمركزفيالشمس

كوبرنيكسنموذجتحدىولقد.األرض
وأكثرأقدمآخرنموذج(الشمسمركزية)

.بطليموسنموذجوهوأالشعبية

علىاإلسكندريبطليموسنموذجاحتوى
الكواكبوبقيةالمنتصففياألرض

علىاشتملولكنه.حولهاتدوروالشمس
حركةمثلالمالئمةغيرالجوانببعض
كاناألوقاتمعظمففيالزهرة،كوكب
كانماأحيانًاولكنهلألماميتحركالزهرة
قدفالحركة،هذهولتفسير.للخلفيتحرك

صغيردائرةعلىالزهرةبطليموسوضع
.األرضحولأكبردائرةعلىبدورهاوالتي

.أنيقًابطليموستفسيريكنلم

كوبرنيكوس
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فيمباشرًاحتىأوبسيطًايكنولمبل
كانتإذاأنهكوبرنيكساحتج.تفسيره

الشمس،حولدوائرعلىالكواكبجميع
بمعنىأناقةأكثرُيصبحالنموذجفإن

.التعقيدمنوخاٍلأبسط

علىاإلسكندريبطليموسنموذجاحتوى
الكواكبوبقيةالمنتصففياألرض

علىاشتملولكنه.حولهاتدوروالشمس
حركةمثلالمالئمةغيرالجوانببعض
كاناألوقاتمعظمففيالزهرة،كوكب
كانماأحيانًاولكنهلألماميتحركالزهرة
قدفالحركة،هذهولتفسير.للخلفيتحرك

صغيردائرةعلىالزهرةبطليموسوضع
.األرضحولأكبردائرةعلىبدورهاوالتي

مولبل.أنيقًابطليموستفسيريكنلم
.هتفسيرفيمباشرًاحتىأوبسيطًايكن

جميعكانتإذاأنهكوبرنيكساحتج
فإنالشمس،حولدوائرعلىالكواكب

أبسطبمعنىأناقةأكثرُيصبحالنموذج
.التعقيدمنوخاٍل

(1543–1473)كوبرنيكسنيكوالسولد
أكاديميةدخل.ببولنداتورنمدينةفي

أربعبعد.1491عامللدراسةكراكوف
ابإيطاليدراساتهالستكمالذهبسنوات،

بولونيابجامعةوالطبالقانونفي
ةبالكنيسأسقفًاخالهكان.بادوفاوجامعة

أنمنهوتوقعساندهوقد،الكاثولكية
إيطاليا،فيوهوبينما.قسيسًايصبح

ودنوفاراماريادومينيكويدعىفلكيقابل
الذيالوقتلبعضمساعدهوأصبحفيرارا

.ةالفلكيمالحظاتهبأولىيقومأنلهأتاح
بادوفابجامعةدراساتهكوبرنيكسأنهى

الكنسيالقانونفيدكتوراةعلىوحصل
نشر،1543عاموفاتهقبل.1503عام

الكواكبدوراتفيكتابهكوبرنيكس
.السماوية

نموذج
كوبرنيكوس
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الفلكعالمكوبرنيكسعملحفزلقد
أنبراهيأراد.براهيتايكوالدنماركي

وذلكالصحيحهوالنموذجينأيُيثبت
.المباشرةالفلكيةالمالحظةخاللمن

التجريبيبالعالمبراهيندعوأنُيمكننا
ماأهميةإن.(كوبرنيكسعكسعلى)

فيتكمنلكوبرنيكسبراهيطرحه
لوضعالتجريبيةللمالحظاتاستخدامه

.تجريبيأساسعلىالنظريالنموذج

إحرازمنالدقيقةبراهيقياساتمكنت
فهذه.الفلكعلمفيباهرمعرفيتقدم
أمدتناالتيهىالقياسفيالدقة

أيلتحديدكفايةدقيقةبقياسات
نموذجسواء:الصحيحهوالنموذجين
من.بطليموسنموذجأوكوبرنيكس

براهيإلىالنظرُيمكنناتاريخي،منظور
أنأدركفقدعظيمتجريبيعالمأنهعلى

المفتاحهىكانتالقياساتفيالدقة

فيالصحيحهوالنموذجينأيلتحديد
التجريبيللعالمالفهموهذا.الواقع

فيالتجريبيةالبياناتوحساسيةلألهمية
مميزةعالمةهوإثباتهاأوالنظريةبناء

.العظيمالتجريبيللعالم

-1546)براهيتايكوولد
النبالء،منوالدهكان.بالدنمارك(1601
ذهب،1559عامفي.خالهرباهوقد

ولكنهالقانون،لدراسةكوبنهاجنلجامعة
توقعتمأنبعدالفلكإلىانتباههحول

بنىحياته،مداروعلى.1560عامكسوف
القياسواآلتالمختبراتمنالعديدبراهي
مندقةأكثربكونهاتميزتوالتي

.سابقيها

نموذج
كوبرنيكوس

ونموذج
بطليموس
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الزرقاءالمدرارتفياألجسام:الوصف
بينما.األرضحولتدور(والقمرالشمس)

الزهرة،)البرتقاليالمدراتفياألجسام
تدور(وزحلعطارد،المريخ،المشتري،

الشمسالنظاموحول.الشمسحول
.الثابتةالنجوممنكرةبأكمله

إسهاماتالقادمالجزءفينناقشوسوف
.العلميللمنهجوديكارتجاليليو،كيبلر،

المرجع

Betz, F. (2011). Managing
Science Methodology and
Organization of Research. New

York, NY: Springer New York.

براهينموذج
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الحقيقة حول منافع وأضرار الكافيين
احمد ابراهيم: إعداد

لقد قمت بقياس حيـاتي بعـدد مالعـق    ”
إليوتتي إس “ .القهوة

لذٍة من ألف أكثر . كم فاتٌن هو طعم القهوة”
أريد خمـس  . ُأريد رائحة القهوة” باخ“ .قبلٍة

ُأريد هدنة لمدة خمسة دقائق من .. دقائق 
لم يعد لي من مطلب شخصـي  . أجل القهوة

بهـذا الهـوس   . غير إعداد فنجان القهـوة 
توثبْت حواسي كلُّهـا  . حّددت مهمتي وهدفي

في نداء واحد واشرأّبت عطشى نحـو غايـة   
محمود درويش“ .. القهوة: واحدة
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للجهازالمنبهالموادأكثرالكافيينيعد
العالمحولاستخدامًاالعصبيالعصبي

منالعديدفييتواجدوهو.جدلدون
،القهوةالشاي،األدوية،بعضفي:األشكال

.الشوكوالتةوبالطبعالطاقة،مشروبات
معاآلمنة،الموادمنالكافيينيعتبر
.السميةلحدوثللغايةضئيلةنسبة

لهالكافيينأنالعلميةاألبحاثآخرتخبرنا
أنبعدوذلكالمذهلة،الفوائدمنالعديد

التسببفيعديدةلسنواتإتهامهتم
ومنعالقلبأمراضمثلاألمراضببعض

.النمو

فيالبالغينمن%85حوالييتناول
علىيحتويشرابالمتحدةالواليات

.يوميًااألقلعلىواحدةمرةالكافيين
يتناولونالذين%89لحواليالنسبةوتصل

.يومأيفيالكافيينعلىيحتويمشروبًا
الشعبمن%80أنأيضًااإلحصائياتتظهر

يوميًاالكافيينيستهلكوناألمريكي
اءالغذمنظمةنشرتهادراسةفي.بانتظام

بينأنهأظهرتFDAاألمريكيةوالدواء
استهالكمتوسطكان،2008-2003أعوام

مجم300حواليالكافيينمنالبالغين
.اليومفيمجم100والمراهقينيوميًا،

اللغويالجذرمنمشتقةكافيينكلمةإن
نباتمنُيستخرجحيث،"قهوة"العربي
Coffeaالعربيةالقهوة arabicaمما

ةوبقيأوروباإلىالقهوةانتشارإلىيشير
وينتمي.العربيالعالمطريقعنالعالم

تسمىالموادمنلمجموعةالكافيين
methyxanthinesالمثيلزانثينات

فيضئيلسميةبمعدلتتميزوالتي
والدواءالغذاءوكالةفإنولهذا.اإلنسان

تصنف،1958العالممنذاألمريكية
بأنهاالمعترف"الموادتحتالكافيين

4-3تناولأنالوكالةواعتبرت،"آمنة
(مجم300حوالي)يوميًااإلسبرسومنأكواب

،لذلكباإلضافة.للبالغينبالنسبةآمن
العلميةاألدلةمنالساحقةاألغلبيةفإن

حدودفيالكافيينتناولأنتشير
مجم300)طبيعيةمصادرومنالمتوسط

.آمن(يوميًا

الكافيينكيمياء

للجهازالمحفزالكافيينتأثيريحدث

مستقبالتمنعطريقعنالعصبي
إلىيؤديمما،AA2AوA1األدينوزين

زالحيفيالدوبامينالعصبيالناقلزيادة
الدوبامينفإنوبالتالي،.الخلويخارج
وD1الدوبامينمستقبالتبتنشيطيقوم
D2منجزءفيالموجودةتلكبخاصة
فإن،لذاStriatumالمخططيدعىالمخ

المسئولهوالدوبامينمستوىارتفاع
وعلىللكافيينالرئيسيةالتأثيراتعن

زيادةمثلالعصبيالجهازتنبيهرأسها
.الذهنيةاليقظة

الكافيينتأثير

العملياتبتحسينالكافيينيقوم
ةمقارنعندالمثال،سبيلعلى.المعرفية
تممشروبإعطائهمتمالذيناألشخاص
(وهمي)كافيينعلىيحتويأنهإخبارهم

يًافعلالكافيينتناولواالذينباألشخاص
تم،(النفسيالعاملاستبعادبغرض)

ةاليقظبزيادةيقومالكافيينأنمالحظة
بعضتشيربل.الفعلردووقتواالنتباه،
إكتسابوسعةسرعةأنالدراسات

زيادةمعبالتوازيتزيدالمعلومات
جرعاتتناولعندوذلكوالدقةاإلستجابة
.نالكافييمنوعاليةمتوسطة،منخفضة،
تاإلحصائيابعضتشيرلذلك،باإلضافة

نالكافييتناولواالذينالسائقينأنإلى
وقدبلانتباهًا،أكثركانواالقيادةقبل

ثبالحوادالتسببفيأقلمعدالٍتامتلكوا
يتناولوالمالذينبنظرائهممقارنة

قادتقاطبًة،المكتشفاتهذه.الكافيين
إعالنإلىاألوروبيةاألغذيةسالمةهيئة

سببيةعالقةوتوطيدتأكيدتمقد"أنه
".االنتباهوزيادةالكافييناستهالكبين

فيالكافيينإدراجتم،2003عاممنذ
حاميتأثيرتمتلكقدالتيالموادقائمة
داماالستخفإنوبالتاليالعصبية،للخاليا

األمراضفيمفيدًايكونقدلهالمحتمل
مرضمثلاألعصابتحللإلىتؤديالتي

.هنتنغتونومرضباركنسون،،ألزهايمر
والتيسنة30لـامتدتدراسةفيفمثاًل،

هناكأنوجدترجل،8004علىاشتملت
الكافييناستهالكبينعكسيةعالقة

وذلكباركنسونبمرضاإلصابةومخاطر
.المخفيالدوبامينارتفاعنتيجة
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تناولبينأيضًاعكسيةعالقةهناك
الكافيينعلىتحتويالتيالمشروبات

،2النوعالسكرياإلصابةمخاطروبين
ذلك،علىعالوة.المرارةوحصى،اإلكتئاب

رخطبتقليليقومالكافيينأنُوجدفقد
خاصاألشفيالكبدوسرطانالكبديالتليف

ُيستخدم.سيبفيروسالمصابين
مثل)المسكناتمعأيضًاالكافيين

جةمعالفيالنافعلتأثيره(الباراسيتامول
وجدتفقدالنهاية،في.النصفيالصداع
لتناوبينعكسيًاارتباطًاالدراساتبعض

.اإلجماليالوفياتمعدلوبينالكافيين
بهذهاستشهادناأنإلىاإلشارةتجدر)

الترابطكونبالضرورةيعنيالالدراسات
قطفلكنهاالسببية،علىدلياًلاالحصائي

الخطورةأوالسالمةحولداللةذاتإشارة
منبالكافييناقترنماوطبيعةللمادة،
(الدراساتأثبتتهاظواهر

والسالمةالسمية

ةالسامالجرعةأنالبشريةالدراساتُتشير
بالنسبةيوميًاجم3منتختلفللكافيين
.للبالغينيوميًاجم10إلىلألطفال

ةالمرتفعاليوميةالجرعاتفإنباإلضافة
تراكمإلىتؤديالجم1إلىتصلقدإلى

هابالموصىالجرعة.الجسمفيالكافيين
يوميًا،كجملكلمجم2.5لألطفالبالنسبة

اليومفيمجم300للبالغينبينما
والمرضعاتللحواملبالنسبةأما.الواحد

200يتجاوزأنيجبالالكافيينمقدارفإن
.يوميًامجم

غمبالرأنهأيضًاالبشريةالدراساتتخبرنا
طفيفارتفاعإلىيؤديالكافيينأنمن

علىيؤثرالفإنهالدمضغطفيومؤقت
الكهربيالرسمفيالمتغيراتمنأي

الجرعةفإنلذلك،باإلضافة.للقلب
امانتظعدمتسببالبهاالموصىاليومية

حتىله،ضررأيأوالقلبضرباتفي
يعانيلشخصالكافيينحقنتمعندما

فإنلذا،القلب،ضرباتانتظامعدممن
برتعتالقلبوظيفةعلىالكافيينتأثير
.إكلينكيًامهمةغير

إلىبانتظامالكافيينتناوليؤديقد
قلق،توتر،فيتتمثلانسحابأعراض
تتناسب.التركيزصعوبةرعشة،خمول،

الكافيينكميةمعاألعراضهذهشدة
إنفبالطبع،ولكن.بانتظامنتناولهاالتي
تماثلأوإلىتصللناألعرضهذهشدة

الهيروينأوالكوكايينانسحابأعراض
يوحيقدالذيبالتسميةالتشابهرغم)

تظهر.(الحالتينبينبالتشابهللقارئ
كميةانخفاضعنداألعراضهذه

10-8حواليبعد)الدمفيالكافيين
لتجنبلذا،.قهوةكوبشربمن(ساعات

معآخركوبشربيمكننااألعراضهذه
فياليومياالستهالكيكونأنمراعاة
.بهاالموصىحدود

دوائيةتداخالت

الوقتنفسفيالكافيينتناوليجبال
يةالتالاألدويةأواألعشابفيهنتناولالذي

:(ذلكغيرالطبيبيصفلمما)

،ينسيبروفلوكساسمثل)الكينولونات-1
منمجموعةوهى(موكسيفلوكساسينو

الكينولوناتتقوم.الحيويةالمضادات
تيالللكافيينالغذائيالتمثيلبتقليل
ليوبالتامنه،التخلصعلىالجسمتساعد

يؤديقدمماالجسمفيتراكمهإلىتؤدي
معدلوزيادةالقلق،بالصداع،الشعورإلى

.القلبضربات

ماغالبًاواألمفيتاميناإليفيدرين-2
.التنحيفأعشابمكوناتضمنيتواجدان

بزيادةواألمفيتاميناإليفيدرينيقوم
فإنوبالتاليالعصبي،الجهازنشاط

قدالوقتنفسفيالكافييناستخدام
.ورعشةأرق،صداع،إلىيؤدي

،(اإلستروجينات)الحملموانعأقراص-3
ينللكافيالغذائيالتمثيلبتقليلتقوم

فيتراكمهوبالتالي،الكينولوناتمثل
وزيادةرعشة،صداع،إلىيؤديمماالجسم
.القلبضربات

بتقليلالكافيينيقوم،كلوزابين-4
وبالتاليللكلوزابينالغذائيالتمثيل

فرصةمنيزيدمما.الجسمفيتراكمه
.الجانبيةأعراضهحدوث
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األسبرين،مثل)التجلطمضادات-5
لبتقليالكافيينيقوم،(وكلوبيدوجريل

ةأدويمعتناولهفإنوبالتالي.الدمتجلط
فرصزيادةإلىيؤديقدالتجلطمضادات

.والكدماتالنزفحدوث

النظرمنالتحولتملماذا،آخيرتعقيب
العواملأحدباعتبارهالكافيينإلى

الدراساتالقلبية؟لألمراضالمسببة
فيدائمًاتأخذلمالكافيينعلىالمبكرة
نمتزيدالتيالتصرفاتبعضأناإلعتبار
مثل)القلبيةباألمراضاإلصابةمخاطر

أكثركانت(البدنيوالخمولالتدخين،
.الشرهينالقهوةشاربيبينشيوعًا

خاتمة

ينالكافياستهالكأنسبقممانستخلص
(يوميًامجم300)بهاالموصىالحدودفي

منالعديدلهالكافيينتناولوأن.آمن
قليلةمخاطرهعنتزيدالتيالفوائد
.األهمية

مراجع
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(skepdic.comكارولتيدروبرت
دينيقول(الصباحيهشام:ترجمة)

الحقيقة:الواعيالكونكتابمؤّلفرادين،
أن،النفسانيةالظواهروراءالعلمية

قدالباراسايكولوجيمجالفيالباحثين"
الشكوكمنعاٍممئةيوازيمابحلقاموا

الدراساتآالفطريقعنالمؤّكدةغير
ةبواقعّيوالمتعّلقة"المتكّررةالمختبرية

الفائقكاإلدراكالنفسانّية،الظواهر
Extrasensoryللحواس Perception

ESPفإنَّوبالطبع.[1]العقليالتحريكو
أكثرالتجميعيالتحليليعتبررادين
لقياسواسعنطاٍقعلىقبواًلالطرق
.العلومفيالتكرار

األميركيينأغلبفإنَّحال،أّيةعلى
حسبمنهم%75حوالي–البالغين
غالوبموقعأجراهللرأياستطالٍع

Gallup)األقلعلىيصّدقون–2005سنة
الخارقةالظواهرمنواحدٍةبظاهرٍة

ماذا لو كان دين رادين على حق؟
هشام الصباحي: ترجمة

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%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87/
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%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7/
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وأربعونواحٌديصّدقحينفي.للطبيعة
.للحواسالفائقباإلدراكمنهمبالمئة

بقدرةيؤمنونبالمئةوخمسونوخمسُة
المرءيحتاجال.الجسدشفاءعلىالعقل

بأنَّيعرفلكينفسانّيًايكونأنإلى
قدبالباراسايكولوجيالمؤمنينأغلبّية
الحكايات،خاللمنهذاإليمانهمتوّصلوا

(رادين)أوردهبمامثاًليستعينواأندون
.كتابهفي

العلميالدليلبأّن(رادين)يّدعيال
يدركبل.المؤمنينمنالمزيدسيجلب

الباحثونأوردهالذيالدليلنوعبأّن
بإقناعيتسّببلمالباراسايكولوجيون

فيقيمةذوشيٍءأّيبوجودالعلماء
رادينيعتقدحيث.الباراسايكولوجي

"يالباراسايكولوجتجاهعاٍماستياٍء"بوجود
ضّيقةالعلمّيةالضوابط"بسببوذلك

منالعظمىالغالبّيةأنحيثاألفق،
معروفةغيرالباراسايكولوجيتجارب

يرفضأيضًاوهو."العلماءألغلببالنسبة
ونيقومالذينمثاًل،كالمتشّككينالنّقاد،

."سطحّيةمراجعاٍت"يسميهمابإيصال
بالُبنيةُملمٍّشخٍصأيَّبأنَّيقولحيث

صحيحبأّنهسيعترفللبحثالكاملة
نظرّيًةتوابعًا"هنالكبأّنوسيرى

وبغض.الباراسايكولوجيللبحث"عظيمة
فينوبللجنةقامتكّله،هذاعنالنظر

عنالتامبالتغاضيمجّددًا2005عام
تسليمعندالباراسايكولوجي"علماء"

بإسهاماٍتقامواالذينلهؤالءالجوائز
.العلمّيةمعرفتنافيفّعالة

يقّدمهالذيالدليلفإّنحال،كلعلى
مزيجًاكونهمجّردمنبقليٍلأكثر(رادين)

لجأحيث.[2]الغموضإحصائياتمن
ٍتتحليالإجراءإلىالباراسايكولوجيباحثو

لعدمنظرًاللبياناتمعّقدٍةإحصائّية
بإمكانهواحٍدشخٍصإيجادعلىقدرتهم

حروٍفثالثةمنكلمٍةتخميناألقلعلى
لمسافةالقلمتحريكأوصحيح،بشكٍل
.الحيلةاستخدامدونمنواحدةبوصٍة

يفترضونجّيدًا،المصّممةالدراساتوفي
غيربياناٍتلديهمتوّفرتكّلمابأّنه

صيغٍةخاللمنللصدفة،خاضعٍة
تلكنتائجيلصقونفإنهمما،إحصائّيٍة
إن.الباراسايكولوجيلصالحالدراسات

التيتلكهيجّيدًاالمصّممةالدراسة
ّربوالتسكالغش،أشياءعلىبحذرتسيطر
للمعلوماتالمقصودغيرالنقل)الحّسي

والعشوائّية،(نفسّيةالوسائلخاللمن
إلىتؤّديقدأخرىوعواملالكافية،غير

بببسبأّنهيبدوكشيٍء)الدراسةفيتشّوه
الواقعفيأنهحينفيالباراسايكولوجي

.(آخرشيٍءبسبب

التيالهائلةالبياناتهذهنتيجةإن
دليٍلوجودهي(رادين)بهايستشهد
مهما)يشير(استحقاقهكانأّيًا)إحصائيٍّ

التأثيراتبعضوجودإلى(مؤّقتًاكان
جدًاالضعيفةالباراسايكولوجية

واحٌدشخٌصيوجدالأّنهلدرجةالضعيفة)
إحدىفيساهموامّمناألقلعلى

منقدٍرأدنىلديهالناجحةالدراسات
ةالنفسانّيالقوىمعالتعاملفيالمعرفة

(رادين)يظنذلك،ورغم.(تلكالمزعومة
التوابعبشأنالتأّملالصحيحمنأن

ملعلبالنسبةللباراسايكولوجيالهائلة
والفلسفة،واالجتماع،والنفس،األحياء،
وعملوالحروب،والتقنّية،والطب،والدين،

منمانعوال.والسياسةواألعمال،الشرطة،
كيفّيةعنفكرةأدنىأحٍدأييملكالأن

إحدىإليك.الباراسايكولوجيعمل
تابةالكيمكنهلشخصالصغيرةالتفاصيل

فيبهيشعرماتخفيوجههوتعابير
:الواقع

ٌةبسيطلمحاٌت،اإلستقالليةمنالكثير"
المستقبلتسحققدالمستقبلعن

تعنيهماواضحًاليس.مايومًاببراءٍة
رتبّشاللكّنها،'المستقبلتسحق'عبارة
".بخير

ماكولكن،.بخيرتبّشرالأنهاالمؤّكدمنال،
المستقبلسيكون"يومًا،أحدهمقال

."الغدفيافضل

أنالممكنمنفإننا،(رادين)لـبالنسبة
علىيحتويمستقبٍلنحونتطّلع

"المرآباتألبوابنفسّيينفاتحين"
الذراتدفع"علىالقابليةإلىباإلضافة

(رادين).عقولناباستخدام"األرجاءفي
أنحيثالنقد،عنهيتغاضىماأدنىليس

الخرافاتعنبنانأتاألخرىالعلومكل
أنحينفيالسحري،والتفكير

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%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%AD%D8%B6%D9%87%D8%A7/
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كتلنحوتوجيهناتحاولالباراسايكولوجي
.العلميالتطورعنالمتأخرةاألساليب

بأنَّالقائلالمفهوم"أن(رادين)يذكر
مفهوٌمهوالماّدة،علىاألولويةلهالعقل
الشرقّيةالفلسفةفيبعمقمتجّذٌر

ومهما."السحرحولالقديمةوالمعتقدات
قدالوقتبأنَّيقولأنمنفبداًليكن،
العلوم"يرفضفهوللتقّدم،حان

تلكمثلترفضلكونها"الغربّية
."خرافاتمحض"باعتبارهاالمعتقدات

يقعالسحريالتفكير"أنَّيقولحيث
الحديثالعقلقشرةأسفلمنبالقرب

القضايا"بأنَّيّدعيأّنهحّتى."المتطّور
هذاليومناتزالال[لإلدراك]الجوهرّية

منذعليهكانتالذيالغموضبنفس
نصللمرّبما."مضتسنٍةآالفخمسة

يرالكثلكنللعقل،النهائّيةللنظرّيةبعد
الحاصلالتقّدممعتبّخرقدالغموضمن
القرنمدىعلىاألعصابعلومفي

فييوجدفالكّله،هذاورغم.الماضي
شيٍءأيالعقلحولالمتقّدمةمعرفتنا

إلسهاماتفيهالفضليعود
.الباراسايكولوجّيين

مفهوميكونأنحقيقة(رادين)يدركلم
بالوهمًا"يكونأندونمنوهمًاالعقل
ديفيد)لـقرأقدأّنهيبدو."معنى

أنوألتباعهلهأقترحولكّني،[3](تشالمرز
واقترح.[4](دينيتدانيال)لـيقرؤوا
إن.(الحلوةاألحالم)بكتابالبدءعليهم
يّدعيكما"كاماًللغزًا"ليساإلدراك

يخرجأنيمكنماأفضلأّنحيث.(رادين)
بحوثأنعلىكدليٍل(رادين)به

لدراساتتقّدمهمالديهاالباراسايكولوجي
يمكنالمعلومات"بأنَّاإلّدعاءهواإلدراك،
يالحّسالنظامتتجاوزبطرٍقعليهاالحصول

حقيقةنتجاهلوحينما."تمامًااإلعتيادي
فإنَّ.عنهالسؤالالىيفتقراإلّدعاءهذاأن
ومعّقٌدمثيٌراألعصابعلماكتشفهما

النظام"بأنَّوّضحقدأّنهلدرجةللغاية
.بالفعلاعتياديٌّهو"اإلعتياديالحسي

التفكيربأنَّنصّدقأن(رادين)يريدنا
كانولو.النفسّيةلصّحتناأساسيٌّالسحري

أنمايومًابمقدورنافسيكونبذلك،محّقًا
خاللمناإلجتماعّيةالمشاكلكلنحلَّ

كهنالوسيكون."لألشياءالذهنيالشفاء"

حينماالدينّيةلإلدعاءاتجديدٌةمعاٍن
المسّببةالنفسّيةالقوىالبشريفهم

وطبقًا.للموتىوالتحّدثللمعجزات
فيروحيٌّوسيٌطيقومفحينما،(رادين)لـ

من"فإنَّمالروٍحبالتحّدثهذايومنا
يزالالشخٍصمعتواصٍلعلىأنهالمرّجح

ومن.الماضيفيولكنالحياةقيدعلى
هانفستجدفقدما،راحلٍةشخصّيٍةمنظور

رغمالمستقبل،منأحٍدمعتواصٍلعلى
."بذلكعلٍمعلىأنهاالواضحغيرمنأّنه

منحاٍلبأّيواضٌحذلكأنأظنُّالنعم،
.األحوال

عقلّيًاشفاءًا(رادين)يتوقعالطب،وفي
تأكيدهتمقدبأّنهيجادلحيث)بعدعن

هتسميتالممكنمن"لشيٍءيمتد(علمّيًا
هذايصفحيث."[5]الشامانّيةالتقنّيةبـ

ولكّنهغريبمزيٌج"بكونهالجديدالتطّور
السحرّيةالمبادئمنصارمبشكٍلمرّوٌض

وّقعويت."المستقبلّيةوالتقنّياتالقديمة
لمجاالتسينضمالباراسايكولوجيبأّن

وفحوصاتالمغناطيسيالرنينتصوير
.الطبعالمفيوشائٍعثابٍتكشيٍءالدم

لتوفيراٍتُيترَجمأنالممكنمنوهذا"
لماليينمحّسنةحياٍةونوعّيةضخمٍة
عدُّتالالتيالدوالراتمليارات"لكون"البشر

سيتمالطّبّيةالتكاليفمنُتحصىوال
."توفيرها

تلكستحدثكّله،ذلكبعدوبالطبع
تتضّمنوالتيجّدًاالمفيدةالتطّورات

صديٍقباستدعاء"التخاطرعلىالقدرة
أوبعيدة،فضائّيةسفينٍةفيمتواجٍد
مغمورٍةغّواصٍةفيمتواجٌدماشخٍص
استخدامفإنَّآخر،جانٍبومن."بعمق
الجيشقبلمنالنفسانّيةالقوى

يقولكماسيعتمد،الشرطةومحّققي
أنَّفلو."العصرطابع"على،(رادين)

،العصرلطابعمؤّشٌرالتلفازعلىالشائع
كامٌلتوظيٌفهنالكيكونأنفأتوّقع

والمشاهدينالنفسانّيينللمحّققين
.المستقبلفيالمدىبعيدي

فيهتسمحالذيلليوم(رادين)يتطّلع
بالتحّكم"الباراسايكولوجيتقنّيات

رالتفكيطريقعناإلصطناعّيةباألطراف
لبالشلالمصابينللمرضىبالنسبة
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مزجتقنّيات"إلىباإلضافة"النصفي
عًاواسمدًىللبشرّيةستوّفروالتيالعقول
اتوالقابليبالكمبيوتر،المحّسنةللذواكر

البرق،بسرعةالسريعةالحسابّية
حّتى."الفائقةالحساسيةذاتوالتنّبؤات

المدىبعيدالمشاهدتعيينيقترحأّنه
عنلناليكشف([6]ماكمونيجلجو)

التيالمستقبلّيةالتقنّيةاألجهزة
."بعدعنالرؤيةجلساتفييستشعرها"

الفوائدبعضاإلعتباربنظر(رادين)يأخذ
علىقدراتناازديادعنالمترّتبةاألخرى

هلتوجي":الباراسايكولوجيقوىاستخدام
عنالبحثوحمالتاألثرّيةالحفرّيات

وتقديمالِقمار،أرباحوتحسينالكنوز،
ومع."التاريخّيةاألحداثعلىثاقبةنظرة
منبعضًااإلعتباربنظريأخذالفهوذلك،

منالتيالواضحةوالفوائدالمشاكل
القدراتأصبحتإنتحدثأنالممكن

تخّيل.اإلستخدامشائعةالنفسانّية
ثانوّيٍةمعّلمتواجهقدالتيالصعوبات

بالمراهقينمليئٍةغرفٍةفيمبتدئًا
سيصرف.باكستانفيالمتدّربين
مناألكبرالجزءاألموروأولياءالمعّلمون

علىالسيطرةفيالنفسانّيةطاقتهم
أنالممكنمن.تهّمهمالتيالهورمونات

النسائيةالمالبسصناعاتتدمر
اتالجذابالنساءمنالعديدلكونوالتجميل

انفسهنَّجعلمحاولةنحويندفعَنقد
المستمّرةاإلزالةلتجّنبقبيحاٍتيبدوَن

ينالنفسّيالمنحرفينقبلمنلمالبسهنَّ
.المقالبوعّشاق

حدوثإمكانّيةإلى([7]رادفوردبين)أشار
ّيةللخصوصأخالقّيةوالجسيمةانتهاكات"
رالنظالناسيختلسأنالممكنمنألن،"

ناحيٍةومن.البعضبعضهمعقولإلى
الخيانةتختفيأنالممكنمنأخرى،
ألّييمكنالحيثالخداع،أشكالوكاّفة
أّيبخصوصآخرشخصًايخدعأنشخٍص

ومن.جميعنانفسّيونكّناإنشيء
وأنمعنىبالالسحريصبحأنالممكن

ةعديمالخداعتتضّمنالتيالمهنتصبح"
حاجٍةأيهنالكيكونولن."النفع

الممكنومن.والجواسيسالسرّيةلألعمال
الباألطفالمتحّرشينعلىالتعّرفيتمأن

مزدوجعميٍلأيَّيستطيعولن.الحالفي

هنالكيكونولن.العقابمنيهربأن
منألنَّاليانصيب،مسابقاتمنالمزيد

باألرقامشخٍصكليتنّبأأنالممكن
حاجةهنالكتكونولن.الرابحة

نوسيكوللمّتهمينبالنسبةللمحاكمات
.الماضيمنشيئًاالكذبكشفجهاز

والزالزل،تسونامي،وموجاتاألعاصير،
علىالداّلةاألخرىوالعالماتوالفيضانات

جزءًاستصبحكّلهاهذهالذكي،التصميم
البشرمنملياراٍتألنَّالماضيمن

التنّبؤعلىأفكارهملتركيزسيّتحدون
ننكوولن.عليهاوالسيطرالطبيعةبقوى

لطردمعّقدٍةأنظمٍةلبناءبحاجٍة
والمّتجهةالتائهةوالمذّنباتالكويكبات

رّدلسيّتحدونمّناملياراٍتألنَّكوكبنا،نحو
إلىلتذهبطريقهافيالمجّسماتهذه

تتغّيرأنالمرّجحغيرمن.النسيان
منأقوىنصبححالماالبشرّيةالطبيعة

الحروبفإنَّولذاالنفسانّية،الناحية
فلن.ركبيبشكٍلستتغّيرلكّنهاستستمر،

سنكونألّننالألسلحةحاجٌةهنالكتكون
األعداءذراتتنظيمإعادةعلىقادرين

ذلككّلسيحدثُعصارة،إلىوتحويلهم
وبكلبنا،الخاّصةالمعيشةغرفداخلمن

برّمتهاألمريتطّلبقديدري؟ومن).يسر
باراسايكولوجّيٍةقدراٍتذويناٍسبضعة
الدنبنأسامةعلىليعثرواخارقة

.(الُمشعاللحممنعجينةإلىوتحويله
منجزءًاوالشيخوخةاألمراضستصبح
اأفكارناستخدامسنتعّلمألّنناالماضي

نابحمضوالتحّكمالسرطانّيةالخاليالقتل
.النووي

معديشيئًاالفضاءإلىالسفروسيصبح
ناألّنالثقيلة،الرافعاتوستندثراألهّمية،

النقلاستخدامعلىقادرينسنكون
أيوفيمكاٍنألّيشيٍءأيِّلنقلالفضائي

.[8]العالميالوعيخاللمنوذلكوقت،
ياألرضالوعيفوائدكلنقلمنسنتمّكن

العديدوهنالك.الكونفيكوكٍبكّلالى
للقدراتاألخرىالمحتملةالتأثيراتمن

(رادين)تغاضىالتيالعالمّيةالنفسّية
لعبءنظرًامفهومأمٌرهذاولكنعنها،
العلوممعهدفيأقدمكباحٍثعمله

The)الذهنّية Institute of Noetic
Sciences IONS)لكونهباإلضافة
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.مدّونًا

ماإذاواحدٍةمشكلٍةإلى(رادين)يشير
شائعة،الباراسايكولوجيقدراتأصبحت

وقدالمستقبلفيسننغمسأّنناوهي
سيكون.ذلكيعنيهماكانأيًا،"نسحقه"

هوالمستقبلسحقمنالمشرقالجانب
نكونلنألّننا"الحقيقّيةالحرّية"إدراك

وجميعنا.لناالمقّدربمصيرنامحكومين
ماكالمستقبلخلق"علىالقدرةسنمتلك

للمساراألعمىاّتباعناعنِعوضًانتمّنى،
وهذا."جهلناخاللمنمسبقًالناالمحّدد

إثارًةاألشخاصأشديجعلأنشأنهمن
اإلسالمّيينالمتعّصبينمنللسخرية

يهدؤونللدينونةالمرّوجينوالمسيحّيين
هذهتكونأنالممكنمن.روعهممن

أوهامعلىخطيرًةالباراسايكولوجّيةاألمور
الضحكلديهتثيركانتلوحّتىالفرد

قّوةلمستوىاإلرتقاءعلىخيالهوتحّفز
.والشياطيناآللهة

سيتم"مايوٍمفيبأّنه(رادين)يتنّبأ
فيالباراسايكولوجيبحوثتدريس

التدريسطريقةبنفسالجامعات
يومنافيواألحياءلإلقتصاداألساسّية

بحوثتدريسسيتمورّبما."هذا
إلىجنبًاالصفنفسفيالباراسايكولوجي

الهذاأنرغمالذكي،التصميممعجنب
اولتحالباراسايكولوجيلكونمحتماًليبدو

وفوقالخارقةالظواهركلتختزلأن
ستدرييتمورّبما.الفيزياءفيالطبيعية

:مسّمىوتحتالمنهاج،نفسفيالماّدتين
يرُتنالولكنشيءكّلتشرحالتياألشياء

.شيئًا

تغاضىفقراتبضعةهنالك:مالحظة**
مجّردلكونهاترجمتهاعنالمترجم

مؤّلفاتمنلبعضمختصرةمراجعات
منعليهااإلطالعيمكن.(راديندين)

.المصادرخالل

:الهوامش

Psychokinesisالنفسانيالتحريك[1] (PK):هو
تدّخلايدونمنغير،الالعقلاستخدامعملية

اوحينم.الفيزيائيةاألجسامفيللتالعبفيزيائي،
المجهودخاللمنللجسمتحريكًاالتالعبيتضّمن
العقليأوالذهنيالتحريكبـيدعىفإّنهالعقلي،

Telekinesis.

Occultالغموضإحصائيات[2] Statistics:هي
بًاغالللغموض،التنظيرتخدمالتياإلحصائياتتلك

فيالفلسفةبهاسُتخدمتالذياألسلوببنفس
إيجادبمعنىأيالوسطى،القرونخاللالالهوت

والقوىللطبيعةالخارقةبالمخلوقاتلإليمانمبّررات
.الغامضة

Davidتشالمرزديفيد[3] Chalmers:فيلسوف
فلسفةمجاالتفيمتخّصصإدراكوعاِلماسترالي
رًاومديللفلسفةأستاذًايعمل.اللغةوفلسفةالعقل
.الوطنّيةاسترالياجامعةفياإلدراكلمركز

Danialدينيتدانيال[4] Dennett:فيلسوف
فلسفةعلىبحوثهترّكزأميركيإدراكوعالموكاتب
نوأخصوصًااألحياء،وفلسفةالعلوموفلسفةالعقل

وعلمالتطّورياألحياءبعلمتتعّلقالمجاالتهذه
.اإلدراك

:Techno-Shamanismالشامانّيةالتقنية[5]
والموسيقىالتقنّيةبينتجمعثقافّيةحركة

.ودينّيةروحّيةأخرىوعناصرالراقصة،اإللكترونّية

Joeماكمونيجلجو[6] McMoneagle:ضابط
.األميركيالجيشفيمتقاعدمفّوضينورئيسصف
ُبعدعنالرؤيةبأبحاثالمتعّلقةباّدعاءاتهُعرف

المعلوماتجمعفيالطبيعيةغيرالقدراتواستخدام
ًاأيضاهتماماتهتتضّمن.العسكرّيةاالستخباراتّية

الجسدخارجواإلنتقالالموت،مناالقترابتجارب
.الطائرةواألطباق(النجمياإلسقاط)

Benرادفوردبين[7] Radford:وباحثكاتب
نعشريمنأكثربتأليفوساهمأّلف.أميركيومشّكك

مختلففيوعمودمقاٍلألفمنأكثروكتبكتابًا،
الشعبّية،األساطيرضمنهاومنالمواضيع،مجاالت
النقدي،والتفكيروالخوارق،المفّسرة،غيرواأللغاز

.اإلعالمّيةوالثقافةالجماعّية،والهيستيريا

Globalالعالميالوعي[8] Consciousness
Project:1998عامبدأتباراسايكولوجّيةتجربة

للوعي"الممكنةالتفاعالتالستشعاركمحاولة
هذايراقبحيث.فيزيائّيةأنظمةخاللمن"العالمي

العشوائية،األرقامتوليدأجهزةمنشبكًةالمشروع
النتائجلتحديدمنهمحاولٍةفيجغرافّيًا،موزعة

اقالنطواسعةشعورّيةباستجاباتالمرتبطةالغريبة
منزمنّيةفتراٍتأوالعالمّية،األحداثمنلمجاميع

.البشرمنكبيرٍةأعداٍدقبلمنالمرّكزاإلنتباه

:المصدر

Robert Todd Carroll, “What if
Dean Radin is right?”,
skepdic.com

http://skepdic.com/essays/radin.html
http://skepdic.com/


مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

50

بالعصورتسمععندماتتخيلهالذيما
القالعوالفرسان؟(م1500-1400)الوسطى
فنربمااوالتعسفية،الدينية،السلطة

تلكفيازدهرالذيوالعمارةالرسم
ربالعصسمعتانكاتوقعاللكن.العصور
يةالجليدالعصوراعنيال)الصغيرالجليدي

ناقبل(السنينماليينحتىاواالفقبل
العصرمعنىلنفهمبالتفاصيل،ندخل

طويلةفترةهوالجليديالعصر.الجليدي
ممااألرض،سطححرارةدرجةانخفاضمن

فيالجليديةالصفائحتوسعالىيؤدي
واسعةمساحاتعلىوتمددهاالقطبين

وأمريكاأوروبامنكبيرةأجزاء)األرضمن
.(الشمالية

(1300)الصغيرالجليديالعصربداية

بيئيةاضطراباتحدثتاألمربادئفي
م،1400الى1300بينحادةمناخيةوتغيرات

حلقاتدراسةعبرذلكاكتشافتم
شمالفياالشجارجميعأنحيثاألشجار،

فيحلقاتسلسلةأظهرتقدكانتاوروبا
النمومعدلفيتناقصإلىتشيرجذعها

الجليديالعصرالىالتحولالىيشيرمما
الحرارةدرجاتتناقصتوقد.الصغير
تلكخاللسيليزيةدرجة1.5بمعدل
.الفترة

الشمالمنتدريجياالباردالجوهذاانتقل
كانحيث)الشرقيالجنوبالىالغربي

(الباردالجواختبرمنأولهمالفايكنج

الخط الزمني المناخي في العصور الوسطى 
والعصر الجليدي الصغير

ضرغامغند: ترجمة
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(1346()األسودالموت)الطاعون

يتجزأالجزءهيوالميكروباتالجراثيمان
الجراثيمشكلتطرقبعدةوبيئتنا،من

.عالمناتاريخفيومحوريةمهمةأحداث
الطاعونحاالتمنأكبرذلكعلىدليلوال

القرنفيوأوروباآسياقارتيأصابتالتي
مناالسودالموتانتشاربدأ.عشرالرابع
جنوبإلىالتجارةطرقعبرآسياأواسط
الطاعونانتشرثم،1347سنةفيأوروبا
،1350سنةأواخروفيالهشيمفيكالنار

كانواأوروباسكانمن%40-30حواليكان
.للطاعوننتيجةنحبهمقضواقد

سبباوروباسكانفيالحادالنقصهذا
بالفعلكانالذيالمناخحرارةانخفاض

انبسبببرودةأكثريكونأنإلىيتجه
هيتوجكانالشمالياألرضيةالكرةنصف
فإنوبالطبع.صغيرجليديعصرباتجاه

االنتاجفيالقلةإلىتؤديالسكانقلة
هذافيتسبباألرض،حراثةوفيالزراعي

االحتباسغازاتانبعاثانخفاضفي
الغاباتبدأت.(الميثانغازمثل)الحراري

جاراألشازدياد.االصليةمساحاتهاتسترجع
ازغنسبةانخفاضفيتسببوالشجيرات

.الجومنالكاربوناوكسيدثنائي

دأوكسيثنائيغازمعدالتانخفاضاستمر
بعدالزراعةعودةبعدحتىالكاربون

الغاباتمنواسعةمساحاتتمدد.1440
ثنائيغازوانخفاضاألسودالموتبعد

للعصرالطريقمهدالكاربونأوكسيد
.الصغيرالجليدي

(1492)الكولوبميالتبادل

غزواتحدثتلالرضالطويلالتاريخعبر
هجرةبذلكونعنيكثيرة،بيولوجية

اخرىمناطقالىمناطقمنالحيةالكائنات
تحدثالهجراتهذهشاسعة،مسافاتعبر

ةالحركعلىقابليةاالكثرواالنواعببطئ
تلكإتمامهاعلىالقادرةالوحيدةهي

كالمحيطاتالجغرافيةالحواجز.الهجرات
نواعاالمنالكثيرمنعتالجبليةوالسالسل

مناطقإلىاألرضقسمتوالهجرةمن
تطورمعلكنمنفصلة،بايوجغرافية

القرنفيبعيدةلمسافاتالمالحة
األنواعبنقلالبشربدأعشر،الخامس
الىقارةمنمعهموالحيوانيةالنباتية

لهاالعالميشهدلمبسرعةاخرىقارة
.مثيل

المؤرخينمنالكثيريسميهاالعمليةهذه
منالرغموعلى،(الكولومبيالتبادل)بـ

واسيااوروباانحيثالتبادل،هذافوائد
المحاصيلبعضاكتسبواوافريقيا
البطاطسأهمهاومنامريكا،منالمفيدة

لكتفيالسكانيالنموأنعشتالتيوالذرة
هذاعواقباهماحداناال.المناطق

الجراثيموالميكروباتانتقالهوالتبادل
نالسكابينبأوبئةوالتسبباميركاالى

وكنتيجة.والحصبةكالجدريالمحليين
السكانمن%90-75حواليفإنلذلك

.ماتواقداألصليين

الصغيرالجليديالعصر

و1300بينالصغيرالجليديالعصرامتد
واميركااوروبامنكلخاللهتعرضت،1870

منبكثيرابردشتاءاتالىالشمالية
تقسيمويمكن.العشرينالقرنشتاءات
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وتستمر1300العامحواليمنذتبدأاالولى
القرنوهيادفئفترةهناك.1400حتى

بينالثانيةالفترةأما.عشرالسادس
عشروالتاسععشرالسابعالقرنين
.الصغيرالجليديالعصرذروةفتشكل

الىاشاراتهناككانتالفترةتلكخالل
أقلكانتالشتاءفيالحرارةدرجاتان

.رالحاضالوقتمنسيليزيتينبدرجتين
بااوروانهارمنوالكثيرالبلطيقبحرتجمد

فيالشديدالحرارةدرجاتوانخفاض
علىمأساويبشكلاثرطولهوالشتاء

مجاعاتالىادىوالزراعيةالمحاصيل
فيالسكانأعدادانخفاضالىوحتى
.المناطقبعض

يرالصغالجليديللعصرالرئيسيالسبب
العلماءمنالكثيرلكنمعروفغير

البقععددقلةإلىيرجعسببهاناقترحوا
معتزامنوالذيالشمسعلىالشمسية

عاممنتحديداالصغيرالجليديالعصر
البقعكانتحينما1715إلى1645

تمتكمانادر،بشكلتظهرالشمسية
.فالمستيدوكاسينيقبلمنمالحظته

األصليالمقال

Timeline Middle Ages and Early
Modern Period, Environmental
History Resources

https://www.eh-resources.org/timeline-middle-ages/
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الجيولوجياعلماءمننسمعماكثيًرا
ةاليوميباألخبارحتىأوالتطوريةواألحياء

لمئاتزمنهايعودحفرياتاكتشافعن
طبقاتعنأوالسنينلماليينأواآلالف

منماليينلعدةزمنهايرجعرسوبية
لهذهالمتلقييشككوقدالسنوات،
ويقولبسهولةبكلالعلميةالحقائق

السحيقةاألعمارتلكتحديدلهمكيف"
واضحأثرلهايبقولمالثقة؟هذهبكل

فما!!السنينبمرورغيرهاعنبهتمتاز
التشكك،فيالحقولك"ظنونإالهذه

علىعينيكأفتحأناآلنلياسمحولكن
لمالتىالزمنيالقياسأساليبأدقأحد

.لقبمنمثلهاأداةامتالكللبشريةيسبق

!اإلشعاع؟لماذا

:هيبخاطركتجولقدالتياألسئلةأولى
فيبالتحديداإلشعاعنستخدملماذا

أوظاهرةنستخدمالولماذااألعمار؟قياس
السؤالهذاعنواإلجابة!أخرى؟طريقة

خصائصأهممنواحدةمعرفةفيتكمن
اإلشعاعيةالمعدالتأنوهيالظاهرةهذه

المشعالعنصرنوععلىفقطتعتمد
أيأوالحرارةبدرجةتتأثروالالمستخدم

وأداةمعياًرامنهيجعلمماالبيئةعوامل
وتغيرتالزمنبعدمهماكونيةدقةذات

.الظروف

المقياس اإلشعاعي لتحديد أعمار طبقات األرض
والحياة

حمدي عرقوب: إعداد
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اإلشعاعيالنشاطمبادئ

طبيعيمشععنصركلأناإلدراكينبغي
يحاولخاصةاستقراروحالةكتلةلديه

البروتوناتعددالختالفتبًعاإليهاالوصول
دبقصمنهايتكونالتيبالنواةوالنيترونات

الكهرومغناطيسيالتنافرقوةبينالمعادلة
التيالقويةالنوويةوالقوةالبروتوناتبين

ياإلشعاعالنشاط.ببعضهاالنواةأجزاءتربط
2)ألفاجسيماتمنغالًبايتكونللعناصر
جسيماتمنوكذلك(نيوترون2معبروتون

منجًداكبيرةأعدادمنالموادتتكون.بيتا
تتحللمنهانسبةدوًماوهناكالذرات

علىيعتمدوهذاتوقيتأيفيباإلشعاع
الذرات،لهذهاالستقرارعدمومقدارنوعية
وقياسهاتحديدهايمكنهذهاالستقراروحالة

نصف]فترةوهوجًدامهممفهومباستخدام
لتحللالالزمالوقتهوالعمرنصف.[العمر
إشعاعينظيروكلإشعاعًياالكميةنصف
الوطبيعيةثابتةعمرنصفبفترةيتميز

أعمارقياسأردتإذاأنهالواضحومنتتغير،
نمفالبدعنهانتكلمكالتيعددًياجًداكبيرة

نصففترةيصلمشعةعناصراستخدام
ملياراتبضعةإلىآالفبضعةبينلهاالعمر

.السنينمن
المشعةالعناصرمعظمأنمعرفةأيًضايجب

مماخطواتمجموعةعلىإشعاعًياتتحلل
يصلحتى[التحللسلسة]تسميتهيمكن
العنصرويسمىالمستقرالعنصرإلىأخيًرا

.بنتبالالسلسلةعناصروباقى[األم]األساسى
وهو[األم]238اليورانيومذلكعلىومثال

ىإلويتحللالثابتةغيرالمشعةالعناصرمن
وغيرمشعأيًضاوالثوريوم[بنت]234ثوريوم

إلىثمبروتاكتينيومإلىويتحللثابت

وإلىثوريومإلىثم234يورانيوم
يصلحتىالتحلالتمنسلسةهكذاراديوم

14بعدالمستقر206الرصاصإلىالنهايةفى
:التاليالشكلفىكماخطوة

N(t)/N(0)اإلشعاعيالتحللمعادلة

N(t)=N(0)exp(-λt)

N(t):  تركيز المادة المشعة بعد زمن معين

N(0): تركيز المادة المشعة عند بداية
اإلشعاع 

λ: ثابت التحلل للعنصر األم
t : منذ لحظة بداية اإلشعاع الزمن

يقلالمشعةالمادةتركيزأنالمعادلةمعنى
يعتمدالمعدلوهذاالزمنمعأسيبمعدل

نصفوفترةنفسهالمشعالنظيرعلى
أنهيعنىوهذا.آخرشئعلىاللهالعمر

ةعينفىالمشعالعنصرتركيزتحديدبمجرد
بمعلوميةالمعادلةهذهاستخداميمكنما

الزمنمنمضىكممعرفةفىالمشعةالمادة
كيف]اآلنالسؤالولكن.إشعاعهابدايةمنذ

[؟؟هذانفعل

(الكتليالمطياف)العمرقياستقنية

أننستطيعالالحاالتأغلبفيالحظ،لسوء
تأخذولكنهالوحدها(األمعناصر)الموادنأخذ
السلسلةباقىعناصرمنبعضأيضا

هناكيكونأنيجبولذلك[البنت]اإلشعاعية
واضحبشكلالتركيزاتوتحديدلعزلطريقة

المطيافجهازوظيفةهىوتلكودقيق،
ومنالمشعةالنظائرنوعيةتحديدالكتلي،
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علىمنهمنظيركلتركيزمعرفةثم
.حدى

عاليةحرارةدرجاتباستخدامالجهازيقوم
ويتمباأليوناتالذراتمنمجموعةلشحن

فصلثمالمتأينةالذراتهذهاستخالص
وهنابعضهاعنالكهربيةوالشحنةالمادة
بعضبواسطةاأليوناتقياسدوريأتى

شحنةبهاتتولدالتىالخاصةالمجسات
بدقةقياسهايتمضعيفةكهربية

معرفةأخيًرايتمالقيمهذهوبواسطة
.المختلفةالنظائرتركيز

تحديدفىعليهاالمعتمدالطرقبعض
الموادأعمار

لتحديد[رصاص-يورانيوم]طريقة-أ
وتستعملانتشاًراوأكثرهاأهممنالعمر،

معدنعمرتحديدفيمثًلاالطريقةهذا
منكبيرةكميةيأخذالذيالزركون

هذهودقةتكونيه،عنداليورانيوم
إلىتصلقدالحاليالوقتفىالطريقة

1القياسفىالخطأأنيعنى99.9334%
.تقريًبا1500إلى

لهالذى14الكربوناستخدامطريقة-ب
ولذلكنسبًياقليلةعمرنصففترة

ىفاألثريةالموادعمرتحديدفىيستخدم
.اآلثارعلم

لتحديد[أرغون-بوتاسيم]طريقة-ج
40البوتاسيمتحللفيهاويتمالعمر،
كبيرةنصفعمرفترةلهالذىالمشع
.40أرغونإلىنسبًيا

األخرىواألنظمةالطرقمنالكثيروهناك
فقطيعتمدمنهاطريقةأيواستخدام

تحديدالمرادللشئالمتوقعالعمرعلى
أوباآلالفأوسنينبضعهوهلعمره،

التطبيقاتفىكمابالملياراتحتى
.الفلكية
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