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بقلم: عمر املريواني

تغمرنا السعادة ونحن ننظر الى 10 سنوات الى الوراء منذ 
التاسع من يناير 2012 حين انطلق موقع العلوم الحقيقية 
واملقاالت  الكلمات  من  الكثير  األرقام،  من  الكثير  مرة.  ألول 
والقراء والكتاب. كثيٌر من قصص النجاح، قصص التعلم، 
العالم  الى  ورؤيتهم  أفكارهم  تغيرت  الذين  هؤالء  وقصص 

نحو ما يرونه أفضل وما يجعلهم أقوى بمواجهة العالم. 
عندما بدأنا لم تكن لدينا طموحات ورؤى كبيرة، ولم نكن 
سوى تجمع صغير من محبي العلم الذين اجتمعوا ألول مرة 
 أن تكون الحوارات لألسابيع 

ً
في مقهى ببغداد، وكم كان غريبا

إنه ألمر  العلم.  التالية في ذلك املقهى متركزة حول  واألشهر 
 أن يتخصص موقع 

ً
 ونادرا

ً
غريب ملقهى عربي، مثلما كان غريبا

يتخصص  التي  األولى  املرة  وكانت  فقط،  بالعلوم  ما  عربٌي 
العلمي  وبالتشكيك  فقط  الحقيقية  بالعلوم  عربي  موقع 
 وسط طوفان 

ً
 ضروريا

ً
الذي صار بعد تأسيس موقعنا مجاال

حل  وعندما  أشهر  بعد  فكرتنا  نضجت  الزائفة.  املعلومات 
التاسع من يناير 2012 كنا قد أطلقنا موقعنا. 

لم يبق من مؤس�شي موقع العلوم الحقيقية سوى كاتب 
ولطاملا  املوقع،  في  الكتابة  في  ينشطون  ممن  السطور  هذه 
من  يافعة  جديدة  أقالم  القارئ  على  وأطلت  الكتاب  تبدل 
مصر والعراق وسوريا واملغرب والسعودية وتونس، لكن ما 
 !

ً
 محزنا

ً
أمرا للتفاؤل وليس  يدعو  أمر  نراه من كل ذلك هو 

مثلما استفاد الكثير من قراء املوقع واملجلة مما ننشر، فقد 

10
سنوات
من العلوم الحقيقية
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نحن  األحيان،  في معظم  واملترجمين قصصهم.  للكتاب  كان 
فإن  مجاالتهم  في  الخبراء  بعض  منا  كان  ولو  خبراء،  لسنا 
ويفهمه  يألفه  أن  يمكن  ما  للقارئ  يقدم  كان  لطاملا  املوقع 
وإن كنا نقدم معلومات بمستوى اعلى بقليل من الصحافة 
 
ً
العلمية املألوفة. قصة كل كاتب ومترجم من الـ 120 شخصا

الذين ترادفوا على الكتابة والترجمة في هذا املوقع هي قصة 
أخرى للتعلم. نحن نستكشف، نقرأ، تدور بأذهاننا أسئلة، 
مستعينين  القارئ،  الى  أجوبة  من  تعلمنا  ما  مع  ننقلها  ثم 
ببعضنا في التدقيق والبحث عن اإلجابات. أذكر أنني قرأت 
للفيلسوف املصري نصر حامد أبو زيد ما معناه أن »هناك 
فيها  يلقي  مرة  كل  في  يتعلم  ال  الذي  املعلم  في  ما  مشكلة 
التجربة  وفي  استمرارنا  في  السر  كان  فقد  وهكذا  الدرس«، 
الكثير  نال  أنه  هي  املوقع  في  كاتب  كل  التي قضاها  الجميلة 

التعلم. من 
لقد كتبنا وترجمنا 2107 مقال حتى لحظة كتابة هذه 
الكلمة. لم نستهدف الشبكات االجتماعية رغم أن الفيسبوك 
 كان له الفضل في ظهور مجموعتنا ثم صفحتنا للمرة 

ً
مثال

األولى، بل نكتب لنستهدف الباحث عن املعلومة في محركات 
البحث، وقد حققنا هدفنا بالوصول الى نتائج البحث األولى 
القراء  من  اآلالف  عشرات  ويصلنا  املواضيع  من  الكثير  في 
عدة  بأشكال  العلمية  املادة  لنوصل  املجلة  أطلقنا   .

ً
شهريا

ولكي نصل الى جميع القراء منهم االالف من املشتركين على 
البريدية.  قائمتنا 

لم  التي  املواضيع  في  نترجم  أو  نكتب  أن   
ً
دائما نحاول 

يكتب بها أحٌد سوانا، أن نلتزم بحقوق الناشرين ال ان نترجم 
أو ننقل املعلومات عشوائيا، وان نعرف ممن نترجم وننقل 
نقدم  وأن  كتب،  وباالنجليزية  ودب  هب  ممن  ال  املعلومات 
يبحث  عندما  إلينا  القارئ  وصول  تسهل  ملواضيع  تغطيات 
أن  استطعنا  يحتاجه.  معين  بموضوع  يتعلق  ما  كل  عن 
ملا  نسمو على الصراعات األيديولوجية املختلفة وأن ننظر 
دأبنا على تقديمه بوضوح، وأن نضع العلم الحقيقي وتفنيد 

نح�شي عدد  أن  دون  أعيننا  نصب  الزائف  والعلم  الخرافة 
الجدل  اثارة  وراء  أن نسعى  التعليقات ودون  أو  االعجابات 
ليست  التي  األحداث  أمواج  ركوب  أو  التفاهات  نشر  عبر 
بحاجة الى مثلنا لتناولها وقد تناولتها السن القا�شي والداني. 
مواضيع  غوار  سبروا   ،

ً
أبحاثا قرأوا   ،

ً
كتبا كتابنا  ترجم 

كان  ذلك  كل  للعلم،  أوقاتهم  نذروا  األولى،  للمرة  معقدة 
وما  ابسط،  املعلومة  جعلنا  كتبنا،  قرأنا،  تناقشنا،   .

ً
تطوعا

قدموا  من  كل  بها  قام  كالتي  بأفعال  سوى  الحضارة  كانت 
هنا. وجهودهم  عقولهم  من  شذرات 
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هل الســعرات 
ــة  الحراري
ــً؟ ــة حق مهم

إعداد: مصطفى علي

باتت السعرات الحرارية محط هوس جل املهتمين 
ذلك  يصير  أن  لدرجة  واللياقة،  الصحية  بالتغذية 
- هو 

ً
الرقم املكتوب على جوانب علب االطعمة -غالبا

لبعض  املشتريات  لسلة  سيضاف  ملا  األهم  املحدد 
االشخاص، فهل يكفي عدد السعرات الحرارية ملعرفة 
الحكاية وحسم الجواب؟ وهل هنالك محددات أخرى 
لنكتشف  تابعونا  أفضل؟  غذائية  أنظمة  لترشيح 

املزيد..

وفــرة الســعرات الحرارية
:)Caloric availability(
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ملعرفة كيفية قراءة وفهم جدول الحقائق الصحية على 
علب األغذية، راجع مقالنا:

 - الحرارية  والسعرات  الغذائية  املعلومات  جدول  حول 
الحقيقية العلوم 

– هي  الحرارية*:  السعرة 
الطاقة  لقياس  وحدة  باختصار- 
الطاقة  وتساوي  الحرارية، 
الحرارية الالزمة لرفع حرارة 1 لتر 
في  واحدة  سيليزية  درجة  املاء  من 
وتستخدم  البحر،  سطح  مستوى 
الغذائية  الطاقة  كمية  ملعرفة 

األطعمة. في  املتوفرة 
عن  أكثر  الحديث  وقبل 
هنالك  األطعمة،  في  السعرات 
الجدير  من  متسلسلة  حقائق 
أن:- وهي  املقدمة،  في  معرفتها 
الغذائية  السعرات  عدد 
يساوي  ال  الطعام  في  الحقيقية 
على  املذكورة  السعرات  عدد   )≠(
جوانب علبة املنتج الغذائي، وهو 
السعرات  لعدد   )≠( مساٍو  غير 
من  استخالصها  املمكن  النهائي 

م لطعا ا
ذكرنا،  ما  سبب  ندرك  ولكي 
حرّي بنا معرفة ما نسميه بالوفرة 
 Caloric( للسعرات  الحقيقة 
Availability(: ونعني بها السعرات 
استحصالها  لنا  املمكن  الحرارية 
السعرات  وتقابلها  ما.  غذاء  من 

الغذاء.  في  املوجودة  الكلية 

السكر،  من  سعرة   100 تناولت  لو  املثال،  سبيل  فعلى 
حرارية،  سعرة   95 الـ  يقارب  ما  هو  عليه  ستحصل  ما  فإن 
السكر تساوي %95،  في  للسعرات  الحقيقية  الوفرة  أن  أي 
من  سعرة   100 تناولت  بينما  الهضم،  في  سيستهلك  والباقي 
لخروجك  متابعتك  من  ستدرك  الطازجة  الحلوة  الذرة 
ووزنك أنك بال شك لم تتناول القدر ذاته من الطعام، أما لو 
تحولت تلك الذرة ل�شيء آخر، كخبز الذرة، وتناولته لنفس 
 
ً
مجددا ستالحظ   )100( الحرارية  للسعرات  املعنون  القدر 

اإلستهالك. في   
ً
فرقا

كيف إذن تقاس السعرات الحرارية؟ 
تقاس السعرات الحرارية في الغذاء بواسطة جهاز يسمى 
املسعر االنفجاري، وهو عبارة عن صندوق مغلق مضغوط 
املراد  الطعام  فيه  يحرق  املاء،  يحتوي على قدر معلوم من 
قياسه حتى يتفحم بالكامل، ثم يقاس مقدار تغير الحرارة، 
في املاء ومن ذلك يعرف مقدار الطاقة الحرارية التي يحتويها 
الحرارية  السعرات  كل  فيها  تقاس  الطريقة  وهذه  الطعام، 

التي يحتويها الغذاء.
إذن ما الفرق بين سعرات وأخرى في األغذية املختلفة؟ 
الفرق بكل بساطة هو أن أجسامنا ال تعمل كمسعر حراري! 
دقيقة  طويلة،  عملية  هو  أجسامنا  في  الطعام  فهضم 

للطاقة. ومستهلكة 
أين  من  الثانية،  للنقطة  ننتقل  لذلك،  معرفتنا  بعد 
جاءت األرقام املوضوعة على علب األغذية والتي تذكر عدد 

السعرات؟
 Wilbur( يدعى  أمريكي  لكيميائي  ذلك  في  الفضل  يعود 
بين  )ما   

ً
عاما العشرين  يقارب  ما  ق�شى  حيث   )Atwater

1880 و1900( يقوم بحساب السعرات الحرارية لكل غذاء 
بحساب  بعدها  يقوم  ثم  الحراري(،  املسعر  )بإستخدام 
ممسك  لشخص  )البراز(  الخروج  في  املوجودة  السعرات 
املعلومات املذكورة على علب  الغذاء فقط. وكل  تناول هذا 

https://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%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://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%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://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%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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هل السعرات الحرارية مهمة حقًا؟

التي                التجارب  تلك  على  األساس  في  تستند  اليوم  األغذية 
!
ً
عاما  120 منذ  أجريت 

إذن؛ ِلَم ال تساوي هذه النتائج ما نستهلكه من 
؟

ً
غذاءنا فعليا

للطعام،  الغذائي  املحتوى  أن  إلى  ذلك  في  السبب  يعود 
البروتين  هما  رئيسيين  مكونين  على  األساس  الدرجة  وفي 

الغذائية. واأللياف 
ما يميز البروتين هو أنه يعطي الشعور األكبر باالمتالء، 
ويفوق بذلك الدهون والتي تفوق بدورها الكربوهيدرات )من 

حيث اإلحساس بالشبع(.
والسبب في ذلك هو كيفية عمل قناتنا الهضمية، فكلما 
أكبر   

ً
شعورا أعطى  كلما  الهضم،  على  أصعب  الطعام  كان 

باالمتالء. وينطبق ذلك على البروتين، حيث يمتلك التركيب 
الكيميائي األعقد، تليه بعد ذلك الدهون ثم الكربوهيدرات. 
تهضم  ال  التي  الغذائية  األلياف  على   

ً
أيضا ذلك  وينطبق 

بسهولة.
فقط،   %70 هي  للبروتين  الغذائية  الوفرة  فإن  وعليه، 
سعرة   30 تستهلك  البروتين  من  سعرة   100 تناول  أن  أي 
 عن الشعور بالشبع طيلة فترة الهضم 

ً
حرارية للهضم )فضال

(، مقارنة بالدهون عالية الوفرة بنسبة تفوق 
ً
الطويلة نسبيا

السكر  في   %95 حوالي  تبلغ  التي  والكربوهيدرات  ال%98 
و90% في الخبز األبيض. ولتوضيح ذلك أكثر سنتطرق ملفهوم 

الوسيط. األيض 

)intermediary metabolism( األيض الوسيط
التي  التفاعالت  مجموع  أنه  على  ببساطة  تعريفه  يمكن 
يمر بها الغذاء الستخالص الطاقة والعناصر الغذائية التي 
يحتاجها الجسم من الطعام، كاألحماض األمينية والجلوكوز 
ما  هي  األمينية  األحماض  أن  حيث  الدهنية،  واألحماض 
ينتج من هضم  ما  البروتين، والجلوكوز هو  ينتج من هضم 

الدهون.  هضم  نواتج  هي  الدهنية  واألحماض  النشويات، 
تتمكن  فلكي  للطاقة،  وحدات  العناصر  هذه  من  كل 
الجسم  على  يجب  فيها  الطاقة  استغالل  من  الجسم  خاليا 
والدهون  الجلوكوز  يميز  وما   ،

ً
أوال الجزيئات  هذه  تكسير 

نسبيا،  بسيطة  عضوية  مركبات  كونهما  هو  البروتين  عن 
بشكل  والهيدروجين  الكاربون  على  تركيبهما  في  يحتويان 
في  الجسم  في  تخزن  إلى دهون  النهاية  في  ويتحوالن  أسا�شي، 
حال عدم حرقها، أما البروتين فيتميز باحتوائه النيتروجين 
يمتلك  وال  والهيدروجين،  الكاربون  إلى  إضافة  تركيبه  في 
الجسم آلية لخزن البروتين )أي األحماض األمينية( التي لم 
تستغل في بناء وإصالح األعضاء ما لم يحوله الى سكر عبر 
عملية تنشئة الجلوكوز )gluconeogenesis(، لذلك ولخزنه 
بشكل دهون يحتاج الجسم لتجريده من النيتروجين )الذي 
تستهلك  العملية  وهذه  التبول(  مع  تخرج  يوريا،  إلى  يتحول 
الدهون  هضم  في  املستهلكة  الطاقة  مع  مقارنة  أكبر  طاقة 

والكربوهيدرات.  

الوفرة الغذائية والحميات الشائعة**
أو  الطعام،  تناول  تقليل  هو  التنحيف  في  األصل  إن 
الهادفة  الغذائية  البرامج  عليه  تعتمد  ما  إن  آخر؛  بتعبير 
)املتناولة(  الداخلة  الطاقة  كمية  جعل  هو  الوزن  لتقليل 
من  أن  كما  )املستهلكة(،  الخارجة  الطاقة  كمية  من  أقل 
طريقة  هو  وأخرى  وحمية  وآخر  فرد  بين  االختالفات  أهم 

للغذاء. النفسية  االستجابة 
تقسم الحميات بشكل عام إلى ثالث مذاهب:

محدودة السعرات: )مثل: حمية السعرات القليلة، . 1
الصيام املتقطع..(

البروتينات . 2 استهالك  يكون  عندما  البروتين:  عالية 
اليومي. الغذاء  استهالك  من   %16 من   أكثر 

عالية  الكربوهيدرات  قليلة  الحميات  أمثالها:  من 
الدهون، والتي مع تقليل استهالك الكربوهيدرات او 
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هل السعرات الحرارية مهمة حقًا؟

البروتين، فالدهون   يزداد فيها استهالك 
ً
تركها تماما

، وفيها أنواع عديدة 
ً
 مستساغا

ً
وحدها ليست طعاما

)carnivores( وحمية  والالحمة   )keto( الكيتو  مثل 
.)Paleo( الحجري  العصر 

إلى . 	 املستندة  الحمية  أمثالها  من  االلياف:  عالية 
 ،)glycemic index diet( الغاليسيمي  املؤشر 
البحر  حمية   ،)Plant-based( النباتية  الحمية 
املتوسط )Mediterranean diet(، الحمية القلوية 

.)Alkaline diet(
مما  مذهب  من  أكثر  الواحدة  الحمية  تتبع  أن  ويمكن 

ذكرنا.

خاتمة
تجريد  هو  جة 

َ
عال

ُ
امل االغذية  شركات  معظم  به  تقوم  ما 

عمره  الطالة  واملغذيات  والبروتينات  االلياف  من  الطعام 
التخزيني، ما ينتج عن ذلك إفقاده للنكهة، التي يعاد اضافتها 
 بالسكر واألمالح والدهون، ما يجعلها قليلة القيمة 

ً
مجددا

الطاقة. وفيرة  الغذائية، 
؟ الجواب هو كال،  ألننا 

ً
إذن، هل السعرات مهمة فعال

نتناول الطعام، ال السعرات. ثم تقوم أجسادنا باستخالص 
الطاقة واملغذيات من الطعام. فحريٌّ بنا العناية بنوع غذائنا 
وصحتنا ال بعدد السعرات التي نتناولها. وبدل أن يطلب من 
الناس تناول موزة بدل قطعة شوكوال مثال، وهو ما لن يلتزم 
صحية  شوكوال  صنع  على  التركيز  هو  فاألجدى   ،

ً
دائما به 

ليست  رفاهية  هي  لذيذة  صحية  أطعمة  فاختيار  أكثر، 
الجميع. بمتناول 

كيلو  أو  الغذائية  السعرات  هي  هنا  املقصودة  السعرة      *
جول. كيلو   4,2 تساوي  والتي   )Kcal( كالوري 

**    الحميات املتبعة لغرض تقليل الوزن.

املصدر:
-  Dr. Giles Yeo, “Why Calories Don›t Count: How We 
Got the Science of Weight Loss Wrong”, published: 
June 17, 2021.

 How We Got the“ ذاته:  للكاتب  محاضرة  من  ملخص   -
“Science of Weight Loss Wrong - with Giles Yeo

https://www.amazon.com/Why-Calories-Dont-Count-Science/dp/1643138278
https://www.amazon.com/Why-Calories-Dont-Count-Science/dp/1643138278
https://www.youtube.com/watch?v=GQJ0Z0DRumg
https://www.youtube.com/watch?v=GQJ0Z0DRumg
https://www.youtube.com/watch?v=GQJ0Z0DRumg
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إساءة استخدام 
التحليالت الُبعدية

ترجمة: مرام الصراف

لتوجيه عملية صنع القرار )decision-making( في مجال الطب، فنحن بحاجة إلى أساليب فعالة لتحديد 
وتجميع وتحليل كميات كبيرة من املعلومات، وأن مواكبة أي شخص لكمية املعلومات التي يتم توليدها بشكل 
يومي، هو �شيء شبه مستحيل، حتى وإن كان املوضوع الهدف متخصص ومحدد. لذا يمكن أن تكون األدلة 
تغيرت  كيف  أنظر  بسرعة.  تتغير  أن  األدلة«  لـ«أفضل  ويمكن  أيًضا،  ومتناقضة  بل  واضحة  غير  الجديدة 
أدارة ما  اليدين وكيفية  الكمامات وأهمية غسل  أوائل عام 2020 من حيث فائدة  الوقائية منذ  التوجيهات 

.)airborne infection( »ُيعرف اآلن بـ »العدوى املنقولة جًوا
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الـكوفيد-19،  عدوى  لعالج  بطرق  مهتمون  أنكم  لنقل 
عندها ستجد أن منظمة الصحة العاملية قد قامت بفهرسة 
 منشوًرا في قاعدة بياناتها الخاصة 

ً
أكثر من 334,000 عمال

بكوفيد-19، وأن قمت بتقييد البحث على التجارب السريرية 
فقط، فستجد أنه ال يزال هناك قرابة 1000 بحث وهو في 
زيادة مستمرة. أذن كيف يمكننا تحديد األدلة عالية الجودة 
واألكثر أهمية من األدلة رديئة النوعية، وكيف ينبغي لنا أن 

نحاول فهم كل تلك البيانات؟
ما  لتغيير  كافية  غير  الواحدة  التجربة  تكون  ما  عادة 
أنه  القول  يمكن  ال  ذلك  ومع  السريرية،  املمارسات  اثبتته 
التي  األمور  من  الكثير  لوجود  يعود  وذلك  مستحيل،  أمر 
محدد  طبي  سؤال  طرح  عند  األعتبار  بنظر  أخذها  يجب 
وتصميم تجربة ما، مثل كم هي الجرعة املحددة؟ ألي فئة 
النهاية1  نقطة  ماهي  العالج؟  بروتوكول  هو  ما  املر�شى؟  من 
إجراء  تم  هل  التجربة؟  مدة  ستكون  كم  قياسها؟  يتم  التي 
 )fair test( »التجربة بطريقة يمكن أعتبارها »اختبار عادل
أن  يمكن  مناسبة؟  ضوابط  وجود  على  يدل  ما  للعالج، 
يقوم باحثون مختلفين بتجارب عديدة مع مزيج من النتائج 
ومحاولة  األفضل  لتحديد  طريقة  هو  املطلوب  املختلفة، 

متضاربة. نتائج  كأنه  يبدو  قد  ما  تجميع 
في كثير من الحاالت، نعتمد على عمل اآلخرين إلعطائنا 
 Narrative( ذلك املنظور، لذا نجد إن املراجعات السردية
واألسرع،  األسهل  هي   )!

ً
مثال مدونة  في  )كمنشور   )review

لكنها األكثر عرضة للتحيز، ذلك ألن بأمكان الكاتب أن يقوم 
بأختيار ما يعجبه من األدلة التي يود التعليق عليها:    

مناقشة ملوضوع  تكون  أن  إلى  السردية  املراجعة  وتميل 
والجديرة  الصلة  ذات  األدلة  هي  ما  الكاتب  يقرر  حيث  ما، 
فهم عميق  لديهم  تابها خبراء 

ُ
ك يكون  أن  ويمكن  باملناقشة، 

للموضوع، وسوف يوجزون البيانات ذات الصلة ويخرجون 
بأستنتاجات عامة. هذا ال يعني أن املراجعات السردية غير 
دقيقة بالضرورة، لكنها يمكن أن تكون عرضة لتحيزات قد 

ال يكون من السهل الكشف عنها، فاملراجعة السردية تترك 
مراجعة  قراءة  فأن  السبب  ولهذا  املؤلف  يدي  بين  القارئ 
سردية واحدة أو أكثر يمكن أن تكون نقطة انطالق معقولة 
لفهم موضوع ما، لكن ال يمكن اعتبارها ملخصات مسندة 

بأدلة شاملة أو حاسمة ملوضوع ما أو مسألة طبية.

املراجعات املنهجية والتحليالت الُبعدية
الدليل  عليه  ينص  ما  نعرف  أن  نود  األحيان  بعض  في 
املراجعة  نقيض  أن  نجد  وهنا   .)best evidence( األفضل 
السردية هي املراجعة املنهجية )systematic review( حيث 

ومنهجي. رسمي  بشكل  األدلة  وتحليل  البحث  يتم 
تتناول  التي  لألدلة  موجز  تعد  املنهجية  املراجعة  أن 
مسألة محددة، وتستخدم أساليب واضحة ودقيقة وشفافة 
ويجب  البحثية،  الدراسات  ودمج  وتقييم  واختيار  لتحديد 
تحديد التجارب املشمولة من خالل بحث منهجي مع معايير 
البحث  قبل  تنشر  أن  يجب  والتي  مسبًقا،  محددة  نوعية 
البحث ومعايير  استراتيجية  الباحثون  يحدد  نفسه. عندها 
التي  التحليلية  واألساليب  التجارب(  تشمل  )التي  االختيار 
سيتم تطبيقها، أن القيام بكل هذا سيقلل من خطر التحيز 
 )2PRISMA( عندما يتم تحليل البيانات فعلًيا. ويحدد موقع
عنها  األبالغ  ينبغي  التي  البيانات  متطلبات  من  األدنى  الحد 
واتساقها  املراجعات  جودة  وتحسين  منهجية،  مراجعة  في 

وشفافيتها.
املراجعة  من  جزءا  الُبعدي  التحليل  يكون  أن  يمكن 
)يتم  لوحده  كافًيا  يكون  أن  أيًضا  يمكن  لكن  املنهجية، 
تقييم البيانات في املراجعة املنهجية قبل دمجها وتحليلها في 
التحليل الُبعدي( وهو تجميع إحصائي للدراسات املتعددة 
مفيدة  أداة  يكون  أن  ويمكن  ذاته،  املوضوع  في  تبحث  التي 
فمن  بعناية،  ذلك  تم  وإذا  املنهجية،  املراجعة  من  كجزء 
يعرف  ما  أو   )point estimate( »تقديًرا«  يعطي  أن  املمكن 
أكثر  لتأثير قد يكون   )best guess( بـ«أفضل تخمين«  أيًضا 
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إساءة استخدام التحليالت الُبعدية

دقة من أي من التجارب الفردية التي تم تضمينها. لكن كما 
أن التجارب السريرية الفردية يمكن أن تكون متحيزة، فأن 
يمكن  أيًضا، وال  تكون كذلك  أن  يمكن  الُبعدية  التحليالت 
للتحليالت الُبعدية أن تصحح البيانات املصدرية الضعيفة 
من  دقيقة  معلومات  استخالص  يمكن  ال  أنه  أي  أساًسا، 
التجارب  كانت  إذا  ذلك،  على  وعالوة  الخاطئة،  األبحاث 
في  دمجها  يمكن  فال  مختلفة  نهاية  نقاط  تقيس  املختلفة 

القبيل: هذا  من  شيًئا  سترى  واال  بعدي  تحليل 

لوحة طريق مضحكة تجمع معلومات مختلفة وهي عدد 

السكان، سنة االنشاء واملستوى فوق سطح البحر.

مقال  في  نوقش  كما  اإلحصائي  التجانس  هو  وهذا 
املا�شي: آب/أغسطس  في  باولو  ويليام  للدكتور 

التركيز  الُبعدية، يتحتم  التحليالت  بيانات  »عند تحليل 
على درجة التجانس اإلحصائي لتحديد، ما إذا كانت تقديرات 
يكفي  بما  مماثلة  املجمعة  الدراسات  عن  الناتجة  النقاط 
لدمجها في تقدير مفرد. ومن الناحية النظرية، يمكن تجميع 
وتحليل العديد من الدراسات الصغيرة باعتبارها مجموعة 
املكونات  دراسة  كانت  حال  في  وذلك  األدلة،  من  واحدة 
التوزيع  املعلومات،  )إخفاء  مماثل  وتصميم  منهجية  ذات 
رفضها  أو  ذلك(  الى  وما  التحاليل  معالجة  نية  العشوائي، 
إذا لم يكن األمر كذلك. ومن املطلوب أن تكون الدراسات 
ووسائل  والشمولية  التصميم  حيث  من  ذاتها  هي  املدرجة 
والنتائج  املتساوية  والجرعات  والديموغرافيا  اإلستنتاج 

وعدد كبير من العوامل األخرى للجمع بين الدراسات املذكورة 
في مجموعة واحدة من األدلة، ويتفق مع ذلك توقع أنه إذا 
متساٍو،  نوع  من  الُبعدي  للتحليل  املدرجة  الدراسات  كانت 
فأن النتائج املستمدة تجريبًيا والتي تؤخذ في ظروف مماثلة 
بعبارة  اآلخر،  بعضها  من  ال�شيء  بعض  تتقارب  أن  ينبغي 
أخرى، مع تساوي كل �شيء فأن التجربة الدقيقة ذاتها التي 
جريت في أماكن متعددة من قبل أشخاص مختلفين يجب 

ُ
أ

الواقع  في  الدراسات  كانت  إذا  تقريًبا  النتائج  نفس  تجد  أن 
أنها واحدة.« لتحليلها على  يكفي  بما  مماثلة 

التجارب الكيميائية لدواء إيفيرمكتين3 
»Ivermectin«

نظرة  نلقي  دعونا  باالعتبار،  ذكره  سبق  ما  أخذ  مع 
الُبعدي  التحليل  استخدام  إساءة  كيفية  على  فاحصة 
إليه  يشير  ما  كثيًرا  موقع  هو   Ivmmeta.com أن  الوباء.  في 
املدافعين عن اإليفيرمكتين، والذي كما اشار ديفيد غورسكي 
ألول مرة في شهر حزيران/يونيو قد حضره االشخاص ذاتهم 
الهيدروك�شي  )أتذكرون    )hcqmeta.com( أنشاؤا  الذين 
يثير اإلعجاب هو طريقة  ما  كلوروكين4؟ كم أصبح قديًما( 
دراسة«  ل67  بعدي  »تحليل  أنه  مدعًيا  املعلومات  مراكمة 
 من الخوض في تفاصيل االنتقادات التي توجه للموقع 

ً
بدال

بالتفصيل.
)أو مواقع مشابهة مثل    Ivmmeta.com بأختصار فإن 
وتنوع  جودة  االعتبار  بعين  تأخذ  ال   )c19ivermectin.com
هناك  غورسكي،  ديفيد  أشار  وكما  تجمعها،  التي  البيانات 

املوضوع: حول  الفعلية  الكتابات  في  تحذيرات 
مثل: األنترنيت  على  مختلفة  مواقع  أجرت  لقد   « 
https://ivmmeta.com/ , https://c19ivermectin.(
com/ , https://tratamientotemprano.org/estu-

على  بعدية  تحليالت  الكثير(  وغيرها   /dios-ivermectina
ملونة  متشعبة  خطوط  أظهرت  الإليفيرمكتين  دراسات 

http://Ivmmeta.com
http://c19ivermectin.com
https://ivmmeta.com/
https://c19ivermectin.com/
https://c19ivermectin.com/
https://tratamientotemprano.org/estudios-ivermectina/
https://tratamientotemprano.org/estudios-ivermectina/
https://tratamientotemprano.org/estudios-ivermectina/
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إساءة استخدام التحليالت الُبعدية

العامة  تقدير  على  حازت  ما  سرعان  قبل،  من  تنشر  لم 
أي  اتباع  دون  األجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  وأنتشرت 
تقييد  تشمل  ال  املواقع  تلك  أن  تقارير.  أو  توجيهية  مبادئ 
البحث،  واستراتيجيات  أساليب،  باستخدام  البروتوكول 
وال  املدرجة  الدراسات  نوعية  وتقييم  اإلدراج،  ومعايير 
وتمثل  املجمعة.  التقديرات  في  الواردة  األدلة  من  التأكد 
عملية التوثيق للمراجعات املنهجية مع بروتوكوالت التحليل 
في عملية  الشفافية  لتوفير  بدونها سمة رئيسية  أو  الُبعدي 
من  وذلك  التحيزات،  وجود  من  الحماية  وضمان  املراجعة 
خالل الكشف عن االختالفات بين األساليب أو النتائج املفاد 
بروتوكول  في  لها  املخطط  وتلك  منشورة،  مراجعة  في  إليها 

 . مسجل
فوائد  إلى  تشير  مجمعة  تقديرات  املواقع  تلك  تظهر 
واملر�شى  األطباء  لدى  الحيرة  في  تسبب  مما  اإليفيرمكتين 
وحتى صانعي القرار، وهذه املشكلة تحدث عادة عند إجراء 
التحليالت الُبعدية التي ال تستند على مراجعات منهجية مما 
يؤدي في الكثير من األحيان إلى نشر نتائج زائفة أو خاطئة.

متينة  بمراجعة منهجية  ما  أحد  قام  أذا  تتسائلون  ربما 
مفاجئة  النتائج  تعد  وال  نعم،  هي  اإلجابة  لإليفيرمكتين؟ 

يعمل(. ال  اإليفيرمكتين  أن  )ويبدو 

مجرد أداة وليس مؤشر للجودة
الُبعدي،  التحليل  في  البيانات  أنواع  جميع  دمج  يمكن 
وعندما تستخدم في دراسة تجارب عالية الجودة ملجموعات 
متشابهة والتي تستخدم أساليب مماثلة، فأنها من املمكن أن 
أداة،  الُبعدي ليس سوى  التحليل  تكون أدوات قوية، لكن 
الدراسات  جمع  أن  ذهب.  الى  الرصاص  تحويل  يمكنه  وال 
في  التشابه  من  كاف  بقدر  تتسم  ال  والتي  النوعية  رديئة 
غياب  وفي  نفع،  ذات  معلومات  أي  يعطينا  ال  بعدي  تحليل 
القواعد الصارمة والشفافة واملحددة سلًفا فأن التحليالت 
الُبعدية تكون عرضة للتحيز، تماما كما يحدث في التجارب 

النظر  ينبغي  لذا  نفسه.  املصدر  يجريها  التي  السريرية 
عد خارج إطار املراجعة    

ُ
ت التى  الُبعدية  التحليالت  إلى  بحذر 

الدقيقة. املنهجية 

في  يستخدم  مصطلح  السريرية:  النهاية  نقطة   .1
أو  مرض  ظهور  على  للداللة  السريرية  التجارب 
عرض أو عالمة أو خلل مخبري يتعارض مع األهداف 

التجارب. من  املرجوة 

 Preferred Reporting Items for( لـ   إختصار   .2
 )Systematic Reviews and Meta-Analyses
النهجية  للمراجعات  التقارير  إعداد  أداة  أفضل 

الُبعدية. والتحليالت 

واسعة،  استعماالت  له  للطفيليات  مضاد  عامل   .3
أنه  على  األطباء  من  العديد  قبل  من  له  الترويج  تم 
يساهم في عالج الكوفيد-19 أو يقي من األصابة به 

فعاليته. على  قوية  أدلة  وجود  عدم  رغم 

دواء يستخدم للوقاية والعالج من أنواع معينة من   .4
املالريا وقد صرح دونالد ترامب عن فعاليته في عالج 
فيروس كورونا املستجد مما سبب ضجة على موقع 

التواصل األجتماعي لكنه لم يثبت فعاليته.
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إعداد: رؤى الشيخ

سحيقة،  عهود  منذ  إثيوبيا  وأسالفهم  البشر  َعَبر 
واللغوي  والثقافي  الجيني  بالتنوع  إثيوبيا  تتميز  ولذلك 
التنوع  لفهم   

ً
سبيال دراستها  يجعل  الذي  األمر  الغني، 

والتباين في افريقيا. ُعثر على الكثير من األدلة األحفورية 
الحديثة،  إثيوبيا  في  وتطوره  اإلنسان  ألصول  الرئيسية 
سواء أكانت ألشباه البشر املبكرة أو ألقدم بقايا بشرية 
مضت(  سنة  ألف   195 )منذ   Omo أمو  مثل  حديثة: 

التنــوع الجينــي 
ــدّرج اللغوي  الت

والتأثيرات املعقدة ىلع

الحــوض 
لجينــي  ا
األثيوبــي

ف 
كيــ

ف
شــ

يك
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إثيوبيا  موقع  وبسبب  األسباب  لهذه  ربما  والهموسابيان. 
ستخدم أثيوبيا في 

ُ
 ما ت

ً
الجغرافي بين إفريقيا وأوراسيا، غالبا

الدراسات الجينية كنقطة انطالق للتوسع البشري الحديث. 
 عند ربط التنوع الجيني الحالي بسكان العصر الحجري 
بعين  نأخذ  أن  املهم  من  إفريقيا،  في  واملتأخر  املتوسط 
املدى  على  السكان  وجود  استمرار  عدم  احتمال  االعتبار 
على  بإثيوبيا  املتعلقة  املعلومات  وندرة  املنطقة  في  الطويل 
الدراسات  أن  من  الرغم  على  مضت.  سنة  ألف   200 مدى 

قت 
ّ
األثرية التي تركز على آالف السنين القليلة املاضية، وث

التطورات اإلثيوبية املتعلقة بالزراعة املبكرة لألنواع املحلية 
مثل التيف )نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة النجيلية ويعد 
 في إثيوبيا وتستعمل حبوبه إلنتاج الطحين(. 

ً
 رئيسيا

ً
محصوال

 عن بعض 
ً
واالينسيت )Ensete( والقهوة. كما كشفت أيضا

التأثيرات الثقافية من الخارج، مثل زراعة القمح والشعير، 
والتي نشأت في الهالل الخصيب ووصلت إثيوبيا على األرجح 
األولى.   قة 

ّ
املوث التجارية  الرحالت  سلسلة  خالل  مصر  عبر 

للشعب  التاريخي  التنوع  آخر على  دليل 
اللغوية.  الدراسات  من  يأتي  اإلثيوبي 
اللغويتين  العائلتين  انتشار  يعتبر 
بهما  التحدث  يتم  اللتين  الرئيسيتين 
آسيوية  األفرو   - اليوم  إثيوبيا  في 
الثقافية    األحداث  نتيجة   - والنيلية 

املا�شي. في  والديموغرافية 
كما أن وجود ثالثة فروع أفرو آسيوية 
وكوشية(  وسامية،  )أوموتية،  متنوعة 
املصادر  أحد  األفريقي  القرن  يجعل 
املحتملة لهذه العائلة، على الرغم من أن 
أن  املحتمل  اإلثيوبي-السامي من  الفرع 
يكون قد نشأ في مرحلة الحقة في الشرق 
في  املتمثلة  النيلية،  اللغات  األوسط. 
وكوناما  السودان  شرق  بفروع  إثيوبيا 
السودان،  في   

ً
انتشارا أكثر  هي  وكومان، 

نتيجة  إثيوبيا  في  وجودها  يكون  وربما 
باملثل،  حديثة.  ديموغرافية  لعمليات 
مكوًنا  أن  إلى  الجينية  الدراسات  تشير 
أصل  من  نشأ  األخيرة  اآلونة  في  رئيسًيا 
إثيوبي خارج إفريقيا: على سبيل املثال، 
لـلمتقّدرات  الفردانية  األنماط  نصف 
)mtDNA: هو الحمض النووي املوجود 
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الحوض الجيني األثيوبي

الخلية والذي يورث من األمهات( وأكثر  في  الطاقة  في بيوت 
مس من األنماط الفردانية من كروسوموم Y املوجودة 

ُ
من خ

في إثيوبيا تنتمي إلى سالالت تم نسبها، على أساس معايير علم 
الجغرافيا، إلى أصل غير أفريقي وليس إلى أصل أفريقي من 
جنوب الصحراء الكبرى. هذه األحداث التاريخية املختلطة 
األنثروبولوجيا  وعلماء  املؤرخين  اهتمام  موضع  نفسها  هي 

الوراثة. علماء  وكذلك  واللغويين 
الجينية  الدراسات  هذه  شملت  ما   

ً
نادرا ذلك،  ومع 

اإلثيوبيين أنفسهم؛ هم غائبون عن املجموعات املستخدمة 
 )  HGDP( البشري  الجينوم  تنوع  مثل مشروع  الدراسة،  في 
اقتصر  لذلك،    .  )Hap Map( الدولي  ماب  هاب  ومشروع 
على  إفريقيا  في  الجينوم  مستوى  على  التنوع  ألنماط  فهمنا 
السكان من وسط وغرب إفريقيا. األمر الذي أدى إلى عدم 
على  يؤثر  مما  اثيوبيا،  في  الجيني  للتنوع  الصورة  اكتمال 

افريقيا. خارج  انتشارنا  تعقب  وفي  كنوع  أصولنا  دراسة 
ل  الجيني  بالتنميط  الدراسات  إحدى  قامت  لذلك، 
 من اثيوبيا ومن بلدين مجاورين لها )السودان 

ً
235 شخصا

املناطق  ملجموعة  ممثلين  العينات  تضمنت  والصومال(. 
)سامية،  األربع  اللغوية  املجموعات  وجميع  الجغرافية 
املقارنة،  للدراسات  وبالنسبة  ونيلية(.  أوموتية،  كوشية، 
نشرها  التي  البيانات  مع  اإلثيوبية  البيانات  بدمج  قاموا 
باإلضافة  ماب،  والهاب  البشري  الجينوم  مشروعي  من  كل 
ل 24عينة  الجيني  بالتنميط  قاموا  تركيًزا  أكثر  دراسات  إلى 

صومالية. عينة  و23  سودانية 
مع  افريقي  ألصل  تعود  التي  العينات  مقارنة  عند 
الفردانية  األنماط  تحديد  وعند  له،  تعود  ال  التي  نظيراتها 
اثيوبي،  فرد  لكل  االفريقية  وغير  االفريقية   )Haplotype(
تبّين أن النمط الفرداني غير االفريقي الذي يتضمن األليل 
أوروبا  في  الفاتح  الجلد  بصبغة  يرتبط  الذي   SLC24A5
وُوجد  سنة.   3000 حوالي  منذ  افريقيا  إلى  تدفق  والذي 
في  منه  أكثر  الشام  بالد  في  الساكنين  مع   

ً
تشابها أكثر  أنه 

واالنتشار  للتوسع  الرئي�شي  الطريق  لكن  العربية.  الجزيرة 
االنماط  حول  التفاصيل  )لفهم   .

ً
غامضا بقي  افريقيا  خارج 

الفردانية وغيرها من املصطلحات الجينية راجع مقال كیف 
الحقيقية( العلوم   - الساللة  فحص  یعمل 

 أما النتائج األخرى كانت كمايلي:
 يبرز اإلثيوبيون الساميون الكوشيون كمجموعة تتميز 
بنمط فرداني غير أفريقي بنسبة )40% - 50%(. بينما تظهر 
األنماط  من  القليل  واألوموتيون  النيليون  اإلثيوبيون  عند 
ومن  اإلطالق.  على  تظهر  ال  قد  أو  األفريقية  غير  الفردانية 
الالفت للنظر أن سكان شمال إفريقيا يتشاركون بشكل كبير 
باإلثيوبيين  مقارنة   )%80( بنسبة  األفارقة  غير  السكان  مع 

.)%50 - %40(
كان  القديمة،  الديموغرافية  باألحداث  يتعلق  فيما  أما 
هناك حاجة إلى فصل األنماط الفردانية األفريقية القديمة 
سمت الجينومات 

ُ
املحتملة عن تلك التي نشأت من األحدث. ق

بين  الجينية  املسافة  وُحسبت  افريقية  وغير  افريقية  إلى 
افريقيا  وشمال  الشام  بالد  وسكان  الساميين  االثيوبيين 
الجينوم  تحليل  بطرقيتين:  وذلك  العربية  الجزيرة  وشبه 
بأكمله وتحليل النمط الفرداني غيراالفريقي فقط. في تحليل 
اإلثيوبيين  الساميين  السكان  أن  يبدو  الكامل،  الجينوم 
والكوشيين هم األقرب إلى اليمنيين وعند تحليل املكون غير 
األفريقي فقط، يكونون أقرب إلى املصريين والسكان الذين 
أكبر  بشكل  النتيجة  هذه  كتشفت 

ُ
ا الشام.  بالد  يسكنون 

بين األفارقة وغير  الحد األدنى لالختالف  من خالل حساب 
األفارقة لكامل الجينوم الخاص بهم، وللمكون غير األفريقي 
فقط. تتوافق هذه النتائج مع نتائج التحليالت التي أظهرت 
أن املصريين أقرب من اليمنيين إلى اإلثيوبيين في مكونهم غير 
األفريقي. التفسير املحتمل لهذه النتيجة هو أنه كان هناك 
تدفق للجينات إلى إثيوبيا من بالد الشام ومصر، على الرغم 
كان  الجينات  تدفق  كان  إذا  فيما  القول  يمكن  ال  أنه  من 

 .
ً
مستمرا أم   

ً
عرضيا

https://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%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A/
https://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%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A/
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الحوض الجيني األثيوبي

وبما يخص االختالط، كانت نتائج االختالط بين السكان 
 في بيئات 

ً
تعتمد على تعرض حزم الجينات املتباينة وظيفيا

مختلفة إلى انتقاًء إيجابي أو سلبي، اعتماًدا على ما إذا كانت 
أو  الجديدة،  البيئة  في  أو ضارة  مفيدة  التكيفية  مساهمتها 
االنتقاء  مثل  االجتماعية  العوامل  على  تؤثر  كانت  إذا  ما 
وغير  االفريقية  لألصول  املقدرة  النسب  أن  تبين  الجن�شي. 
وكوشيين(  )ساميين  اإلثيوبيين  السكان  عند  االفريقية 
مساهم   SLC24A5 الجين  أن  ولوحظ   ،

ً
تقريبا متساوية 

رئي�شي في اختالفات التصبغ بين األفارقة واألوروبيين ومرشح 
الجينات  أكثر  أحد  وهو  أوروبا.  في  اإليجابي  لالنتقاء  قوي 
أنه  املحتمل  ومن  واألوروبيين.  األفارقة  السكان  بين  تمايًزا 
انتقل الى اثيوبيا نتيجة الهجرة املفترضة من بالد الشام إلى 

اللغوية.  األدلة  تدعمها  والتي  إثيوبيا 
القديمة  أكسوم  كمملكة  التاريخية  األدلة  نن�شى  وال 
التي تبنت الديانة املسيحية في وقت مبكر من القرن الرابع 
إثيوبيا  بين  التاريخية  االتصاالت  استمرت  لذلك  ونتيجة 
والشرق األوسط. كما كانت الكنيسة اإلثيوبية على اتصال 
منتظم مع اإلسكندرية في مصر. تتجلى هذه الروابط طويلة 
األمد بين املنطقتين في اآلثار التي ال تزال واضحة في الثقافة 

الجينية. الروابط  إلى  باإلضافة  الحديثة،  اإلثيوبية 
الحديثين  األفارقة  غير  أن  إلى  األدلة  من  وفرة  تشير 
جميعهم ينحدرون في الغالب من مصدر أفريقي واحد نتيجة 
إلى  البحر األحمر  هجرة حدثت بين 50 و70 ألف سنة من 
بالد الشام، أو عبر مصبه إلى شبه الجزيرة العربية. يفترض 
أن املهاجرين قد تركوا بصماتهم الجينية في مصر إذا سلكوا 

الطريق الشمالي أو في إثيوبيا إذا سلكوا الطريق الجنوبي.
ثاقبة  رؤى  اإلثيوبية  الجينية  األنماط  تعطي  النهاية،  في 
القول  ويمكن  زمنية.  مراحل  عدة  عبر  التطورية  لألسئلة 
األحياء                 املمثلين  أفضل  هم  املعاصرين  اإلثيوبيين  إن 

البشر.  ألسالف 

الدراسة:
- Pagani, L., Kivisild, T., Tarekegn, A., Ekong, R., 
Plaster, C., Gallego Romero, I., Ayub, Q., Mehdi, 
S.  Qasim, Thomas, Mark G., Luiselli, D., Bekele, E., 
Bradman, N., Balding, David J., & Tyler-Smith, C. 
)2012(. Ethiopian Genetic Diversity Reveals Linguis-
tic Stratification and Complex Influences on the Ethi-
opian Gene Pool. The American Journal of Human 
Genetics, 91)1(, 83–96. https://doi.org/10.1016/j.
ajhg.2012.05.015
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إعداد: عمر املريواني

االنسولين؛ هرمون تفرزه خاليا بيتا في البنكرياس، وُيعد أحد الهرمونات البنائية، فهو يقوم بتنظيم أيض 
السكريات والدهون والبروتينات، بتحفيز امتصاص الجلوكوز وادخاله لخاليا الجسم حيث يشبه دوره دور 
املفتاح الذي يفتح القفل فيسمح للسكر بالدخول الى خاليا الجسم لتستفيد منه كطاقة أو الى خاليا الكبد 

حيث يخزن الجلوكوز الى جليكوجين او شحوم هناك.
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باإلضافة  للطاقة  رئي�شي  مصدر  الكربوهيدرات  تعد 
االنسان  جسم  في  الطاقة  مصادر  سلسلة  )راجع  للدهون 
الذي  النهائي  الشكل  الجلوكوز  ويعد  الحقيقية(.  العلوم   -
االنسولين  دور  أما  الكربوهيدرات،  من  الجسم  به  يستفيد 
)أو أحد ادواره الكثيرة التي سنطلع عليها( فيكمن في تمكين 

الجلوكوز. امتصاص  من  الخاليا 
بمعالجة   

ً
فورا الجسم  يبدأ  الطعام  بتناول  نبدأ  عندما 

نسبة  ضبط  في  األكبر  الدور  وللبنكرياس  الجلوكوز، 
يرتفع  بيتا،  خاليا  من  لألنسولين  إفرازه  عبر  الجلوكوز 
افراز  الدم  في  السكر  ارتفاع  ويفعل  بالدم،  الجلوكوز 
شرحنا  وكما  تناوله.  تم  الذي  الجلوكوز  ملعالجة  االنسولين 
 في سلسلة مصادر الطاقة فإن جسم االنسان قادر 

ً
سابقا

في  الجلوكوز  تنشئة  عملية  ضمن   
ً
أيضا السكر  صنع  على 

الجاليكوجين  تحليل  عند  أو   )gluconeogenesis( الكبد 
حاملا  الدم  في  الجلوكاغون  يفعلها  التي   )glycogenolysis(
يستشعر الجسم انخفاض نسبة السكر في الدم أو بحاالت 
افراز  ملكان  مجاورة  خاليا  من  يفرز  الجلوكاغون  أخرى. 

بالبنكرياس. ألفا  خاليا  في  االنسولين، 
ثالثة  خالل  من  السمنة  على  االنسولين  تأثير  سنتناول 
أبعاد: الشهية، خزن الدهون، واألداء العضلي. وفي غضون 
ذلك سنناقش دور الكربوهيدرات املرتفعة في الحمية والتي 

املزيد من افراز االنسولين. الحال  تسبب بطبيعة 

االنسولين والشهية
الدم  سكر  ونقص  الجوع  حول  مقال  في   

ً
سابقا شرحنا 

الببتيد العصبي واي والذي يزيد من  حالة يرتفع فيها افراز 
اإلحساس بالجوع كما يزيد من مقاومة االنسولين ليقلل من 
وطأته. ورغم أن هذه الحالة ليست حالة مستمرة وطبيعية 
من   

ً
كال أن  غير  السكري،  مر�شى  عند  فقط  تحدث  بل 

االنسولين والببتيد العصبي واي موجودان لدى أي انسان، 
لكن العالقة بينهما وبين حالة الجوع ليست بتلك البساطة. 

االنسولين  بين  العالقة  حول  البحوث  ابرز  أحد  لنا  يذكر 
للرغبة  ككابح  عادة  يعمل  االنسولين  بأن  العصبي  والببتيد 
هنا  ونحن  واي،  العصبي  الببتيد  بعكس  الطعام1  تناول  في 
أن  رغم  الدم  سكر  نقص  عن  تختلف  حالة  عن  نتحدث 

االنسولين.  زيادة  من  ناتج  الدم  سكر  نقص 
نلحظه  أن  يمكن  ال  الشهية  كبح  في  األنسولين  دور  إن 
 
ً
، بل في دراسات أخرى. مبدئيا

ً
فقط في الدراسة املذكورة آنفا

فيحينما نتكلم عن الشهية، نحن نتكلم عن الجهاز العصبي 
املركزي والدماغ الى حٍد كبير. قام تشريتر وزمالءه2 بمالحظة 
التصوير  تقنيات  احدى  عبر  الدماغ  على  االنسولين  تأثير 
العصبي ومالحظة ذلك التأثير لدى كل من األشخاص الذين 
الرشيقة، وقد  البنية  البدانة واألشخاص ذوي  يعانون من 
للرصد  قابل  الدماغ  قشرة  في  االنسولين  تأثير  ان  الحظوا 
لدى األشخاص األنحف كما أن االنسولين يؤثر على نشاط 
قشرة الدماغ لدى هؤالء. من دراسات مشابهة يرى العلماء 
الدماغ لدى األشخاص  في  تأثير االنسولين على الشهية  أن 
الذين ال يعانون من مقاومة االنسولين هو أمر وارد ومؤثر. 3

زيادة  أن  ذلك  يعني  هل  هنا،  يطرح  قد  مهم  سؤال 
بعض  تتكلم   

ً
إذا ملاذا  الشبع؟  الى  ستؤدي  االنسولين 

زيادة  عند  االشباع(  قلة  )أو  الجوع  في  زيادة  عن  األبحاث 
املعدل  ذات  األطعمة  تناول  مع  بالتزامن  االنسولين  افراز 
بل  فحسب،  الطعام  نوعية  ليس   4 املرتفع؟  الجاليسمي 
من  ستزيد  الوجبة  اثناء  الكاربوهيدرات  من  الكبيرة  الكمية 
املعقدة  العوامل  وراء  يكمن  السبب   5  !

ً
الحقا الجوع  حالة 

حول  أعاله  السابق  الكالم  جسمنا.  تحكم  التي  واملتداخلة 
 ما يأتي ذكره عند الحديث 

ً
تأثير االنسولين في الشهية كثيرا

مقاومة  من  يعانون  الذين  أو  البدناء  األشخاص  عن 
االنسولين أي أننا نتكلم عن أمر طويل األمد. أما على املدى 
القريب وعند تناول وجبة مليئة بالسكريات فنحن سنشعر 
بالجوع بعدها ألسباب كثيرة منها: يؤثر املحتوى الجاليسمي 
والذي  اللبتين  على  بموجبه  يفرز  الذي  واالنسولين  املرتفع 

https://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/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%ac/
https://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%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://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%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://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/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6/
https://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%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85/
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 لدور االنسولين )وربما أهم( في كبح 
ً
 جدا

ً
 مشابها

ً
يلعب دورا

الرغبة في التغذية في الدماغ. كما أن محتوى الكاربوهيدرات 
املرتفع يؤدي الى كبح افراز الغريلين والذي يعد الالعب األبرز 

بالشبع.6 اإلحساس  عملية  في 
والشبع  الشهية  في  االنسولين  دور  في  الحديث  خالصة 
ال  عندما  بالجوع  شعورنا  لكبح  ضروري  االنسولين  أن  هو 
نعاني من البدانة او مقاومة االنسولين، لكن االفراز الكبير 
لالنسولين الحادث مع تناول كمية كبيرة من الكاربوهيدرات 
 
ً
متسببا يكون  أن  يشترط  وال  الجوع  من  حالة  مع  يتزامن 

على  اآلخر  السلبي  أثرها  املرافقة  فللكربوهيدرات  فيها 
مقاومة  لدينا  تكون  ال  أن  الضروري  من  بالشبع.  الشعور 
باالشباع،  الشعور  على  قابليتنا  تتضرر  ال  حتى  لالنسولين 
لنا  يوفر  لن  كبيرة  وجبة  بعد  نفرزه  الذي  االنسولين  لكن 
االنسولين  فعالية  ضعف  الثالثة:  للمرة  لنبسطها  االشباع. 
�شيء لشعورنا بالشبع، لكن الكثير من االنسولين لن ينفعنا 
 تحدث في السيناريو 

ً
ب�شيء في كبح الجوع. نفس الحالة تماما

الذي وصفناه في البداية وهو نقص سكر الدم، الكثير من 
شديد.  جوع  مع  املترافق  االنسولين 

االنسولين وخزن الدهون
تنص الحكمة التقليدية لدى من يطبقون حمية الكيتو 
عمليات  سائر  في  مساعد  رئي�شي  عامل  االنسولين  أن  على 
ادخال املواد الى الخاليا فهو الذي يدخل الجلوكوز كاملفتاح 
 من يقوم بادخاله للخاليا الدهنية لتخزن الدهون. 

ً
وهو أيضا

على األقل هذه هي احدى الروايات املعروفة من بين روايات 
كثيرة وكثير منها غير دقيق. تنص حمية الكيتو على إيقاف 
 من اتهامه بأنه املتهم األول 

ً
االنسولين للحد األق�شى انطالقا

الكيتو  حمية  مطبقو  يمتنع  وبالتالي  الجسم.  في  للسمنة 
عن تناول الكربوهيدرات بشكل قطعي. ال حاجة للقول أن 
للسكر  بحاجة  فالدماغ  الشروط  لتلك  يرضخ  لن  الجسم 
البروتينات  عبر  سكرياته  الجسم  فسيصنع  لذا  ليعيش، 

هل  املهم،  السؤال  لكن  ذلك.  بموجب  االنسولين  وسيفرز 
أو تكوينها؟  الدهون  في خزن  لالنسولين دور 

قطع  وهو  آخر  مبدأ  على  الكيتو  حمية  تقوم   
ً
أيضا

الكربوهيدرات بصفتها مادة تصنيع الدهون، وهذا صحيح. 
االنسولين  أن  هو  القصة  من  الصحيح  اآلخر  الجزء  لكن 
يعتبر أحد محفزات تنشئة الدهون lipogenesis(7(:  بشكل 
الخام  املادة  يعتبر  الذي  للجلوكوز  كنتيجة  مباشر،  غير 
نفس  في  االنسولين  افراز  يحفز  والذي  الدهون  لتصنيع 
عمليات  االنسولين  يحفز  مباشر  بشكل   

ً
وأيضا الوقت؛ 

تنشئة الدهون عبر عوامل كيميائية. ومن يقف بوجه ذلك 
هو  الدهون  لتصنيع  والجلوكوز  االنسولين  بين  التحالف 
 polyunsaturated fatty( املتعددة  املشبعة  غير  الدهون 

acids(.ـ8
بمفاجأة  نصدم  ولكيال   ،

ً
خلويا الحالة  الى  نظرنا  لقد 

الكثير  افراز  أن  ذلك  يعني  هل  الشهية،  مع  رأيناها  كالتي 
سيسبب  الكربوهيدرات  من  الكثير  وتناول  االنسولين  من 
منخفضة  الحمية  أي  ذلك،  عكس  أن  نعلم  نحن  البدانة؟ 
الكربوهيدرات هي طريقة فاعلة النقاص الوزن9، لكن عند 
 
ً
تعريفا نواجه  ال  فإننا  املرتفعة  الكربوهيدرات  عن  الكالم 

درست  التي  الدراسات  بعض  أوضحته  ما  وهذا   
ً
محددا

التي  الدراسات  بين  الفروقات  من  الكثير  وهناك  األمر10، 
عام  بشكل  لكن  ذاته.  السمنة  مفهوم  حول  حتى  أقيمت 
احدى  هي  الكربوهيدرات  مرتفعة  الحمية  أن  القول  يمكن 
هل  الوقت،  نفس  في  لكن  الوزن.  لزيادة  الواردة  الوصفات 
يمكن الجزم بأن الحمية منخفضة الكربوهيدرات هي الحل 
؟ كال على االطالق ال على املستوى االكاديمي وال 

ً
األمثل دوما

بالحميات. العامة  معرفتنا  مستوى  على 

األنسولين واألداء العضلي
وظائفه  احدى  أن  نجد  االنسولين  عن  نقرأ  عندما 
األساسية هي مساعدة الخاليا العضلية على تناول الجلوكوز. 

https://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%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a/
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لكن هل يعني أن الخاليا العضلية ستتوقف عن العمل اذا 
فإن  الحظ  لحسن  كافية؟  لفترة  الكربوهيدرات  نتناول  لم 
أوضحناها  الطاقة  استهالك  من  متعددة  أنماط  للجسم 
عن  سنتكلم  االنسان.  جسم  في  الطاقة  مصادر  سلسلة  في 
تأثير االنسولين على االنسجة العضلية باختصار، ثم سنرى 
األداء  على  لالنسولين  سلبي  أو  إيجابي  تأثير  هناك  كان  إن 
على  التأثيرات  تنعكس  ال  ما   

ً
كثيرا نرى،  فكما  الريا�شي، 

الخاليا واالنسجة التي نقرأها بشكل واضح على ما نراه من 
العوامل.  تداخل  بسبب  االنسان  نشاط 

العضالت  في  الكربوهيدرات  أيضا  على  االنسولين  يؤثر 
من حيث زيادة قابلية العضالت على امتصاص الجلوكوز، 
العضالت  في  املخزون  الجاليكوجين  تفكيك  معدل  وزيادة 
في  الجاليكوجين  وتفكيك  خزن  عملية  تنظيم  عن   

ً
فضال

الدهون، فيقلل االنسولين  ناحية أيض  أما من  العضالت؛ 
تكوين  ويحفز  الدهون،  تفكيك  من  أعاله(  قرأنا  )كما 
لكنه  االنسجة،  في  الثالثية  والدهون  الدهنية  األحماض 

 يحفز امتصاص الدهون الثالثية في كل من االنسجة 
ً
أيضا

البروتينات:  أيض  هو  الثالث  القسم  والعضالت؛  الدهنية 
العضلية  االنسجة  في  البروتينات  تكوين  االنسولين  يحفز 
وهذا يكاد يكون أهم مساهمة لالنسولين في العضالت بعد 
االحماض  نقل  من  يزيد  كما  الجاليكوجين،  تنظيم  في  دوره 
التقويض  معدل  من  يقلل   

ً
وأخيرا للعضالت،  األمينية 

العضلي(. )الهدم  العضلي 
ربما لهذه األسباب يدأب بعض العبي بناء األجسام )دون 
 
ً
أي معرفة طبية( على أخذ حقن االنسولين متسببين أحيانا

لفوائد  قراءتهم  فبعد  وفاة.  حاالت  وحتى  خطرة  بحوادث 
التي  للستيرويدات  تعاطيهم  بسبب   

ً
أيضا وربما  هذه،  مثل 

تسبب مقاومة شديدة لالنسولين فهم يقومون بأخذ حقن 
على  فعلية  تأثيرات  لالنسولين  لعل  لكن،   .

ً
أيضا االنسولين 

األداء العضلية وهو ما جعل أخذه يعتبر كأخذ الستيرويدات 
منعه  تم  حيث  الريا�شي  الطب  نظر  وجهة  من  االبتنائية 
وتصميم االختبارات لكشف تعاطيه من قبل غير املصابين 
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بالسكري من النوع األول أو الثاني.11  الغرض األسا�شي من 
استخدام االنسولين كدواء غير مرخص من قبل الرياضيين 
قياس  عن  النظر  وبغض  العضلي.  الهدم  منع  في  دوره  هو 
 فإن هناك دليل طبي على هذا األمر وهناك دليل 

ً
ذلك فعليا

الرياضيين به ومراقبة املؤسسات املختصة له،   رغبة 
ً
أيضا

مؤثر  غير  كأجراء  له  تنظر  لم  الرياضية  املؤسسات  أن  أي 
األداء.  على 

له  أن  هو  العضلي  األداء  على  االنسولين  تأثير  خالصة 
يمكن  هل  لكن  رأينا،  كما  عدة  نواحي  من  إيجابية  تأثيرات 
على  االنسولين  تأثيرات  إن  السمنة؟  حول  دوره  نؤكد  أن 
الحال  بطبيعة  وتؤدي  ابتنائية  تأثيرات  كلها  العضلي  البناء 
باملقابل  العضلية،  الكتلة  زيادة  عبر  لكن  الوزن،  زيادة  الى 
فكم ستزداد نسبة الدهون املخزونة في الجسم اذا ما اخذنا 
تأثيرات االنسولين على الدهون بنظر االعتبار؟ ال يمكن أن 
نسلم بأن تأثيرات االنسولين اإليجابية على البناء العضلية 
نظرنا  ما  اذا  اال  السمنة  تخفيف  في  مساهمة  تأثيرات  هي 

البعيد. املدى  على  للموضوع 
لها تحت  ننظر  أننا ومع كل قضية  هي  األخرى،  املسألة 
تأثير  مثل  موازية  تأثيرات  هناك  أن  نجد  االنسولين،  تأثير 
اإليجابية  االنسولين  بتأثيرات  سنحتفظ  فهل  الجلوكوز. 
؟ 

ً
على البناء العضلي في ظل تناول الكثير من السكريات مثال

وكيف سيكون األمر مع الدهون؟ يعد هذا بذاته مبحث آخر 
في هذه املقال.  ال سعة لدخوله 

مقاومة االنسولين
هذا  في  لشرحها  سعة  ال  عديدة  ظروف  الى  بالنظر 
بالتالي  وتنخفض  تنخفض،  االنسولين  فعالية  فإن  املقال، 
شرحناها  التي  والتأثيرات  والتفاعالت  الظواهر  من  كثير 
التي  الظواهر  ابرز  احدى  االنسولين  مقاومة  تعد  أعاله. 
يكون  والذي  بها،  الثاني  النوع  من  السكري  وصف  يمكن 
لن  لكنه  االنسولين  افراز  على  القدرة  فيه  املر�شى  لدى 

في  بالسمنة  الحالة  تلك  وتقترن  الفعالية.  بنفس  يكون 
والبيضة  كالدجاجة  األسباب  وتكون  األحيان  من  كثير 
االنسولين                                                                               ومقاومة  االنسولين  ملقاومة  سبب  هي  فالسمنة 

السمنة.12 من  املزيد  تسبب  قد 
عندما نعود لقراءة الكثير من الظواهر في عمل االنسولين 
الذين  او  البدانة  الذين يعانون من  سنجدها مختلفة لدى 
يعانون من السكري من النوع الثاني ونجد تأثير االنسولين 
ينحاز نحو السمنة )مثلما رأينا في حالة تأثير االنسولين على 
ويحتاج  ينقلب  ان  يمكن  �شيء  كل  فإن  وبالتالي  الشهية(. 
عن  أو  االنسولين  مقاومة  عن  نتكلم  عندما  أخرى  لقراءة 
في  األيضية  املتالزمة  عن  اقرأ  الثاني.  النوع  من  السكري 

الثاني. النوع  من  السكري 

انعدام االنسولين
لكي نفهم عمل االنسولين بشكل متكامل ودوره في األيض 
يجب أن نفكر في حالة انعدام االنسولين. وفي الحقيقة هذه 
الحالة هي السكري من النوع األول، هل سنصاب بالبدانة أم 
بالنحافة في تلك الحالة؟ لألسف الشديد فإن الفترة القصيرة 
من الحياة في ظل غياب االنسولين ال تكفي لطرح سؤال كهذا. 
يتراكم السكر بكميات كبيرة في األوعية الدموية، ورغم عدم 
عبر  السكر  من  املزيد  سيضيف  الكبد  فإن  السكر  تناول 
تكوينه من البروتينات او من الجاليكوجين. يظن الجسم أنه 
بحاجة الى طاقة حينما يفتقد االنسولين وبالتالي فإن افراز 
السكر يستمر ويتبعه افراز الكيتونات التي تسبب تحمض 
في الدم )الحماض الكيتوني(، وتعاني الكلية بشدة من طرح 
الجسم  يبدأ  البروتينية.  املخلفات   ومن طرح 

ً
السكر خارجا

في  وكأنه  العضالت  ثم  الدهون  تفكيك  يتم  حيث  بالذبول 
حالة مجاعة. يرافق ذلك جفاف حاد وعطش شديد وينتهي 
الشخص بالوفاة خالل عدة أيام. حتى بدأ تصنيع االنسولين 
كان جميع مر�شى النوع األول من السكري يموتون. اقرأ عن 

تاريخ صناعة االنسولين في العلوم الحقيقية.

https://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%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83/
https://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%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83/
https://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%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89/
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خالصة
يكبح  أن  يمكن  اجسامنا،  في  جوهرية  مادة  االنسولين 
 أن نفقد تحسس الجسم 

ً
الشهية بطبيعته، لكن يمكن أيضا

له وأال نستفيد منه في هذا. يمكن أن نأكل بشكل معتدل، 
مع  الدهون  خزن  لدينا  فيتوازن  معتدل  بشكل  نفرزه  وأن 
فننال من  زائد عن حاجتنا  نأكل بشكل  أن  ويمكن  حرقها، 
تأثيرات الجلوكوز والدهون على اجسامنا ويفاقم االنسولين 
تكوين الدهون في اجسامنا. يمكن أن يساعدنا في بناء عضلي 
املرتفعة  املقاومة   بسبب 

ً
كليا تأثيره  نفقد  أن  ناجح، ويمكن 

فيزداد هدمنا العضلي وسائر اآلثار اإليجابية لالنسولين على 
الريا�شي.  اداءنا 

مشاكل  من  نعاني  وال  جيد  بشكل  نأكل  كنا  ما  إذا 
فسلجية، فإنه من الصعب أن نقول إن االنسولين مسبب 
املتعاكسة.  التأثيرات  الكثير من  للسمنة، ففيه كما اطلعنا 
نتيجة نمط  يكون  منها قد  لكن وتحت ظروف معينة، كثير 
اجسامنا  في  الغائب  بحكم  سيكون  االنسولين  فإن  حياتنا 

االنسولين.  مقاومة  بسبب 
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إعداد: عمر املريواني

الصفري  غير  املجموع  لعبة  مفهوم  يعرف  األلعاب  في 
أو  اآلخرين  خسارة  فيها  أحدهم  فوز  يعني  ال  التي  باللعبة 
الربح  يتحقق  ان  يمكن  بل  اآلخرين  فوز  أحدهم  خسارة 
من  شائعة  لعبة  نعرف  ال  نحن  بالتأكيد  للجميع.  املشترك 
معضلة  لكن  املشهورة،  الكثيرة  األلعاب  بين  النوع  هذا 
السجناء التي يتم فيها سؤال املتهمين بحيث يمكن أن يربحا 
لو تعاونا او ان يخسرا سوية لو لم يتعاونا باألجوبة هي مثال 
 فهي لعبة باملفهوم وليست 

ً
على هذا النوع من األلعاب، إذا

 يرى البعض أن اقتصاد السوق الحرة 
ً
لعبة بالضرورة. أيضا

يمكن أن يكون لعبة مجموع غير صفري يربح بها الجميع. لكن 
اللعبة األكبر من نوعها قد تكون مفهوم التعاون واألخالق في 
العام 2019  في  تجريبي نشر  لبحث   

ً
البشر وفقا مجتمعات 

.)Current Anthropology( بمجلة االنثروبولوجيا املعاصرة
توزيع  تشمل:  والتي  التعاون  أصناف  الباحثون  ذكر 
املوارد لالقارب؛ التعاون ملنفعة متبادلة؛ التبادل االجتماعي 
وحل النزاعات عبر اظهار سلوك الحمائم والصقور؛ التملك 
من   

ً
صنفا التعاون  من  صنف  كل  يشرح  والتي  والتقاسم. 

للجماعة،  الوالء  العائلية،  القيم  وهي:  األخالقي  السلوك 
ثم  امللكية.  وحقوق  العدل،  االحترام،  الشجاعة،  التبادل، 

مختلف. مجتمع   60 على  القيم  تلك  باختبار  قاموا 
الدراسة  في  املجتمعات  من  العدد  هذا  اختيار  سبب 

هو  األرض  انحاء  كافة  من  متباينة  مجتمعات  واختيار 
لتجنب ما يعرف بمعضلة غالتون في الدراسات االجتماعية 
واالنثروبولوجية العابرة للثقافات. ومعضلة غالتون تنسب 
السير  على  غالتون  فرانسيس  السير  العالم  اعتراض  الى 
ادوارد تايلور في استنتاج جاء به األخير حول الزواج في عدد 
القدرة  بخصوص  كان  غالتون  اعتراض  املجتمعات،  من 

اختبار لألخالق والتعاون
يف ظل نظرية األلعاب
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على افتراض الترابط االحصائي بين ظاهرٍة ما واشارات عدة 
وتأثيراتها  اإلشارات  تلك  عزل  على  القدرة  وعدم  بها  تتسبب 
حيث يمكن افتراض أن أي إشارة من اإلشارات قد تكون هي 
التعامل مع معضلة كهذه هو  في  املسبب. لكن مما يساعد 
الدراسة  في هذه  العينات املدروسة مثلما حدث  زيادة عدد 

كبيرة.  تباينات  فيها   
ً
مجتمعا  60 ادخال  تم  حيث 

اعتمد  املجتمعات؟  تلك  دراسة  تمت  كيف  لكن 
العالقات  منطقة  بملفات  تعرف  موسوع  على  الباحثون 
وهذه   ،)eHARF:Human relations area files( البشرية 
املوسوعة هي احدى أكبر مصادر املعلومات حول الثقافات 
االنثروبولوجية.  البحوث  في   

ً
ثمينا  

ً
مصدرا وتعد  البشرية 

حول  صفحة   1200 من  أكثر  وجود  الباحثون  اشترط 
سابقين  انثروبولوجيين  ووجود  دراسته،  املراد  املجتمع 
ذهبوا الى تلك املجتمعات وعاشوا بين أهلها ألكثر من سنة 
وأتقنوا لغتها. وهكذا فقد انتهى الباحثون بالعمل على مئات 
الصفحات مما كتب عن املجتمعات املستهدفة في الدراسة 
ثم تم البحث عن كل ما يمت بصلة للتعاون مما ورد في تلك 
امللفات، ثم قاموا بتصنيف البيانات التي جمعها الى أصناف 
بها.  املرتبطة  األخالقية  والسلوكيات   

ً
آنفا املذكورة  التعاون 

من بين 961 حالة وردت للتعاون تم تصنيف الحاالت الى 
 من التعاون. 

ً
سلبية او إيجابية، والى األصناف املذكورة آنفا

لدى  شعب  في  فقط  واحدة  سلبية  حالة  هناك  أن  وجد 
 
ً
ميكرونيزيا والذي يرى أن السرقة العلنية أمر جيد انطالقا

من كونها من صفات الصقور أو من صفات الرجولة بثقافتنا 
العربية )تذكرت في كتاب لعلي الوردي يصف ظاهرة مشابهة 
في املجتمع البغدادي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(. 
وبذلك تعزز النتائج التي تم التوصل اليها مصداقية نموذج 

األخالق – تعاون.
ال يقترح البحث بالضرورة طريقة وحيدة للنظر ملوضوع 
ثقافات  جميع  تتبناها  لقاعدة  يرسخ  لكنه  األخالقيات، 
التي   لنظرية األلعاب، أي، من خالل الطريقة 

ً
البشر ووفقا

لجميع  بالنسبة   
ً
أخالقيا  

ً
أمرا وبكونه  التعاون  الى  بها  ينظر 

ان  مبدأ  ولترسيخ  ذلك  الختبار  طريقة  ويقدم  الثقافات 
التعاون.  هي  أساسها  في  االخالق 

البحث:
- Curry, Oliver Scott, Daniel Austin Mullins, and Har-
vey Whitehouse. »Is it good to cooperate? Testing 
the theory of morality-as-cooperation in 60 societ-
ies.« Current Anthropology 60.1 )2019(: 47-69.
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جيراننا هم أقاربنا:
التقارب الجيني – الجغرايف وتأثير املؤسس

إعداد: عمر املريواني

تجعلنا  التي  األمثلة  من  وغيرها  وباكستان  الهند  وايران،  العراق  وتركيا،  اليونان  وبريطانيا،  فرنسا 
»الشعوب«   

ً
حديثا تسمى  والتي  البشرية  املجموعات  بين  العالقات  في  السيا�شي  الجانب  على  نركز 

األمد: وطويل  القدم  بالغ  آخر   
ً
مشهدا تحجب  الشهيرة  السياسية  الخصومات  تلك  أن   وكيف 

جيراننا هم أقرب أقاربنا على األرجح! 
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الجينية  الفروقات  مجال  في  شهرة  األبحاث  أكثر  أحد 
بين الشعوب هو البحث الذي نشر في بي ناس )PNAS( عام 
2005 والذي قامت به الباحثة الهندية سوهيني راماشاندرا 
)Sohini Ramachandra( وزمالءها وما زال البحث في طليعة 
البحوث الجينية حتى يومنا هذا. عثر الباحثون على عالقة 
في  والجينية  الجغرافية  املسافتين  بين  وطيدة  إحصائية 
معظم الحاالت وبما ينطبق على 77% من البيانات التي تمت 

 .
ً
دراستها والتي شملت جميع السالالت املوجودة حاليا

يمكن  جينيا  البشر  فإن  األمر،  عن  مقدمة  لنعطي 
تقسيمهم الى مجاميع عرقية اذا ما نظرنا الى مواضع معينة 
في كروموسوم واي )Y Chromosome( والذي يتواجد لدى 
يعمل  )راجع مقال كيف  اآلباء  الذكور وينتقل عبر سالالت 
يفترض  الزمن  بمرور  العرقية(.  واملجموعة  الساللة  فحص 
لكن  األجيال،  عبر  هو  كما  سينتقل  واي  كروموسوم  أن 
جديدة  أنواع  تتمايز  حتى  بالحدوث  تبدأ  الطفرات  بعض 
ومع  السنوات  من  آالف  بضعة  كل  جديدة  سالالت  وتظهر 
لكن  فحسب،  الكروموسوم  هذا  ليس  الجديدة.  الهجرات 
النووية  املادة  عن   

ً
فضال الكروموسوم  هذا  فإن  األقل  على 

تناقلهما  يتم  األمهات  خط  عبر  تنتقل  التي  امليتوكوندريا  في 
مما  الزوجين  جينات  تختلط  أن  دون  جيل  الى  جيل  من 
يحفظ خط معين يمكن دراسة الساللة من خالله. ما يقوم 
املسافة  باحتساب  هو  السالالت  تلك  لفهم  الباحثون  به 
من  البشر  من  مجموعتين  بين  أو  شخصين،  بين  الجينية 
 
ً
أن موضعا لنفترض  الجينات،  في  الفروقات  خالل مالحظة 
 في جين ما يضمن النيوكليوتيدات )AA( لكنها في ساللة 

ً
معينا

 .)AG( أصبحت  املوضع  وبنفس  الجين  لنفس  أخرى 
يعرف حاصل الفروقات الجينية بشكل عام بالتمايز وهو 
الذي يتم احتساب املسافة الجينية بين شعبين من خالله، 
ما  عبر  يقاس  والذي  الجيني  التنوع  فهو  اآلخر  املقياس  أما 
يشير  والذي   )heterozygosity( الزيجوت  بتغاير  يعرف 
والذي  املجموعة  نفس  في  الجين  نفس  من  األالئل  كثرة  الى 

ينطبق عليه املثال الذي جئنا به أعاله حول النيوكليوتيدات 
مجموعة  فهي  واحد  أليل  معينة  ملجموعة  أن  فرض  فعلى 
منخفضة التنوع، اما املجموعة التي فيها تنوع أكبر فيمكن 
 من نفس األليل ملوقع معين في 

ً
أن نجد ثالثة إصدارات مثال

معين. جين 
نقاط  عبر  احتسابها  فيمكن  الجغرافية  املسافات  أما 
يعرف  بما  الباحثون  احتسبها  وقد  الخارطة  على  معينة 
أو   )great circle distance( الكبرى  الدائرية  باملسافة 
تستخدم  والتي   )spherical distance( الكروية  املسافة 
لقياس املسافات بين املواقع على سطح األرض )بما أن األرض 
كروية(. وقد تم مد النقاط على مساحة األرض بأكملها، مع 
تجاهل األنهر واملضايق حيث ُيعرف في مجال دراسة الهجرات 
في  الكبرى حدثت  الهجرات   من 

ً
أن كثيرا السحيقة  البشرية 

العصر الجليدي حين كانت القارات متصلة بسبب الجليد 
مثل املساحة بين قارتي استراليا وأمريكا الشمالية مع آسيا.
ما قام الباحثون باحتسابه هو املسافة الجينية بين كل 
تطبيق  ثم  ومن  املتوفرة  البيانات  في  عرقيتين  مجموعتين 
نموذج  يفيد  بالفارق.  للتنبؤ  احصائي  انحدار  نموذج 
االنحدار هنا واملبني على أساس العالقة بين الفوارق الجينية 
واملسافات الجغرافية في تأكيد مصداق النموذج املقترح في 
قام  الجغرافي.  بعدها  بحسب  الشعوب  بين  الفوارق  مقدار 
مجتمعة  الشعوب  كل  بين  القيم  تلك  باحتساب  الباحثون 

الكل(.  ضد  )الكل 
ظل  في  النتائج  تلك  دقة  في  قائل  يشكك  قد  هنا  لكن 
الى  األوروبيين  هجرة  مثل  حصلت  التي  الحديثة  الهجرات 
كانت منفصلة وبعيدة عن  االمريكتين ومخالطتهم لشعوب 
بقية شعوب العالم لفترة طويلة من الزمن. تسببت عالقات 
مع  كاملايا  شعب  بين  الجينية  املسافات  بتقليل  هذه  مثل 
األوراسيين )سكان اسيا وأوروبا( الى حٍد ما، لكن تعتبر هذه 
والدراسة  نوعه،  من  األكبر  االحصائي  الشذوذ  هي  الحالة 
مع  وعالقاتها  الجينية  التغايرات  من  معينة  نسبة  استثنت 

https://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%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A/
https://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%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A/


مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية29

جيراننا هم أقاربنا

معظم  تفسير  إمكانية  الى  وخلصت  الجغرافية  املسافات 
 
ً
غالبا معروفة  استثناءات  وبسبب  جميعها  وليس  الحاالت 

االمريكتين. في  األوربي  االستيطان  مثل 
عن   

ً
فضال الجينية  وتنوعاتها  البشرية  املجاميع  بتوفر 

نقطة  رصد  على   
ً
قادرا البحث  يكون  أن  يفترض  مواطنها، 

االنطالق األولى للهجرات البشرية. فهم الباحثون أن التنوع 
نقطة  هو  كان  بأفريقيا  ما   

ً
مكانا أن  بدقة  يوضح  الجيني 

 
ً
وفقا بسهولة  املكان  ذلك  تحديد  يمكن  ال  لكن  االنطالق، 
للبيانات املتوفرة. مع ذلك، فقد اتخذ الباحثون موقع أديس 

لالنطالق. افتراضية  كنقطة  اثيوبيا  في  الحالية  ابابا 
املتسلسل.  بتأثير املؤسس  ملا يعرف   

ً
اثباتا البحث  يقدم 

جينات  علم  في  حالة  هو  عام  بشكل  املؤسس  وتأثير 
املجموعات السكانية تتمثل بخسارة التنوع الجيني ملجموعة 
قليل  بعدد  التكاثر  يحصر  ما  ملؤثر  للتعرض  نتيجة  معينة 
من افرادها. ال يطبق تأثير املؤسس على البشر فحسب بل 
املسار  في   

ً
مهما  

ً
العبا يكون  وقد  الحية  الكائنات  جميع  على 

املتسلسل  املؤسس  تأثير  أما  الكائنات.  لبعض  التطوري 
)serial founder effect( فهو حالة خاصة من تأثير املؤسس 
األكبر  املجموعة  من  أصغر  مجاميع  هجرة  بسبب  ويحدث 
هاجروا  الذين  هؤالء  جينات  في  التكاثر  انحصار  وبالتالي 
من  تنطلق  أخرى  ملجموعة  يؤسس  مما  جديدة  ملنطقة 
صفات هؤالء ال من صفات املجموعة األصلية األكبر واألكثر 
زادت  كلما  يزداد  الناتجة  للمجاميع  الجيني  التمايز   .

ً
تنوعا

املسافة التي يهاجر بها األفراد وهذا ما أثبته البحث وهو ما 
املتسلسل.  املؤسس  تأثير  يثبت 

 لتأثير املؤسس، فإن األفارقة يفترض أن يكونوا أعلى 
ً
وفقا

الشعوب في التنوع الجيني وأن ينخفض ذلك التنوع الجيني 
ما وجده  افريقيا وهذا  في  نقطة االنطالق  ابتعدنا عن  كلما 
 لكن باستخدام محاكاة معينة لألحداث األبرز 

ً
البحث أيضا

املؤسس  تأثير  نظرية  ضمن  يعرف  وما  السكان  انتقال  في 
بعنق الزجاجة )تكلمنا عن حالة عنق زجاجة أخرى في املقال 

حول أثر التغير املناخي التاريخي على املجموعات السكانية في 
الشرق األوسط(. 

ليس  البحث،  بداية  في  ذكرناها  التي  للجملة   
ً
استدراكا

حدثت  فقد  متقاربون  األرض  في  الجيران  جميع  أن   
ً
شرطا

بعض الهجرات التي كسرت بعض القواعد كما رأينا في هجرة 
االوربيين الى أمريكا او استراليا. لكن لعل األمثلة التي ذكرناها 
الجينية  الخرائط  على  نظرة  نلقي  عندما  ما  حٍد  الى  تصح 
لبعض األقاليم. وبجميع األحوال، فإن السلم والحرب ينبغي 
أن يخضعا لقواعد أكبر من مجرد القرابة أو التباعد الجيني.

البحث:
- Ramachandran, Sohini, et al. »Support from the re-
lationship of genetic and geographic distance in hu-
man populations for a serial founder effect originat-
ing in Africa.« Proceedings of the National Academy 
of Sciences 102.44 )2005(: 15942-15947.

https://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%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://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%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://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%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
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إعداد: عمر املريواني

 يتضمن 
ً
في املوقع الذي ال نتوقع منه هذا، قرأت منشورا

أعلى  في  رأسه  يقع  الذي  املثلث  في  البثور  فقئ  عن   
ً
تحذيرا

األنف وينهي باملنطقة بين الشفة العليا وأسفل األنف وإال 
الى  يذهب  وريد  تلوث  نتيجة  بالوفاة  يتسبب  قد  األمر  فإن 
يتخيل  أن  يمكن  املنطقة.  تلك  قرب  يقع  مباشرة  الدماغ 
الخبر السيما  تفاهة  القصاصة مدى  يقرأ هذه  شخص  أي 
تظهر  التي  البثور  يفقؤون  الناس   من 

ً
 جدا

ً
كثيرا وأن هناك 

بمجاراة  لنقم  ذلك،  مع  لكن  املنطقة.  تلك  في  الجلد  على 
هذه. القصاصة 

السبب املزعوم والذي يقف خلفه بعض الدليل العلمي 
بين  أي  املنطقة،  تلك  خلف  تقع  العينية  األوردة  أن  هو 
 .)Cavernous Sinus( الكهفي  والتجويف  الوجهي  الوريد 
الكهفي يقع ضمن تجويف الجمجمة ويعد  التجويف  ويقع 
بمثابة ترعة أو قناة للتصريف الوريدي القادم من الدماغ. 
لكن كل ذلك التركيب التشريحي املعقد يجعل من السذاجة 
وال  األنف!  على  ببثور  يتأثر  أن  يمكن  هذا  كل  أن  االعتقاد 
حتى الكثير من الجروح واالصابات. هل فكرتم بإحدى اكثر 
، السيما العمليات التجميلية لألنف؟ فما 

ً
العمليات شيوعا

او أعلى الشفة؟ بالبثور على جلد األنف  بالنا 
هل ننكر خطورة هذه املنطقة بشكل عام؟ كال، فهناك 
اللتهابات  كنتيجة  خطرة  حاالت  حول  طبية  وآراء  أبحاث 
الوريد  بالتهاب  تسببت  حالة   

ً
مثال وخطرة  جادة  أسنان 

الخثاري )Thrombophlebitis( في التجويف الكهفي بعد قلع 
. كما أن هناك حالة توفي فيها 

ً
سن ملتهب لرجل له 64 عاما

 نتيجة للغرغرينة في أنفه. الغرغرينة 
ً
طفل له عشرون شهرا

األنف!  بثور  وليس 
أهم دراسة أقيمت عن املوضوع هذا هي مراجعة نشرتها 
جامعة كامبرج، كانت حول دور مضادات التخثر وقد ذكرت 
مع  تنفع  لم  جادة  التهابات  اثر  على  للوفيات  أخرى   

ً
أرقاما

جراحية  عمليات  اثر  أو  الحيوية  املضادات  حتى  بعضها 
خطورة.  األكثر  األسباب  من  والعديد 

البثور  للتعامل كما نشاء مع كافة  هل مقالنا هو دعوة 
 نحن ال نقول ذلك، فلكل حالة جلدية هناك 

ً
الجلدية؟ أيضا

البثور  بفقئ  الوفاة  نربط  ال  لكننا  للتعامل.  صحيحة  طرق 
  ،

ً
قليال فكر  فقط  االعجابات.  لغرض  املفجع  الشكل  بهذا 

 في وجهك آخر مرة؟ 
ً
متى فقأت بثورا

فقــئ بثور األنف لن يســبب موتك بســبب 
مثلــث املــوت أو مثلــث الخطــر يف الوجــه



مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية 31

قيــاس الــروح

إعداد: سيف محمود علي

 القياس الروحاني. 
ً
قياس الروح هي الترجمة الحرفية للكلمة االنجليزية )psychometry( والذي يمكن أن نقول عنه أيضا

 ما يقوم 
َ
قياس الروح بزعم البعض من الدجالين هي القدرة على التكهن بالغيب عن طريق ملس أشياء محددة، حيث غالبا

الهالة   مقدرته على ملس 
ً
الوسيط الروحاني بإمساك قطعة من األحجار الكريمة، رسالة، معدن، أو قماش معين، مدعيا

 
ً
مدعيا ملسها  حال  خافت  بصوت  بالهمهمة  الوسيط  يبدأ  ثم  لذلك،  الشعور  او  قبل  من  ملسها  الذي  للشخص  الروحية 

اقتباسه مشاعر او معلومات عبر ذلك اللمس. العديد من الوسطاء الروحانيين يدعون حيازتهم قوى للقياس الروحاني، 
ويفسر املشككون هذه املزاعم بأنها ليست سوى مزيج من التفكير السحري، القراءة الباردة ]أحد مجاالت الدجل والذي 

يتضمن زعم معرفة معلومات كثيرة عن الشخص حال رؤيته[، التحقق الذاتي، والتفكير االنتقائي. 

https://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%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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قياس الروح

قوة تأثير ممار�شي القياس الروحاني تتضح من الرسالة 
االلكترونية التالية التي استقبلتها من شخص أراد أن ُيعلمني 

بأن القياس الروحاني هو أمر حقيقي: 
علم أن االدراك الفائق للحواس هو أمٌر حقيقي، 

َ
»أ

أول  رأيت  لكنني  سابقا،  صحته  في  اشكك  نت 
ُ

ك فقد 
وسيطة  من  فريزر  سيمون  جامعة  في  ملموس  دليل 
أنني  وحتى  الدرس،  قاعة  الى  األستاذ  جلبها  روحانية 
اخبرتني  فقد  الطلبة،  جميع  أمام  عليها   

ً
اختبارا أجريت 

عن حادثة حصلت لي، تتعلق بقارب كنت امتلكه، وهذه 
الحادثة ال يعلم بها أحد من الحضور غيري. فقد قامت 
بما يسمى بقياس الروح، وذلك بحمل احدى املقتنيات 
الساعات،  او  كاملفاتيح  للطلبة،  املعدنية  الشخصية 
فيبدو  غريبة،  بصفة  يختص  واملعدن  الخواتم،  او 
العقلية  بالطاقات  االحتفاظ  على  القدرة  للمعادن  أن 
الروحاني  الوسيط  الخاصية  هذه  فتساعد  ملقتنييها، 
كانت  تعتقد،  مما  أغرب  الكون  وكشفها.  تفعيلها  على 
كنت  صديق  من  حذرتني  قد  الروحانية  الوسيطة  هذه 
أنه محاط  أمارس الغوص العميق معه، حيث أخبرتني 
باألسلحة وأنه يعيش أسلوب حياة خطرة؛ بعد 6 أشهر 
التي كان يحوزها،  النار على رأسه بأحد األسلحة  أطلق 
بعد أن هجرته رفيقته وذهبت مع زميل له.  وفيما بعد 
أخبرتني الوسيطة الروحانية مورين ماكجواير أنها كانت 
وأخبرها  اآلخرة،  الحياة  في  ]املنتحر[  معه  تواصلت  قد 
أنه لم يتعمد االنتحار، بل كان مجرد حادث، تحت تأثير 
 للتسامح في 

ً
الخمر. باعتقادي انه يجب ان نبقي مجاال

 مع وجود غرابة فيزياء الكم 
ً
كيفية عمل الكون، خصوصا

مثل: مبرهنة بيل ]مبرهنة املستحيالت أي إنها مبرهنة ال 
التي  أينشتاين-بودولسكي-روزن  مفارقة  تعالج  تساو، 
تتعلق بعدم اكتمال ميكانيكا الكم[، االنسياب العك�شي 
ان  التشدد  ملن  وانه  الخ.  املتعددة....  واالبعاد  للزمن، 
نتمسك فقط بنموذج نيوتن الفيزيائي للكون، أينشتاين 

االن،  الوحيدة  الحقيقة  هو  املجال  ان  قال  بنفسه 
والفكرة التي تقول بأن األجزاء الصلبة للمادة هي محض 

فترة طويلة. ميتة منذ  فكرة 
روبرت  ميشيل،  إدغار  رايدن،  دين  بأن  أعتقد  أنا 
جان، هلمت شميدت.. الخ، على املسار الصحيح، فقد 
 )Mental Radio( كتاب  مقدمة  أينشتاين  ألبرت  كتب 
للحواس  الفائق  لإلدراك  يروج  )كتاب  العقلي  املذياع 
الكاتب  نزاهة  ان  فيها  قال  والذي  الثالثينات(،  في  تب 

ُ
ك

الشبهات. مستوى  فوق  سنكلير  ابتون 
بنظري إن مجتمع املشككين أصبح كنيسة جديدة، 
انهم يرفضون النظر عبر عيني الحقيقة عندما يدافعون 
أكثر  فالكون  املوجود،  وغير  امليت  املادي  النموذج  عن 
إثارة بوجود االدراك الفائق للحواس، منه بوجود الكون 

القديم القائم على القطع املادية البلهاء.«
مع التحية

روس 

روس  لها  تعرض  التي  التجربة  ان  بالذكر  الجدير  من 
أثرت  ربما  وتجاربه  معتقداته  وإن  عام،   25 قبل  حدثت 
نشكك  أن  التعقل  من  وأن  االحداث،  حول  ذكرياته  على 
بموثوقية الذكريات بخصوص التفاصيل املذكورة، كذلك؛ 
هاربر  روبرت  يقدمه  كان  الذي  الدرس  أن  نالحظ  أن  يجب 
من  يكون  ال  ربما  والذي  للحواس،  الفائق  لالدراك  املناصر 

نزاهة.  درسين 
ُ
امل أكثر 

بالتأكيد لم أكن هناك عندما أجرت الوسيطة الروحانية 
مورين مكجواير القياس الروحاني، لذلك قد أخمن أنه هل 
يجب علّي أن أعيد صياغة املشهد ألشرح كيف اضاف روس 
ان  الشائع  من  حدثت.  التي  للقصة  التفاصيل  من  املزيد 
الوسيطة الروحانية تقول بأنها تشعر ب�شيء يشبه الحادثة 
القارب  فقرة  أضاف  الزبون  وان  للزبون،  حصلت  التي 
 تذكر الزبون ان الوسيطة قد أخبرته 

ً
ضمن القراءة، الحقا

https://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/
https://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%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D8%9F/


مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية33

قياس الروحقياس الروح

بخصوص حادثة القارب، وفي الحقيقة هي لم تفعل ذلك، 
لم  ملاذا  يتساءل  أال  للزبون،  بالنسبة  الشائع  من  وكذلك 
 عن الخطر املحدق الذي قد 

ً
 محددا

ً
تعطه الوسيطة تحذيرا

يتعرض له »االنتحار بحادث«، باإلضافة لذلك هناك الكثير 
من الحقائق املثيرة حول القياس الروحاني، والذي قد يراها 

روس وغيره مثيرة فعال. 
 )1899-1814( بوكانان  رودوس  جوزيف  وضع  لقد 
التي  الفكرة  الى  به  يشير  وكان  الروحاني،  القياس  مصطلح 
دائم  بشكل  يتعلق  حين  للفرد  شخ�شي  تأثير  بوجود  تقول 
وقد  الجسم.  لهذا  الفرد  مساس  عند  ما،  مادي  بجسم 
أن  الروحاني  للوسيط  يمكن  املنطقي كيف  العقل  يتساءل 
كل  تخللت  التي  املتعددة  الشخصية  التأثيرات  بين  يفصل 
للواقع.  السحري  التفسير  هذا  تحت  املادية،  األجسام  تلك 
)نفس السؤال ُيطرح بخصوص ادعاء ممار�شي العالج املثلي 
مواد  من  اكتسبتها  شفائية  صفات  ذات  ذاكرة  للماء  إن 
الذاكرة  هذه  املاء  فقد  وقد  ما،  وقت  في  به  متصلة  كانت 
بشكل سحري بسبب املاليين من امللوثات التي كانت ترتبط 
باملاء قبل ألف سنة(، بعد عدة سنوات نشر بوكانان نتائج 
»بحوثه« التي استمرت لعدة سنوات تحت عنوان: )الدليل 

جديدة(. حضارة  فجر  الروح،  لقياس  العملي 
الروح  قياس  بطريقة  القراءة  وزوجته  بوكانان  مارس 
في  املمارسة،  هذه  من   

ً
جيدا وتربح   ،

ً
عاما  50 مدة  على 

املغناطي�شي،  التنويم  مثل  ممارسات  كانت  الذي  الوقت 
والروحانية]ال يعني هذا مصطلح روحانية العام بل يشير الى 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  خالل  أمريكا  في  ظهر  اعتقاد 
وينص هذا االعتقاد على ان البشر قادرون على االستمرار 
بالحياة بعد املوت والتواصل مع األحياء من خالل وسائط 
من  ِعلمه  على  حاز  انه  بوكانان  ادعى  لذلك؛  حساسة[، 
الشخصية  قياس  يدعي  زائف  ]علم  الدماغ  فراسة  علم 
الى  بالنظر  العقلية من شكل وحجم الجمجمة[،  والقدرات 
شخصيات مثل بوكانان فإنه يصعب تحديد ما إذا كانت هذه 

 املمارسات محض استغالل لسذاجة البشر، او وهم ذاتي،
.
ً
او كالهما معا

يصف بوكانان نفسه بـ »الدكتور« وأنه تتلمذ في مدرسة 
غير  الحقيقي  تعليمه  يبقى  لكن  عصره،  في  غريبٍة  طٍب 
معروف، أال أن املعروف هو ان اطالقه وصف »العلم« على 
قياس الروح، هو مجرد وصف خاطئ بكل ما تعنيه الكلمة 
الزائف«،  »العلم  بـ  نصفه  أن  الحق  كل  ولدينا  معنى؛  من 

الدراسة. تستحق  بوكانان  قصة  فإن  ذلك،  من  بالرغم 
كتاب  من  والعشرين  الرابع  الفصل  على  يستند  التالي؛ 

البشري(. االعتقاد  في  واالنحراف  )الخطأ  جاسترو 
قطعة  وضع  اكتشف  أنه  بوكانان  ادعى   1842 عام  في 
الحساس  يتمكن  وبذلك  »الحساس«،  جبين  على  معدنية 
او  اإلحساس  تركيب  إعادة  من  املفحوص[،  ]الشخص 
عام  حتى  الكبير  اكتشافه  عن  ُيعلن  لم  لكنه  »النفس«، 
بالفكرة  زوجته  مع  بوكانان  توسع  حال؛  كل  على   ،1849
وضع  عند  بأنه  باالدعاء  الالحقة،  عام  الخمسين  خالل 
قطعة معدنية على الجبين فإن القطعة املعدنية سوف تولد 

القطعة.  هذه  مع  تماس  له  كان  ملن  تعود  انطباعات 
ظهر جعجعة ذات طابع طبي 

ُ
أضاف »الدكتور« أوصاف ت

حين  مقنعة  تبدو  بمصطلحات  الظاهرة،  لهذه  شرحه  عند 
العصبي  »التقلب  او  عالية«  تحسسية  ذو  »شخٌص  يقول: 
املزاجي« )مثل السيدة بوكانان(، التي كانت قطعة من املعدن 
او  مالحة،  او  حلوة،  أشياء  تذوق  من  تمكنها  جبهتها  على 
ثم  الرأس،  الى  الذراع  من  يسري  غريب«  »تأثير  بـ  حامضة، 
املعدن،  قطعة  على  إصبعه  بوضع  تجربته،  بوكانان  ضخم 
كيف؟ »خلق ممر الى التأثير العصبي، او الهالة العصبية من 
هيئتي خالل املادة )القطعة املعدنية(« وبالفعل؛ جمع عدة 
في سينسناتي، يقسمون  رجال من املعهد الطبي اإللكتروني 
الدواء  من  قطع  بلف  قاموا  بعدما  بتأثير  أحسوا  أنهم  على 

أيديهم. حول 
جبهة  على  توقيع  بوضع  إنه   « بوكانان  اكتشف   ،

ً
الحقا

https://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%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7/
https://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3/
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حياة،  وسيرة  الكامل،  املظهر  عليه  َسيظهر  تحسس، 
ُ
امل

يدرك  سوف  بسرعة؛  للكاتب«  الشخصية،  والصفات 
او   

ً
متحسسا ذلك،  فعل  يستطيع  شخص  أي  إن  بوكانان 

مع  ليتما�شى  غنية  مخيلة  الفاحص  يمتلك  )طاملا  غيره، 
سذاجة املفحوص(، وهذه احدى العاب الصالون ]هي لعبة 
جماعية تلعب في الداخل باستخدام الكالم. كانوا يلعبون في 
األلعاب  في صالة االستقبال، وكانت هذه  األحيان  كثير من 
بريطانيا  في  واملتوسطة  العليا  الطبقات  بين  للغاية  شائعة 
العظمى والواليات املتحدة خالل العصر الفيكتوري. يعتبر 
الذهبي«  »العصر  األحيان  بعض  في  الفيكتوري  العصر 
للعبة صالون[والتي تتلخص بالقيام بقراءة من توقيع ألحد 
جاكسون،  ستونوول  واشنطن،  جورج  مثل:  املشاهير، 
ذات  التجربة  تكون  ما   

ً
ونادرا آدامز،  جون  وبستر،  دانيال 

لن  الحقيقي  املؤمن  فإن  ذلك،  حدث  وإن  عكسية،  نتائج 
يرتدع. 

عندما يخلط املمارس لقياس الروح بين احساسه تجاه 
رسالتين أحدهما من الكاتب الشهير تشارلز ديكنز، واألخرى 
من كاتب مجهول، فإنه سوف يبرر ذلك بأن الرسائل أثرت في 
 بعد أن يفشل في زعمه بأنه قادر على 

ً
بعضها البعض روحانيا

رنا بالشرح 
ّ

معرفة �شيء ما من ملس الرسالة )وهذا الحدث يذك
 
ً
متيقنا كان  والذي  الروحانيين،  الوسطاء  أحد  قدمه  الذي 

من أعواد الغطس التي يمتلكها، لها القدرة على استكشاف 
أي قارورة من قوارير املياه تمتلك طاقة روحانية: لم يتمكن 
من ذلك ألن قارورة املاء املشحونة بالطاقة الروحانية أثرت 

في بقية القوارير التي أصبحت كلها مشحونة(.
 ،)homeopathy( املثلية  املعالجة  سحر  يوصف  قد 
معدي،  كمرض  الروحاني  القياس  طريق  عن  شرحه  يمكن 
ولكن ال حاجة للقول، ان د. بوكانان كان ُيفّضل الروحانية، 

بأفكاره.  
ً
ولعا الروحانيون  وجد  والتي 

املصابين  الُعلماء  ِقبل  من   
ً
ولعا أفكاره  ُوجدت  كذلك 

النفسانية  املدارس  ان  بوكانان  كتب  الروحانية،  بالُحمى 

والَفسلجة،  الطب،  علوم  في  بالنهاية  استخدام  لها  سيكون 
وعلم  اإلنسان،  وعلم  والفلسفة،  اإلحاثة،  وعلم  والتاريخ، 
التسميات،  من  الخ  الالهوت...  وعلم  والفلك،  األرض، 
وبالطبع كان على حق، فقد رأينا العديد من الرجال والنساء 
الوساطة  يمارسون  وهم  الحياة،  مشارب  مختلف  من 

مجاالتهم. مختلف  على  الروحانية 
قبل  من  الروحاني  للقياس  الشهيرة  التطبيقات  احدى 
عالم  وهو  أتباعه  أحد  مع  كانت   ،19 الـ  القرن  في  بوكانان 
األرض ويليام دينتون، حيث استخدمت اخته؛ )آن دينتون( 
وضعت  حيث  امليداني،  العمل  الختزال  الروحاني  القياس 

عينيها«: أمام  يمر  حياتها  »تاريخ  فرأت  جبهتها  على  عينة 
)ال  هاواي،  في  كيالويا  من  بركانية  حمم  قطعة  من 
يعلم املتحسس طبيعة العينة وال مصدرها(، أحسست 
بحر خالله، 

ُ
 ت

ً
بالصورة اآلتية: »لقد رأيت املحيط وسفنا

من  بها  ُيحيط  املاء  حيث  بالتأكيد،  جزيرة  كانت  فلقد 
كل جانب، ثم استدرت الى حيث السفن، فرأيت صورة 
 من النار يغلي ويتصبب من على 

ً
، بدا لي بحرا

ً
أكثر فزعا

بالفزع،  واصابني  كياني،  اخترق  املشهد  هذا  جرف، 
استمر املشهد وأنا أرى النار تسقط في مياه املحيط التي 

بشّدة«.    تغلي 
عطيت فحمة من الصخر الجيري، وعليها خدوش 

ُ
أ

كتلة  تحت  وكأنني  ”شعرت  تقول:  التي  آن  لـ  جليدية 
أن  أستطيع  ال  إنني  درجة  الى  بعمق  املاء،  من  ضخمة 
أرى ما تحتي، لكنني أستطيع أن أرى ما فوقي ألميال، ثم 
استمر باالرتفاع، فشعرت بوجود �شيء فوقي ومن حولي، 
ربما يكون جليد، ألنني احسست بأنني متجمدة خالله، 
متجانسة،  طبيعة  ذات  املائية  الكتلة  حركة  تكن  ولم 
نحو  امليالن  الى  وتعود  تترنح  ثم  االمام،  الى  تميل  حيث 
وتتراص  تندفع  ثم  حلزونية،  بحركة  تتحرك  ثم  االمام، 

املسار«.   طول  على 
عام 1863 نشر دينتون كتاب تحت عنوان روح األشياء 
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)The Souls of )Things، والذي شرح فيه كيف سيكون علم 
الحديثة  بالجيولوجيا  يتعلق  �شيء  اي  به  يقصد  ]ال  األرض 
بل مجرد علم زائف في القرن التاسع عشر[ في املستقبل في 
الظل هذا »العلم« الجديد، دون جاسترو بعض املالحظات 
التي تقول: »ان هذا ألمر غريب«، »ال زالت حكومة الواليات 
الجيولوجي  املسح  في  مستمرة  واملحاِفظة  العنيدة  املتحدة 

الروحاني«.   بالقياس  كلف، وتتجاهل االستعانة 
ُ
امل

)تاريخ  عنوان  تحت   
ً
كتابا  1905 عام  بولين  ايما  نشرت 

لـ كليف دولوريس(، موضحة كيف أن  الروحانية  الوساطة 
وال  واإلنسان،  اآلثار  لعلمّي  تطبيق  الجديد«  »العلم  هذا 
كثفة، يكفينا أن 

ُ
حاجة لنا بعد اآلن للفحوصات املختبرية امل

نضع قرَن ظبي على جبين أحدهم ليقوم بالعمل بوقت أسرع 
أدق. وبكفاءة 

وال حاجة للمحاكم، حيث ال داعي للمحققين والشهود، 
وهنا أتساءل هل سيتنازل روس عن محكمة أصولية بواسطة 
بالقياس الروحاني؟  املحلفين ألجل إقامة محاكمة تستعين 

وهل سيوّجه اتهام جاد بالجريمة في هكذا محاكمة؟ 
هي  بالحاضر  ُمستتر  املا�شي  بأن  تقول  التي  الفكرة 
الفكرة  هذه  رأينا  حيث  ومتجددة،  القدم  في  ضاربة  فكرة 
 morphic( عند روبرت شيلدراك في الصدى الشكلي 

ً
مجددا

resonance(، وفكرة غاري شوارتز حول الذاكرة الشاملة، 
كذلك تحيا هذه الفكرة في اعمال داريل بيم حول الِعرافة، 
وأن  وهم،  هو  الوقت  إن  بالقول؛  الفكرة  هذه  تتلخص 
من  يحدث  املا�شي  فإن  ولذلك  الحاضر،  ُيسبب  ستقبل 

ُ
امل

بكل  ُمحّملة  هي  الحاضرة  اللحظة  فإن  وهكذا؛  املستقبل، 
محض  هي  الفكرة  هذه  سيحدث.  ما  وكل  حدث،  قد  �شيء 
االمر،  في  غامض  او  سحري  �شيء  وال  ببساطة،  تصوف 
وعلى عكس روس، فإنني أعتقد بأن الكون اكثر اثارة عندما 
األدوات  من   

ً
بدال الحقيقية،  العلوم  باستخدام  نتفحصه 

الروحاني. للقياس  الخيالية 

 :
ً
 من ناحية أخرى يعلق جيمس راندي قائال

بالقشعريرة  األشخاص  من  العديد  يستشعر   «
الى مرابع الصبا، حين يستعيدون ذكريات  عند العودة 
يجلب  ان  قديم  صب 

ُ
ن امام  للوقوف  ويمكن  املا�شي، 

نفسه  الصرح  عن  نتيجة  يحدث  وهذا  غريبة،  مشاعر 
ال عن وعٍي بتاريخ الصرح واألشخاص املرتبطين به، ولو 
 لكان من الصعب ان تتم�شى في جادة 

ً
كان ذلك صحيحا

الشخصيات  ذكريات  في  تغوص  ان  دون  ويستمنستر 
الجادة«. تلك  ارتادت  التي  املشهورة 

املا�شي  وأحداث  شخصيات  مع  باالرتباط  الشعور  هذا 
نيوغرانج  مثل:  أماكن  عدة  ارتدت  حين   

ً
فعال ارتادني  قد 

]َمعلم أثرى من عصر ما قبل التاريخ يقع في ايرلندا[، وجادة 
كلية  في  تركيبه  عاد 

ُ
امل نيوتن  إسحاق  مكتب  ويستمنستر، 

باحة  في  املقبرة  فلورنسا،  في  بابسون، كنيسة سانتا كروس 
كنيسة املسيح في بنسلفانيا، واوكسفورد التي سار في اروقتها 
ولكن  عور، 

ُ
الش هذا  إنكار  يمكن  ال  الفطاحل،  من  العديد 

من غير املنطقي تصديق ان هذا الشعور تولد بعد االتصال 
 في هذا 

ً
بطاقة خارقة للطبيعة تركها أولئك الذين كانوا سابقا

املكان.
التصديق،  املنطقي  غير  من  أن  رغم  أخرى،  ناحيٍة  من 
ملوثة  السفاح  يرتديها  التي  الكنزة  فإن  املثال،  سبيل  على 
ب�شيء شرير، او بقايا من ذلك الشر قد انتقلت الى قطعة من 
قماش ارتداها ذلك القاتل، ربما يكون من الطبيعي ان تكون 

.
ً
 فيما يخص تلك الِكنزة، أكثر مما ان تكون متهاونا

ً
متطّيرا

ومن  الخارقة،  الظواهر  حول  األسئلة  الشكوكية  تثير   
عندما  الذاكرة  بانتقال  تتعلق  التي  املعتقدات  تلك  ضمنها 
، اال 

ً
تتصل قطعة ما بشخص، ربما يكون هذا االمر طبيعيا

انه ضد األسس التي قام عليها تاريخنا التطوري، والتجارب 
املبكرة.  بطفولتنا  مرت  التي 

أنشأ األخصائي في الطب النف�شي بروس هود مسألة قوية 
في الفكرة التي تقول بأن االعتقاد بالخوارق أكثر طبيعية من 

https://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
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الشكوكية، وقد كتبت مراجعة على كتابه الحاسة الخارقة 
)SuperSense( تحت عنوان: ملاذا نعتقد بالال معقول؟ 

 طبيعية لتفسير الظواهر 
ً
     »ربما تكون لدينا ميوال

التي  لآللهة  حددة 
ُ
امل الطبيعة  لكن  الغيبية،  األطر  وفق 

ُولد معنا، وكذلك، قد نميل  الذي  باألمر  نعبد، ليست 
الى رؤية العالم على أنه محض مادة مملوءة باملاهيات، 
واملواد  املاهيات  أن  يعني  ال  هذا  لكن  حادثة،  وخواص 
مساقاتها  بكل  اللغة  إدراكنا.  حدود  خارج  موجودة 
ان  اال  للعالم،  نظرتنا  طبيعة  تعكس  ربما  وضمائرها 
مع  يتفق  ان  عليه  يتوجب  ال  العالم  ان  يخبرنا  العقل 

العالم.  بها  ُندرك  التي  الغريزية  الطريقة 
اعتقاد األطفال وكذلك العديد من البالغين باألمور 
حتى   ،

ً
حقيقيا يكون  ربما  للطبيعة،  والخارقة  الغيبية 

ينكر هذا االعتقاد تحت الشك العقالني، ومن الحقيقي 
وأشياء  محددة،  وأماكن  بأشخاص  الدماغ  يتشبع  ان 
ذات أهمية، ومن ناحية أخرى؛ فإن الدماغ قادر على ان 
يستشعر قدسية صخرة او جبل او َمسبحة، فقط ألن 
بعض األشخاص يؤمنون بقدسيتها. وكذلك فإن وجود 
شخص آخر ال يؤمن بأن قدم االرنب تتعلق بمزايا جلب 
التغلب  على  قادرين  الجميع  يكون  ان  يتوجب  الحظ، 
على امليول الطبيعية املعزوة الى املادية )غير السحرية( 

التي تتعارض مع امليول ذات املزايا السحرية.
غير  الناس  جميع  جعلت  التي  األسباب  أهم  أحد 
التعليم،  هو؛  الخرافات  عليه  تهيمن  عالم  في  عالقين 
فاملعرفة  نتعلمه،  ان  يمكننا  ملا  حدود  هناك  وبالتأكيد 
تعديل  في   

ً
دائما فعالة  انها  تعني  ال  معين،  بتخصص 

للذات.  املدمرة  والسلوكيات  الخاطئة،  املعتقدات 
ومما ال مجال للشك فيه، أن العديد من معتقداتنا 
ووسيلة  للبعض،  السلوان  تمثل  والخاطئة  الزائفة 
للنفع للبعض االخر )كما دّون هوود: الطقوس والعائد 
إنه  الذي يسببه الشك(، اال  التوتر  الخرافية، تخّفض 

املؤذية،  الهين اجتثاث االفكار واملعتقدات  باألمر  ليس 
الينا  يسدي  فهذا  اخرى  ناحية  من  منها،  املحمود  عن 
مدى  اي  الى  سؤال:  على  لإلجابة  بشري،  كنوع  خدمة 
بإمكاننا ان  املّقدس واملدنس معنا؟ وهل  ستبقى داللة 
التي  والخرافات  املحظورات  من  للتخلص   ،

ً
شيئا نفعل 

الدوام. على  مؤذية  تكون 
القياس  نفهم  ان  النفس  علم  بمساعدة  لنحاول؛ 
العقل عن  يحيد  بموجبه  الذي  املعتقد  انه  الروحاني، على 
األوهام،  من  بحجاب  العقل  يتوشح  فهنا  الصواب،  جادة 
القياس  لفهم  واملفاتيح  واحد.  والحقيقة  الوهم  فيرى 
التخّيل،  السذاجة،  السحري،  التفكير  هي  الروحاني، 
خالله  من  الشخص  يعتبر  معرفي  ]انحياز  الذاتي  التحقق 
أن معلومة ما صحيحة إذا كان لها أي معنى ذاتي أو أهمية 
االنحياز  الباردة،  القراءة  االنتقائي،  التفكير  له[،  بالنسبة 

ذلك.  شاكل  وما  االنتقائي،  التفكير  التأكيدي، 
توقيع  على  يحصل  حينما  املرء  شعور  على  ينطبق  هذا 
الزائف  »االحساس  بـ  يدعى  ما  وهو  مشهور،  شخص 
بالحميمية«، نفس هذا اإلحساس الزائف يحدث حين يلمس 
مفقود،  شخٍص  جوارب  او  ما،   

ً
مفتاحا االشخاص  بعض 

فهذا اإلحساس يجب أن ُيصنف على انه؛ إما سذاجة بشرية 
.
ً
معا االثنين  او  ذاتي،  توهم  او  مطلقة، 
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إعداد: عمر املريواني

ولد إدوارد اوزبورن ويلسون في بيرمنغهام بوالية 
عينيه  احدى  فقدان  من  عانى   .1929 عام  االباما 
مع  صيد  رحلة  في  حادث  نتيجة  مبكر  عمر  منذ 
والدته وزوج والدته في الطفولة. ويقول أن امتالكه 
 لتركيزه على األجسام 

ً
للعين اليسرى فقط كان دافعا

الصغيرة كالحشرات. ولنفس السبب فقد رفض في 
الجيش واتجه للدراسة الجامعية ودرس في جامعة 
ثم  املاجستير.  أكمل  حيث   1950 عام  حتى  االباما 
 في جامعة هارفارد 

ً
أكمل أبحاثه في الحشرات الحقا

على  ليحصل   1952 العام  في  اليها  انضم  التي 
.1956 العام  في  الدكتوراه 

بانزياح  التطور  في  يعرف  ما  أوجد  من  أول  كان 
تحدث  حيث   )Character Displacement( الخواص 
بهذه الظاهرة اختالفات بين الكائنات الحية من نفس 
سوية  تواجدوا  ما  اذا  متشابهة  أنواع  من  أو  النوع 
املوارد.  على  تكون  قد  التي  للمنافسة  كنتيجة  وذلك 
خواصهما  فإن  الكائنين،  بين  للمنافسة  وكنتيجة   ،

ً
إذا

ادوارد اوزبورن ويلسون 
من مجتمعات النمل الى 
املجتمعات البشرية
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 على أسس جينية وقد يكون 
ً
تنزاح ويكون ذلك االنزياح قائما

 ليعطي ذلك االنزياح أفضلية 
ً
 او فسلجيا

ً
 او شكليا

ً
سلوكيا

ألحدهما على اآلخر في ظل املنافسة. تعد طيور داروين ذات 
يعتمد  الظاهرة.  هذه  على   

ً
مثاال األشكال  املختلفة  املناقير 

التناف�شي  باالقصاء  يعرف  آخر  مبدأ  على  الخواص  انزياح 
الثالثينات. في  غوس  جيورجي  الرو�شي  العالم  أوجده  وقد 

فيما  النمل  بين  الكيميائي  التواصل  ويلسون  اكتشف 
من  أول  ويلسون  وكان   .)phermones( بالفيرمونات  يعرف 
األنواع  تطور  تصف  التي  تاكسون  بدورة  يعرف  ما  عرف 
والتغيرات  املساحات  في  والتقلصات  التوسعات  خالل  من 
في البيئة ضمن فترة زمنية معينة. وقد اكتشف تلك الدورة 
مختلفة  مالحظات  في  النمل  لتجمعات  مالحظته  ضمن 
غينيا  من   

ً
)بدءا الهادئ  املحيط  في  امليالنيزي  األرخبيل  في 

 نحو املحيط الهادئ(. وقد قدم الكثير من 
ً
الجديدة وشرقا

الحيوانات  مجتمعات  حول  املشابهة  واطروحاته  مالحظاته 
.1971 عام  نشره  الذي  الحشرات(  )مجتمعات  كتابه  في 

في العام 1975، نشر ويلسون كتابه املثير للجدل )علم 
 Sociobiology: new( جديدة(  توليفة  االجتماعي:  األحياء 
لدى  االجتماعي  السلوك  فيه  عالج  والذي   .)synthesis
وقد  الحيوانات.  لدى  بها  املعمول  املبادئ  بنفس  االنسان 
واجه كنتيجة لذلك هجمة من العديد من الناشطين الذين 
الذي  الحيواني  للسلوك   

ً
تبريرا إياه  معتبرين  ذلك  استنكروا 

البشر، رغم أن ويلسون شرح األمر  يعتبر غير أخالقي لدى 
ناحية أخالقية. يذكر جاد سعد  يتناوله من  أن  فقط دون 
: »كان 

ً
أستاذ األعمال والرائد في علم النفس التطوري أيضا

أول من واجه تلك الهجمة التي يواجهها علم النفس التطوري 
تقول  أن  يمكن  حيث  ويلسون،  اوزبورن  ادوارد  هو  اليوم 
، لكن أن تقول األمر ذاته 

ً
األمر عن السلمندر ويكون مقبوال

ويلسون  يرى  ذلك،  مع   .»
ً
حينها مجرما تغدو  اإلنسان  حول 

أن 10% فقط من السلوك الحيواني قائم على الجينات فيما 
البيئة. األكبر على  املتبقي  الجزء  يعتمد 

قد  االيثار  أن  فكرة  طرح  في  الريادة  لويلسون  كان 
في  يكون  الطبيعي السيما حينما  االنتقاء   عبر 

ً
يكون مفضال

عائلته  من   
ً
أفرادا ينقذ  أن  سبيل  في  يضحي  من  الجماعات 

 من ناحية تطورية. وهكذا م�شى 
ً
فيكون ذلك السلوك نافعا

طيلة  تطورية  ناحية  من  األفكار  من  العديد  مناقشة  في 
مسيرته العلمية، إذ تناول قضية الدين والفلسفة في كتابه 
)الصبر: وحدة املعرفة( عام 1998 والذي تناول فيه األصل 
يعتقد  البشرية. وقد كان ويلسون  التطوري لجميع األفكار 
بأن التطور عملية تقدمية، أي أنها تأتي بما هو أعقد وما هو 

.
ً
تأقلما أفضل 

في  والجوائز  التكريمات  من  العديد  على  ويلسون  حاز 
التي  الكتب  من  العديد  ونشر  حياته،  من  مختلفة  مراحل 
حياته  أيام  آخر  حتى   

ً
منتجا بقي  وقد  هنا.  ذكرها  يسعنا  ال 

الرائع  والتوثيق  املضنية  التجارب  في  شبابه  ق�شى  أن  بعد 
والسلس لتجاربه واكتشافاته العلمية والتي تقع عليها أيدينا 
ادوارد  جهود  لوال  لنعلمه  نكن  لم  مما   

ً
كثيرا لنتعلم  اليوم 

اوزبورن ويلسون. واليوم بينما نحيي الذكرى العاشرة النشاء 
الذي  بويلسون  نحتفي  أن  قررنا  فقد  الحقيقية،  العلوم 
الـ  بلغ  وقد   2021 ديسمبر   26 في  معدودة  أيام  قبل  غادرنا 
العلم  القيمة ملسيرة  بالغة   

ً
 وعقودا

ً
أعواما  شكلت 

ً
92 عاما

البشرية. واملعرفة 
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الفصل الثاني عشر

الم؟
َّ
 في الظ

ٌ
مَعة

َ
ش

ر  طوُّ ا ُمخَتِلًفا بالفعل للتَّ
ً
يعَتِنق دوكينـز وحلفاؤه مفهومـ

ِمَن  وغيرهـم  وليونتين،  إلدردج،  ـاه  يتبنَّ الذي  ذلك  عن 
ر هذه االختالفـات العداَء  فّسِ

ُ
تعاونيـن مع جولد. ولكْن، ال ت

ُ
امل

بصورة  ا  جليًّ ظهر  عداٌء  جال؛  الّسِ هذا  ده 
َّ
ول الذي  سَتِتر 

ُ
امل

ممـا  الكتب«.  راجعة 
ُ
مل »نيويورك  ة 

َّ
َمجلـ صفحات  كبيرة على 

ا  ال شكَّ فيه أنَّ بعًضا من هذا العداء يمَتِلك تفسيًرا نفسيًّ
يقال  بأْن  العموم  في  كثيًرا  اس  النَّ يسَتمِتع  ال  حيث   .

ً
ال

َ
ُمبَتذ

هـم ُمخطئون، وال سيمـا إذا كان ذلك عالنية. وبالتالي،  لهم إنَّ
. ولكننـي 

ً
 كبيرة

ً
ِشن ــ الالذع ــ نوًعا ما مفاجأة

َ
دُّ الخ ل الرَّ ِ

ّ
فال يمث

. يَتجادل دوكينـز 
ً
ة كاملة أشكُّ فيمـا إذا كانت هذه هي الِقصَّ

ر.  طوُّ اِخلّية في نظرّية التَّ وجولد في الغالب حول القضايا الدَّ
العلم  تجاه  جًدا   

ً
مختلفة  

َ
َمَواِقف يمتلكان  فهمـا  ذلك،  ومع 

ذاته.
ِفق  )أتَّ راز  ِ

ّ
الط ِديم 

َ
ق العلمّي  املذهب  دوكينـز  يعَتِنق 

م  ِ
ّ
يسل ه  فإنَّ العلماء،  جميع  فِمثل  جولد(.  وليس  معه،  هنا 

العلمّية  النظرّية  بأنَّ  القائلة  الجوهرّية  البوبرّية  قطة  بالنُّ
عديل في ضوء  ا ُمتاَحة للمراجعة والتَّ

ً
تة، فهي دائمـ

َّ
دائًما ُمؤق

ـه  بع، أنَّ
َّ
ة واألفكار الجديدة. وهو يقَبل، بالط ستِجدَّ

ُ
ة امل

َّ
األدل

القصير،  املدى  على  البشريـين،  حيز  والتَّ الخطأ  باستطاعة 
غم  وبالرَّ الجيدة.  واألفكار  املهمة  لألدلة  إدراكنـا  يحِجبا  أْن 
الَحداثة  بعد  ما  بمناخ  تماًما  دوكينـز  ر 

َّ
يتأث فلم  ذلك،  من 

له واحًدا  بالنسبة  العلُم  ل  ِ
ّ
يمث الحالّية. فال  الِفكرّية  للحياة 

ِعكاٍس اجتماعّي 
ْ
ظِم املعرفّية العديدة. وليس أيًضا بِان من النُّ

ائدة في عصرنا. بل على الَعكس من ذلك:  لأليديولوجّية السَّ
العلوم  أنَّ   

َّ
إال أحياًنا،  أ 

َ
ط

َ
ِللخ ُمَعرَّضة  كونهـا  من  فبالرغم 

عِرفة 
َ
امل إلنتاج  والعظيُم  الوحيُد  نا 

ُ
ُمحّرِك هي  بيعّية 

َّ
الط

مسائَل  في  ِثـق، 
َ
ن أْن  يمِكننـا  حيث  م. 

َ
العال عن  املوضوعّية 

من  ا  جدًّ قريب  أو  صحيح،  الواِرد  العلمّي  أي  الرَّ بأنَّ  كثيرٍة، 
َرنا هذه املعرفة من أشياَء كثيرٍة. وباختصار، ال  حة. لُتحّرِ الّصِ
ـه  الم. بل إنَّ

َّ
د ضوٍء في الظ ل العلُم بالنسبة لدوكينـز ُمجـرَّ ِ

ّ
يمث

إلى حٍدّ بعيٍد أفضُل ضوٍء لدينا، وُربمـا الوحيد الذي نمتِلكه.
ا. يكُمن 

ً
عتَبر نظرة جولد مِلكانة العلم أكثر غموضـ

ُ
بينمـا ت

األسئلة  بعض  هناك  بأنَّ  اعتقاده  في  لذلك  األسباب  أحد 
ع عن هذه الِفكرة 

َ
ع خارج ِنطاق الِعلم. وقد َداف

َ
ق

َ
املهمة التي ت

آراء  عتَبر 
ُ
ت والدين.  الِعلم  بين  الَعالقة  حول  األخير  عمله  في 

ُملحد.  فهو  البساطة.  كلَّ   
ً
بسيطة دد  الصَّ هذا  في  دوكينـز 

د  ل االعتقـادات ِمن كّلِ األنواع، بالنسبة له، ُمجـرَّ ِ
ّ
مث

ُ
حيث ت

الِعلم أْن  م، وباستطاعة 
َ
العال أفكاٍر سيئٍة عن كيفّية عمل 

ذلك،  من  األسوأ  بل  بالفعل.  ئة  سّيِ األفكار  هذه  أنَّ  يثِبت 
يئة كان لها في الغالب عواقب  كمـا يراه، أنَّ هذه األفكار السَّ
اجتماعّية ُمؤِسفة. في املقابل، يظنُّ جولد أنَّ اإليمـان بإلٍه ال 
ا.  ا أخالقيًّ

ً
ر الدين باعتباره نظامـ عالقة له بالدين. حيث يفّسِ

م ادعاءاٍت أخالقّية حول  ـه يقّدِ كُمن ميزته الجوهرّية في أنَّ
َ
ت

ريقة التي ينَبغي أْن نعيش بهـا. يرى جولد أنَّ الِعلَم ال ِصلة 
َّ
الط

والدين  الِعلم  أن  فيعني  وبالتالي،  األخالقّية.  باالدعاءاِت  له 
ُمستِقالن. نطاقان  هما 

ـه  أنَّ يبدو   ،
ً

ال فأوَّ  .
ً
غرابة أكثر  ين  الّدِ عن  جولد  آراء  عدُّ 

ُ
ت

التي  له  َحْصَر  ال  التي  االدعاءات  َتجاَهل 
َ
ن أْن  ِريِب 

َ
الغ من 

م وكيفّية عمله. 
َ
ختِلفة بشأن تاريِخ العال

ُ
صنُعهـا األديان امل

َ
ت

َمقاِصد  لديه  كائن  قه 
َ
ل

َ
خ قد  م 

َ
العال بأنَّ  عُم  الزَّ يبدو  حيث 

َبغي القيام 
ْ
ا حول ما ين ا، وليس أخالقيًّ

ًّ
ا وقائعيـ

ً
عات َزعَمـ

ُّ
طل

َ
وت

الوقائعّية  االدعاءات  هذه  ل  ِ
ّ
مث

ُ
ت ذلك،  إلى  باإلضافة  به. 

فهي  ولذلك،  للدين.  األخالقّية  األوامر  إليه  ِند 
َ
ست

َ
ت أساًسا 

بحيث  الدينّية  املعتقدات  ألنظمة  ثانوّية  بتفاصيَل  ليست 
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معقوٍل. بشكٍل  جاُهلها 
َ
ت يمِكننـا 

ا عن  ا، يبدو أنَّ جولد يلِزم نفسه بمفهوم غريٍب جدًّ
ً
ثانيـ

؟ هل 
ً
اِلصة

َ
 خ

ً
األخالق. فهل يعَتِقد أنَّ هناك حقائَق أخالقّية

في  الحديث  فكير  التَّ ك 
َ
َسل حقيقّية؟  أخالقّية  معرفة  يوجد 

ولعلَّ  السؤال.  هذا  على  لإلجابة  ُمخَتِلفين  ِريقـين 
َ
ط األخالق 

عاِصر يجاِدل بأنَّ االدعاءات األخالقّية ما 
ُ
ئيس امل املذهب الرَّ

ث تجاه ِفعل أو  تحّدِ
ُ
امل  تعبيراٌت عن َمواِقف أو نوايا 

َّ
هي إال

فرد ما. فعلى سبيل امِلثال، فإنَّ نعت شخص ما بالُحثالة ال 
هـا  خص. ولكنَّ ل َوصًفا لسمٍة أخالقّية معينٍة في ذلك الشَّ ِ

ّ
يمث

خص  الشَّ ث من هذا  تحّدِ
ُ
امل  من ذلك، عن نفور 

ً
ر، بدال عّبِ

ُ
ت

وأفعاله.
فاع عن نسخٍة  ل املذهب اآلخر لألخالق في الّدِ

َّ
بينمـا يَتمث

االدعاءاُت  ل  ِ
ّ
مث

ُ
ت ق، 

َ
ل
َ
نط

ُ
امل هذا  من  »الطبيعانّية«26.  من 

على  حقائَق،  إلى  ِند 
َ
ست

َ
ت حيث  وقائعّية.  ادعاءاٍت  األخالقّية 

رفاهّية  حول  للغاية،   
ً
دة ُمعقَّ تكون  ما   

ً
عادة هـا  أنَّ من  غم  الرَّ

اإلنسان. يبدو أنَّ جولد يلِزم نفسه بإنكار كال الخيارين. فإذا 
ُمستِقٌل  مجاٌل  يوَجد  فال  صحيحـة،  ة«27  عِبيريَّ »التَّ كانت 
فإنَّ  الـي،  وبالتَّ ين.  الّدِ فيه  ليساِهم  األخالقّية  للمعِرفة 
مٍة لوصف سماٍت موضوعّية  نـا األخالقّية غيُر ُمصمَّ

َ
عِبيرات

َ
ت

َمواِقفنا  عن  عِبير  للتَّ وسائَل  باألحرى  هـا  ولكنَّ العالم،  عن 
وَعواِطُفنـا.

 من ذلك، فإنَّ 
ً

بيعانّية صحيحة، بدال
َّ
الط إذا كانت  ـا  أمَّ

روف 
ُّ
الظ اكتشاف  في  يساِهم  حيث  لألخالق.  أسا�شّي  الِعلم 

ين إلى حٍد كبيٍر  َراجعت جاذبّية الّدِ
َ
هـا. لقد ت

َّ
ْزَدِهر في ِظل

َ
التي ن

م  قّدِ
ُ
ل أحد األسباب لذلك في أنَّ األديان ت

َّ
ورة. يتمث خارِج الصُّ

ا. من   منطقيًّ
ً
م، إدعاءاٍت هشة

َ
بالفعل ادعاءاٍت بشأن العال

فال   ،
ً
صحيحة االدعاءات  هذه  كانت  لو  حتى  أخرى،  ناحية 

صرُّف. عطينـا أي سبٍب أخالقّيٍ للتَّ
ُ
هـا ت يْبدو أنَّ

الكالسيكّية  الثقافة  في  قطة  النُّ هذه  وِضيح 
َ
ت مَّ 

َ
ت  

عِذيُب 
َ
ت »هل  واحد:  سؤاٍل  في  اختصارهـا  ويمِكن  اليونانّية، 

ـه  ألنَّ مه  َحرَّ اإلله  أنَّ  أم  مه،  َحرَّ اإلله  ًئا ألنَّ  أمًرا سّيِ األطفال 

لِزم نفسك 
ُ
يَت اإلجابة األولى، فسوف ت

َ
ٌئ؟« فإذا أْعط أمٌر سّيِ

واب،  الصَّ ِمَن  سيكون  ـه  بأنَّ والقائلة  الغريبة  ر 
َ
ظ النَّ بوجهة 

ـا  ب إذا أَمَر اإلله بذلك. أمَّ ِ
ّ

عذ
ُ
وليس ِمَن الِحكمة فقط، أْن ن

ين  ِرف بعدم ِصلة الّدِ
َ
عت

َ
انّية، فإنك ت

َّ
يَت اإلجابة الث

َ
إذا أْعط

األخالقّية. للحقيقـة 
الَفهم  من   

ً
مهمة مجاالٍت  هناك  أنَّ  جولد  يعَتِقد  إذن، 

ه  فإنَّ ِلك، 
َ
ذ  عن 

ً
ضال

َ
ف دوٍر.  أي  الِعلم  فيها  يلَعب  ال  البشرّي 

ِحيح«.  »الصَّ مجاله  في  حتى  العلم  دور  بشأن  أكثر  ك  ِ
ّ

ُمتشك
تطّرِفة من ِنْسَبِوّية 

ُ
َسخ امل

ُّ
بع الن

َّ
ض جولد بالط

ُ
رغم ذلك، يرف

رّي،  ما بعد الحداثة. فِمَن الحقائق املوضوعّية للتاريخ التطوُّ
العصر  في  رت  طوَّ

َ
ت الديناصورات  أنَّ  ا، 

ً
جميعـ علُمها 

َ
ن والتي 

ظم البيئّية األرضّية خالل العصر  ريا�شي، وَهيَمنت على النُّ ِ
ّ
الت

)باستثناء  رَضت 
َ

ِانق ثم  باشيري، 
َّ
والط الجورا�شي،  ريا�شي،  ِ

ّ
الت

العصر  ِبداية  وقبل  باشيري 
َّ
الط العصر  نهاية  في  يور( 

ُّ
الط

يَزٍك ضخٍم باألرض. 
َ
الثي، على األرجح كنتيجة الصطدام ن

ُّ
الث

د أسطورة  لذا، فليس ِمَن املعقول أْن تكون هذه القصة ُمجـرَّ
في  ائدة  السَّ لأليديولوجّية  ِانِعكاًسا  أو  لق، 

َ
الخ عن  ْرِبّية 

َ
غ

أحياء  ِعلم  ألنموذج  ُمهيِمن  ُعنُصر  ى  حتَّ أو  األوقات،  هذه 
ريقة، 

َّ
الط بهذه   

ً
ِفعال األمر  َحَدث  فقد  الحالي.  الحفريات 

إلى حٍدّ  اَرك جولد 
َ

ش
َ
فيت لذا،   .

َ
َحَدث ـه  بأنَّ ا 

ً
تمامـ نعلم  ونحن 

 
ً
م معرفة ظر القائلة بأنَّ الِعلم يقّدِ ما مع دوكينـز في وجهة النَّ

م كما هو.
َ
العال موضوعّية عن 

اس تجاه األدلة املوضوعّية.  ممـا ال شكَّ فيه أنَّ الِعلَم حسَّ
في  ائدة  السَّ والِقيم  للثقافات  ِانِعكاٍس  د  ُمجـرَّ من  أكثر  فهو 
ر بشدة بواسطة 

َّ
الِعلَم يتأث عصره. ولكْن يجاِدل جولد بأنَّ 

ح  قافّية واالجتمـاعّية التي ينشأ فيهـا. حيث يوّضِ
َّ
واِلب الث

َ
الق

 من 
ًّ

الطبيعّي« كال »التاريخ  في مجله  َمقاالته  العديد من  في 
حساسيته  َجاِنب  إلى  الِعلم،  على  االجتمـاعي  ياق  الّسِ تأثير 
قافـي. 

َّ
ر الِعلم بموِقعه الث

َّ
 يتأث

َّ
هائّية لألدلة. حيث يِجب أال الّنِ

يُمدُّ  حيث  ُمفيًدا،  األحيان  بعض  في  أثير  التَّ هذا  يكون  قد 
داروين  افترضه  ما  ل  ِ

ّ
ُيمث نافعٍة.  ونماذَج  باستعاراٍت  الِعلم 
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أشهر  أحد  عشر  اِسع  التَّ القرن  في  يا�شّي  الّسِ االقتصاد  من 
َمن«،  الزَّ  

ُ
َدْوَرة َمن،  الزَّ »سهُم  كتابه  ففـي  ذلك.  على  األمثلة 

اِريخ العميق  ر فيه مفهومنـا للتَّ طوَّ
َ
د جولد الوقَت الذي ت يحّدِ

ياق  الّسِ بأنَّ هذا  إيحاٍء  أي  قافي دون 
َّ
والث الِفكرّي  في سياقه 

الجيولوجيا. ِعلم  ر  طوُّ
َ
ت ه  وَّ

َ
قافي قد ش

َّ
الث

واِغل   بالشَّ
ً
ِبط املسائُل الِعلمّية مباشرة

َ
رت

َ
 ولكْن عندما ت

االهتمـامات  هذه  ي  ؤّدِ
ُ
ت ما  فغالًبا  واالجتمـاعّية،  ياسّية  الّسِ

ائفة،  قافّية واالجتمـاعّية إلى العلوم الفاِسدة، العلوم الزَّ
ُّ
الث

كتاب  يعتَبر  الِعلمّية.  والِجنسانّية  العنصرّية  جاِنب  إلى 
هذه  حول  لجولد  كتاٍب  أشهر  اإلنسان«  ِقياس  في  »الخطأ 
املوضوعات. ِاهتمَّ جولد بأنَّ يبين في هذا الكتاب كيف يمِكن 
ٍه  ٍف وُمشوَّ قييٍم ُمَحرَّ

َ
ت لسياٍق أيديولوجّي معيٍن أْن يؤدي إلى 

الَبشر. بين  لألدلة على االختالف 

الي، فهنالك تباين حاد بين دوكينـز وجولد في تطبيق  وبالتَّ
رّي بشكل خاص، على  الِعلِم بوجه عام، وعلم األحياء التطوُّ
ر  وتُّ بع مصدَر الكثيِر من التَّ

َّ
ل هذا بالط ِ

ّ
ِجنسنـا البشرّي. ويمث

أنَّ   
ً

قليال دِهش 
ُ
امل ِمَن  يبدو  قاش.  الّنِ هذا  عليه  يقوم  الذي 

دوكينـز لم يكتْب حتى اآلن بشكٍل منهجّي حول هذه املسألة. 
االختالفات  بعًضا من  يْستكِشف  كتبه  ممـا  الكثير  ى  بل حتَّ

ر معظم الكائنـات األخرى. طوُّ
َ
ر البشرّي وت طوُّ بين التَّ

ُمتضاِعفاٍت مهمة  واملهارات،  األفكار  أي  امِليمات،  ل  ِ
ّ
مث

ُ
ت

سخ األفكار من جيٍل إلى جيٍل، 
َ
ر البشرّي. حيث يتمُّ ن طوُّ في التَّ

تماًما بالضبط مثل الجينات. فَتنَتِقل اإليقاعات، الوالءات 
آخر.  إلـى  إنساٍن  من  األخالقّية  حيزات  والتَّ الكروّية،  للفرق 
ل نحن البشر َمركباٍت لنقل امِليمـات، وليس  ِ

ّ
وبالتالـي، فُنمث

تاريخنا  الحقيقـة  هذه  جَعل 
َ
ت نحملهـا.  التي  الجينـات،  فقط 
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رّي مختِلًفا بشكٍل مهٍم عن نظيره في معظم املخلوقات.  التطوُّ
ر امِليمـات أسرع بكثير من  وذلك لسبٍب وحيٍد، حيث أنَّ تطوُّ
ر الجينـي. ومع ذلك، فِمَن الواضح أنَّ دوكينـز ال يَرى  طوُّ التَّ
احّية العملّية أم من حيث املبدأ، في  أّية مشكلٍة، سواٌء من النَّ
رّية للسلوك االجتمـاعّي على البشر. ريات التطوُّ

َّ
تطبيق النظ

م  ِ
ّ
يسل حيث  دوكينـز.  عن  ا 

ً
بالغ ا 

ً
اختالفـ جولد  يختِلف 

يحبه  ال  ما  كلَّ  ولكنَّ  رة.  ُمتطّوِ كائنـات  نـا  بأنَّ قطًعا،  جولد، 
رّي املعاصر يجَتِمع مًعا في ِعلم األحياء  فكير التطوُّ جولد في التَّ
رّي. وقد  فس التطوُّ النَّ االْجِتماِعّي البشرّي وسليله، أي ِعلم 
ظريات  تيجة بحملٍة من الجدال الوح�شّي ِضدَّ النَّ لت النَّ

َّ
مث

َ
ت

يبغض  ا. 
ً
عامـ عشرين  دامت  البشرّي  للُسلوك  رّية  التطوُّ

من  بعًضا  أنَّ  ِحيح  الصَّ ِمَن  االْجِتماِعّي.  األحياء  علم  جولد 
سبيل  على  ا.  وسطحيًّ ساِذًجا  يبدو  رّي  التطوُّ فس  النَّ ِعلم 
امِلثال، فإنَّ عمل راندي ثورنهيل حول االغتصاب غير ُمقِنٍع 
بعدين 

َ
ست

ُ
امل الّرِجال  استطاعة  في  ـه  بأنَّ يجاِدل  حيث  ة.  باملرَّ

االغتصاب،  بعمليات  صالحيتهم  تعزيز  ا  جنسيًّ شين(  همَّ
ُ
)امل

ه، ال يحاِول أْن يأخذ في االعتبار َعواِقَب العنف الجن�شّي  ولكنَّ
والخطيرة  الواضحة  املشاكل  يَتجاَهل  بل  الحّية،  الصَّ على 
كيف. 

َ
ت  

َّ
إال هو  ما  لالغتصاب  امليَل  أنَّ  في  لة  ِ

ّ
تمث

ُ
وامل للفكرة 

بيعي 
َّ
الط اريخ  »التَّ كتاب  بأنَّ  االعتقـاد  غري 

ُ
امل فِمَن  لذا، 

ٍد. ُمتعمَّ استفزاٍز  سوى  ليس  لالغتصاب« 
عاتقهـم  على  رّيـين  التطوُّ فس  النَّ علماء  من  العديد   

َ
ذ

َ
أخ

مناصري  فرضيات  اختبار  في  ر 
َ

الَحذ ي  ِ
ّ

توخ إلى  الحاجة 
سَتِطيُع 

َ
نـا ال ن كيف. وكمـا يصرُّ دانيت مراًرا وتكراًرا على أنَّ التَّ

ـف.  كيَّ
َ
ت الكائن الحّي هي  لَّ سمة من سمات 

ُ
ِرض أنَّ ك

َ
فت

َ
ن أْن 

علم  عن  حذًرا  املدافعين  أكثُر  ل  ِ
ّ
يقل ذلك،  من  وبالرغم 

األحياء االْجِتماِعّي وأحفاده من املجاالت الِفكرّية من أهمّية 
إلى  يميلون  حيث  جولد.  لِفكر  املحورّية  رّية  التطوُّ الجوانب 
اِريخ في فرض قيوٍد على  ر والتَّ طوُّ أكيد على أهمّية التَّ عدم التَّ
غروي  رّي الصُّ غير التطوُّ كيف، أو املشكالت في ترجمة التَّ التَّ
دفة  الصُّ دور  أو  األنواع(،  مستوى  )على  كبروي  غيٍر 

َ
ت إلى 

رة،  تطّوِ
ُ
امل األنسال  تشكيل  إعادة  في  الجماعّي  وااِلنِقراض 

وأخيًرا عدم إدراك أهمّية علم أحياء الحفريات لِعلم األحياء 
رّي. التطوُّ

حاالته  أكثر  في  ى  حتَّ االْجِتماِعّي،  األحياء  ِعلم  يعِكُس 
لها جولد. وال  ِ

ّ
ا عن تلك التي يمث

ً
 تمامـ

ً
ا، زاوية ُمخَتِلفة

ً
ِانِضباط

بدَّ أْن يلَعب ذلك دوًرا ما في عداوته تجاه هذا الِعلم. ولكنَّ 
هذه  أنَّ  يعتِقد  جولد  أنَّ   ، أظنُّ كمـا  ه،  ِ

ّ
كل ذلك  من  األهمَّ 

 .
ً
وايا ُمغِرضة، إلى جانب كْوِنهـا خاطئة

َ
األفكار خطيرة وذات ن

ِحيح ــ  ، لتجاوز الِعلم ِنطاقه الصَّ
ً
طرسة

َ
ل هذه األفكار غ ِ

ّ
مث

ُ
ت

 
ُ
عتَبر معرفة

ُ
 وهوجاء. ال يَتِفق دوكينـز مع ذلك. حيث ت

ً
ِرسة

َ
ش

 
ً
رة ُمحّرِ له،  سبة  ِ

ّ
بالن البشرّي،  للسلوك  رّية  التطوُّ األسس 

، في مناقشته لعمل 
ً

هر ذلك بوضوح، مثال
ْ
. ويظ

ً
ِطيرة

َ
وليست خ

انية من كتاب »الجين األناني«( حول 
َّ
بعة الث

َّ
أكسلرود )في الط

ِتنـا.
َ
َحال للتفاؤل بشأن  يعَتِبره سبًبا  عاون، والذي  التَّ ر  طوُّ

َ
ت
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كتاب فهم العلم 
الفصل الخامس

ترجمة: أحمد الساعدي
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الفصل الخامس

الجانب االجتماعي للعلم:
اإلنسان ومسعى املجتمع

ليس  بأنه   
ً
غالبا له  تشير  للعالم  النمطية  الصورة  إن 

 جدا: فقد يصور على انه شخص عبقري 
ً
 اجتماعيا

ً
شخصا

غريب األطوار، معزول في مختبر أسفل األرض بدون نوافذ، 
يتبع بشكل صارم قواعد املنهج العلمي، حتى يجد االكتشاف 
العظيم في النهاية. فهم غير متعاونين وال يتصلون بأحد وال 
الصورة،  هذه  في  خاطئة  أمور  عدة  هنالك  لكن  يختلطون. 

وهي:
: كما ذكر في فصل كيف يعمل العلم، ليس هنالك 

ً
أوال

طريقة علمية واحدة يجب اتباعها. املنهج العلمي مرن ويمكن 
أن يأخذ العديد من املسارات املمكنة.

ثانيا: يقوم بالعلم أشخاص فريدين من نوعهم، ولكنهم 
ليسوا آالت مبرمجة على اتباع روتين معين بشكل أعمى بدون 
دوافع أو طموح أو ابداع. فالعلماء بشر أيضا! والكثير منهم 
مهتمون بعملهم بحماس، والكثير منهم مبدعون بشدة. كما 

أن شخصياتهم وأهدافهم متنوعة للغاية.
يقدم  عالمي.  علمي  مجتمع  من  جزء  يعتبر  العلم  ثالثا: 
والتي  الخبرة،  التوقعات،  الثقافية،  األعراف  املجتمع  هذا 

العلمية. املعرفة  لتوسيع  ضرورية  تعتبر 
املجتمع عن  التي يتصورها  النمطية  الصورة  وفي عكس 
العلماء، نرى أن العلم أكثر من ذلك بكثير. حيث  يعمل العلم 
عادة بأشياء من قبيل: عاملة تقرأ األعمال التي صدرت مؤخرا 
من زمالئها بخصوص دراسة سلوك الحيوان، وهي عاملة من 
البرازيل تأتي إليها فكرة تجربة صوت أحد الطيور املكتشفة 
حديثا في أحد ألعاب أطفالها. وقالت بأنها سوف تدعو زميلها 

في الكلية والذي يعمل في كندا ملناقشة الفكرة ومعرفة ما إذا 
كان باستطاعتها الحصول على برنامج تسجيل تستخدمه في 
أختبارها. ثم تقوم بتجنيد عدد من الطالب مع باحث جاء 
الفكرة  للعمل على املشروع، ويتم تطبيق  من الصين كزائر 
بالحصول على التمويل املناسب. وبعد إنهاء الدراسة، يقوم 
املجلة  وتقوم  مجلة.  في  ونشره  عملهم  بكتابة  البحث  فريق 
اليابان  في  واحد  مختلفين،  علماء  ثالث  إلى  العمل  بإرسال 
وآخر في الواليات املتحدة والثالث في اململكة املتحدة، ويعيد 
التغييرات  بعض  بإجراء  ولكن  الدراسة  هذه  املراجعون 
بالتغييرات  يقوم  الفريق  اإلحصائي.  التحليل  لتحسين 
وينشرها بعد عدة أشهر في املجلة. ويقوم أحد الخريجين في 
فرنسا بقراءة الورقة البحثية مع زمالئه في مختبره، ويراسل 
التجريبية،  اإلجراءات  من  املزيد  ملعرفة  البرازيلية  العاملة 
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لكي  ويقوم بتجربة مطابقة. حيث يقوم بتجنيد خريج آخر 
باملقارنة  العملية.  تستمر  وهكذا  املشروع.  في  معه  يعمل 
من  تعقيدا  أكثر  العلمي  املجتمع  يعتبر  النمطية  بالصورة 

جهة، وأكثر إنسانية من جهة أخرى.
في  سواء  لوحدهم،  العمل  وقت  يقضون  ال  العلماء 
في  يتعاونون  بل  الحاسوب،  على  أو  املختبر  في  أو  امليدان 
أبحاثهم مع آخرين. وهم ال يقومون بإجراء البحوث فقط، بل 
يشمل عملهم مراجعة أبحاث غيرهم من العلماء التي تنشر 
الخريجين  وبتوجيه  بالتدريس،  يقومون  كما  املجالت،  في 
العلمية،  املؤتمرات  في  التحدث  الشباب،  والعلماء  الجدد 
العمل  فإن  وبالتالي  العلمية.  الجمعيات  في  يشاركون  كما 
كعالم ينطوي على الكثير من األمور وليس فقط االعتكاف 
في املختبر عديم النوافذ وإجراء عدد ال متناهي من التجارب!

املجتمع العلمي: التنوع يصنع الفارق
ومن  العالم  أنحاء  جميع  في  األشخاص  جميع  يعتبر 
العلمي.  املجتمع  من  جزء  والخلفيات  الثقافات  جميع 

للذكور  مجال  العالم   يعتبر  كان  التاريخ  فترات  بعض  ففي 
نظرة  تلقي  فعندما  اآلن.  اختفى  هذا  ولكن  فقط،  البيض 
العلمية  املجالت  في  الحديثة  البحثية  األوراق  مؤلفي  على 
من  كل  يتعاون  حيث  قاعدة.  أصبح  التنوع  أن  ستالحظ 
 Khayrul( كبير  وخيرول   )Rajsapan Jain( جين  راجسابان 
 Keith( وكيث ميتشيل )Joe Gilroy( وجو جيلروي ،)Kabir
وروبن   )Kin-chung Wong( يونغ  تشونغ  وكين   )Mitchell
هيكس )Robin Hicks( على العمل حول بحث يخص عمل 
املغناطيس في درجات الحرارة العالية. كما يتعاون كل من نيلي 
 )Michael Gagan( ومايكل غاغان )Nerilie Abram( ابرام
 Wahyoe( هانتورو  وواهيو   )Zhengyu Liu( ليو  وزينغيو 
 )Malcolm McCulloch( مكولوك  ومالكوم   )Hantoro
على   )Bambang Suwargadion( سووارغاديون  وبامبانج 
جين  تتعاون  حين  في  واملحيطات.  الجوي  الغالف  تفاعالت 
 64 من  مكون  بحثي  فريق  مع   )Jane Carleton( كارلتون 
العالم  أنحاء  جميع  ومن  مختلفة  بلدان   10 من  شخص 
العديد  ويأتي  لألمراض.  املسبب  الجينوم  تسلسل  فك  على 
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من هؤالء العلماء من ثقافات اجتماعية ومناطق جغرافية 
أبحاث  في  متحدين  تراهم  ذلك  من  الرغم  وعلى  مختلفة، 
الثقافة العلمية العاملية. فليس هناك حدود جغرافية للعلم.
نظر  وجهات  العلماء  عند  التنوع  هذا  يعطي  حيث 
مختلفة لحل املشاكل العلمية. فقد يعمل أحد املتخرجين في 
الكيمياء يبلغ من العمر 24 عام من جنوب أفريقيا مع عالم 
عالم  مع  فلوريدا  من  عام   41 العمر  من  يبلغ  بحرية  أحياء 
فيعطون  معا،  بكين  من  عام   65 العمر  من  يبلغ  حفريات 
وجهات نظر مختلفة تماما عن العالم، حيث يستفاد العلم 

التنوع. هذا  من 
لديهم  فالعلماء  التخصص.  على   التنوع  يساعد   -
ينتمون  الذين  فاألشخاص  مختلفة.  ومصالح  قوة  نقاط 
مختلفة  أسئلة  في  البحث  يختارون  ال  مختلفة  لخلفيات 
فقط، بل يبحثون في املسألة الواحدة بطرق مختلفة. فعالم 
يميل  الذي  األحياء  وعالم  للرياضيات  يميل  الذي  األحياء 
يمتلك  ال  الذي  األحياء  وعالم  البشري  السلوك  منافع  إلى 
من  واحد  كل  فيها،  للعمل  مالئم  مختبر  أو  كافية  مجاهر 
هؤالء يحاول التركيز على نقاط قوته. في حين قد يختار كل 
شخص منهم طريقة معينة للبحث في املوضوع الواحد )مثل 
اإلدراك البشري(، حيث سوف يبحثون في املوضوع من زوايا 

للموضوع. كامل  فهم  في  واملساهمة  مختلفة، 

- يحسن التنوع  حل املشاكل. هناك الكثير من املنافع 
بمجموعة  املشاكل  يعالج  الذي  املجتمع  للعلم من  بالنسبة 
املتنوع   يملك املجتمع  املتنوعة. حيث  الطرق اإلبداعية  من 
القدرة على توليد أساليب بحثية وتفسيرات وأفكار جديدة 
يمكن أن تساعد العلم على تجاوز العقبات وتسليط الضوء 
أينشتاين  اقترح  املثال،  سبيل  على  جديدة.  مشاكل  على 
مختلفة  وبطرق  والزمان  الفضاء  من  لكل  جديدة  مفاهيم 
عن معاصريه، فقد خرج بأفكار جديدة غير بديهية مدعومة 

باألدلة، فتحت آفاق بحثية  جديدة.
من  للعلم  منافع  هناك  االنحيازات.  التنوع   يرصد   -
املمارسين ذوي املعتقدات والخلفيات والقيم املتنوعة، حيث 
يحقق هذا التنوع نوع من الرصد للتحيزات التي قد تحدث 
إذا كان هنالك ممارسة علمية يؤمن بها مجموعة ضئيلة من 
املستمرة   العلمية  األبحاث  نأخذ  املثال،  سبيل  على  البشر. 
والحساسة،  املهمة  القضية  هذه  مع  املناخي.  التغير  حول 
واالقتصاد  البيئة  حول  الشخصية  للمعتقدات  يمكن 
واألعمال والسياسة أن تجعل الباحث ينحاز عن غير  قصد 
على  يعتمد  العلم  لكن  األدلة.  تقييم  عند  أو  البحث  خالل 
تمر  الشخصية  النظر  وجهات  أن  حيث  متنوع،  مجتمع 
إلى  البيئة  ناشطي  املحافظين،  إلى  الليبراليين  من  بسلسلة: 
التوليفات  إلى ذلك جميع  الحرة، وأضف  األعمال  أصحاب 
يكونوا  أن  إلى  العلماء  يسعى  حيث  املجتمع.  في  املوجودة 
محايدين و موضوعيين في تقيمهم للمسائل العلمية، ولكن 
يتم  حيث  العرضية  الحاالت  إحدى  في  انحياز  يحدث  قد 

متنوع. علمي  مجتمع  بواسطة  املعلومات  من  التحقق 
لذلك يعتمد العلم على التنوع، فإذا كان جميع العلماء 
يحسن  والتنوع  نادر،  العلمي  الجدل  سيكون  متشابهون 
العلم. وعلى الرغم من تنوعهم فإن العلماء يعتبرون جزء من 
املجتمع العلمي ومساهمتهم تعتبر قيمة في املشاريع العلمية.
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التدقيق العلمي 
 من التحقيقات والتوازنات 

ً
يقدم املجتمع العلمي نظاما

أنه  حيث  العلمي،  العمل  جودة  بواسطته  يضمن  الذي 
يتحقق من الحجج بشكل مضاعف، ويتأكد أن األفكار التي 
يتم تقييمها بشكل عادل. هذا التدقيق يمكن أن يخدم عدد 
من الوظائف املختلفة، من التحقيق في الحقائق إلى التبليغ 

املخالفات: عن 
العلماء  يصف  حيث  واألفكار،  األدلة  املجتمع  يقيم 
ويسمحون  الكتب.  وفي  املجالت  وفي  املؤتمرات  في  عملهم 
أفكارهم  نشر  خالل  من  أعمالهم  بفحص  اآلخرين  للعلماء 
وطرق دراستهم ونتائج اختباراتهم، وسواء من خالل مراجعة 
ما تم القيام به أو محاولة تكرار كل جزء من العمل. وهذا 
يساعد على ضمان استيفاء األدلة للمعايير العلمية العالية، 
من  األحكام  وخلو  الصلة،  ذات  األدلة  جميع  واكتشاف 
العيوب، ومن ثم التحرك إلى تفسير أدق. فعلى سبيل املثال، 
في عام 1989 أدعى عاملان أنهما توصال إلى اندماج نووي في 
درجات حرارة أقل من املتوقع، وعندما دقق املجتمع العلمي 
بها  يمكن  التي  الطرق  من  عدد  هنالك  أنه  وجد  نتائجهما، 
تحسين تجاربهما كما ان العاملين قد أخفقا في أداء العديد 
آخرون  علماء  قام  نفسه،  الوقت  وفي  االختبارات.  من 

أنه  اكتشفوا  لكنهم  التجريبية  النتائج  نفس  تكرار  بمحاولة 
النهاية وجد  ال يمكن أن تعطي نفس النتائج باستمرار. وفي 
املجتمع العلمي أن األدلة ليست كافية لتبرير قبول ادعاءات 

الباحثين.
بشر،  أيضا  هم  فالعلماء  التحيزات.   يضبط  املجتمع 
كل شخص منهم قادم من خلفية مختلفة عن األخر، حيث 
إلى  يميلون  أنهم  كما  مختلفة  شخصية  معتقدات  يحمل 
غير  تحيز  إلى  يؤدي  ذلك  وكل  مختلفة.  ونظريات  فرضيات 
مقصود، حتى عندما يسعى العلماء البقاء موضوعيين. لكن 
إلى  ينظر  عالم  فكل  الحظ،  لحسن  متنوع  العلمي  املجتمع 
النتائج من زاويته الخاصة، هنالك عالم آخر ينظر إلى نفس 
النتائج من زاوية مختلفة. وبسبب التنوع في املجتمع العلمي، 
فإن التحيزات الفردية تكون متوازنة ويمكن للمجتمع ككل 

بإنصاف. العلمية  األفكار  تقييم 

والقضاء  الغش  كشف  على  العلمي  املجتمع  يساعد 
عليه. على الرغم من كون الغش نادر في العلم، إال أنه يحدث 
عر�شي  بشكل  الغش  حاالت  تحديد  وتم  األحيان.  بعض  في 
خالل فحص املجتمع العلمي. فعلى سبيل املثال تم اكتشاف 
بتزوير  باحث طبي يدعى جون سودبو  بها  قام  حالة حديثة 
بيانات 900 مريض نرويجي قام بها عالم آخر وادعى بأنه قام 
بها. العلماء يأخذون الغش على محمل الجد، ألن من يغش 
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يكون قد اعتمد على عمل اآلخرين. وال أحد يرغب في أن يبني 
عمله على أساس هش تزوده أفكار احتيالية.

خاصة  منها  عدة:  طرق  في  مجتمعه  على  يعتمد  والعلم 
)مثل،  عامة  ومنها  املقال(،  في  خطأ  عن  الكشف  )مثل، 
على  يحافظ  وبذلك  العمل  من  الهائلة  الكميات  تقسيم 
التقدم العلمي(. أن تكون جزء من هذا املجتمع فهناك بعض 

تفعلها. أن  منك  يتوقع  التي  األمور 

التحقيقات والتوازنات 
يسيطر  الرئيسيات  دراسة  علم  كان   ،1970 عام  قبل 
وتسجيلهم  الرجال  مالحظات  خالل  ومن  الرجال.  عليه 
تلك  لفهم  تفسيرات  تم وضع  البرية،  في  الرئيسيات  لسلوك 
السلوكيات من قبل نفس العلماء. حيث يقرأ ويقيم العلماء 
تمت  الوقت  ذلك  ففي  البعض.  بعضهم  أعمال  الذكور 
يسيطر  كان  للرئيسيات  االجتماعية  الحياة  أن  إلى  اإلشارة 
عليها الذكور إلى حد كبير، حيث تلعب اإلناث دور سلبي. لكن 
في دخول هذا املجال، وبسبب  النساء  بدأت  في عام 1970 
االهتمام  من  املزيد  النساء  هذه  أولت  الجنسانية  خبراتهن 
أن  وكشف  الرئيسيات،  إناث  سلوك  في  الدقيقة  للفروق 
ويتعاملن  متطورة  جنسية  بحياة  يتمتعن  الرئيسيات  إناث 

مع سلوك الذكور بعدة طرق. وهكذا، ففي هذه الحالة كان 
التنوع في املجتمع العلمي يوازن بين التحيزات، مما يؤدي إلى 

الرئيسيات. ملجتمع  ودقة   
ً
كماال أكثر  فهم 

الثقافة العلمية: توقعات كبيرة 
فيه  نفكر  فإننا  »ثقافة«  مصطلح  علينا  يمر  عندما 
األمريكية  الثقافة  مثل  العرقية  أو  الجغرافية  الناحية  من 
ممارسات  على  ينطبق  املصطلح  فهذا  الصينية،  والثقافة 
األشخاص،  من  صغيرة  مجموعة  وتوقعات  وسلوكيات 
مجموعة  أو  الجليد  على  التزلج  شباب  من  مجموعة  مثل 
جزء  يعتبر  هذا  أن  من  الرغم  على  للطاقة.  شركة  موظفي 
ال يتجزأ من الثقافة األوسع املحيطة، فهذه ثقافات فرعية 
تنقاد بواسطة مجموعة من القواعد الخاصة غير املكتوبة 
للتفاعل مع بعضهم البعض، والعلماء ليسوا استثناء. ففي 
ولكنها  ما  حد  إلى  عامة  الجيد  السلوك  قواعد  تكون  العلم 
العلمية. حيث  للحفاظ على جودة األدلة واألفكار  ضرورية 

العلمي: املجتمع  يتوقع 
يوجد  غرفة  إلى  دخلت  أنك  تخيل  الصارم:  التدقيق 
ورأيت   األشخاص،   من  مجموعة  إلى  يتحدث  شخص  فيها 
االعتبار  بنظر  باهتمام »هل أخذت  املتكلم  يسأل  الجمهور 
العديد  في  ....؟«،  أن  تعتقد  ملاذا  عن.....؟  ماذا  ولكن  ....؟ 
في  الثقة  إلى عدم  إشارة  تعتبر كثرة األسئلة  املجتمعات  من 
املتكلم، ولكن يختلف هذا في املجتمع العلمي.  فالتدقيق  من 
املتكلم  أن  يعني  الكثير  التساؤل  الواقع،  في  املعتادة   األمور 
قد أثار نقطة هامة جعل الجميع يتحقق منها بصورة كبيرة. 
وجه  على  منها  )الهامة  األفكار  جميع  تخضع   العلم  ففي 
الخصوص(  للتدقيق الصارم، فال قيمة للعقيدة في الثقافة 
الهامة  األفكار  حول  واالستفهام  التدقيق  أن  كما  العلمية. 
تدعمها  ال  التي  لألفكار  العلمي  املجتمع  قبول  عدم  يضمن 

السليم. للمنطق  املستندة  غير  األدلة 
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هل حقا كل �ضيء نسبي؟ 
الخاصة  النسبية  حول  أينشتاين  ألبرت  كتابات  قدمت 
والعامة صورة جديدة للكون: حيث يمكن للزمان أن يتوسع 
لنا  فيكون  الزمان  مع  املكان  دمج  يمكن  كما  ويتقلص، 
املادة  تشكيل  إعادة  النظرية  الناحية  من  ويمكن  الزمكان، 
العامة عام 1916  النسبية  اقترح  على هيئة طاقة. فعندما 
كانت أفكار جديدة وغريبة للكثيرين وغريبة لآلخرين، ولكنها 
ساعدت  النظرية  وأن  خاصة  لالهتمام،  مثيرة  تأكيد  بكل 
على فهم الشذوذ الذي لن نتمكن من تفسيره سابقا، مثل 
االنحرافات في مدار كوكب عطارد. استمر العلماء منذ ذلك 
ليس  أينشتاين،  أفكار  واختبار  بفحص  اليوم   إلى  الحين 
ألنهم يعتقدون بأن النسبية العامة يمكن أن تكون خاطئة، 

يبدو صحيح! الفكرة  تلك  الكثير من جوانب  بل ألن 
الصدق والنزاهة واملوضوعية: هدف العلم هو الكشف 
عن العمل الحقيقي للعالم ، وهذا األمر يتطلب الصدق. فال 
النتائج  في  املبالغة  الحقيقة من خالل  يمكن الحصول على 
أو تزيف األرقام  أو تقديم البيانات بشكل انتقائي  أو تفسير 

العلماء أن اآلخرين يعملون  األدلة بطريقة منحازة. فيتوقع 
بصورة  انتهاك  أي  مع  يتعاملون  أنهم  كما  وأمانة،  بنزاهة 

جدية.

السياسة املثلى
 يعتبر الصدق أفضل سياسة في العلم، حتى لو أن هذا 
 Geoffrey( يعني اإلعالن عن خطأ. فقد قام جيوفري تشانغ
 Scripps( لألبحاث  سكريبس  معهد  في  أستاذ  وهو   )Chang
Research Institute(، بعمل منهي ناجح حيث عمل على إنشاء 
هياكل مادية للبروتينات املستخدمة في أغشية الخاليا. وقد 
نشر عمله في املجالت العليا واستشهد به علماء آخرون عدة 
مرات. ثم في عام 2006 وجد أن خطأ ما قد حدث. وبسبب 
النتائج املتناقضة عند باحثين آخرين، وجد تشانغ انه على 
برنامج  بواسطة  النتائج  يحلل  كان  سنوات  خمس  مدى 
نتائج غير  إلى  أدى  يعمل بصورة صحيحة، مما  حاسوبي ال 
صحيحة. لذلك قام كما كانت الثقافة العلمية تتوقع منه: 
يتراجع فيها عن عمله السابق، وقدم اعتذاره،  نشر رسائل 
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ثم بدأ بإعادة تحليل بياناته من أجل تصحيح النتائج.
ذكر من يرجع له الفضل:  ذكر املصدر في العلم مهم، 
حيث أنك نادرا ما تقرأ مقال في مجلة أو صحيفة دون ذكر 
مصادر ملوضوعها، أو الكتب التي قرأها املؤلف، أو املقابالت 
التي أجراها. ومن ناحية أخرى، فالعلم دقيق بشأن ذكر من 
العلمي  البحث  مقاالت  في  دائما  فنالحظ  الفضل.  له  يرجع 
اعتمدوا  الذين  العلماء  فيها  يذكر  باالستشهادات،  قائمة 
الباحث  قبل  من  والدراسات  التقنيات  أو  أفكارهم  على 
الذين  ألولئك  الفضل  يعطي  املرجعي  النظام  فهذا  الحالي. 
يستحقونه، كما أنه يعطي نوع من املساعدة للعلماء اآلخرين 
السابقة.  البحوث  مع  تناسبه  ومدى  العمل  يقيموا  لكي 
ومن خالل تقديم قائمة من املراجع، يدعو املؤلف العلماء 
اآلخرين لرؤية األعمال التي استشهد بها املؤلف ومدى دعم 
قام  هل  أو  صاغها،  كيف  افتراضات  كانت  وإذا  لها،  األدلة 

صحيح. بشكل  اآلخرون  وصفها  التي  التقنيات  بتنفيذ 

عرض املراجع
يساعد عدد االستشهادات على معرفة مدى تأثير الورقة 
البحثية، حيث تؤثر البحوث الهامة في كيفية تفكير العلماء 
في موضوع ما، وإن كان سوف يستشهد به في عدد من األوراق 
صدرت  بحثية  ورقة  املثال،  سبيل  فعلى  األخرى.  البحثية 
الكلوروفلوروكربون  مركبات  أن  فيها  ِرض 

ُ
افت  1974 عام  في 

)chlorofluorocarbons( يؤثر سلبا على طبقة األوزون. تم 
االستشهاد بها أكثر من 1700 مرة! باملقارنة مع العديد من 
األوراق البحثية التي نشرت في نفس العام مثل ورقة بحثية 
الهند،  جوز  من  بروتين  ملستخلص  الغذائية  القيمة  حول 

والتي استشهد بها خمس مرات فقط!
العلم مرن ومفتوح  التوجيه األخالقية.  بمبادئ  االلتزام 
�شيء.  بكل  ويسمح  فوضوي  ليس  لكنه  الجديدة،  لألفكار 
العلم، ففي  في  القوانين تطبق  العديد من  أن هنالك  حيث 
الكثير من الحاالت قام العلماء ببناء مبادئ توجيهية صارمة 
خاصة بهم من أجل ضمان جودة العمل العلمي، حيث يتم 
تطبيق هذه املبادئ بطرق أخالقية بما فيه فائدة للمجتمع. 
�شيء  كل  تغطي  سياسات  هنالك  العلمية  املجالت  في  مثال، 
والتهديدات  دراساتهم   في  للعلماء  املالية  املصالح  مثل:  
البيولوجية التي قد تنجم عن نشر مقال ما ورعاية واستخدام 
حيوانات في البحوث. عدم االلتزام بهذه السياسات سيجعل 
من الصعوبة )أو االستحالة( نشر أي بحث. كما أن وكاالت 
التوجيهية  املبادئ  من  مماثلة  بمجموعة  تحتفظ  التمويل 
أموال  على  الحصول  في  يأمل  العالم  كان  إذا  اتباعها  يجب 
لبحوثه من تلك الوكالة. واملنظمات العلمية تعمل وفق نفس 
الوطنية  األكاديمية  جمعت  املثال،  سبيل  فعلى  السياق. 
)مجموعة من املنظمات العلمية الرائدة في الواليات املتحدة( 
أكثر من 40 عالم لوضع مجموعة من املبادئ التوجيهية التي 
الخاليا  ببحوث  املتعلقة  األخالقية  االهتمامات  بين  توازن 
الجذعية الجنينية ونتائجها املحتملة. ومن املتوقع أن يلتزم 

التوجيهية. املبادئ  بهذه  العلمي  املجتمع  أعضاء 
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املراقبة الشديدة على االختبارات 
كيميائية  مادة  عن  السرطان  مرض  في  باحث  كشف 
يمكن أن تساعد في عالج سرطان الدم. ماذا ينبغي أن تكون 
املادة  اختبار  في  البدء  تقترح  أن  يمكن  التالية؟  الخطوة 
يمكن  فال  صائب،  غير  اختيار  هذا  اللوكيميا،  مر�شى  على 
يعد  فهذا  املرحلة،  هذه  في  البشرية  التجارب  إلى  االنتقال 
انتهاك للعديد من اللوائح االتحادية والقوانين الدولية. فمن 
أجل حماية املشاركين قام العلماء بوضع مجموعة صارمة 
من املبادئ التوجيهية تحدد متى تبدأ االختبارات على البشر 
والتي  التوجيهية،  املبادئ  هذه  االختبارات.  هذه  تتم  وكيف 
تعرف بأسم بروتوكوالت االختبار البشري أو سياسات حماية 
البشر، تغطي كل �شيء يتعلق بالقيام باالختبار على البشر، 
تجريبها  قبل  تتم  أن  يجب  العالج  على  االختبارات  عدد  من 
على اإلنسان، إلى املعلومات التي يجب معرفتها قبل إخضاع 
أي شخص لالختبار، ونوع األوراق التي يجب على املشاركين 
توقيعها قبل الدراسة. وتنطبق هذه اللوائح على أي نوع من 
التي يمكن أن تجرب على اإلنسان، سواء  العلمية  البحوث 
كان ذلك اختبار دواء جديد أو رصد تأثير تمرين معين على 

أن  يمكن  عوامل  دراسة  مجرد  أو  الكوليسترول  مستويات 
حيث  الرابع.  الصف  لطالب  القراءة  على  القدرة  على  تؤثر 
تهدف هذه املبادئ التوجيهية )والتي تختلف من بلد إلى أخر( 
املخاطر  من  أكثر  االختبار  بنتائج  االهتمام  عدم  ضمان  إلى 
التي قد تهدد صحة األشخاص املشاركين. لذلك قبل أختبار 
عالج اللوكيميا املحتمل على األشخاص، يجب أن يختبر على 
الخاليا املزروعة في طبق البتري وعلى الحيوانات حيث هناك 
مجموعة أخرى من املبادئ التوجيهية الخاصة باالختبارات 
احتمالية  ويحمل  آمن  الدواء  أن  إلظهار  الحيوانات  على 

املتاحة حاليا. العالجات  الشفاء بشكل أفضل من 
ألعضاء  تعطي  العلمية  الثقافة  أن  كيف  رأينا  وقد 
اتباعها. يجب  السلوكيات  من  مجموعة  العلمي  املجتمع 

املجتمع العلمي وسوء السلوك
في املوضوع السابق تطرقنا للثقافة العلمية وما فيها من 
املراجع  وذكر  والنزاهة  األفكار  تدقيق  وممارسات:  قواعد 
وكذلك العمل وفق املبادئ األخالقية التوجيهية في املجتمع. 
لكن ماذا يحدث إذا خالف أحدهم تلك القواعد؟ في العلم 
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إلى  سوء سلوك علمي،  عدم التصرف وفق القواعد يؤدي 
الخطير  السلوك  العلمي. وسوء  أو على األقل سوء تصرف 
لديهم  فالعلماء هم أشخاص  ذلك  الحدوث، ومع  نادر  أمر 
نقاط الضعف التي لدى جميع األشخاص. فربما يطلب من 
املقرب  صديقه  بها  قام  بحثية  ورقة  مراجعة  كيمياء  عالم 
ويقوم بالتغا�شي عن خلل في البحث، يؤدي ذلك  إلى عيب في 
التدقيق العلمي للبحث. أو ربما يقوم عالم فيزياء بتجربة ما 
ويختار أن يقدم النتائج التي توافق فرضيته، وبالتالي نكون 
أمام عيب في النزاهة. أو عالم أحياء يقوم بكتابة مقال بحثي 
وهنا  عمله،  عليها  بنى  التي  واملصادر  املراجع  يذكر  ال  لكنه 
نكون أمام عيب في ذكر املراجع. أو يقوم عالم نفس بدراسة 
بعض مهارات حل املشاكل لدى الطالب لكنه يتجنب املبادئ 
اتباع  في  العيب  يكون  باملتطوعين، وهنا  املتعلقة  التوجيهية 
العلمي.  املجتمع  وضعها  التي  التوجيهية  األخالقية  املبادئ 
الرئيسية  األهداف  ألحد  معارضة  تعتبر  السلوكيات  وهذه 
للعلم، وهو بناء معرفة دقيقة لعمل العالم الطبيعي بطرق 

وإنسانية. أخالقية 

لكونه   بحزم   هذا   السلوك  سوء  العلماء  يعامل 
ي�شيء  ملن  عقوبات  عدة  ايضا  هناك   العلم.  يدمر 
السلوك، فقد تحجب التقديرات في األوساط العلمية 
األمر  ويصل  والتمويل،  الوظيفية  العروض  من  ويمنع 
إلى منع املمارسة الفعلية للعلم. على سبيل املثال، قد 
يمنع عالم وجد في بحثه بعض املواد املسروقة من طلب 
املنح من املعاهد الوطنية للصحة ومنعه من املشاركة 
في املنح الفيدرالية لفترة من الزمن، وهي تعتبر عقوبة 
صارمة لألشخاص الذين يعتمدون على املنح بجزء من 
راتبهم. وهنالك بعض التصرفات السيئة علميا يعاقب 
التمويل  طلبات  في  البيانات  تزوير  مثل،  القانون  عليها 
اريك  الطبي  الباحث  غرم  فقد  الصحفية.  واملقاالت 
 )180000( قدرها  غرامة   )Eric Poehlman( بوملان 

دوالر وُسجن ملدة عام وحظر مدى الحياة من تلقي األموال 
الفيدرالي. البحثي  تمويل  من 

ال يمكن التغا�ضي عن سوء السلوك
تم  وقد  العلمي  السلوك  سوء  من  خطيرة  حاالت  هناك 
عمل  كيفية  ملعرفة  مصمم  العلم  وألن  بصعوبة.  كشفها 
التقدم  بواسطة  الكشف  يتم  فسوف  الطبيعي،  العالم 
التكنولوجي عن أي نتائج احتيالية ترسم صورة كاذبة للعالم 
الطبيعي. فعلى سبيل املثال، في عام 1900 ادعى الفيزيولوجي 
إميل إبدرهيدن أنه يمكن للبشر إنتاج إنزيمات وقائية يمكن 
استخدامها في العديد من الطرق العلمية، أهم هذه الطرق 
هي الكشف عن الحمل. لكن هنالك مشكلة واحدة اكتشفت 
ال  اإلنزيمات  هذه  أن  وهي  إبدرهيدن،  اكتشاف  في  الحقا 
توجد في الواقع. فقد تم العثور على احتيال إبدرهيدن من 
من  االختبارات  إعادة  عبر  يتمكنوا  لم  آخرين  علماء  قبل 
التوصل إلى نفس النتائج التي زعمها إبدرهيدن، وقد وجدوا 

.
ً
الحمل كان فاشال أن اختبار 
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كما أن نظام العلم املتمثل في التدقيق، ومراجعة األقران، 
والضوابط والتوازنات يساعد في سرعة الكشف عن حاالت 
االحتيال العرضية والقضاء عليها. فعلى سبيل املثال، عندما 
قدم العالم وو سوك هوانج )Woo Suk Hwang( ادعاءاته 
انتباه  العلمي، مما لفت  إلى املجتمع  حول الخاليا الجذعية 
علماء آخرين إلى بعض الشذوذ عند فحص أعماله: فبعض 
 بها جدا من حيث صحتها. وقد أظهرت 

ً
البيانات تبدو مبالغا

املختلفة  العينات  من  النووي  للحمض  البيانية  الرسوم 
 لعينة واحدة، وكان االحتمال االرجح هو حدوث 

ً
 دقيقا

ً
تكرارا

األبحاث  كشفت  وقد  النووي.  الحمض  تحليل  في  تالعب 
الالحقة أن الغش في الرسوم البيانية ما هي إال قطرة في بحر 
من التالعب في البحث. ففي الواقع، كان إدعاء هوانج بكونه 
قام باستنساخ أجنة البشرية وأخذ الخاليا الجذعية منها ما 

هو إال ادعاء ملفق تماما!
ينبغي  الغش  حاالت  حول  ذكرت  التي  االمثلة  وهذه 
فالعلم  العلم.  اتهام  وليس  بها،  قام  من  اتهام  إلى  تؤدي  أن 
وعندما  االحتيال،  تمنع  التي  الضمانات  من  العديد  يوفر 
يؤدي  فقد  باكتشافه.  تقوم  آليات  فهناك  االحتيال  يحدث 
استنتاجات غير  إلى  العلم  توجيه  إلى  العلمي  السلوك  سوء 
هذه  يصحح  العلمي  املنهج  ولكن  مؤقت،  بشكل  صحيحة 

منتظم. بشكل  الخاطئة  االستنتاجات 

خالصة 
مسعى  يعتبر  العلم  أن  كيف  رأينا  الفصل  هذا  في 
أن  ترى  التي  النمطية  الصورة  من  النقيض  فعلى  مجتمعي. 
العلم يكون على شكل عمل فردي في املختبر، فقد رأينا كيف 

يتشارك  العلماء في الكثير من األحيان مع بعضهم البعض 
بعضهم  أعمال  يراجعون  أنهم  كما  البحثية،  املشاريع  في 
ومن  الجديدة.  واألفكار  املعلومات  ويتبادلون   البعض، 
املعايير  التفاعالت يحافظون على مجموعة من  خالل هذه 
الثقافية: كتدقيق األفكار والصدق  وذكر املراجع واملصادر 
التوجيهية األخالقية للمجتمع. حيث  املبادئ  والعمل ضمن 
تساهم العلوم في التقدم بعدة طرق، من توفير الفحوصات 
والتوازنات إلى تسهيل التخصص، وكل هذه الوظائف تعززها 
مجاميع علمية متنوعة. فالعلم ببساطة يكون أفضل عندما 

مختلفون. أشخاص  فيه  يشارك 
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