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النظريات 
العلمية: 
ُتكتشف أم توضع؟ 

�إعد�د: گلگامش نبيل صدقي

كثيًر� ما يتحدث �لناس - من مبسطي �لعلوم و�لمتاأثرين بهم 

 - �لنظرية  بين  �لفرق  �لعلمية من دون معرفة  �لنظريات  - عن 

وهذه �لكلمة ل تقلل من مصد�قيتها �أو قيمتها، كما يعترض 

�لطرف �لمنكر لبعض �لنظريات في �لغالب - وبين �لكتشاف 

�لحقيقي لشيٍء ما. 

ما،  معضلة  �أو  مشكلة  لتفسير  وتوضع  تُصاغ  �لنظريات  بالطبع، 

ولكنها ل تُكتشف جاهزة في �لطبيعة، �أي �أنها من بنات �أفكار �لعقل 

�لبشري وعرضة للتعديالت �لمستمرة، وربما �لنقض �أيضا. �لكتشاف 

هو �أن تكتشف حيو�نا �أو فيروًسا جديد� في �لطبيعة، �أو �أن تعزل عنصر� 

�أن  في حين  �أو جهاز�،  �آلة  تصنع  �أن  هو  و�لختر�ع  كيميائيا جديد�، 

�لو�قعية  و�لأدلة  �لمعطيات  على  بناء�ً  عقليا،  ُيصاغ  ما  هي  �لنظرية 

ما.  مشكلة  لتفسير  �لعقلية،  و�لتاأويالت 

قر�أُت لكم في كتاب مارسيل فيبر، �أستاذ �لفلسفة بجامعة جنيف، 

و�لصادر بعنو�ن »فلسفة �لبيولوجيا �لتجريبية«، ما ساأترجمه كما يلي: 
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عملية  اإلى  الفالسفة  بعض  اأشار  ما  كثيًرا 

وهذه  »اكتشاف«،  اأنها  على  النظريات  توليد 

تسمية خاطئة لأنه لم يتم اكتشاف النظريات. 

داروين  اأن  اأحياًنا  نسمع  اأننا  من  الرغم  على 

#اأينشتاين  اأن  اأو  التطور،  نظرية  »اكتشف« 

الفكرة  هذه  فاإن  النسبية،  النظرية  »اكتشف« 

طريقة  اأن  هو  ذلك  وسبب  للغاية.  اإشكالية 

الحديث هذه تفترض مسبًقا اأن هذه النظريات 

عمل  قبل  ما  بطريقة  مسبًقا  موجودة  كانت 

بالتاأكيد، هذا هراء.  اأينشتاين. لكن  اأو  داروين 

اأن  ربما،  نقول،  اأن  يمكن  اأننا  من  الرغم  على 

موجودة  كانت  الطبيعي  النتقاء  اآلية  اأو  قانون 

بين  التكافؤ  عالقة  اأن  اأو  داروين،  عمل  قبل 

الكتلة والطاقة التي عبرت عنها معادلة اآينشتاين 

صياغة  قبل  موجودة  كانت   E = mc2 الشهيرة 

اأن  نقول  اأن  المنطقي  من  فليس  لها،  اأينشتاين 

موجودة  كانت  اأينشتاين  اأو  داروين  نظريات 

شاأن  من  الرجال.  لهؤلء  العلمي  العمل  قبل 

شكل  اإلى  يرقى  اأن  ذلك  فعلوا  باأنهم  دعاء  الإ

وجود  تفترض  التي  الأفالطونية،  اأشكال  من 

اإذا  البشري.  الفكر  عن  مستقل  بشكل  الأفكار 

بقصد  القول  يمكننا  فال  الأفالطونية،  رفضنا  ما 

اأنه قد تم اكتشاف النظريات. في الواقع، تُبنى 

بداعي  الإ النشاط  خالل  من  بالفعل  النظريات 

البشري. للعقل 

هي   hypothesis �لفرضية  باأن  �لقول  يمكنني 

بعض  على  بالعتماد  ما  مساألة  لتفسير  محاولة 

ومنطلق  �لأساس  �لنقطة  وهي  �لضعيفة،  �لأدلة 

باأدلة  تؤكد  وعندما  وبحثي،  علمي  عمل  �أي  في 

�أكثر و�أشمل ويتم �ختبارها، في بعض �لمجالت، 

بالطبع  وهي   ،theory نظرية  �إلى  �لفرضية  تتحول 

تصف �لآلية و�لكيفية، في حين �أن �لقانون �لعلمي 

�لختر�ع  يصف  بينما  هي،  كما  �لماهية  يصف 

و�آلت  �أجهزة  من  �لباحث  يصنعه  ما   invention

غرض  تحقيق  �أو  �لتدخل  �أو  �لرصد  �أو  للبحث 

بعينه. 

“

”
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�إعد�د: عمر �لمريو�ني

كان  �لتحليل �لنفسي مثال �لعلم �لز�ئف لدى فيلسوف �لعلم 

مع  �لسؤ�ل  هذ�  �لنقاش حول  د�ر  ما  كثير�ً  لكن  بوبر.  كارل 

�أشخاص علميين ومن تخصصات علمية تماماً، �آخرها كان 

باستماتة  يد�فع  كان  نفسي  طبيب  مع  �لمقال  هذ�  لكاتب 

نساأل  �أن  يجدر  �أل  لكن  علم.  بصفته  �لنفسي  �لتحليل  عن 

�آر�ء  في  سريعة  قر�ءة  سنستعرض  �أولً؟  �لنفسيين  �لمحللين 

مجموعة من �لكتاب من تيار جاك لكان في �لتحليل �لنفسي 

وجدنا  وقد  بالعلم  �لنفسي  �لتحليل  عالقة  عن  كتبو�  و�لذين 

قر�ر  �لإ و  للعلم،  �لناقدة  �لمتوترة  �للهجة  بين  تتر�وح  �أر�ءهم 

�لمجالين.  بين  وجود صلة  بعدم  �لصريح 

اإقرار منطقي

“تزعم  يقول:   )Jacques-Alain Miller( ميلر  �آلن  جاك 

مدرسة �لتحليل �لنفسي �أنها ولدت في �أرضية علمية، ومن قبل 

عالم وهو سيغموند فرويد و�لذي درس على يدي هيلمهولتز 

)Helmholtz( ودوبيوس-ر�يموند )Dubios-Raymond( و�لذي 

كان وضعياً بحق وشارك معاصريه من �لعلماء  ذ�ت �لمعتقد�ت 

�لتي  �لثبوتية  �لأور�ق  تلك  علمية. لكن رغم كل ذلك، رغم 

�لمجاورة  �لمجالت  فاإن  �لنفسي  �لتحليل  مدرسة  تمتلكها 

�أن  و�لبستمولوجيون  �لعلماء  يقول  �نتماءها،  على  تو�فق  ل 

سيغموند فرويد ربما كان يوماً ما و�حد�ً منا، لكن ذلك لم يدم 

هل التحليل النفسي علم؟
ماذا يقول المحللون النفسيون؟

https://real-sciences.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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للتنبؤ. و�ليوم  يستخدم كرة كرستال  �أصبح عر�فاً  طويالً حتى 

فاإن مدرسة �لتحليل �لنفسي تتشبث بمقام لها بين �لعلوم هو 

و�قعاً ل تنتمي له” 

يقول ميلر �أيضاً: “كان فرويد ياأمل �أن تكون نهاية �لتحليل 

ذلك  ذكر  وقد  �لطبيعية،  �لعلوم  من  لجزء  بتحولها  �لنفسي 

كثير�ً، لكن دعنا نقول �أنه بعد قرن من تاأسيس �لتحليل �لنفسي 

باأي شكل من �لأشكال من  فاإن �لتحليل �لنفسي ليس قريباً 

�لبيولوجيا، وهو ل يمكن باأي شكل �أن يكون جزء�ً من �لعلوم 

�لطبيعية”.

شخصي  شيء  �لنفسي  �لتحليل  �أن  هي  ميلر  �أفكار  من 

لالأشخاص  بنظرته  يركز  ل  �إنه  للتعميم،  قابل  وغير  صرف 

�أن  ينتمون لصنف و�حد لبد  �لبشر  �أفر�د من بني  �أنهم  على 

يقف  ل  �لنفسي  �لتحليل  �أن  يرى  ذ�تها.  �لصفات  له  تكون 

عند عتبة �لنقاش حول �لمنهج �لعلمي لكارل بوبر بل يتعدى 

�إطار �لفلسفة �لوضعية حتى ويتعدى  ذلك بكثير ليخرج من 

تظهر  قد  �لحقيقة  بذ�ته.  �لحقيقة  مفهوم  للنقاش حول  ذلك 

�أبد�ً. �لكالم عن  في زلت �للسان، في حلم، وقد ل تدرك 

بطريقة  وليس  �أدبية  بطريقة  غامض  بذ�ته  �أساساً  �لحقيقة 

�لوسائل  بجميع  يرمي  ذلك  فاإن  �لحال  وبطبيعة  فلسفية. 

�لعلمية للتحقق عرض �لحائط، يقول ميلر: “�إن كان هناك �أي 

تصريحات  فهي ضمن  �لنفسي  �لتحليل  في  للتحقق  وسيلة 

�لمريض، وهذ� يبقى خاصاً بالمريض، ل يمكن �أبد�ً للمحلل 

�لنفسي �أن يتحقق من شيء مع �لعائلة مثالً، ل يوجد تحليل 

نفسي للعائلة”. ويقول �أيضاً: “�لتجربة �لتحليلية ليس لها �أي 

يمكن قول ما يحلو له”.  �أن شخصاً  مبادئ سوى 

حول �لكتئاب مثالً، يرى ميلر �أن �لتحليل �لنفسي ينظر له 

كتجربة شخصية فريدة، �أنت مكتئب يعني �أنك لست مكتئباً 

بذ�ت �لطريقة �لتي يكتئب بها جارك. هل هذ� صحيح؟ ربما، 

في  لكننا  �لعصبونات،  مليار�ت  ينتاب  ما  مطابقة  يمكن  ل 

�لنهاية نشعر بطيف متشابه من �لمشاعر، كذلك �ألم �لبطن 

صابة باإلتهاب �لز�ئدة �لدودية �أو �آلم �لكسر، لكننا  في حال �لإ

في �لنهاية نعاني من ذ�ت �لطيف من �لمشاعر �أمام ما نو�جهه 

في �لحياة. على �أي حال نحن هنا لالستماع لما تقوله مدرسة 

�لتحليل �لنفسي عن عالقتها بالعلم، لكننا نوضح �أن مبد�أ ميلر 

هنا �أيضاً غير علمي وهو �أيضاً يقر بذلك. 

ل  قد  �لنفسي  �لتحليل  �أن  بالقول،  محاضرته  ميلر  ينهي 

يكون علماً لكنه خاضع لشرط علمي معين وهو �أنه �لتحليل 

�لنفسي مجال ياأخذ �للغة بشكل مادي وينظر لها كحقائق. 

مع ذلك فاإن هذ� �لتحليل ليس سوى �أمر شخصي بحت قليل 

�لضو�بط وخاضع لرؤية من يقوم بذلك �لتحليل.

نقد عقائدي غاضب

يقر ميكويل باسولس )Miquel Bassols( �أيضاً �أن �لتحليل 

�لنفسي ليس من �لوضعية �أو �لمنهج �لتجريبي �أو �لعلم بشيء، 

لكنه يميل للحديث بشكل متوتر على �لعلم فيقول: “يجب 

�أن نرى بالتاأكيد كيف �أن �لعلوم �لدر�كية تسبح في بحر من 

�لوضعية[ دون  �لفلسفة  �إلى  �إشارة  �لوضعية ]في  �لفتر�ضات 

حقائق”  “�لحقائق  يقولون  در�كهم،  لإ �لتعصب  عمق  معرفة 

بمالحظة  تثق  �لتي  �لتجريبية  بالطرق  ذلك  عن  ويد�فعون 

�لحقائق، وهذ� يعارض �لحقيقي ]يقصد هنا مفهوم �لحقيقي 

�أكثر  �أن يكون  لجاك لكان[”. ثم يستدرك “لكن ما عسى 

حقيقية من �لجين �أو �لعصب وما يشكل �لعلم من عناصر؟ 

لكن حالما ندخل في محاولة فهم هذه �لأشياء سنجد �أنها ما 

.”)semblants( يصفه جاك لكان بالمظاهر

�أمر مستحيل، وهذ�  �أن معرفة �لحقيقة هي  يرى باسولس 

بحد ذ�ته �دعاء متعصب بخالف �لتعصب �لذي يشير �إليه. 

بفضل  جازم،  وبشكل  شك  بال  كثيرة  حقائق  نعرف  نحن 

ربما يصح  �لذرية.  �لقنبلة  �لبشر  �لذر�ت صنع  ما عرفناه عن 

�أمر صعب لكن فرض  لمام بجميع �لحقائق هو  �أن �لإ �لقول 

له.  �أساس  �لجازم ل  �لشكل  بهذ�  �لستحالة 

يرى باسولس �أن �لتحليل �لنفسي هو من يختار عزل ذ�ته 

�لنفي  �إلى  �أقرب  بينهما  للعالقة  �لتشبيه  �أن  فيقول  �لعلم  عن 

https://real-sciences.com/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%89-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%a8%d8%b1/
https://real-sciences.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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هل التحليل النفسي علم؟

�لنفسي  �لتحليل  �أن  �لنبذ و�لتشرد. بمعنى  من  �لد�خلي بدلً 

قرر �لنعز�ل و�لتقوقع د�خلياً في د�خل �لساحة �لعلمية، بدلً 

من كونه مشرد�ً خارجها. لكنه �أيضاً يرى �أن �لتحليل �لنفسي 

بشكل ما يقع خارج حدود �لعلم. 

بالعالقة  و�آخرين  باسولس  لدى  �لموقف  لتشبيه  يدعو  ما 

بين �لعلم و�لدين لدى بعض رجال �لدين هو لجوءه في نهاية 

لفتح باب  �ليقين، قطة شرودنغر كمحاولة  لمبد�أ عدم  مقاله 

�لمجهول على �لعلم. لكن كما نعلم، فاإن من بين كم هائل 

من �لكتشافات �لعلمية و�لمسار�ت �لبحثية �لتي �أتت بثمار 

�لتي  �ليقيني بالطريقة  فاإن �لمجهول وغير  بحثية ل تحصى، 

يتكلم عنها �لتحليل �لنفسي و�لتي يظن باسولس هنا �أن قطة 

شرونجر هي �لمثال �لجلي فيها ل يعد حالة سائدة. 

مشابهاً،  )Eric Laurent( مسلكاً  لورينت  �يريك  يسلك 

يختزل  بجانب ضيق.  للعلم  و�ختز�ل  �لعلم  تجاه  متوترة  نزعة 

�أن  وصحيح  ونقدها،  �لطبية  بالبروتوكولت  �لعلم  لورينت 

في  �أنها  غير  �لطبية،  �لبروتوكولت  من  كثير  في  ر�أي  للعلم 

د�رية،  �لإ �لمهام  مع  طبيعتها  من  جزء�ً  تقتسم  نفسه  �لوقت 

بحديث  يستشهد  ثم  �لعلم.  جوهر  تمثل  ل  بالتاأكيد  وهي 

�ختر�ع  نتيجة  بالبيولوجيين  �لمحيط  �لقلق  عن  لكان  جاك 

�أسلحة �لدمار �لشامل. كيف يمكن لهذ� �أن يكون ذو صلة 

�لنفسي؟ ثم ينتقد ضياع  بالتحليل  �لعلم  �أو عالقة  �لعلم  مع 

عام  بشكل  �لنفسية  و�لمعالجة  �لطب  في  �لشخصي  �لطابع 

وتحول �لمعالجة �لنفسية �إلى قو�ئم مر�جعة. نقد صائب ربما، 

لكن ليس في سياق تقييم �لعلم باأكمله وليس بما يضيف شيئاً 

من �لشرعية �لمنهجية للتحليل �لنفسي. هذ� �لنوع من �لنقد 

تشبيهه  يمكن  و�لأهد�ف  و�لجبهات  �لأوجه  �لمنتظم  غير 

�لعلم.  مع  �لدينية  بالخصومة 

 Marco( لم نستطع خوض غمار مقال �آخر لماركو فوتشي

Focchi( يقر�أ فيه نظرة �لعلم و�لتحليل �لنفسي لالأرقام، لكن 

لفت �نتباهنا �نه �أيضاً يختزل �لعلم هنا باليديولوجية �لعلموية 

ما  بذلك  ويقصد   )calculable( يمكن حسابه  ما  تقدير  في 

ذلك  يبدو  �أخرى،  مرة  بالأرقام،  وتعريفه  بدقة  قياسه  يمكن 

منقبة للعلم وللعلموية وشهادة بالبعد �لشديد بين �لمنهجين 

�أو كما يقول فوتشي: “�لحقيقي في �لتحليل �لنفسي غير قابل 

 Pierre( بيير سكريابيين  �لعلمية”.  �لقو�نين  بصحة  لالختز�ل 

Skriabine( يتكلم بذ�ت �للهجة قائالً: �لعلم ل يهتم للحقيقة 

سوى رسمياً. 

�لذين  �لكتاب  في  �لنفسي  للتحليل  يحسب  ما  �أن  غير 

قر�أنا لهم �أنهم لم يتعبو� �أنفسهم مثل �لغريم �لديني للعلم في 

تقديم قر�ء�ت خاطئة ومغالطات ومحاولت للربط. ربما لأننا 

نقر�أ لتيار معين غير مهتم من �لأساس في فكرة هيكلة �لمعرفة 

رصدنا  فقد  ذلك  مع  لكان(،  جاك  )مدرسة  و�لمعلومات 

بعض �لمغالطات �لعلمية �لبسيطة في محاولت ذكر بعض 

كاأمثلة. �لعلمية  �لمبادئ 

المنشور الدوري حيث نشرت المقالت: 

- Psychoanalytical Notebooks No.27: Science and the 

Real
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ترجمة مر�م �لصر�ف

هناك �أنو�ع مختلفة من �لعلوم �لز�ئفة �لطبية �لتي نتعامل معها هنا، تعد بعض �لعالجات و�لدعاء�ت علم ز�ئف لأنها ليست 

�أو تعتمد على مفاهيم عفا عليها �لزمن �أو خر�فات �أو مجرد  صالحة من �لناحية �لمفاهيمية، فهي تنتهك �لقو�نين �لفيزيائية، 

مفاهيم خاطئة لعلم �لأحياء و�لصحة. في �لغالب، يعتمدون على بعض �لظو�هر مثل »قوة �لحياة« �لتي ل يبدو �أنها موجودة، 

�أو  �لديتوكس  �لمثال  سبيل  على  كبير.  حد  �إلى  �ستخد�مها  يسيء  لكنه  حقيقية،  علمية  ظو�هر  على  �لآخر  �لبعض  ويعتمد 

)�لتخلص من �لسموم( ينتمي �إلى هذه �لفئة، صحيح �أن هناك سموم يمكن �أن تسبب �لضرر وبالتالي يمكن �أن تكون �إز�لتها 

مفيدة، لكن عالجات �لتخلص من �لسموم �لشائعة ل تستهدف �لسموم، ول يوجد دليل على �أن هذه �لعالجات تزيل �أي 

سموم، كما ل يوجد دليل على �أي فو�ئد صحية.

التحفيز الذهني للذاكرة
لـزيـــف وا لحـقـيـقـــة  ا
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�لز�ئفة وربما هي �لأكثر  �لطبية  �لعلوم  ثالثة من  فئة  هناك 

لكن  حالًيا،  وتطويرها  عنها  �لبحث  يتم  و�لتي  وشرعية  ضرًر� 

�لمعلمين عديمي �لضمير يقدمون �دعاء�ت بعالجات محددة 

لالستفادة  محاولة  في  عقود،  ربما  �أو  بسنو�ت  �لعلم  تسبق 

�أفضل مثال لهذه  من �لدعاية. �لعالج بالخاليا �لجذعية هو 

�لفئة – حيث يعد �إستخد�م �لخاليا �لجذعية لعالج �لأمر�ض 

�لخطيرة مجالً نشًطا للبحث، لكننا على �لأرجح على بعد 

عقود من هذ� �لنوع من �لتطبيقات �لتي يفكر بها �لناس. مع 

في  �لحتيالية  �لجذعية  �لخاليا  عياد�ت  بد�أت  فقد  ذلك 

�لظهور منذ ما يقارب �لـ20 عاًما.

باستخد�م  �لفئة،  هذه  مع  �أيًضا  �لدماغ  تحفيز  يتناسب 

�أو  مباشر  تيار  ومو�قع كهربية محددة)سو�ء  وكثافات  تردد�ت 

تيار متناوب( �أو تحفيز مغناطيسي لتغيير وظائف �لدماغ. من 

�لناحية �لمفاهيمية، ليس لدي مشكلة مع هذ� �لنهج ويجب 

تعتمد  كهربائي  عضو  فالدماغ  تماًما،  شرعي  �أمر  �عتباره 

�لدماغ،  في  معينة  لخاليا  �لكهربائي  �لنشاط  على  وظيفته 

لذلك يجب �أن تكون زيادة �أو تقليل �لنشاط �لوظيفي لمناطق 

للتدخل. �آلية ممكنة  �أو دو�ئر دماغية معينة 

الدعاية 

كما هو �لحال مع �لخاليا �لجذعية، ل ز�ل �لأمر مبكًر� 

لهذ� �لنوع من �لنهج، مع بعض �لمد�خالت �لفعلية �لمعتمدة 

�إن كانت �أساسية( مثل عالج �لنوبات و�ضطر�بات �لحركة  )و

�أو �لصد�ع �لنصفي، لكن تحفيز �لدماغ ليس �لدو�ء �لشافي. 

بيولوجيا  يغير  باأنه  لالعتقاد  سبب  ول  دليل  �أي  يوجد  فال 

�لدماغ ) صحة خاليا �لدماغ(، ولكن يمكن �أن يغير �لنشاط 

�لعديد  �أن هناك  �لتحدي هو  �لفور.  �لكهربائي للدماغ على 

من �لمتغير�ت �لتي يجب مر�عاتها، وبالتالي سيستغرق �لأمر 

وقًتا طوياًل من �لبحث لتحديد �أي نوع من �لتد�خالت �لتي 

سيكون لها �لتاأثير �لمحدد وفي �أي نوع من �لأشخاص. تشمل 

هذه �لمتغير�ت نوع �لتحفيز )�لتيار �لمتناوب، �لتيار �لمباشر، 

�لمغناطيسي( وشدة �لعالجات ومدتها، و�لجزء �لمستهدف 

من �لدماغ، وتو�تر �لتحفيز.

�لدماغ  تحفيز  �أجهزة  من  عدد  بالفعل  هناك  ذلك،  مع 

�لتي  �لدعاء�ت  نوع  هي  ما  لكن  �لسوق،  في  �لمنزلية 

�لغامضة  �لدعاء�ت  ماألوفة من  قائمة  �لأجهزة؟  تقدمها هذه 

و�لمسموح بها كتحسين �لحالة �لمز�جية و�لتركيز وتقليل �لتوتر 

وتحسين �لنوم. كما يشمل بعضها »تحذير مير�ند� �لز�ئف«1 

على �أن هذ� �لجهاز ل يهدف �إلى عالج مرض ما، ونظًر� �لى 

�أن هذه �أجهزة وليست �أدوية، فيمكن بسهولة �لحصول على 

فعاليتها. �إثبات  �إلى  �لحاجة  �لدو�ء دون  �إد�رة  »تصريح« من 

تحفيز  في  �لمشروع  �لبحث  خلفية  فاإن  �لحظ،  لسوء 

�لدماغ تُغذي عن غير قصد هذه �لصناعة عديمة �لضمير من 

حديثة  در�سة  �أظهرت  حيث  تشكًكا،  �لأقل  �لتقارير  خالل 

�لعنو�ن  كان  �لذ�كرة.  لوظيفة  �لدماغ  تحفيز  في  ما  �أحدث 

»تحفيز  هو  �لدر�سة  هذه  بخصوص  سي  بي  للبي  �لرئيسي 

�لدماغ يعزز �لذ�كرة لمدة شهر« وهذ� يجعل �لأمر يبدو وكاأن 

هذ�  لكن  �لعالج،  بعد  شهر  لمدة  تتحسن  �لذ�كرة  وظيفة 

مضلل، �لدر�سة ذ�تها في �لو�قع جيدة جد�ً، دعنا نر�جع ما 

بالفعل. تظهره 

العلم

تحفيز  حول  �لحالية  �لأبحاث  بتوسيع  �لباحثون  يقوم 

 )Working memory WM( 2لدماغ لتحسين �لذ�كرة �لعاملة�

ولم   )Long term memory LTM( �لمدى  طويلة  و�لذ�كرة 

https://www.nature.com/articles/s41593-022-01132-3
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تكن �لأبحاث �لسابقة حاسمة، كما يلخص مؤلفو �لدر�سة 

�لحالية:

يقاعي في نطاقات تردد ثيتا وجاما  »ُيعتقد �أن �لنشاط �لإ

و�لذ�كرة   ))WM �لعاملة  �لذ�كرة  من  كل  وظيفة  في  يساهم 

 free( �لحر  �لتذكر  �أثناء  خاصة   ))LTM �لمدى  طويلة 

recall(.3 مع ذلك، فقد �أسفرت �لمحاولت �لسابقة لتعديل 

غير  نتائج  عن  �لذ�كرة  تحسين  �أجل  من  يقاعات  �لإ هذه 

متسقة، على �لرغم من وجود بعض �لقتر�حات للتحسينات 

�أن  �إل  �لجد�رية  ثيتا  �إيقاعات  تعديل  مع  �لعاملة  �لذ�كرة  في 

�إيقاعات جاما في  �لمناطق �لأمامية و ثيتا في  �إيقاعات  تغيير 

متناقضة«. نتائج  عن  �أسفر  قد  و�لأمامية  �لجد�رية  �لمناطق 

�إلى  �أولً  �أن تصميم در�ستهم شامل للغاية، فهم ينظرون 

�لتحفيز  و�ستخد�م  �لسابقة،  �لأبحاث  على  بناًء  فرضيتهم 

 )parietal cortex( �لجد�رية  �لقشرة  في  �لتردد  منخفض 

pre-( �لجبهية  �لقشرة  في  �لتردد  عالي  �لتحفيز  و�ستخد�م 

من  دقائق   10 �إلى  �لأشخاص  عرَضو�   .)frontal cortex

�للفظية  �لذ�كرة  و�ستخدمو�  �أيام،  �أربعة  لمدة  يومًيا  �لتحفيز 

�لمشفرة للكلمات �أثناء �لتحفيز، كما درسو� تاأثيرها على كبار 

�لسن �لأصحاء من 65-88 و�ختبرو� �ستدعائهم �لفوري في 

�أيام �لتحفيز، ثم �ستدعوهم لتذكر �لكلمات بعد شهر و�حد، 

وجدو� �أن هناك تحسًنا ذ� دللة �إحصائية على �لمدى �لقصير 

و�لطويل لهذه �لأنو�ع من �لتحفيز، وعالوة على ذلك، بد� �أن 

هناك �ستجابة للجرعة مع تعاقب �لأيام من �لتحفيز لها تاأثير 

�أكبر، و�أدى تحسن �لذ�كرة في �ليوم �لر�بع �إلى �لتنبؤ بالتحسن 

في شهر و�حد، عندها �ستخدمو� بروتوكولً مزدوج �لتعمية يتم 

بشكل صوري. فيه  �لتحكم 

ضابطين  باإجر�ء  ذلك  بعد  قامو�  �أنهم  حقيقة  تعجبني 

عالية  �لتحفيز�ت  بعكس  قامو�  ثانية  در�سة  و�أجرو�  د�خليين، 

ومنخفضة �لتردد، و�لتي لم تظهر �أي فائدة. هذ� مهم لستبعاد 

�لتاأثير�ت غير �لمحددة، على سبيل �لمثال، ربما جعل �لتحفيز 

بشكل  يقظة  �أكثر  �لأشخاص  به(  يشعرو�  �أن  يمكن  )�لذي 

عام. كما �أظهرت �لتجربة �لثانية �أن �لنتائج تعتمد على �لتو�تر، 

ثم �أجرو� تجربة ثالثة وهي تكر�ر نتائج �لدر�سة �لأولى في عينة 

ما  لقد ذكرت في  نتائج مهمة.  �أظهرو�  �أخرى  ومرة  جديدة، 

لتقليل  قياسية  تصبح  �أن  يجب  �لد�خلية  �لتكر�ر�ت  �أن  سبق 

�لخاطئة. يجابيات  �لإ نشر 

اأوجه القصور

لذلك كانت هذه سلسلة ر�ئعة من �لدر�سات �لتي تشير 

في  �لجمجمة  عبر  �لمتردد  �لتيار  باستخد�م  �لتحفيز  �أن  �إلى 

على  �لكلمات  �ستدعاء  يحسن  قد  محددة  وتردد�ت  مو�قع 

�لمدى �لقصير و�لطويل، لكن �أي تقرير عن هذ�، خاصة في 

سياق صناعة مشكوك فيها لتحفيز �لدماغ في �لمنزل، ينبغي 

�أن  �أولً:  �لدر�سة وهي  �إلى ما ل تظهره هذه  بعناية  �أن يشير 

�لرئيسي  فالعنو�ن  �لتحفيز،  �أثناء  للذ�كرة  فقط  تنظر  �لدر�سة 

يشير �إلى �ستمر�ر �لتاأثير على مد�ر �لشهر، كما لو �أن وظائف 

�لمخ تحسنت لمدة شهر بدلً من مجرد تاأثير فوري لتحسن 

�لتحفيز. �أثناء  للكلمات  �لذ�كرة 

�لنهج،  بالطبع يحد بشكل كبير من تطبيقات هذ�  هذ� 

تتاأثر  ولن  �لدر�سة،  �أثناء  �لجهاز  �ستخد�م  عليك  فسيتوجب 

ذ�كرتك خارج نافذة �لتحفيز، ل نعرف �إلى متى يستمر هذ� 

�لتحفيز  تاأثير  �نخفاض  �إلى  �لسابقة  �لأبحاث  وتشير  �لتاأثير. 

�لمستمر، نحتاج �أيًضا �إلى در�سة �لآثار طويلة �لمدى )على 

كل من مدة �لتحفيز �لطويلة وعدد �لأكبر من �لجلسات( من 

�لمعقول �أن يكون هناك تاأثير سلبي طويل �لمدى. هل يمكن 

�أن تتدهور وظيفة �لذ�كرة بين �لجلسات؟ هل يمتد هذ� �لتاأثير 

�إلى ما ور�ء �لذ�كرة للكلمات؟

شارة �أيًضا �إلى �أن هذ� ليس عالًجا لمرض، بينما  يجب �لإ

ورد ذكر مرض �لزهايمر في كل من �لدر�سة و�لتقرير، فاإن مرض 

�لزهايمر هو مرض بيولوجي في �لدماغ. وفي �أحسن �لأحو�ل، 

سيكون هذ� عالًجا لالأعر�ض لكنه لن يبطئ �أو يعكس �لتقدم.

ما ز�ل �لوقت مبكًر� على هذ� �لنوع من �لبحث، في حين 
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�أنني �آمل �أن تكون �إمكانات �لتدخالت �لكهربائية على وظيفة 

�أن  �لمحتمل  تطبيقات محددة من  باأن  �لمؤلفون  يقر  �لمخ، 

تكون بعيدة في �لمستقبل، لكن �لمؤكد �أنه من �لسابق لأو�نه 

�إختر�ق �لدماغ منزلياً من خالل �لأجهزة �لمحمولة.

الهوامش:

تحذير مير�ند� �لز�ئف هو مصطلح يستخدمه �لمشككون لوصف . 1

�لنص �لذي يتطلب قانون �لصحة و�لتعليم للمكمالت �لغذ�ئية 

لعام DSHEA( 1994( �أن جميع �لملصقات و�لمو�د �لتسويقية 

 للمنتجات �لتي تباع كمكمل غذ�ئي تحمل ، بخط عريض:

ل  و�لدو�ء.  �لغذ�ء  �إد�رة  قبل  من  �لبيانات  هذه  تقييم  يتم  لم   (

يهدف هذ� �لمنتج �إلى تشخيص �أو عالج �أو شفاء �أو منع �أي 

مرض(.

و�لقدرة . 2 �لستخد�م  محدود  معرفي  نظام  هي  �لعاملة  �لذ�كرة 

بشكل  للمعالجة  �لمتاحة  �لمعلومات  تخزين  عن  مسؤول 

مؤقت، غالباً ما يستخدم مصطلح �لذ�كرة �لعاملة بشكل مشابه 

�لُمنظِّرين  من  �لعديد  ولكن  �لأمد،  قصيرة  للذ�كرة  ُمر�دف  �أو 

يؤكِّدون على وجود �ختالف كبير بين �لثنين، فالذ�كرة �لعاملة 

تسمح بمعالجة وتغيير �لمعلومات �لُمخزنة في حين تشير �لذ�كرة 

�إلى تخزين �لمعلومات بشكل مؤقَّت فقط، تعتبر  قصيرة �لأمد 

�لذ�كرة �لعاملة مفهوم نظري يستخدم في علم �لأعصاب وعلم 

�لمعرفي.  �لنفس 

�لتذكر �لحر �أو �لسترجاع �لحر :  هو نموذج �أساسي في �لدر�سة . 3

قائمة  �لمشاركون  يدرس  �لنموذج،  هذ�  وفي  للذ�كرة.  �لنفسية 

من �لعناصر )�لبنود( في كل �ختبار، ثم يطلب منهم �ستدعاء 

�لعناصر باأي ترتيب )ومن هنا كان �سم »�لتذكر �لحر«(.

المصدر:

- Steven Novella, Brain Stimulation for Memory, Sci-

ence-Based medicine, August 24, 2022

https://sciencebasedmedicine.org/brain-stimulation-for-memory/
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�إعد�د: عمر �لمريو�ني

شكل  سوى  معه  يجمعنا  ل  �آخر  عالم  في 

�آخر  �لأرض  على  عاشت  تقريباً،  �لقار�ت 

ثالثة مجاميع من �لبشر. د�مت تلك �لفترة 

�لتقليدية  تصور�تنا  جميع  من  بكثير  �أطول 

�ألف سنة  قبل 30  �ألف سنة حتى حقبة  منذ 800  للتاريخ. 

و�أسالف  جهة  من  و�لدينوسوفان  �لنياندرتال  تو�جد  �لآن  من 

نسان �لعاقل من جهة �أخرى. في نهايات تلك �لحقبة وفي  �لإ

�لحياة،  سنة  هي  وكما  �لشاسعة  �لأرض  على  صغيرة  نقطة 

توفيت �مر�أة يافعة في �أحد �لكهوف بالمنطقة �لمسماة سيبيريا 

وعشر�ت  و�آلف  ومئات  عشر�ت  مرت  �لحالية.  روسيا  في 

مما  �لموتى شيئاً  �لسنو�ت وكاأي ميت ل يختار  �لآلف من 

سيحدث لهم، تجمدت عظام �لمر�أة ورفاتها لأمد بعيد، حتى 

د�هم فريق عمل من �لعلماء �لصمت �لعميق �لذي �ستغرقت 

فيه �لجثة ليحصلو� على عظم من �إصبع يدها. سيعني ذلك 

لسفانتي  نوبل  جائزة  �أيضاً  وسيعني  �لعلمية،  للساحة  �لكثير 

جينات  علم  مؤسس  �لهولندي  �لعالم   )Svante Pääbo( بابو 

جينياً.  �لنياندرتال  �أحيا  �لذي  و�لعالم  �لحجري  �لعصر 

فرحه  عن  �لماضي  �لشهر  مطلع  في  بابو  سفانتي  �أعرب 

�لكبير لستالمه جائزة نوبل في �لفسلجة للطب عن منجز�ته 

في تقديم تسلسل �لحمض �لنووي للنياندرتال لأول مرة. لم 

سفانتي

بابو
الرجل الذي أحيا جينوم النياندرتال
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الرجل الذي أحيا جينوم النياندرتال

يكتشف هذ� فحسب بل �كتشف نوعاً مو�زياً من �أشباه �لبشر 

وهو �إنسان دينوسوفا نسبة �إلى �لكهف �لذي عثر على �لمر�أة 

تلك فيه بيسبيريا. 

لكيميائية   1955 عام  �لسويد  ستوكهولم،  في  بابو  ولد 

بيرغستروم  سونه  �لسويدي  �لحيوية  �لكيمياء  ولعالم  �إستونية 

عبر عالقة خارج زو�ج و�لده �لرسمي. درس �لأحياء �لجزيئية 

ثم  �لأعو�م 1987-1986  زيورخ في سويسر� في  في جامعة 

�نتقل �إلى �لوليات �لمتحدة لجامعة كاليفورنيا، بيركلي حيث 

عمل على جينوم �لثدييات �لمنقرضة في مختبر �لن ويلسون 

.)Allan Wilson(

تسلسل  تحديد  �ستطاع  حين  مرة  لأول  سيرته  لمعت 

رفات  من  وذلك   1997 عام  �لميتوكوندري  �لنووي  �لحمض 

في  بابو  سفانتي  �سم  نقر�أ  ثم  باألمانيا.  كهف  في  وجدت 

�لكتشاف �لمثير لالهتمام عام 2002 لما يعرف بجين �للغة 

عادة تشكيل جينوم �لنياندرتال  FOX2P 1 ثم �أعلن عن عزمه لإ

في  �أي  سنو�ت،   4 بعد  عالن  �لإ ليتم   ،2006 عام  كامالً 

�لعام 2010، عن طريق مؤسسة ماكس بالنك لالأنثروبولوجيا 

من  �لنتهاء  عن  لها،  مؤسساً  مدير�ً  بابو  يعد  �لتي  �لتطورية 

مسودة جينوم �لنياندرتال2 وتوصل بابو وفريقه �إلى �أن تز�وجاً قد 

نسان �لعاقل و�لنياندرتال قبل 50-60  �ألف سنة. حصل بين �لإ

لتعريف  �لطريق  هو  سيبيريا  في  �لأهم  �لكتشاف  كان 

�لميتوكوندري  �لنووي  �لحمض  كان  حيث  دينوسوفا،  �إنسان 

و�ضح،  تباين  �إلى  يشير  عليها  �لعثور  تم  �لتي  �لفتاة  لتلك 

ضافة لتلك �لمر�أة فقد كان هناك عظام لأفر�د من �لنياندرتال  بالإ

في نفس �لكهف، ومن غير �لو�ضح �إن كان �لثنان قد عاشا 

سوية في نفس �لوقت �أم في �أوقات مختلفة عبر �لزمن، وكل من 

�لنياندرتال و�لدينوسوفان هما فرعان متقاربان من �أشباه �لبشر. 

نسان  �لإ من  عديدة  ساللت  مع  �لنياندرتال  تخالط  ومثلما 

�لعاقل، فاإن �لدينوسوفان تز�وج مع فئات من �لبشر في شرق 

�آسيا وتتو�جد نسبة تصل �إلى 6% في بعض �لبشر بشرق �آسيا، 

ثبت �كتشاف ذلك في سكان ميالنيزيا.

�لحمض  �ستخر�ج  طرق  تطوير  من  بابو  به  قام  ما  يعد 

مساهماته،  �أهم  �أحد  �لعظام  من  �لنووي 

مبسط  بشكل  و�آر�ءه  �كتشافاته  بابو حول  كتب سفانتي 

�لجينوم  عن  �لبحث  نياندرتال:  »�نسان  كتابه  في  للعامة 

و�لتكريمات  �لهد�يا  من  �لعديد  على  حصل  وقد  �لضائع«. 

 .2022 لعام  و�لطب  للفسلجة  نوبل  جائزة  �آخرها  كان 

�لأول، -  �لجزء  �لنسان  في سلسلة �سالف  �لنياندرتال  �قر�أ عن 

�إبر�هيم �أحمد  �عد�د  �لثاني من  �لجزء 

ر�بط سفانتي بابو في موقع جائزة نوبل- 

الهوامش:

1. Enard, Wolfgang, et al. »Molecular evolution of FOXP2, a 

gene involved in speech and language.« Nature 418.6900 

)2002(: 869-872.

2. Green, Richard E., et al. »A draft sequence of the Nean-

dertal genome.« science 328.5979 )2010(: 710-722.

https://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B3-elizabeth-bates/
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/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7/
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%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
https://www.amazon.com/Neanderthal-Man-Search-Lost-Genomes/dp/1511320117
https://www.amazon.com/Neanderthal-Man-Search-Lost-Genomes/dp/1511320117
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/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-1/
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/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-2/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/press-release/
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ترجمة: �حمد �بر�هيم

ُيعدُّ ويليام لين كريج بال شك �أحد �أبرز �لمد�فعين عن �لدين 

�لمشهورة في  �لحجة  َطرَح هذه  �لعالم. ولقد  �لمسيحي في 

له:  ثبات وجود �لإ سعيه لإ

له موجود�ً، فال وجود للقيم �لأخالقية 	  �إذ� لم يكْن �لإ

�لموضوعية.

ولكْن �لقيم �لأخالقية �لموضوعية موجودة بالفعل.	 

له موجود.	  وبالتَّالي، فاإنَّ �لإ

بالتاأكيد  �لحجة  َتسَتِند  تُقنعني.  لم  �لحجة؟  �أْقَنَعتَك  هل 

»�أ«  كان  )�إذ�  نكار  �لإ طريقة  ى  ُيسمَّ صحيٍح  منطٍق  �إلى 

صحيحاً، فالبد �أنَّ »ب« صحيحة. �إذ� كانت »ب« خاطئة، 

�لأولى  مة(  �لُمقدِّ )�أي  �لفرضية  ولكْن  كذلك(.  »�أ«  فاإنَّ 

وبالتَّالي فالستنتاج خاطٍئ وباطٍل. حيُث ساأُجاِدل  خاطئة، 

له موجود�ً، فاإنَّ �لقو�ِعد  في هذ� �لمقال باأنَّه حتَّى لو لم يكْن �لإ

له غير ضروري. لم  �لأخالقية �لموضوعية ل تز�ل موجودة؛ فالإ

نحو أخالق عالمية:
كيف يمكن أن يزّودنا العلم والمنطق بحقائق أخالقية موضوعية
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م كريج تعريفاً و�ِضحاً ودقيقاً »للقيم �لأخالقية«، ولكنِّي  ُيقدِّ

ساأعتِبر �أنَّ هذه �لفئة تشمل �لقو�ِعد �لأخالقية. تُعرَّف �لقاعِدة 

�أو  ه  ُيوجِّ توكيد  �أو  �إدعاء،  فرضية،  �أي  �أنَّها  على  �لأخالقية 

ُيمِكن  ما.  هدٍف  �أو  غاية  �إز�ء  �لأشخاص  تفاعالت  يحكم 

ُطرق  بثالث  صحيحة  بصورة  �لأخالقية  �لقو�ِعد  عن  �لتعبير 

�لأقل:  على  مختلفة 

�لطَّريقة �لمعيارية: »ل يجوز ول ينبغي لأي شخص 	 

من �لجنس »�أ« �غتصاب �أي شخص من �لجنس »ب«.

�أْن 	  لالأخالق  مناٍف  �أمٌر  »�إنَّه  �لوصفية:  �لطريقة 

من  شخص  �أي  »�أ«  �لجنس  من  شخٍص  �أي  يغتِصب 

»ب««. �لجنس 

جبارية: »ل تغتِصْب شخصاً 	  لز�مية �أو �لإ �لطريقة �لإ

�آخر«.

هذ� 	  طيَّات  في  �لأخالقية  �لقو�ِعد  عن  �أعبر  سوف 

�أنَّ  �لعتبار  في  �لأخذ  مع  �لمعيارية،  بالطَّريقة  �لمقال 

�أي قاِعدة يتم صياغتها بهذه �لطَّريقة ُيمِكن �لتَّعبير عنها 

�لأخريْين. بالطَّريقتْين  هولة  �لسُّ بنفس 

ما هي الأخالق الموضوعية؟

باعتباره  ببساطة  �لأخالقي  �لقانون  �إلى  �لنَّظر  ُيمكننا     

وقد  �لأخالقية.  �لقو�ِعد  من  ومتماِسكة  متر�بِطة  مجموعة 

ُوِجدت �لقو�نين �لأخالقية منذ حضارة بالد �لر�فدين و�لحضارة 

يد  ح �أْن تعود �إلى مجتمعات �لصَّ �لمصرية �لقديمة، بل وُيرجَّ

ت  على  وجمع �لثِّمار. ففي �لقبائل �أو �لمجموعات �لتي َضمَّ

�لأرجح �أقل من مائة فرد، كان لبد من وجود قو�ِعد لقتسام 

�لمكافاأة �لتي تم �لحصول عليها بشق �لأنفس سو�ء من خالل 

يد �أو جمع �لثمار. مما ل شكَّ فيه �أنَّ هذه �لقو�ِعد شكَّلت  �لصَّ

تعقيد�ً،  �أكثر  بد�ئياً. حيث سرعان ما سُتصِبح  �أخالقياً  قانوناً 

�لنباتات  تدجين  في  نسان  �لإ يبد�أ  عندما  وتطور�ً  شمولً، 

ا في عالمنا �لحديث،  ع �لبشر في مدٍن. �أمَّ و�لحيو�نات، وتجمُّ

�لدينية،  �لمذ�ِهب  في  �لأخالقية  �لقو�نين  تمت صياغة  فقد 

عالن  �لإ وفي  �لدولية،  و�لمنظمات  و�لأمم  �لدول  قو�نين  وفي 

نسان �لذي ُيمثِّل ذروة هذه �لقو�نين. �لعالمي لحقوق �لإ

على  �أو  موضوعية  �لأخالقية  �لقو�ِعد  �أنَّ  كريج  َيعتِقد    

�لأقل ُيمِكن �أْن تكون موضوعية، ولكْن ماذ� يعني هذ�؟ نظر�ً 

�تية« تمتلكان معاٍن مختلفة  لأنَّ كالً من »�لموضوعية« و »�لذَّ

د �لمعاني �لتي �أعتقد �أنها تمتلكها  ياق، فسوف �أحدِّ َتبعاً للسِّ

على  �تي  �لذَّ �لتَّوكيد  تعريف  ُيمكننا  �لأخالقي.  �لمجال  في 

�أنَّه �إدعاء ل ُيمِكن �لتَّحقق من صدقه �أو صحته �إلَّ من ِقبل 

مه، على سبيل �لمثال، »�أشعر بصد�ع«،  خص �لذي ُيقدِّ �لشَّ

لم  �إدعاء  �أو  فقط،  و�ِحد  شخص  يطرحه  �إدعاء  �أنَّه  على  �أو 

يتم تقييمه بعد بو�سطة �أي شخٍص �آخر. في �لمقابل، َيتميَّز 

�أو صدق  من صحة  �لتَّحقق  ُيمِكن  باأنَّه  �لموضوعي  �لتَّوكيد 

�إدعاء�ته ليس فقط عن طريق �لشخص �لذي يطرحه، ولكْن 

مستديرة  »�لأرض  مثالً،  �لآخرين،  �لأشخاص  بو�سطة  �أيضاً 

ُمسطَّحة«.  وليست 

�أم  ذ�تية  �لأخالقية  بالقو�ِعد  �لُمتعلِّقة  �لتَّوكيد�ت  هل 

في  كريج  مع  �أتَِّفق  حيث  موضوعية،  �أنَّها  �أعتقد  موضوعية؟ 

هذه �لنُّقطة. ولناأخْذ �لقاعِدة �لأخالقية �لمذكورة سلفاً، »ل 

شخص  �أي  �غتصاب  »�أ«  �لجنس  من  شخص  لأي  ينبغي 

وبديهية،  صحيحة  �لقاِعدة  هذه  تبدو  »ب««.  �لجنس  من 

�أنَّها صحيحة، ولكْن ما  يتِفق معظم �لأشخاص على  وربما 

من  �لمختلفين  �لأشخاص  تُمكِّن  �لتي  �لتَّفكير  عملية  هى 

جابة على هذ�  �لوصول �إلى نفس �لنتيجة َعَلى َنْحٍو َمْوثُوٍق؟ لالإ

هيوم  د�يفيد  �عتر�ض  على  �لتَّغلُّب  �إلى  �أولً  نحتاج  ؤ�ل،  �لسُّ

ُيمِكننا �شتقاق عبارة »َيِجب كذ�«  بالستناد  باأنَّه ل  �لقائل 

بالفعل. قائم  هو  للشيء كما  »وصفية«  عبارة  �إلى 

�أرى عبارة »ينبغي كذ�« على �أنَّها تنبؤ مشروط وتشجيع. 

�إذ� قلُت، مثالً،  »َيِجب �أْن َتََتسوَّق من متجر �لبقالة �ليوم«، 

فاإنني �أتوقَّع باأنك �إذ� تسوقت من متجر �لبقالة �ليوم، فسوف 

فاأنا  ولذ�  لالآخرين،  وربما  لك  طيبة  نتيجة  �إلى  ذلك  يؤدي 

�أشجعك �لآن على �أْن تذهب �إلى هناك. ُيقلِّل ذلك من »لغز 
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�لو�ِجب«. فاإذ� تاأملنا ملياً �لُمكوِّن �لأول، �أي �لتَّنبؤ �لمشروط، 

»وصفيتْين«.  عبارتْين  على  بالفعل  يستِند  �أنَّه  َنِجد  سوف 

�لماضي من متجر  �أنَّه عندما تسوقت في  �لأولى  »�لحقيقة« 

في  لك،  طيبة  نتيجة  �إلى  وتقريباً  د�ئماً  ذلك  �أدى  �لبقالة، 

حين �أنك �إذ� لم تتسوَّق من متجر �لبقالة في ظروف مماثلة، 

�لمكون  َيتمثَّل  لك.  سئية  نتيجة  غالباً  ذلك  على  َترتََّب  فقد 

�أشجعك  �أنني  »حقيقة«  �أي  وصفية،  عبارة  في  �أيضاً  �لثَّاني 

هاب �إلى متجر �لبقالة �ليوم. وبالتالي، فاإنَّ عبارة  �لآن على �لذِّ

»َيِجب كذ�« �لأصلية ُمشتقة من ثالث عبار�ت »وصفية«، 

َتََتعلَّق �ثنتان منها باأحد�ث ماضية، وو�حدة للتَّشجيع. ُيمكننا 

�ستنباط عبار�ت »َيِجب وينبغي كذ�« من عبار�ت »وصفية«، 

�لعقل. ولكْن علينا فعل ذلك بحذر وباإستخد�م 

�لقو�ِعد  على  �لتَّحليل  من  �لنَّوع  هذ�  تطبيق  �أيضاً  ُيمِكن 

َتْغَتِصب  �ألَّ  �لأخالقية. ولنرى كيف سيعمل. »يجب عليك 

وتشجيعاً.  مشروطاً  تنبؤ�ً  �لعبارة  هذه  ن  َتتضمَّ شخٍص«،  �أي 

عو�ِقَب  �إلى  ذلك  يقود  فسوف  شخٍص،  �أي  �غتصبت  فاإذ� 

�أحد�ً،  تغتِصب  لم  �إذ�  ولكْن  �لآخرين.  وعلى  عليك  سيئٍة 

فسوف ُيؤدِّي ذلك �إلى نتيجة طيبة لك ولالآخرين. عندما قام 

�آخرين،  �أشخاٍص  باغتصاب  �لماضي  في  �لأشخاص  بعض 

ولكْن  و�لمجتمع.  حية  و�لضَّ للجاني  وخيمة  �لعو�قَب  كانت 

عندما تمَّ تجنَّب �لغتصاب، كانت �لنَّتائج جيدة لكل فرٍد 

في �لمجتمع. ولذ� فاأشجعك على �ألَّ تغتِصب �أيَّ شخٍص. 

في هذه �لحالة، فقد �ستنبطنا عبارة »يجب كذ�«، كما في 

�لتحليل  هذ�  يستِند  »وصفية«.  عبار�ٍت  ثالث  من  ابِق،  �لسَّ

�لأخالقي على �إطار �أخالقي نفعي �أو عو�قبي. حيث �أرى �أنَّ 

جميع �لأطر �لأخالقية �لأخرى، على سبيل �لمثال �لأخالق 

�إلى  وما  لهي،  �لإ �لأمر  نظرية  �لفضيلة،  �أخالقيات  �لو�جبة، 

طار �لنَّفعي ولكْن يتجاوز  ذلك، جميعها قابلة لالختز�ل �إلى �لإ

�لمقال.  �لدفاع عن هذ� �لدعاء نطاق هذ� 

هل القواِعد الأخالقية ُمخترَعة اأم ُمكتشفة؟

دعونا نفحص باإيجاز �لطَّبيعة �لأنطولوجية )�أي �لوجودية( 

للقو�ِعد �لأخالقية. من وجهة نظري، تُعتَبر �لقو�ِعد �لأخالقية 

�بتكار�ٍت معرفية وليست �كتشافاٍت. فهى تُوَجد ل في �لعالم 

�لمادي بل �لعقلي. فال ُيمِكنك رؤيتها، سماعها، �أو لمسها، 

ولكْن باستطاعتك �أْن ترى وتُدرِك نتائجها في سلوك �لأشخاص 

�لأخالقية  فالقاِعدة  لها.  يمتثلون  ل  �أو  يمتثلون  �لذين  سو�ء 

تُشبه مجموعة من �لتَّعليمات. ل ُيوَجد دليل جيد على وجود 

عالم �أفالطوني َتََتو�ِجد فيه �لقو�ِعد �لأخالقية بصورة مستقلة. 

�لطَّبيعة بحد ذ�تها. فبدون �لأشخاص  وهى غير موجودة في 

طالق! فهي  �لإ �لأخالقية على  �لقو�ِعد  َتََتو�َجد  فلن  و�لبشر، 

�أذهان �لأشخاص. تبد�أ كل قاِعدة �أخالقية  َتََتو�َجد فقط في 

بر�أي شخٍص ما، سو�ء �أكان ذلك �لشخص بشرياً، فضائياً، 

�آلياً، �أو حتَّى �إلهياً. َيتمثَّل �لر�أي في »�أنَّ هذه �لقاِعدة �لأخالقية 

قد تكون صحيحة« �أو »�أْن تلك �لقاِعدة  �لأخالقية قد تقود 

�أو �أي قاِعدة منافسة  �أفضل من �لقاِعدة �لمنافسة  �إلى نتيجة 

من  شكل  �أنَّها  على  �لرؤية  هذه  تصنيف  ُيمِكن  مماثلة«. 

�أشكال �لو�قعية �لأخالقية بقدر ما تُوَجد �لقو�ِعد �لأخالقية في 

�أذهان �لمليار�ت من �لبشر، على �لرغم من �أنَّ �لأذهان تعتِمد 

�عتماد�ً كامالً على �لعقول. 

�إذ� كانت �لقاِعدة �لأخالقية موضوعية، فيِجب �أْن تخضع 

�لأشخاص،  �لعديد من  بو�سطة  ق  للتَّحقُّ �أو صو�بها  صحتها 

ل شخٍص و�حٍد. كيف ُيمِكن �لقيام بذلك؟ ليس �أمر�ً هيناً، 

ولكنني �أقترح �أْن نتَِّبع �لنَّهج �لعلمي �أو شبه �لعلمي لعدٍد من 

�لمفكرين �لعاملين بهذ� �لمجال، بما في ذلك �لأخالقيات 

�نتقاء  نظرية  فال،  دي  فر�نس  �لرئيسيات  لعالِم  رية  �لتَّطوُّ

ويلسون،  سلون  د�يفيد  ري  �لتَّطوُّ �لأحياء  لعالِم  �لجماعات 

�لأعصاب  علم  نظر  وجهة  من  �لأخالقية  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 

لجوشو� جرين، ونظرية �لأسس �لنفسية و�لجتماعية لالأخالق 

�لرَّفاهية �لأخالقية لسام هاريس،  و�أنظمة  لجوناثان هايدت، 

ستيفن بينكر، ومايكل شيرمر. ُيمِكن �أْن يستِند �لتَّحليل �لنَّفعي 
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�لو�عية« )هاريس في  �إمَّا على »رفاهية �لمخلوقات  لالأخالق 

كتابه �لمشهد �لأخالقي(، �أو »�لمبادئ �لتي تُعظِّم من �زدهار 

�لكائنات  و�زدهار  »بقاء  �أو  �لآن(،  �لتَّنوير  في  )بينكر  �لبشر« 

�لقوس �لأخالقي(. �لو�عية« )شيرمر في 

�أنَّ  في  و�لمتمثِّلة  سابقاً  �إليها  قنا  َتطرَّ �لتي  بالفكرة  لنبد�أ 

ن تنبؤ�ً مشروطاً. فاإذ� قام »�أ«  كلمة »َيجِب« �أو »ينبغي« َتََتضمَّ

باغتصاب »ب«، فسوف تكون �لنتيجة �أسو�أ بكثير مما لو لم 

ع  يغتصب »�أ« �لشخص »ب«، وبالتَّالي فيجب علينا �أْن نُشجِّ

»�أ« على عدم �لغتصاب. ولكْن ما هى �لنَّتائج؟ لدينا �لعديد 

عادة )جيريمي بينثام(  منها وُيمِكن �ختيارها للتقييم مثل �لسَّ

�أو رفاهية �لكائنات �لو�عية )هاريس، بينكر، وشيرمر(. تمتلك 

بتقييم  نقوم  �أْن  �أقترح  ولكنني  ميز�ٍت،  بال شك  �لنتائج  هذه 

نتيجة مختلفة قليالً، تلبية �لقيم �لبيولوجية �لأساسية و�لمتمثِّلة 

ر  في �لبقاء، �لتَّكاثر، �لرَّفاهية، و�زدهار جميع �لأشخاص. ُيقدِّ

موجودون  �أنَّهم  نعلم  �لذين  سو�ء  تقريباً،  �لأشخاص  جميع 

�آخر،  مكان  في  موجودين  يكونون  قد  �لذين  هؤلء  حتَّى  �أو 

�لتَّحقق  ُيمِكن  �لمهمة  �لحقيقة  وهذه  �لأربعة.  �لأشياء  هذه 

ماغ،  �لدِّ د�رسات  �لعلمية،  �لستطالعات  بو�سطة  منها 

�لأشخاص. كبيرة من  لعينات  لوكية  �لسُّ و�لمالحظات 

�إذ� لم يقم »�أ«  باغتصاب »ب«،  �أكثر تحديد�ً،  لنكون 

�أفضل  �لمعنيين سوف تكون  �لنَّتيجة لجميع �لأشخاص  فاإنَّ 

�لرَّفاهية،  حيث  من  وبخاصة  »ب«،  »�أ«  �غتصب  لو  مما 

َيََتمثَّل  �لمذكورة.  �لأربعة  �لبيولوجية  �لقيم  ثالث  تُمثِّل  و�لتي 

من  خالياً  �لقيود،  من  في كونك حر�ً  �لرفاهية  من  كبير  جزء 

صابات و�لآلم، وبالطبع قد ُيضِعف �لغتصاب جميع هذه  �لإ

تباع �لقو�ِعد  �لأشياء. في �ستطاعتنا معرفة �لنتائج �لمختلفة لإ

�لأخالقية �لمتباينة عن طريق تاأمل �لتَّاريخ و�لقصص �لحياتية، 

�لفكرية،  �لتَّجارب  �لجتماعي،  �لنفس  علم  تجارب  �إجر�ء 

و�أخير�ً عبر �لمحاكاة �لحاسوبية. ولكْن هل ُيمِكن لأي منا �أْن 

ُيخطئ في توقعاته للنتائج؟ نعم، قد نُخطئ لأننا �أولً و�أخير�ً 

لسنا سوى بشر�ً غير معصومين. ومن هنا ياأتي �أهمية �لتَّحقق 

موضوعية  �لأخالقية  �لقاِعدة  تُعتَبر  حيث  �لآخرين.  قبل  من 

�إذ� كان من �لممكن �لتَّحقق من صحتها وصو�بها ليس فقط 

بو�سطة �لشخص �لذي �بتكرها في �لأصل، ولكْن �أيضاً من 

و�ب و�لموضوعية  قبل �أشخاص �آخرين في موقٍع مالئٍم. فالصَّ

ليسا نفس �لشيء.

فقد تكون �لقاِعدة �لأخالقية صائبة ولكْن غير موضوعية، 

وقد تكون موضوعية ولكنَّها غير صحيحة. ولأنني �ستخدمت 

�لعقل و�لمنطق لبتكار �لقاِعدة �لأخالقية �لقائلة »�أنَّه يجب 

على �لشخص »�أ«  �ألَّ يغتِصب �لشخص »ب««، فالقاِعدة 

قد تكون صحيحة. ولكْن �إذ� لم يقم �أي شخٍص �آخر بتقييم 

�لقاِعدة �أو �إذ� َخُلص معظم �لنَّاس، باستخد�م �لعقل و�لمنطق 

غير  �لقاِعدة  تُصِبح  صحيحة،  غير  �لقاِعدة  �أنَّ  �إلى  �أيضاً، 

لنفترض  للموضوعية.  ضروري  مطلب  جماع  فالإ موضوعية. 

�لوقود  حرق  �أنَّ  و�ستنتَج  بحثاً  �أجرى  �لعلماء  �أحد  �أنَّ  مثالً 

�لأحفوري قد تسبَّب بظاهرة �لحتباس �لحر�ري و�رتفاع درجة 

�إذ�  ق. ولكْن  حر�رة  �لأرض. فلن َنِثق بهذ� �لتَّقرير بدون َتحقُّ

�أجرى تسعة علماء بحثاً مستقالً باستخد�م نفس �لأساليب، 

�لستنتاج  تاأييد  �إلى  �لأقل  على  منهم  سبعة  َخُلص  �إذ�  و

جماع وتو�فق  �لأصلي، فعندئذ يكون لدينا تحقق ناتِج عن �لإ

�لمنهج عينه فيما  �لآر�ء. ُيمِكن، بل وينبغي، �ستخد�م هذ� 

�لأخالقية. بالقو�ِعد  يتعلق 

الأخالق الموضوعية 

في  �لموضوعية  عن  كريج  لين  ويليام  فكرة  َتختِلف 

�لأخالق عن فكرتي. حيث يقول »عندما �أتحدث عن �لقيم 

�لأخالقية  �لقيم  تلك  �أقصد  فاإنني  �لموضوعية،  �لأخالقية 

الِحة و�لُملزِمة سو�ء �آمن بها �أي شخٍص �أم ل. وبالتَّالي،  �لصَّ

فاإنَّ �لقول، على سبيل �لمثال، �أنَّ �لمحرقة كانت خاطئًة من 

�عتقد  لو  �أنَّها كانت خاطئة حتَّى  يعني  �لموضوعية،  �لناحية 

�لنَّازيين �لذين نفذوها بصحتها، وكانت لتظل خاطئة حتَّى لو 

�إبادة  �لثَّانية، ونجحو� في  �لعالمية  �لنازيون في �لحرب  �نتصَر 
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�أو تضليل �أو غسل �أدمغة كل من �ختلف معهم. �لآن، �إذ� لم 

له موجود�ً، فلن تكون �لقيم �لأخالقية موضوعية بهذه  يكن �لإ

�لطريقة«. وفقاً لرو�ية كريج، فاإنَّ �لقاِعدة �لأخالقية »ل يجب 

على �لمجموعة س �أْن تُبيد �لمجموعة ص« صائبة وصحيحة 

سو�ء �عتقَد �أي شخٍص بصحتها �أو ل. ولكْن هذ� ل ُيمِكن �أْن 

يكون صحيحاً! حيث يجب على شخص ما �أْن يعتِقد بصحة 

بمعزٍل عن  �لأخالقية  �لقو�ِعد  تُوَجد  فال  �لأخالقية.  �لقاِعدة 

فعندما  تحليله.  في  ويتحايل كريج  ُير�وغ  �لأشخاص.  �أذهان 

يقول »سو�ء �آمن بها �أي شخٍص �أم ل«، فاإنَّ »�أي شخص« 

يمان بالقو�ِعد �لأخالقية،  يقصد بها �أي �إنسان. فهو يضع �لإ

موضوعية  لً  ُمحوِّ وبالتَّالي  فقط،  له  �لإ ذهن  في  معرفتها،  �أو 

�لقو�ِعد �لأخالقية من �لعالم �لطَّبيعي �إلى فوق �لطَّبيعي.

ومع ذلك، فاإنَّ �لقاِعدة �لأخالقية �لتي نناقشها هنا صائبة 

�إجماع  ذلك  ُيؤكِّد صحة  وموضوعية على حٍد سو�ٍء، حيث 

�لمفكرين �لقائم على �لعقل و�لمنطق. �آمن �لنَّازيون، �أو على 

�لأقل بعضاً من قادتهم، �أنَّ �لقاِعدة �لأخالقية �لمقابِلة كانت 

تُبيد  �أْن  س  �لمجموعة  على  »يجب  �أي  �لصحيحة،  هى 

�لمجموعة ص«. تستِند هذه �لقاِعدة، بالرغم من ذلك، على 

�فتر�ضْين خاطئْين، َيتمثَّل �لأول في �أنَّ �لمجموعة ص كانت 

�أدنى و�أحطُّ ور�ثياً من �لمجموعة س، و�لثَّاني في �أنَّها مسئولة 

عن معظم �أو كل �لمشاكل بالعالم. لم يكْن �لقادة �لنَّازيون في 

وضٍع مالئم للحكم على صحة قاِعدتهم �لأخالقية �لغريبة؛ 

لم يستخدمو� �لعقل و�لمنطق. فقد كانو� مخطئين، وكان لبد 

من هزيمتهم بالقوة.

�لأخالقية  �لقاِعدة  فاإنَّ  ل،  �أم  موجود�ً  له  �لإ �أكان  سو�ء 

�أخرى« صحيحة  تُبيد مجموعة  �أْن  ينبغي لأي مجموعة  »ل 

�لقو�ِعد  طالق لوضع  له غير ضروري على �لإ وموضوعية. فالإ

له موجود�ً  �لأخالقية على �أسٍس سليمٍة. في �لو�قع، �إذ� كان �لإ

بالفعل وقام بابتكار قاِعدة �أخالقية من تلقاء نفسه، فلن تكون 

�لقاِعدة موضوعية بدون �لتَّحقق منها بو�سطة �لعقول �لأخرى. 

سبيل  على  معينة،  �أخالقية  قاِعدة  نتِبع  باأْن  �إله  �أي  �أمَر  �إذ� 

فحينئٍذ  �إسحاق،  �بنه  يقتل  باأْن  بر�هيم   لإ له  �لإ �أمر  �لمثال، 

بها  نُسلِّم  �أْن  ينبغي  فال  صحتها.  تقييم  و�جبنا  من  سيكون 

بذلك. ُيوحي كريج  فقط، كما  يمان  �لإ بد�فع 

حيحة  الأخالق العالمية الصَّ

َتََتفاوت �لقو�ِعد �لأخالقية بمختلف دول وثقافات �لعالم 

باأمانة  �لبشر  بعض  يتبع  �لأماكن،  بعض  ففي  كبير�ً.  تفاوتاً 

�لآباء  ياأذن  �أْن  َيِجب  »�أنَّه  مفادها  �أخالقية  قاِعدة  �إخالص  و

�أماكن  في  بينما  لبناتهن«.  �لتَّناسلية  �لأعضاء  قطع  �أو  بقص 

»�أنَّ  مفادها  �أخالقية  قاِعدة  بفرض  �لحكومات  تقوم  �أخرى، 

�أي شخٍص ُيد�ن بارتكاب جريمة قتل ينبغي �أْن ُيعَدم«. تُعتَبر 

نسبية،  لعقالنية،  صحيحة،  غير  �لأخالقية  �لقو�ِعد  بعض 

وحتَّى غير موضوعية. َينُجم عن هذ� �لوضع ضرٌر غير ضروريٍّ 

�لأخالق؟  مستقبل  هو  ما  يومياً.  ساعة  كل  في  لالأشخاص 

عالمية صحيحة. �أخالقيات  تاأسيس  �إلى  َنهِدف  �أْن  �أقترِح 

حيحة قانوناً �أخالقياً  سوف تُمثِّل �لأخالقيات �لعالمية �لصَّ

شامالً لجميع �لبشر، يتم �إنشاؤها من �لألف �إلى �لياء بو�سطة 

فات �لمرغوبة �لو�جب  لجنة مؤهلة من �لأشخاص.تشمل �لصَّ

حيحة على �لوضوح بدلً  تو�فرها في �لأخالقيات �لعالمية �لصَّ

�لتَّعقيد،  ل  �لبساطة  �لتَّعميم،  ل  �لتَّخصيص  �لَبالََدة،  من 

ِسعة  �لالعقالنية،  من  بدلً  �لعقالنية  �تية،  �لذَّ ل  �لموضوعية 

�لِمطو�عية،  من  بدلً  و�لثَّبات  �لستقر�ر  ضيقه،  ل  �لنَّظر 

�لعالمية بدلً من �لنسبية �أو محدودية �لتَّفكير، و�أخير�ً �لظرفية 

�أْن  �لأزرق«  ريط  »�لشَّ للجنة  ُيمِكن  فربما  �لمطلق.  من  بدلً 

�أبيض يهِدف  تُقيِّم �لقو�نين و�لقو�ِعد �لأخالقية وتُصِدر كتاباً 

�لقانونية.  و�لأنظمة  للحكومات  و�لمشورة  �لنُّصح  تقديم  �إلى 

�أْن  ُيمِكن  �لتي  و�لمتاحة  �لمختلفة  �لوسائل  �لعديد من  لدينا 

تستخِدم،  �أْن  للجنة  ُيمِكن  حيث  �للجنة.  هذه  تستخدمها 

مثل  �لأخالقي  �لتَّفكير  �أدو�ت  من  متنوعة  مجموعة  مثالً، 

يمانويل  »حجاب �لجهل« لجون ر�ول، »�لضرورة �لحتمية« لإ

عة« لبيتر سينجر، و�أخير�ً »مبد�أ وجهات  �ئرة �لُموسَّ كانط، »�لدَّ

نحو أخالق عالمية



19	 	 	 	 مجلة	علمية	صادرة	من	موقع	العلوم	الحقيقية	

�أْن  �أيضاً  و�أقترح  وشيرمر.  لبينكر  و�لُمتبادلة«  �لُمتغيرة  �لنَّظر 

تستخدم �للجنة تجربة فكرية ساأُِطلق عليها »جزيرة �لثُّنائي«. 

تحطمت  »ب«،  و�لآخر  »�أ«   �حدهما  شخصْين،  لنتخيْل 

ول  بمفردهم،  جزيرة  على  بل  �لسُّ بهما  وتقطعت  سفينتهما 

�إنقاذهما. �إْن كان سيتم  يعلمان ما 

وبالتَّالي، فقد �أُجبر� على �لعيش معاً. وهم �لآن بحاجة �إلى 

وتعامالتهما.  تحكم سلوكهما  �لتي  �لأخالقية  �لقو�ِعد  بعض 

�إذ� �ستخدمو� �لعقل و�لمنطق، فما �لقو�ِعد �لتي سيبتكرونها؟ 

لنفترْض �أنَّهم عقدو� �لعزم على وضع قاِعدة للقتل. هناك �أربعة 

خيار�ت متاحة: 

يجب على �لشخص »�أ« �أْن يقتل �لشخص »ب«.	 

يجب على �لشخص »ب« �أْن يقتل �لشخص »�أ«.	 

يجب على �لشخص »�أ« �أن يقتل �لشخص »ب«، 	 

)قد  »�أ«.  �لشخص  يقتل  �أْن  يجب  »ب«  و�لشخص 

يحدث ذلك �إذ� جرحو� و�أصابو� بعضهم �لبعض، ثم مات 

لحقاً(. كالهما 

يجب على �لشخص »�أ« �ألَّ يقتل �لشخص »ب«، 	 

وينبغي على �لشخص »ب« �ألَّ يقتل �لشخص »�أ«.

لستنباط  و�لمنطق  �لعقل  �لشخصْين  كال  �ستخدم  �إذ� 

�لقاِعدة  سيتبنونها؟  �لأربعة  �لخيار�ت  فاأي  �لقتل،  قاِعدة 

هذه  �ختيار  يؤدي  سوف  حيث  بالطبع!   4 رقم  �لأخالقية 

وتعزيز مصالح  �لرفاهية،  �لتَّكاثر،  �لبقاء،  تعظيم  �إلى  �لقاِعدة 

�أيضاً،  وبالمثل  �لأخرى.  �لثَّالثة  بالبد�ئل  مقارنة  �لثُّنائي، 

تعميم  ُيمِكن  �لقتل.  بشاأن محاولة  قاِعدة  فباستطاعتنا وضع 

مليار�ت  �لثمانية  على  �لأخالقي  �لستدلل  من  �لنَّوع  هذ� 

شخص �لذين يعيشون على وجه �لبسيطة، دون �لحاجة �إلى 

�آلهة. وجود 

وبالتَّالي، ل ينبغي لأي شخص �أْن يقتل شخصاً �آخر، �إلَّ 

في ظل ظروف خاصة وقليلة، على سبيل �لمثال، عندما يكون 

شخص  �أو  �لمرء،  نفس  لحماية  �أخير  كمالٍذ  ضرورياً  ذلك 

ثالث من �لوفاة �أو �إصابة خطيرة.

مجتمع من المفكرين العقالنيين

زََعَم وليام لين كريج �أنَّه على �لرغم من �أنَّ �لملحدين قد 

�أساساً  يملكون  ل  �أنهم  �إل  �أخالقية،  بطرق  �أحياناً  يتصرفون 

على  تُجبرهم  �أخالقية  سلطة  لديهم  تُوَجد  فال  لأخالقهم. 

لطة  �تباع �لقو�ِعد �لأخالقية. وبالتاأكيد، يعتِقد كريج �أنَّ �لسُّ

َسَبَق  كما  ولكْن  نفسه.  له  �لإ في  تكمن  �لُملزِمة  �لأخالقية 

بحاجة  فقط  نحن  ضرورياً.  ليس  له  �لإ وجود  فاإنَّ  وذكرت، 

�إلى سلطة نبني عليها �أخالقنا. و�أقترح ببساطة �أْن َتََتمثَّل هذه 

�لعقالني. �لتَّفكير  ذوي  �لأشخاص  من  مجتمٍع  في  لطة  �لسُّ

لقد �أوضحت في هذ� �لمقال �أنَّ ويليام لين كريج مخطئ 

بشاأن �لأخالق، كيفية حل مشكلة �شتقاق و�ستنباط عبارة 

وكيفية  وصفية،  عبارة  من  كذ�«  ويجب  كذ�  »ينبغي  �إلز�مية 

مع  تتو�فق  �أخالق عالمية صحيحة  قامة  لإ متين  �أساس  توفير 

فوقية  �أخالقيات  �لآن  لدينا  �أنَّ  �أعتقد  �لعلمانية.  نسانية  �لإ

و�لعشرين.  �لو�ِحد  للقرن  ومالئمة  صحيحة 

المقال الأصلي:
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ترجمة: �حمد �بر�هيم

�لتي  �لعصبية  �لنو�قل  �أهم  �أحد  شك  بال  �لسيروتونين  يعتَبر 

في تنظيم �لعديد من �لسلوكيات للكائنات  تلعب دور�ً كبير�ً 

نسان. حيث يلعب دور�ً محورياً في تنظيم  �لحية، وخاصة �لإ

و�لقدر�ت  �لمز�ج  تحسين  جانب  �إلى  و�لتَّغذية،  �لنوم  عملية 

صابة ببعض �لحالت  در�كية. وقد �رتبط �إنخفاضه مثالً بالإ �لإ

و�لقلق.   �لكتئاب  مثل  �لنَّفسية 

تُعتَبر دودة �لربد�ء �لرَّشيقة �أحد �أهم �لنماذج �لمستخدمة 

شار�ت  �لإ مسار�ت  �أنَّ  َثَُبت  حيث  �لسيروتونين،  لدر�سة 

�لأنو�ع،  عبر  تغير  دون  محفوظة  ظلت  للسيروتونين  �لجزيئية 

بما في ذلك �لبشر. فعلى سبيل �لمثال، �أظهر �لعلماء �أنَّ جزء�ً 

�لأمعاء،  �لرَّشيقة ُيصَنع في  �لربد�ء  �لسيروتونين في  من  كبير�ً 

�لبشر. �لحال في  كما هو 

�لسيروتونين  يتم صنع  �أنَّه  عديدة  لسنو�ت  �لعلماء  �عتقد 

في �لربد�ء �لرشيقة عبر مسار جزيئي و�حد، ثم يتحلل بسرعة 

للدر�سة  �لأمر كذلك. فطبقاً  بمجرد َتشكُّله. ولكْن لم يكن 

طومسون  بويس  بمعهد  �لباحث  شرودر،  فر�نك  قادها  �لتي 

 رؤى جديدة
 لدور السيروتونين

في تنظيم السلوك
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رؤى جديدة لدور السيروتونين في تنظيم السلوك

بجامعة كورنل، و�لتي نُشرِت بدورية نيتشر كيميكال بيولوجي 

مسار�ً  هناك  �أنَّ  �لفريق  َوَجَد   ،)Nature chemical biology(

�لسيروتونين  �إجمالي  نصف  �إنتاج  عن  مسؤوٌل  �آخر�ً  جزيئياً 

�لمنتج تقريباً في �لربد�ء �لرشيقة. عالوة على ذلك، فلم يتحلل 

لمركبات  بناء  كحجر  �ستخد�مه  تم  بل  بسرعة  �لسيروتونين 

�أخرى مسؤولة عن بعض نشاط �لسيروتونين. وهو ما َيَتَِّفق مع 

دفة  ما وجده �لباحثون منذ ثالث سنو�ت، عندما �كتشفو� بالصُّ

�إلى مركبات مشتقة. يقوم بتحويل �لسيروتونين  �إنزيماً 

دودة �لربد�ء �لرَّشيقة

ما �أهمية هذه �لمركبات �لمشتقة من �لسيروتونين؟ ُيعتَقد 

�أنَّها تلعب دور�ً في سلوك �لتَّغذية للدودة. فعندما تفتِقر �لربد�ء 

حيث  �لطَّعام  تجاهل  �إلى  تميل  �لسيروتونين،  �إلى  �لرشيقة 

�أطباق  على  �لمزروع  �لبكتيري  �لطعام  عبر  بسرعة  َتََتحرَّك 

َوَجَد  وقد  �لطعام.  لستكشاف  نادر�ً  �إلَّ  تعود  ول  �لآجار، 

�لديد�ن  عبر عالج  تخفيفه  ُيمِكن  لوك  �لسُّ هذ�  �أنَّ  �لباحثون 

�لمشتقات  هذه  �أنَّ  �إلى  ُيشير  مما  �لسيروتونين،  بمشتقات 

�لسيروتونين. �إلى  ابِق  �لسَّ في  نعزوها  كنا  �أدور�ً  تلعب 

على  �لتلميحات  بعض  هناك  �أنَّ  شرودر  فر�نك  ُيخبرنا 

لتلك  مشابهة  مشتقات  �إلى  يتحول  �لبشري  �لسيروتونين  �أنَّ 

على  �لباب  يفتح  مما  �لرشيقة  �لربد�ء  في  تحديدها  تم  �لتي 

فهل هذه  �لبشر.  في  �لبحث  �لعديد من طرق  �أمام  مصر�عيه 

�لمشتقات �لأيضية �لمشابهة مهمة في �لبشر؟ وما دور كالً 

�أهمية  مدى  ما  و�أخير�ً،  للسيروتونين؟  �لتَّصنيع  مسارْي  من 

�لبشرية، للسلوكيات  �لأيض  ومشتقات  �لتَّصنيع   مسارْي 

مثل �لتغذية، و�لصحة �لعقلية؟ 

وجود  �لقادمة  �لقليلة  �لسنو�ت  في  �لدر�سات  �أثبتت  �إذ� 

مشتقات مشابهة للسيروتونين في �لبشر كمـا في ديد�ن �لربد�ء 

عالجات  تطوير  �إلى  �لنهاية  في  ذلك  يقودنا  فقد  �لرشيقة، 

جديدة من مشتقات �لسيروتونين لعالج �لعديد من �لأمر�ض 

�لكتئاب.    ر�أسها  وعلى  �لنفسية 
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مزاعم فارغة حول مواد طبيعية 
تحسن اللدونة العصبية

ترجمة: �حمد �بر�هيم

تُعتَبر �للدونة �لعصبية حقيقة علمية ُمثبتة وتُستخدم حالياً في 

�أنَّه  و�لتَّجارب  �لأبحاث  �أثبتت  حيث  �لتاأهيل.  �إعادة  بر�مَج 

بل  ينمو خاليا عصبية جديدة،  �أْن  �لبالِغ  �لدماغ  باستطاعة 

جديدة.  بطرٍق  ليعمل  نفسه  توصيل  ُيعيد  �أْن  �أيضاً  وُيمكنه 

في �لآونة �لأخيرة، ُعرِض عليَّ في رسالة بريد �إلكتروني �إجر�ء 

مقابلة مع �أدور� وينكوست لمعرفة �لمزيد عن �للدونة �لعصبية. 

و�لمز�ِعم  �لهر�ء  من  �لكثير  هناك  كان  فقد  �لمقابلة.  رفضت 

لكتروني لأدور�،  ا في �لموقع �لإ �لو�هية في �لدعوة، ناهيك عمَّ

�للدونة  بشاأن  مفيد�ً  شيئاً  منها  �أتعلم  لن  �أنني  �أدركُت  حيث 

�لعصبية.

�لعصبية  �للدونة  لتحسين  لها  نصائح  �أهم خمس  َتََتمثَّل 

�لتَّمارين  �لغذ�ئية،  �لأنظمة  �لتاأمل،  �لعطرية،  �لزيوت  في 

�أنَّه تُوَجد بعض  �لرَّغم من  �لرياضية، و�أخير�ً �لموسيقى. فعلى 

�لأدلة على �أنَّ بعضاً منها ُيمكنه تعزيز �للدونة �لعصبية بالفعل، 

لم تستشهد �أدور� في �أي مكان بالدليل �أو �لعلم. نشرت �أدور� 

ط:  ، وَنشِّ كتاباً جديد�ً مؤخر�ً بعنو�ن: َتخلَّص من �لسموم، َغذِّ

�لمد�و�ة بالنباتات و�لذبذبات من �أجل �لطَّاقة و�لمز�ج و�لحب. 

هناك بالفعل كلمتان طنانتان ور�ئجتان للطب �لبديل في هذ� 

ومع  بالهتز�ز�ت،  و�لمد�و�ة  �لسموم  من  �لتَّخلُّص  �لعنو�ن، 

ذلك يزد�د �لطِّين بلًة. حيث تمكنت �أدور� من حزم عدٍد هائل 

عالن عن  خافات �لفارغة. وبالتَّز�من مع �لإ دعاء�ت و�لسَّ من �لإ

وذلك  �آخر،  نوٍع  من  جائزة  �أيضاً  �أدور�  تستحق  نوبل،  جو�ئز 

�إلى  تُشير  �لتي  �لفارغة  للمز�ِعم  و�لكثيف  �لغزير  لالستخد�م 

هر�ء �لطب �لبديل.

مجال  في  وُمبتكرة  �لرَّوح،  لمعهد  س  �لمؤسِّ �أدور�  تُعتَبر 

�فة  ضافة �إلى كونها »عرَّ �لعالج بالطَّاقة و�لرو�ئح �لعطرية، بالإ

وهو  �لكمية،  �لقديمة(  )�لكيمياء  يمياء  �لسِّ بمجال  رة  وُمتبصِّ

�تية  �لذَّ يادة  و�لسِّ �لنَّفس  ضبط  باتجاه  للتحول  تطوري  مسار 

فاء على مستوى �لحمض �لنَّووي  ل من عملية �لشِّ و�لذي ُيسهِّ

بذبات«. ُيعدُّ منتجها �لأول،  باستخد�م مزيج من �لنَّباتات و�لذَّ



23	 	 	 	 مجلة	علمية	صادرة	من	موقع	العلوم	الحقيقية	

مزاعم فارغة حول مواد طبيعية تحسن اللدونة العصبية

»ر�يمون �إينرجي �سينشلز«، من �أو�ئل �لمنتجات �لتي جمعت 

بين �لعالج بالطَّاقة و�لرو�ئح �لعطرية. وقد قامت باإنشاء �أدور�-

ثير�بي، وهي عالمة تجارية للعالج بالرو�ئح �لعطرية حائزة على 

يقاظ �لجانب �لأنثوي  جو�ئز. تدعم �أدور� �لنِّساء في رحلتهن لإ

لهية. تقوم بتعليم �لمحاربين �لقد�مى كيفية صنع  من �لقوة �لإ

�لأدوية �لخاصة بهم باستخد�م �لأعشاب، �لزيوت �لعطرية، 

وتقنيات �ليقظة. َتعتَبر �أدور� نفسها عالمة سيمياء حديثة وخبيرة 

�لعطري  �لعصبي  �لتَّشكيل  �إعادة  �بتكرت  وقد  �لبلور�ت.  في 

ماغ من �أجل توقُّع نتائج �إيجابية.  عادة ربط وتوصيل �لدِّ لإ

و�لمثيرة  �لمشبوهه  دعاء�ت  �لإ من  عدد�ً  �أدور�  مت  قدَّ

دليل:  �أي  تقديم  دون  للشك 

موم، 	  �لسُّ من  �لتَّخلص  �إلى  �لبري  �لتوت  تناول  يؤدي 

وينميها. بل  �لدماغ،  على خاليا  ُيحافِظ  �أنْ  �أيضاً  وباإمكانه 

وتمزيق 	  �إتالف  �إلى  جهاد  و�لإ �لتَّوتر  ُيؤدِّي  �أْن  ُيمِكن 

�لوصالت  تُدمِّر  �لتي  �لسموم  �إطالق  و �لعصبية  �لخاليا 

. لعصبية �

لمدة 	  �لمفضلة  �لموسيقية  مقطوعتك  �إلى  �ستمعت  �إذ� 

في  تغيُّر�ت  فستالحظ  �أسبوع،  ولمدة  يومياً  دقائق  عشر 

و�لعاطفية. �لعقلية  و�ستجابتك  نظرتك 

ُيعتَبر �لكركم و�لغوجي من »�لأغذية �لخارقة«.	 

تحتوي �لزيوت �لعطرية على مجموعة كاملة من �لذبذبات 	 

و�لهندسة �لمقدسة.

يمياء فعاليًة، فهى 	  تُعتَبر �لزيوت �لعطرية �أكثر �أشكال �لسِّ

تعطيها  قديمة،  وكونية  �أرضية  بتردد�ت  وُمرمَّزة  رة  ُمشفَّ

�إيقاظ وتنسيق وتنشيط قدرتنا �لفطرية  �لقدرة على تطهير و

�لنَّووي. �لحمض  �أنحاء  افية في جميع  �لشَّ

�لجهاز 	  مع  ومجسمة  تاآزرية  بصورة  �لزيوت  هذه  تعمل 

دمات. �لصَّ ز�لة  لإ �لعصبي 

هناك مجالً من �لهالت.	 

وهو 	  و�لحرية.  �لتَّمدد  ذبذبات  �لأوكالبتوس  زيت  يحمل 

و�لعو�ِطف. �لطَّاقة  ركود  من  للتخلُّص  �لزيوت  �أفضل  �أحد 

�أكثر  �لعبار�ت  هذه  �إنَّ  �لو�قع.  �أو  �لعلم  لغة  ليست  هذه 

باأنها تعيش خارج عاَلم  �أي شخص ُمفكِّر  قناع  من كافية لإ

و�أضغاث  �لجامح،  و�لخيال  �لفنتازيا،  من  عالم  في  �لعِلم، 

�لأحالم. وعلى �لرغم من �أنَّها لم تصطدم بكل �لمز�ِعم �لفارغة 

�لممكنة، �إلَّ �أنها تمكنت من �لصطد�م بالكثير. وبما �أنني 

�أد�فِع عن �لطب �لقائم على �لعلم، فاإنَّ �هتمامي �لوحيد بها 

يِكُمن في �أنها تُعتَبر مثالً سيئاً. �إذ� كان فهم ما ليس طباً قائماً 

على �لعلم ُيمكن �أْن ُيساِعد �لنَّاس على فهم �لماهية �لحقيقية 

للطب �لقائم على �لعلم، فقد يكون مثالها مفيد�ً. حيث تُعتَبر 

مثالً للطب غير �لقائم على �لعلم. ولعمري هل تعلم حتَّى ما 

يعنيه �لعلم!

�لخالصة: رؤية �أدور� وينكوست للدونة �لعصبية غير موثوقة

�أياً يكن،  �أو �أضغاث �أحالم.  قد تسميها فنتازيا، خيال، 

فال عالقة له بالأدلة �أو �لعلم، وبالتَّالي ل ُيمِكن �لوثوق به.

المقال الأصلي:           

- Harriet Hall, Neuroplasticity Nonsense Is Full of Red 

Flags | Science-Based Medicine, October 11, 2022

https://sciencebasedmedicine.org/neuroplasticity-nonsense-is-full-of-red-flags/
https://sciencebasedmedicine.org/neuroplasticity-nonsense-is-full-of-red-flags/


24 مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية

المنتشرون في أصقاع األرض:
المجموعة الفردانية سي )Haplogroup C( للكروموسوم واي

�إعد�د: عمر �لمريو�ني

في حقبة سحيقة ليس باإمكاننا تغطيتها باأي نوع من �لتاريخ �لمكتوب، �نتشرت مجموعة من �لبشر لتغطي جميع 

 )Haplogroup C( قار�ت �لأرض باإستثناء �أفريقيا. وما ز�ل ورثة ذ�ت �لخطوط �لجينية �لذين يحملون �لمجموعة �لفرد�نية سي

موجودون بنسب متباينة في عدد كبير من �لشعوب �ليوم، كما يمثلون �لأغلبية في بعض �لشعوب. وصلو� �إلى جنوب شرقي 

�آسيا خروجاً من �أفريقيا ومرور�ً بالهند ثم �نطلقو� نحو شرق �آسيا ونحو �ستر�ليا من جهة، و�نطلق �لخط �لآخر �لخارج من �أفريقيا 

ليستوطن �أوروبا بفترة مبكرة جد�ً تسبق �لهجر�ت �لالحقة �إلى �أوروبا جميعاً، وتكللت تلك �لهجرة �لطويلة بعبور مجاميع 

يحمل رجالها ذ�ت �لمجموعة �لفرد�نية �إلى �لعالم �لجديد من مضيق بيرنغ.
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الطفرات والخروج من افريقيا

من  نتجت  عدة  بتفرعات  �نتهينا  �لسابق  �لمقال  في 

�لمجموعة �لفرد�نية BT و�لتي هي بدورها تمثل �إحدى تفرعات 

�لمجموعة �لفرد�نية A وذكرنا حدث �لخروج من �أفريقيا �لذي 

يعد بذ�ته �أمر�ً محير�ً عز� �لبعض حدوثه لبركان كبير غير �لمناخ 

وهو بركان توبا  –رغم �أننا نرى �أن �لبحوث في �لمجالت ذ�ت 

�لصلة ل تجمع على ذلك – وطرحت تفسير�ت �أخرى مناخية 

�لتي  �لفرد�نية  �لمجموعات  مسيرة  �أن  غير  �لخروج.  حول 

خرجت من �أفريقيا و�لمجموعة �لفرد�نية C �إحد�ها تظهر مسار�ً 

مسرعاً نحو شرق �آسيا لم يعثر فيه �أي من �لعلماء على حلقات 

عمومتهم  و�أبناء  �أفريقيا  من  خرجو�  �لذين  بين  كثيرة  وصل 

من  ممكناً  كان  �لصائب  �لفتر�ض  لكن  �أفريقيا  في  �لباقين 

�لفرد�نية تلك.  خالل �لطفر�ت �لمشتركة بين �لمجموعات 

مر �لبشر �لذين يحملون هذه �لمجموعة �لفرد�نية بسو�حل 

ثم  �آسيا،  شرق  جنوب  �إلى  ووصلو�  ربما  �لهندية  �لقارة  شبه 

ليبدؤو� رحلتهم شمالً نحو شرق �آسيا قبل حو�لي �أربعين �ألف 

�لحقبة،  ذ�ت  في  �لجديدة  غينيا  وبابو�  �أستر�ليا  ونحو  سنة، 

وشقو� طريقهم �إلى �لعالم �لجديد قبل حو�لي 15 �ألف سنة. 

قد يكون هؤلء �لبشر هم من �و�ئل من �ستوطن شرقي �آسيا، 

�لنووي ذ�تها هو  �إلى دلئل �لحمض  ضافة  بالإ وما يعزز هذ� 

�لأدلة من �لعظام �لتي تقترح �أن �لبشر �لأو�ئل في شرق �آسيا 

�إلى جنوب شرق �آسيا.1 يرجعون في �أصولهم 

 Pavel( دلوخانوف  بافيل  �لجغر�فية  �لعلوم  �أستاذ  يرى 

مثل  �لبشرية  �لمجموعات  توجه  سبب  �أن   )Dolukhanov

ومناطق  سيبيريا  �إلى  وغيرهم   C �لفرد�نية  �لمجموعة  حاملي 

شمال �لصين هو �أن تلك �لمناطق رغم كونها شديدة �لبرد في 

�لحقبة �لجليدية �لأخيرة )33 �ألف – 16 �ألف سنة قبل �لآن( 

غير �أنها �أفضل حالً من �أوروبا حيث �أن جفاف �لمنطقة يترك 

طبقة خفيفة من �لثلوج فقط، مما يسهل على �لرعاة وحيو�ناتهم 

�لثلج، بخالف  �لعشب تحت طبقة خفيفة من  �لعثور على 

�لمناطق �لممتدة من غربي روسيا �لحالية حتى �أوروبا حيث 

يكون �لثلج سميكاً جد�ً.2 مع ذلك، فاإن �ستيطان �لبشر في 

هجر�ت �لبشر بحسب خطوط �لنسب للذكور �لحاملين للمجموعة �لفرد�نية C في كروموسوم و�ي لهم

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/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9a/
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/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9a/
https://real-sciences.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
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�أوروبا لم يكن منعدماً، بل كانت هناك مناطق كثيرة تصلح 

للسكن، وقد �تجه ذ�ت �لخط من �لذكور �لذي نعرفه �ليوم 

بالمجموعة �لفرد�نية سي بشكل مبكر بعد �لخروج من �أفريقيا 

�إلى �أوروبا، ليمثل فئة من �لصيادين �لجامعين �لأوروبيين كما 

لذلك.  سناأتي 

الشعوب التي تنتشر فيها المجموعة الفردانية C اليوم

من سكان �أستر�ليا )ليس �لأوروبيين( وبولونيزيا في �لمحيط 

�لهادئ حتى شعب �لياقوت في �أقصى شمال سيبيريا، ومن 

نسبة  تبلغ  شينغيانغ   و�لصينيون حتى  و�لمنشوريون  �لمغول، 

�لذكور �لذين يحملون تفرعات مختلفة من �لمجموعة �لفرد�نية 

C في كروموسوم و�ي نسبة تزيد على 40% وفق در�سة نشرت 

في نيتشر Nature(  1( كما تتو�جد بنسب تصل �إلى 10% في 

�ليابانيين وفي شعب �لسيبو )Xibo(، ونسب قليلة مشابهة في 

�لكاز�خ و�لقرغيز و�لأوزبك وغيرها من �لشعوب �لتركية وبعضاً 

ير�نية �لقاطنة في وسط �آسيا �أيضاً كالطاجيك. من �لشعوب �لإ

يمتلك  �لتي  للشعوب  �لنتشار  حالت  �أوسع  �حدى 

ذكورها �لمجموعة �لفرد�نية سي تتمثل بالغزو �لمغولي، حيث 

�كتشفت تاتيانا زيرجال )Tatiana Zerjal( وزمالئها عبر در�سة 

عينات عابرة للشعوب من �لحمض �لنووي �أن 8% من �لرجال 

قليم �لممتد بين �لمحيط �لهادئ  �لمنتمين لـ 16 شعباً في �لإ

�إلى بحر قزوين يمتلك فرعاً من �لمجموعة �لفرد�نية سي �نتشر 

بشكل مفاجئ قبل حو�لي 1000 سنة ول توجد ظاهرة تفسر 

هذ� �لنتشار �لمفاجئ سوى �لجتياح �لمغولي للعالم. تعني 

هذه  يمتلكون  قد  �لعالم  ذكور  من   %0.5 �أن  �لنسبة  هذه 

�لمجموعة �لفرد�نية كما يقترح �لباحثون.3

قبل سنو�ت وتحديد�ً في �لعام 2014 شاع �لحديث عن 

بمالمح  يمتاز  و�لذي  �لحجري  �لعصر  من  �لقديم  �لأوروبي 

�لزرقاء  �لأعين  وهي  �ليوم  �لأوروبية  بالمالمح  مقارنة  غريبة 

لصنف  �لأوروبي  هذ�  ينتمي  �لحقيقة  في  �لد�كنة،  و�لبشرة 

منقرض من �لبشر تقريباً ول يماثل �لوربيين �لمعاصرين �لذين 

على  �إسبان  باحثون  عثر  �لقارة.  �إلى  جدد  مهاجرين  يعتبرون 

بقايا رجل عاش قبل 7000 سنة �أطلقو� عليه تسمية ل بر�نيا 

La Brana( 1( نسبة �إلى �لموقع �لأثري �لذي وجد فيه موقع 

�لذي  �لرجل  كان   4.)La Brana-Arintero( �رينتيرو  بر�نيا  ل 

عاش هناك صياد�ً جامعاً، و�لغريب في �لأمر �أنه كان ينتمي 

لفرع مختلف من �لمجموعة �لفرد�نية سي في شرق �آسيا. لم 

يعد هناك وجود لهذ� �لتفرع في �لأوروبيين �لحاليين ويرجح �أنه 

منقرض �أو موجود باأعد�د نادرة لم تكشفها �لفحوص �لجينية 

�لآن.  حتى 

لكن �لرجل �لذي عثر عليه في ل بر�نيا لم يكن �لوحيد، 

بل عثر على رجل �آخر ينتمي لفرع منقرض من �لمجموعة سي 

قرب نهر �لدون في روسيا. كما عثر على فالح �أناضولي و�آخر 

في �لبلقان وبقايا لرجلين في وسط وغرب �أوروبا �أيضاً كلهم 

فرضية  يرجح  مما  �لمجموعة سي  من  متقاربة  لفروع  ينتمون 

بقر�ءة  ننصح  و�أوروبا.5  �آسيا  شرق  بين  سي  �لمجموعة  تفرع 

مقال بشر منقرضون من �لعدد 51 من مجلة �لعلوم �لحقيقية: 

منقرضون. بشر 

من  عابرة  �لأولى  �لبشر  طالئع  وصلت  �لأمريكتين،  في 

�أمريكا �لشمالية عبر �ألسكا ممن يحمل ذكورهم �لمجموعة 

�لفرد�نية C �أو Q. وقد مضى هؤلء �لذين يحملون �لمجموعة 

C حتى �لنصف �لشمالي من �أمريكا �لجنوبية. وبذلك يكون 

�لصنف سي منتشر�ً بجميع �لقار�ت باستثناء �أفريقيا.

رث اللغوي – الجيني – الثقافي العابر لآسيا الإ

في �لعام 2015 مول �لتحاد �لأوروبي مشروعاً نتج عن 

�لزر�عة  حول  نشرت  بحثية  ورقة  و25  �لفصول  من  �لعديد 

و�لجينات و�للغة للعائلة �لآلتائية من �للغات و�لتي تسمى �أيضاً 

لآسيا.6  �لعابرة  �أي  �لتر�نز�آسيوية  باللغات  بالمشروع  وسميت 

سيبيريا  من  بدء�ً  �لتركية  �للغات  تشمل  �للغوية  �لعائلة  وهذه 

�للغات  �لمغولية،  �للغات  �لكورية،  �للغات  �لأناضول،  حتى 

�للغات  هذه  متحدثي  يجمع  �لتنغزية.  و�للغات  �ليابانية، 
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27	 	 	 	 مجلة	علمية	صادرة	من	موقع	العلوم	الحقيقية	

المنتشرون في أصقاع األرض

بشكل غريب نسب معينة من �لمجموعة �لفرد�نية C للذكور 

�لبشرية  �لهجر�ت  عن  �أدلة  مع  حولها  �لأدلة  بعض  وتتقاطع 

�لقديمة. قادت �لبحث �لباحثة في �للغويات �لمقارنة مارتينا 

.)Martine Robbeets( روبيتس 

لم يكن ذلك �لبحث هو �لأول من نوعه، يحلل دلوخانوف2 

�أيضاً تحول سيبيريا وسهول روسيا �لشرقية �إلى ملتجاأ لمختلف 

�أفريقيا �أو من غرب �آسيا  �آتية من  �لأقو�م �لقادمة من هجر�ت 

ويرى �أن �لعناصر �للغوية �لمشتركة بين هؤلء قد تمتد لحقب 

سحيقة في �لعصر �لجليدي �لأخير.

تصنيفاً  �لباحثين  لبعض  وفقاً  �للغات  �نتقال  يصنف 

جنسياً. �أي �أن �للغات قد تنتقل عبر �لآباء �أو عبر �لأمهات وفق 

�لفرضية، فتسمى مجاميع لغوية معينة بلغات �لآباء �أو لغات 

�لأمهات. وكانت فرضية �لبحث �أن �للغات �للتائية هنا هي 

لغات �أبوية، غير �أن وجود بعض �لغموض حول �نخفاض نسبة 

تاريخ  وحول  �ليابان،  في   C �لفرد�نية  �لمجموعة  من  �لذكور 

دخول �للغات �ليابانية غير �لمتز�من مع دخول مهاجرين ممن 

�لباب  تفتح  �لتي  �لحيرة  بعض  ترك  �لمجموعة سي  يحملون 

لحتمالت �أكثر. مع ذلك فاإن �لرتباط بين مجموعة لغوية 

�لمجموعة  هذه  وبالأخص  جينية،  فرد�نية  ومجموعة  معينة 

�لعلمي.7 �لبحث  �لدعم في  ينال  يبقى موضوعاً 
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